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Vladas Žukas

Česlovas Kudaba

DARbAI

Profesorius Kudaba buvo labai darbštus ir visuomeniškai aktyvus. vilniaus universitete skaitė pagrindinius
kursus geografijos specialybės studentams: lietuvos geomorfologiją, pasaulio šalių fizinę geografiją, geografijos mokslo istoriją, aplinkos apsaugą, ekonomikos geografijos įvadą, aeronuotraukų panaudojimą geografijos
tyrimuose, aerometodų naudojimą geomorfologiniame
kartiravime. vadovavo geomorfologinio dešifravimo
pratyboms, lauko praktikos darbams, Gamtos fakultetui
(dekanu išrinktas 1964 metais), Hidrologijos ir klimatolo-

o no s Pa jedai tės nuotrauka

P

rofesorius Česlovas Kudaba buvo plataus diapazono mokslininkas ir kultūros veikėjas, gilus patriotas
ir humanistas – jam rūpėjo, jį jaudino viskas, kas
susiję su lietuva: jos gamta, žmonės, ekonomika, istorija,
kultūra ir kultūros istorija plačiąja prasme, literatūra. tie,
kuriems teko šiek tiek pabūti, greta juto jo žmogiškumą,
ištikimybę idealams, reiklumą, įsipareigojimų vykdymą.
Profesorius levas vladimirovas mažvydo bibliofilų klube
pasakojo (1979), kaip atkakliai, užsidegęs, Kudaba ieško
ir stengiasi, kad į lietuvą būtų sugrąžinti į rusiją išvežti
senojo vilniaus universiteto žemėlapiai.
Česlovas Kudaba gimė 1932 m. liepos 24 d. Kobylniko (dabar baltarusijos naročiaus) miestelyje. buvęs
įtakingas vilniaus universiteto veikėjas l. l. turėjo profesoriui priekaištų (gal jų ir nepasakė): kai jo gimtinėje,
baltarusijai tekusioje vilniaus krašto dalyje, ėmė kurtis
tarybų valdžia, pradėta steigti kolūkius, Kudabos tėvai
su šeima pasitraukė į nepriklausomą lietuvą. „o kas čia
blogo – daug kas bėgo“, – nusistebėjau. „bet tai politinis
nusikaltimas – nelegalus sienos perėjimas.“ Profesoriaus
duktė eglė martinonienė tai paaiškino paprasčiau: tėvai
buvo padieniai darbininkai ir ėjo ten, kur gavo darbo.
(Kudabos asmens byloje vienur nurodoma, kad tėvai turėjo 1,5, kitur – 2,5 ha žemės.) Česlovas mokėsi bobėnų
pradžios mokykloje, tverečiaus progimnazijoje, švenčionių mokytojų seminarijoje (vėliau iškelta į švenčionėlius). Kartą (1988 03 28), dalyvaujant bičiuliui, rodos,
Gunarui Kakarui, Kudaba prisiminė gimtinę, žmones,
įvykius. atėjus vokiečiams jo kaimo vyrai užsirišo baltus
raiščius, bet kai buvo suimta žmonių, keletą įsakyta sušaudyti, žmonės lašiniais ar kuo kitu vokiečius papirkinėjo, kol išvadavo suimtuosius, ir baltus raiščius nusirišo. išbėgiojo, bet savo sąžinės nesutepė. Pasakojime šiek
tiek atsiskleidė sunkus Kudabų šeimos gyvenimas, ypač
pokario metais. nelengvas ir kitų: „miškiniai, ekstremalios žmonių gyvenimo sąlygos, kartais mistika dvelkiantys atsitikimai. ir pokario metais buvo pirčiupių – sovietinio saugumo daliniai yra sudeginę kaimų.“

gijos, bendrosios geografijos katedroms. Parašė keliolika
mokslinių darbų ir populiarių knygų geografijos, kraštotyros plačiąja to žodžio prasme (žemė, upės, miškai, ekonomika, istorija, kultūros istorija ir visur žmogus, gyvas
ar jau miręs): Geografinis žemės pažinimas, Lietuvos kalvotosios aukštumos, Žemaitija, Kur Nemunas teka, didžiausias
veikalas – Geografinės kelionės ir atradimai. Periodinėje
spaudoje paskelbė apie 1200 įvairaus pobūdžio ir turinio
straipsnių. aktyviai dalyvavo mokslo ir kultūros renginiuose. Pavyzdžiui, 1990 m. gegužės 18–20 d. lietuvos
kultūros kongrese vadovavo kultūros paveldo sekcijai,
skaitė pranešimą Kraštovaizdžio reikšmė dvasingumo formavimui. 1991 m. spalio 20–30 d. sankelmarko akademijos
(vokietija) trečiojoje baltijos jūros ir jos baseino konferencijoje skaitė pranešimą Ledyninių reljefo formų turtai
Vilniuje ir jo apylinkėse. už mokslinių darbų ciklą Glaciomorfologiniai Lietuvos TSR paviršiaus tyrimai 1963–1983
jam paskirta valstybinė premija.
turėjo daug įvairių visuomeninių įsipareigojimų
universitete (keletą metų buvo partijos sekretorium, bet
tai nesutrukdė jam parašyti kandidatinės disertacijos
Dzūkijos aukštumų glaciomorfologinė analizė), vadovavo
geografijos atlaso mokslinei komisijai.
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nauja politinio pakilimo banga įtraukė profesorių:
nuo 1988 m. birželio 3 d. buvo lietuvos persitvarkymo
sąjūdžio (vėliau – sąjūdžio) iniciatyvinės grupės narys,
aukščiausiosios tarybos deputatas, Kovo 11-osios akto
signataras, lietuvos kultūros fondo tarybos pirmininkas, atviros lietuvos fondo pirmininkas. nuostabu, kaip
Č. Kudaba, taip apkrautas visuomeniniu darbu, dar rasdavo laiko moksliniam darbui. būdingas bruožas – laiko
taupymas. Girdėjau, kad apsigyvenęs žvėryne, į Gamtos
fakultetą eidavo vingio parku ir iš įrašų gilino anglų
kalbos žinias.

h U M A N I tA R I N I A I M O K s l A I

1970 metų liepą Literatūros ir meno redakcijoje vyko pokalbis apie inteligentiją, jos mentalitetą. Č. Kudaba kėlė
humanitarinės kultūros, patriotinių nuostatų svarbą. esą
net tarp universiteto dėstytojų pastebimas intelektualinis siaurumas, tiksliųjų mokslų atstovų niekinamas požiūris į humanitarus: „nė vienoje srityje, nei fizikoje, nei
matematikoje ar biologijoje, nei filosofijoje ar mene – nieko nepasieksi, jei vadovausiesi siauru, ribotu požiūriu.
žmogui nepakanka vienos srities, jam reikalinga plati
kultūrinė panorama, kurią galima pavadinti tėvyne.
žmogui reikia tėvynės, su visu gamtovaizdžiu, su visom gilumom, laiko pirmyn ir atgal perspektyvomis.“
jį liūdino studentų kosmopolitinės nuotaikos, atotrūkis
nuo kultūros šaknų – nepažįsta etninės kultūros, liaudies dainų, pasakų: „jeigu žmogus nežino savo tautos
kultūros galių, jos dvasinių turtų, jis ne tik neįdomus,
bet ir nevertas pagarbos.“ suprantama, tokį atvirą pasisakymą reikėjo pridengti, įterpti frazę apie „tarybinį
patriotizmą“.
Č. Kudaba gerokai iki sąjūdžio, per visą veiklos
universitete laiką, rašydamas geografijos, kraštotyros,
istorijos knygas ir straipsnius apie lietuvą, gamtą, ypač
žmones, didelį dėmesį skyrė kalbai. Kiek jo tekstuose
retų, mažai ar visai nežinomų žodžių. vieni iš gimtojo
krašto, rytų lietuvos, iš kitų (žemaičių) tarmių, daug iš
geografo, geologo profesijos, kai kurie iš literatūros, matyt, ir pats sukurdavo reikalingą žodį. Knygoje Septyni
keliai iš Varnių beveik kiekviename puslapyje rasime retai
vartojamą žodį. 1988 m. rugsėjo 9 d. nuvykęs į jav, į Santaros–Šviesos suvažiavimą, susitikimo dalyviams pasakojo: „manęs studentai dažnai klausia, ką mes turėtume
dabar daryti po tom vėliavom [trispalvėm]. Koks turėtų
būti pirmiausias darbas. aš jiems atsakau: „svarbiausia
mokytis kalbos. Pajaust ją, perprast. mūsų vėliava turi
būti su donelaičiu, su vydūnu, su daukantu“ (Akiračiai,
1988, nr. 10, p. 6).

ŽMONės

Literatūros ir meno puslapiuose paskelbiau straipsnį Tarp
knygų prabėgę metai apie 90-mečio sulaukusią vilniaus
knygininkę mariją šlapelienę. neprisimenu, kuriame
laikraštyje Č. Kudaba teigiamai atsiliepė apie mano rašinį: „reikia rašyti, pagerbti, kol žmogus gyvas“ (cituoju iš atminties). ir rašė profesorius mokslinius, populiarius straipsnius – jubiliejų progomis, atsisveikinimo
nekrologus. apie vienus plačiau, apie kitus lakoniškiau,
apie daugelį tik kelis sakinius, bet svarbius, esminius.
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reta, kas iš rašančiųjų užfiksavo tiek žmonių. mokslui,
kultūrai nusipelnę vyrai ir moterys, savo darbą atsakingai dirbantys mokytojai, miškininkai, žemdirbiai,
upeiviai. ypač atidus buvo gamtos mylėtojams ir puoselėtojams.
artimas Č. Kudabai buvo vyresnės kartos geografas, jo dėstytojas universitete Peliksas šinkūnas. dėstė
tsrs fizinę geografiją, geografijos istoriją, vadovavo
kursiniam darbui. buvo viengungis, senatvėje vienišas,
bet išdidus, turintis humoro jausmą. eglė martinonienė
prisiminė, kad jis tėvą tiesiog globojo. P. šinkūnui mirus,
Č. Kudaba paskelbė nekrologą Netekę mokytojo ir žmogaus
(Literatūra ir menas, 1970 08 15), vėliau rašė jubiliejinių
datų progomis.
labai gerbiamas ir artimas buvo ornitologas profesorius tadas ivanauskas. apie jį Č. Kudaba rašė straipsnių, atsiminimų, epizodiškai minėjo kituose rašiniuose.
Nemune (1975, nr. 2) paskelbtame straipsnyje …myliu
žemę… sukurtas mokslininko ir žmogaus portretas. daug
analogijos tarp profesoriaus ir rašinio autoriaus: didelė
mokslinių darbų programa, atsakomybės jausmas, meilė
žmogui ir gamtai. ir pasakojimo intonacija, stilius panašūs. Profesorius juozas Pikčilingis tadą ivanauską laikė
geru stilistu, citavo pavyzdžius iš jo raštų. literatūrologas vytautas Kubilius Č. Kudabą minėjo tarp literatų ir
už dėmesį rašytojų gyvenimui bei kūrybai, ir už lengvą
pasakojimo stilių.
Č. Kudaba rašė apie valstybės ir kultūros veikėją,
kartografą ir keliautoją po siriją, Palestiną ir egiptą mikalojų Kristupą radvilą našlaitėlį (1549–1616), išleidusį
europoje išpopuliarėjusius kelionių įspūdžius. Parašė
studiją apie joachimą lelewelį, o 1986 m. kovo 22 d.
vilniaus universitete surengtoje jubiliejinėje mokslinėje konferencijoje (200 metų nuo profesoriaus gimimo)
skaitė pranešimą Istorinė geografija, antikinė geografija ir
žemėlapiai. aptarė j. lelewelio darbus kartografijoje: pats
graviravo žemėlapius, pats spalvino (sukūrė per 250),
tyrė slavų ir baltų geografiją, daug nusipelnė atskleisdamas arabų kartografiją; labai svarbi lelewelio geografijos
periodizacija – pagal jo aprašymus rekonstruoti antikos
žemėlapiai. aptarė lelewelio kolekciją (apie 10 tūkst.
vienetų), vilniaus universitetui teko apie 3000, pusė jų –
atlasai ir žemėlapiai.
aprašė dr. vaclovo dargužo kartografijos rinkinį,
pasakojo apie profesorių alfonsą basalyką, geomorfologę, geologę valeriją Čepulytę, geografą Kazimierą bieliuką, geografus Kazimierą Pakštą ir steponą tarvydą,
kartografą vaclovą chomskį, entomologą steponą jankauską, matematiką zigmą žemaitį, keliautoją matą
šalčių. spaudoje minėjo nemažai žymių praeities asmenybių: 1863 m. sukilimo dalyvį, tremtinį, vėliau sibirą
tyrinėjusį geologą ir paleontologą jonas Čerskį, vilniaus
universiteto auklėtinį, garsų Čilės mokslininką geologą
ir mineralogą igną domeiką, gamtininką jurgį Pabrėžą,
pirmąjį lietuvos fiziką ir chemiką theodorą Grotthussą,
vilnietį geologą juozapą lukoševičių, rusų mokslininkus
michailą lomonosovą, sergejų obručevą, norvegų keliautoją Fridtjofą nanseną. Profesorius neapsiribojo tik
jam artimų mokslo sričių veikėjais – rašė apie istoriką
simoną daukantą, vyskupą ir rašytoją motiejų valančių,
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švietėją lauryną ivinskį, filologą ambraziejų Pranciškų
Kašarauską, vilniaus universiteto auklėtinį poetą tomą
zaną, knygnešį jurgį bielinį, lenkų fotografą janą bulhaką, liaudies dailininką skulptorių lionginą šepką, akląjį
skulptorių julijoną daunį, skulptoriaus viliaus orvido
sodybą, pedagogą antaną Krutulį, istorikę oną maksimaitienę, muziką ir dailininką mikalojų Konstantiną
Čiurlionį (1987 m. su vytautu landsbergiu rašė dėl paveikslų faksimilių padarymo), vokiečių rašytoją johanną Wolfgangą Goethe, šakiečius poetus Praną vaičaitį ir
edmundą steponaitį. su lietuvos televizijos darbuotojų
kūrybine grupe Veidrodis ir rašytojų sąjungos pirmininku vytautu martinkum 1989 m. rugsėjo 22 d. keliavo į
lenkiją, į vygrius, susitiko su poetu czesławu miłoszu.
įrašė pokalbį ir paskelbė Santaroje (1989, kn. 2, p. 77–80).
štai viena kita poeto mintis. ar vidurio europos literatūra bus kaip vakarų europos ir amerikos, jeigu autoriai
rašys apie amžinus idealus, meilę ir mirtį? „atsakau: ne.
ji privalo būti tokia. dėl to, kad kitokia mūsų patirtis –
istorinė praeitis. siaubinga patirtis. ji privalo mus kažko
išmokyti.“ Kliudoma naujų laikų lietuvos istorija: „tai
tikras stebuklas. nes tai tauta, kuri prisikėlė ne tiek iš
istorijos, kiek iš filologijos <…> apie tai parašiau eilėraštį
Filologija [buvo išspausdintas 1989 m. Poezijos pavasaryje
ir žurnale Santara]. apie sirvydą… juk taip! buvo basanavičius, kiti. o Kudirka! Prikėlėjas“. rašytojo brolis
andrzejus papasakojo, kad milašiai (miłoszai) kilę nuo
vandžiogalos, o oskaro milašiaus šeimos atšaka atsidūrė Gudijoj, nuomodama sapiegos dvarus. ten kažkaip
įsigijo Čerėjos dvarą.

bIblIOteKA

asmeninei bibliotekai Č. Kudaba daugiausia rinko su
specialybe ir darbu universitete susijusias knygas. jos
sudarė apie pusę viso rinkinio. Po profesoriaus mirties
artimieji perdavė universiteto bibliotekai apie 820 knygų – geografijos ir geografijos istorijos, geomorfologijos,
klimatologijos, biologijos, gamtosaugos, kraštotyros ir
kitų artimų mokslo sričių. eglė martinonienė pasakojo,
kad tėvas turėjo daug žemėlapių, taip pat ir senų. ant
sienos kabėjo didelis paklijuotas žemėlapis. daugiausia
knygų, apie 630, buvo rusų kalba, per 100 lietuviškų,
apie 100 lenkų, mažiau – anglų, vokiečių kalbomis. apie
kita tiek knygų liko šeimos bibliotekoje. Pasak dukters
eglės, tai daugiausia istorijos, filosofijos veikalai, grožinė
literatūra (rinko originalius ir verstus klasikų raštus, prenumeravo seriją Pasaulinės literatūros biblioteka, domėjosi
jaunais autoriais, turėjo nemažai užsienyje išleistų lietuvių rašytojų knygų, meno ir fotografijų albumų.

M AŽ VyD O KlUbAs

dažniau su Česlovu Kudaba susitikdavau, kai jis 1981 m.
vasario 3 d. iš manęs perėmė vadovavimą mažvydo bibliofilų klubui. Profesorius buvo ne itin didelis bibliofilas
ir klube lankėsi retai. artimesni jam buvo kraštotyros Alkos ir Ramuvos klubai – ten lankydavosi, buvo kviečiamas
skaityti paskaitų kraštotyros temomis (pasakojo julius
šalkauskas). Profesorius arnoldas Piročkinas prisiminė,
kad skaičiavimo mašinų gamykloje veikęs Alkos klubas
jį pakvietė paskaityti paskaitos apie joną jablonskį. ten

4

sutiko Česlovą Kudabą. Profesorius dalyvaudavo šių
klubų išvykose. man vadovaujant (nuo 1977 09 21) mažvydo klube buvo apie 30 narių ir užsiėmėm daugiausia
knygotyra – paskaitos, knygų ir ekslibrisų parodėlės,
susitikimai su rašytojais, dailininkais, spaudos veikėjais.
Kudabai pradėjus vadovauti stengtasi neatitrūkti nuo
knygotyros, ypač pirmaisiais antraisiais jo veiklos metais. dalia Gargasaitė skaitė pranešimą Dailininkas Pranas
Žitkus – iliustratorius, tapytojas, domas Kaunas – Knyga
Lietuvos pamaryje, romas šalūga apie lenkų valdžios
konfiskuotą pirmąjį lietuvišką vadovą po vilnių. esu sulaukęs profesoriaus skambučio – prašė klube paskaityti
paskaitą apie vaclovo biržiškos knygos istorijos ir bibliografijos darbus. Klubo profilis pamažu keitėsi – jame dalyvavo dvigubai daugiau įvairių profesijų žmonių, paminėdavo įvairių sričių kultūros veikėjus. buvo rengiamos
išvykos į rašytojų gimtines, su kultūra susijusias vietas.
Kudaba labai gerai pažinojo lietuvą, jos istoriją, žmones,
tad keliaujant autobusu mėgo pasakoti apie vietoves –
apie gamtovaizdžius, čia vykusius įvykius, gyvenusius
žmones. Profesorius mėgo bendrauti.
Keletas klubo veiklos fragmentų. 1981 05 23. mažvydo
klubas (17 žmonių) su vadovu Kudaba keliauja į bitėnus – į martyno jankaus muziejaus atidarymą. daugiausia eksponatų parūpino kraštiečiai – knygos istorikas
domas Kaunas ir dailininkė ieva labutytė. atidarymo
iškilmėse paskaitą skaitė d. Kaunas, apie jankaus išleistą
knygų katalogą, ryšius su juozu tumu ir lietuvos universiteto bibliotekai atsiųstus archyvinius dokumentus
pasakojo šių eilučių autorius. aplankytos su jankum
susijusios vietos – sodybos vieta, kapinės, rambynas.
Kolūkio centre – pietūs. Kudaba pakalbėjo apie žemaitį
botaniką vienuolį jurgį Pabrėžą, jo darbus, ragino įamžinti jo atminimą.
1982 01 06. Klubas rinkosi lietuvių literatūros muziejuje (antano venclovos bute). darbuotojai pasakojo
apie čia esantį rašytojo palikimą – knygas, paveikslus
(marijos cvirkienės, antano Gudaičio, augustino savicko, napoleono Petrulio).
1982 10 03. Klubas keliavo vinco Krėvės takais –
siekė merkinę, subartonis. (išliko kelionės nuotrauka su
Česlovu Kudaba).
1983 02 02. Klube literatūrologo ir bibliofilo vinco
Kuzmicko atminimui skirtas vakaras. įžanginį žodį tarė
Česlovas Kudaba, pranešimą skaitė vytautas Kubilius,
atsiminimus pasakojo lilija Kudirkienė, vytautas vanagas, bronys savukynas.
1983 05 04. Pranešimas: dailininkai ir ekslibrisų kolekcininkai įkūrė atskirą klubą ir atsiskyrė nuo mažvydiečių. tą dieną posėdyje buvo paminėti trys su mūsų
spauda susiję žmonės: j. Padagas (Priekulė), Petras mažilis (kelių knygelių autorius, miręs baltarusijoje), Česlovas Kaunas – nuotykių apysakos autorius, sudėtingo
likimo žmogus.
1983 12 28. šv. jonų bažnyčioje mažvydo klubo ir
Gamtosaugos draugijos narių susirinkimas. apžiūrėjom
paminklines lentas ir biustus, bareljefus. nustebino pora
valionskio skulptūrų, trys smuglevičiaus paveikslai. išgirdome šį tą apie bažnyčios praeitį. žmonių buvo susirinkę daug.
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martyno jankaus muziejaus atidarymas. on os Pajed aitės nuotrauka
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1985 02 06. Klube Kudaba rodė su antanu baranausku susijusių vietovių skaidres: anykščiai, anykščių plento pakelės smuklės, žemaitija, varniai, suvalkai, Punskas, seinai – katedra su sienoje prikalta atminimo lenta,
apleistas seminarijos pastatas: „Čia mokėsi nemažai lietuvių – Kudirka, mykolaitis, čia prasideda Altorių šešėly.“
rodė vietovaizdžius (vygrius), ežerus ir kalvas, pasakojo
apie to krašto lietuvius, jų gyvenimą, nuotaikas.
1985, gegužė. ekskursija maršrutu vilnius, Prienai ir
vinco mykolaičio gimtinė, Paežeriai, naumiestis ir Kudirka, tolminkiemis (Kristijonas donelaitis), kelionė į
vilnių. vadovas – klubo pirmininkas Kudaba.
1985 06 14. mažvydo bibliofilų, Alkos kraštotyros
klubai kartu su dainininke beatriče Grincevičiūte važiuoja į jos gimtąsias vietas švęsti 75-mečio. aplankėme tado
ivanausko sodybą obelynę, zapyškį, pasiekėme ilguvą,
apžiūrėjome gerokai apirusius mlynarskių rūmus, bažnyčią, Grincevičių kapą. albinas vaičiūnas papasakojo
giminės istoriją. nedidelis beatričės koncertas miestelio
gyventojams. oficialus minėjimas ir pagerbimas Kriūkų
kultūros rūmuose. Koncertavo sukaktuvininkė ir danielius sadauskas.
1985 09 02. Klubas lankėsi boreikave, ludwiko Kondratowicziaus (syrokomlės) dvarelyje. buvo paminėtos
poeto 125-osios mirties metinės, aplankėme muziejėlį,
eksponuotas knygas, kieme įvyko literatūrinė popietė.
eiles skaitė lietuvių poetai vaidotas daunys ir aidas
marčėnas, vilniečiai lenkų ir rusų poetai, iš minsko atvykusi baltarusių poetė olga ipatova. Kalbėjo baltarusikos
žinovas gydytojas valdas banaitis.
1985 10 02. mažvydo klube paminėtos 125-osios
profesoriaus Povilo matulionio gimimo metinės. Platų
pranešimą perskaitė Česlovas Kudaba: gimtinė (kupiškėnas), kaimo tradicijų poveikis, mokslas, studijos Peterburge ir veikla tarp lietuvių emigrantų, visuomeninė
veikla (miškų inspektorius) vilniuje. įvairiapusė veikla
nepriklausomoje lietuvoje, įnašas į kartografiją: „matu-

lionis buvo labai tvarkingas – ką duodavo visuomenei,
tai buvo labai gerai paruošta.“ atsiminimus papasakojo
vilniaus universiteto profesorius seserėnas Petras Pakarklis.
1986 02 05. Gamtininko viktoro bergo minėjimas.
Kudaba: „idėja, reikalas iškelia ir žmogų. reikėjo gamtos globėjo, juo buvo bergas. ukmergiškis, žemėtvarkininkas pagal išsilavinimą. jis skirstė lietuvos gyventojus
į vienkiemius, sovietmečiu vėl juos jungė. universitete
studijavo teisę. Gamtos apsaugoj labai svarbi juristo kvalifikacija. Pas mus įstatymų nelabai paisoma. bergas –
unikali asmenybė. Kai buvo įkurtas gamtos apsaugos komitetas, bergas tapo jo pirmininku. Kiekviename rajone
yra gamtos apsaugos inspektorius, dabar – net 3–4. Pradėjo veiklą Gamtos apsaugos draugija (įkurta 1937 m.).
Profesorius vladas lašas buvo pirmininkas. draugija
atsirado ne valstybės, o privačių asmenų iniciatyva. skiriami gyvos ir negyvos gamtos paminklai, sudaryti jų
sąrašai. bergas buvo rašto žmogus. nuolat kalbėdavo
apie knygas gamtos mokslo klausimais, skaitė grožinę literatūrą – gyveno knyga. bet daugiausia „skaitė“ gamtos
knygą, keliavo ir skaitė. reikia apie jį studijos.“
1987 06 27. Klubas keliauja į Panevėžį, į Gabrielės
Petkevičaitės-bitės tėvo namus Puziniškyje prie smilgių.
Keliauja ir ne klubo nariai dr. meilė lukšienė, rašytojos
kūrybos tyrinėtoja teresė tamašauskienė, aktorius laimonas noreika.
1987 10 14. mažvydo klube minimas mečislovas davainis-silvestraitis. Česlovas Kudaba: „neatidavėme užmarščiai. XiX–XX a. sandūroje gyvenęs šviesus žmogus
mečislovas davainis-silvestraitis – poetas, tautosakininkas, knygnešys. šio žmogaus dėka mūsų dienas pasiekė apie 1000 lietuvių liaudies dainų, 700 pasakų ir 300
smulkiosios tautosakos pavyzdžių.
m. davainio-silvestraičio gyvenimas buvo susijęs su
Aušra. jis bendradarbiavo su j. basanavičiumi, knygnešiu j. švedu. spaudos draudimo laikotarpiu silvestraitis
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1987 12 02. mažvydo klube įvyko poeto aušrininko
andriaus vištelio 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
skaičiau pranešimą.
1988 06 01. mažvydo klubo narius pasiekė šia data
pažymėtas pirmininko Č. Kudabos raštas. ragino per
atostogas imtis „mūsų nacionalinės raštijos“ problemų
tyrimo, atgaivinti vieną kitą „knygnešystės istorijos materialinį reliktą“, paremti vieną kitą iniciatyvą kaime.
ragino parengti kultūros istorijos mokymo priemonių
mokykloms. jas, Kultūros fondui padedant, padauginti
ir išplatinti. Kvietė klubą numatyti gerai motyvuotą Knygos kultūros gaivinimo ir įprasminimo planą.
1989 01 04. Klubo narių susitikime Kudaba pasakojo
apie Kultūros fondo veiklos programą: „baltarusijoj sunkūs dalykai. Pelesoj atstatyta bažnyčia padegta, lietuvei
veikėjai ūkininkei Kruopienei išdaužyti langai, žiemą
iš tvarto išleisti gyvuliai. Fondas į latviją nuvežė lietuviškų knygų. daugiau vilčių bendradarbiavimui teikia
Kaliningrado srities valdžia, bet to krašto lietuviai yra
abejingi lietuvai.“
1990 06 06. Klube Kudaba pasakojo kelionių įspūdžius. su rektoriumi jonu Kubiliumi keliavo į Gdansko
universitetą. susitiko su Solidarumo lyderiu lechu Wałęsa, aplankė hidroelektrinę žarnovicuose – dirba gerai.
Profesorius mano, kad Kruonio hidroelektrinės statybą
reikia tęsti. „lenkija ubagiškai gyvendama, – tęsė profesorius, – autentiškai atstatė Gdanską.“ aplankyta malburgo (buvusi kryžiuočių marienburgo) pilis sukrėtė
didumu, galingumu.
detaliau papasakojo apie kelionę į mokslinę konferenciją romoje. Konferencija vyko 1990 m. balandį–gegužę. tema – Istoriniai ir kultūriniai lietuvių tautų – lietuvių,
baltarusių, ukrainiečių, lenkų – ryšiai. (apie konferenciją
romoje šių eilučių autoriui pasakojo jos dalyviai juozas
tumelis ir vytautas merkys.) daugiausia atvyko lenkų
(jie čia lyg šeimininkų teisėmis), nemaža aktyvi ukrainie-

Kelionėje po dzūkiją su Panevėžio miesto knygos bičiuliais, 1989, liepos 15–16

platino lietuviškus leidinius. mirė 1919 m., palaidotas
rasose, tačiau tikroji kapo vieta buvo primiršta. ir štai
1987 m. spalio 17 d. stovėdami prie surasto poeto kapo,
jautėme pasitenkinimą, kad užmarštis įveikta.
Paminklą iš surinktų aukų statė mažvydo knygos
bičiulių klubas, gausūs lietuvos kultūros fondo rėmėjai. sumanymo įgyvendinimu rūpinosi doc. i. Kubilienė,
j. valuškevičius, a. adomaitis su statybos technikumo
vaikinais, Talkos bendrija.
užkurnio stogastulpis atsistojo knygnešio sargyboje. vėlinių dieną bus proga aplankyti.“
įspūdžiai iš maironio mirties metinių minėjimo poeto gimtinėje Pasandravyje: „Gal kiek išpūsta, bet graži
šventė. žmonių galėjo būti daugiau, bet trūko informacijos. minia ėjo ir dainavo maironio dainas, Lietuva, brangi
giedama atsistojus. ėjo prie poeto vardo šaltinio, dėjo
gėles. vaišės buvo taurios.
Pasakojo apie neseniai, 1988 m. kovą, Kaune prie
m. K. Čiurlionio muziejaus įkurtą draugiją jo gyvenimui,
kūrybai tirti ir populiarinti: „aukštesnės partinės instancijos nepatenkintos šios draugijos įkūrimu, bet įkurta ir
tegul veikia.“
Kita susirinkimo programos dalis – mikalojaus akelaičio 100-ųjų mirties metinių minėjimas. Pranešėja Genė
Gustaitė. turiningas ir emocingas pranešimas: pagrindiniai gyvenimo bruožai, šeimos nariai (seneliai, tėvai),
gražiai aptartos šešios liaudžiai skirtos knygelės. akelaitis – liublino unijos šalininkas, tačiau santykiai turi
būti paritetiniai.
Kalbėjau apie visus akelaičio literatūros darbus:
Gromatą Vilniaus senelio, Pasaką senelio, donelaičio Metų
vertimą į lenkų kalbą, Būdvietį (istorinė geografija), lietuvių kalbos gramatiką Lietuviškos kalbos mokslas, asmeninę
akelaičio biblioteką.
aptartas pasiūlymas pastatyti zapyškyje paminklą
iš ten kilusiam poetui andriui višteliui.
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čių delegacija, trys baltarusiai ir šeši lietuvos atstovai:
vytautas merkys, Česlovas Kudaba, Česlovas okinčicas,
juozas tumelis, valerijus Čekmonas su žmona. Keliauti
reikėjo per maskvą, o tuo metu vyko lietuvos blokada,
tad nenorėjo išleisti. svarstė, ką daryti su tais lietuviais;
pasitarę leido skristi. Konferencijos kalbos – lenkų ir anglų. Kadangi visi dalyviai mokėjo lenkiškai, tai šia kalba ir vyko konferencija. tik baltarusis adomas malokis
pranešimą skaitė vokiečių kalba. lietuvių pranešimai:
merkio Vyskupas Motiejus Valančius ir Rusijos vyriausybės
nacionalinė politika, Kudabos Vilnijos praradimai kultūros
kraštovaizdyje, tumelio Lietuva nuo krikšto iki potvynio
(XVIII a. vidurio) – apie visuomenę ir kultūrą, okinčico
Lenkų padėtis Lietuvoje, Čekmono Apie Vilnijos sociolingvistikos etapus ir lenkų visuomenės plėtotę. Konferencijos dalyvių pranešimai buvo išleisti atskira knyga Baltarusija,
Lietuva, Lenkija, ukraina (roma–liublinas, 1994).
Konferencijos dalyvius priėmė popiežius jonas Paulius ii, kalbėjo apie religinę ir kultūrinę toleranciją, katalikų, stačiatikių ir unitų santykius. su kiekvienu popiežius
pasikalbėjo asmeniškai. merkys prisiminė, kad Kudabai
didelį įspūdį padarė mūsų, lietuvių, padėties supratimas. Po sakinį kitą pasakė lietuvių delegacijos nariai,
Kudaba – apie lietuvos ateitį, padėkojo popiežiui už moralinę paramą. vienuolis lenkas Kudabai padavė rožinį
ir paragino prašyti popiežiaus palaiminimo. Profesorius
iš pradžių sutriko, bet greitai susiorientavo – paprašė
palaiminti dovaną seseriai.
Kudaba pasakojo apie įspūdžius iš romos: „bažnyčios istorija, filosofija – sritys, kuriose mes atsiliekame.
bet kurios bažnyčios istorija glaudžiai siejasi su tautos
istorija – čia kirtimosi taškai. viską gaubia tautos kultūra, bet ne bažnyčia. yra ir kitaip manančių. bažnyčia
daug gali padaryti eidama su kultūra – gali konsoliduoti
tautą. Per daug iškeliame bažnyčią, jos šventes. religija
turi būti kultūros dalis. <...> roma sukrėtė didingumu,
tai amžinas miestas, junti jos nemirtingumą. Porą kartų
buvau amerikoj – tai ekspresyvios civilizacijos šalis. iš
ten į lietuvą grįžtu laimingas. į italiją norėčiau vėl nukeliauti. šv. Petro ir Povilo bažnyčia pritrenkė didumu,
įspūdingas koncertas (choras su vargonais), sukrėtė Koliziejus. religijos esmė viena – auka ir atpildo laukimas.
Gal religija gali išgelbėti – juk mes ir be maldų tikintys.
Gal dėl to labai malonu lankyti nuošalesnes vietas.“
dar vienas kitas pastebėjimas: „italų studentai kaip
gruzinai… Per sieną iš sovietų sąjungos važiuoja niekinami žydai… sportininkai lietuviai bedaliai – nuvykę
į stalo teniso rungtynes neturi pinigų, už menkniekius
siūlo fotoaparatus. tarp turistų jautiesi atstumtos tautos
atstovas… aplankėme nuo Kauno kilusią markizę Gawronską, saugo senas šeimos relikvijas… Kai ką sužinojom
apie vakaruose išleistas lietuviškas knygas: juozo ereto monografiją apie geografą Kazimierą Pakštą (roma,
1970), zenono ivinskio Rinktinių raštų i tomą Lietuvos
istorija iki Vytauto Didžiojo mirties (roma, 1978).“
vida Girininkaitė straipsnyje Dvasios aristokratai (Literatūra ir menas, 1995, liepos 22) rašė, kad mažvydo
klube subrandintos idėjos plito, pasiekdavo platesnius
visuomenės sluoksnius, kai kurias klube gimusias idėjas
vėliau perėmė sąjūdis.
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1987 m. Česlovas Kudaba skiriamas lietuvos kultūros
fondo pirmininku. sumanymų daug ir svarbių. Profesorius pasakojo (1988 03 28) apie Kultūros fondą, lėšų rinkimą, beje, žurnale Santara (1989, nr. 2) paskelbtas aukotojų
sąrašas ir gautos lėšos. Pasakoja apie sumanymą kurti
biblioteką ir muziejų, tik fondo bibliotekai ir muziejui
trūksta patalpų. Kita proga kalbėjo apie numatomas keliones į jav parvežti be globos likusių asmeninių archyvų ir bibliotekų, paveikslų. nėra galimybės čia apžvelgti
bent dalies Kultūros fondo nuveikto darbo, paminėsime
vieną kitą. Pirmoji 1988 metų diena. Kultūros fondui iš
jav atsiųstų dailės kūrinių paroda fondo salėje, rūmuose operos ir baleto teatro papėdėje nuo neries pusės.
vytauto Kašubos lietuvos karaliaus mindaugo, kunigaikščių Gedimino, algirdo, Kęstučio, vytauto portretai
(lydytas akmuo). ypač įspūdingas kūrinys iš metalo Kelionė. Keturi viktoro vizgirdos tapybos darbai – peizažai ir pora dešimčių eskizų, vytauto Kazimiero jonyno
vitražų projektai ir autoportretas.
1988 07 22. atidaryta kunigo ričardo mikutavičiaus
kolekcijos paroda. eksponuota per 120 tapybos, skulptūros (4) ir taikomosios dailės kūrinių. išleistas plakatas
ir katalogas. atidarant parodą žodį tarė Kultūros fondo
direktorius Kudaba.
1988 07 24. Parodų rūmuose dailininko iš jav Kazio varnelio parodos atidarymas. be kitų, kalbą pasakė
Kudaba: „Koks svarbiausias žodis? Giliausia pagarba ir
širdingiausia padėka. Kultūros fondo idėja seniai gyva
tarp lietuvių. jūs visą laiką gyvenote tėviškės ilgesiu.
dailininką varnelį visi lankė amerikoj. dėkui, kad gyvenate vienijimosi dvasia.“
1988 09 29. techninės bibliotekos patalpose vyko
susitikimas su Kaliningrado srities, latvių ir estų atstovais, atvykusiais į pasitarimą Kultūros fondo veiklos
klausimais.
1988 12 03. surengtas vilniaus kultūros fondo steigiamasis susirinkimas. Kudaba kalba apie vilniaus kultūros fondo tarybos reikalingumą ir uždavinius: „svarbu tęsti darbą – saugoti ir ginti materialinius kultūros
paminklus. mums reikia pelenų, kurie primintų ugnį.
daugiausia rūpinsimės dvasine kultūra – kiekviena tauta
yra ambicinga – taip ir turi būti. svarbiausia yra tiesa.“
Kalbėtojas gražiai atsiliepė apie žydų dailės parodą (surengė emanuelis zingeris). „Gražiai, tyliai pradėjo darbą baltarusių kultūros centras. Prieštaringas buvo rusų
kultūros centro steigimas – iniciatoriai nori remtis sena
vilniaus stačiatikių kultūra. didelis lenkų kultūrinis palikimas vilniuje. jų kultūra turėjo daugiau galimybių
plėtotis – yra spauda, mokyklos. Karaimų, totorių kultūroms mažai padėjom, bet geriausia – saviraiška. mums
teko gyventi po vienu stogu, bet buvo politinis režimas,
spaudimas, o turėtų būti bendradarbiaujama. Konfrontacija ne mūsų veikimo forma. lenkai nepatenkinti lietuvių
draugijos Vilnija veikla. akcentuokime šeimos tradicijas,
su šeima išeikime į gatves, į šventes. ištiesę vieni kitiems
ranką koja kojon eisim į vilnietišką, niekur nepakartojamą ateitį.“
vilniaus kultūros fondo atstovas vytautas Gaidamavičius paskaitė skyriaus programą. organizacinis bran-
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duolys – 22 organizacinių grupių atstovai. Halina Kobeckaitė praneša, kad vilniuje yra 23 Kultūros fondo
rėmimo grupės. Pasisakė vydūno draugijos pirmininkas
vacys bagdonavičius, Alkos klubo atstovas steponas lukoševičius, vilniaus sąjūdžio tarybos narys vladimiras
Gražulis, Vilnijos draugijos atstovai Gorodeckis, repšys,
rasų kapinių grupė – irena Kubilienė, Ramuvos klubo
atstovas jonas trinkūnas, m. K. Čiurlionio draugijos –
meilė lūkošiūnienė, totorių atstovas antanavičius, Lituanikos klubo – mindaugas Černiauskas, baltarusių Siabrinos – Fiodoras niunko, žydų kultūros draugijos atstovas
emanuelis zingeris, klubo Humanika atstovas – dovydas
Kirkelis, Kompozitorių sąjungos – jurgis dvarionas, prie
Kultūros fondo įsteigto klubo Talka atstovas t. Kajokas,
lietuvių 16-osios divizijos paminklo statymo rėmimo
grupės – leonidas Firkovičius, karių, sukilėlių, knygnešių kapų priežiūros grupė, lenkų kultūros draugijos
atstovas artūras Plokšto. Gaidamavičius siūlo Kultūros
fondo tarybą sudaryti iš 40 žmonių. Kudaba išrenkamas vilniaus kultūros fondo pirmininku ir juo buvo iki
1990 m. santykiai su mažvydo klubu, kuriam taip pat
vadovavo, tokie: klubas kultūros fondo rėmėjas. Planų
buvo daug – fondas tapo įvairių kultūrinių sumanymų
centru.
1989 03 05. lietuvos žydų kultūros draugijos steigiamasis susirinkimas. svečio teisėmis dalyvauja Kudaba. Pirmininkaujantis suteikia žodį „pirmajam žydų
draugijos šefui ir globėjui“ Kudabai. jis kreipiasi: „mieli
broliai…“ Kalba paprastai, švelniai ir jautriai, prisimena
emanuelio zingerio pasakytus žodžius atidarant žydų
dailės parodą: „Paveikslų išliko daugiau negu žmonių…
svarstoma, kaip toliau draugijai veikti – priklausyti Kultūros fondui ar veikti atskirai. tegul nusprendžia pati
draugija, kaip jai geriau, atsiskirs – bendrausime kaip
su partnere.“
1989 06 05. Vilnijos draugijos surengta tautosakos
šventė. dalyvauja meno kolektyvai iš Gervėčių ir Pelesos.
tarp sveikintojų Kultūros fondo pirmininkas. minėjo to
krašto lietuvius: profesorių tadą ivanauską, mokytoją,
vėliau m. K. Čiurlionio muziejaus darbuotoją Federavičienę, marijampolės mokyklos vadovus. Koncertą įrašė
Kudaba.
1989 m. rugsėjį su Alkos klubu Kudaba vyksta į
svėdasus, maleišius paminėti juozo tumo-vaižganto
120-ųjų gimimo metinių. atvyko autobusas iš Kauno,
rodos, iš Panevėžio. lankomos rašytojo aprašytos gimtinės vietos – Popšutės kalnelis, juodžiaus kelmas ir kt.
Kas nors iš dalyvių paskaito ištrauką iš raštų apie aprašytą vietą, rašytoją pažinoję papasakoja atsiminimų (rodos, buvo sesers duktė lesanskienė, julija šalkauskienė,
vienas kitas studentas). ir vėl eisena keliuku arba tiesiog
pievomis žengia į kitą vietą. originalų rašytojo paminėjimą filmuoja Kudaba. Kai atėjom į rašytojo tėviškę, malaišius, čia vietinės valdžios surengtas minėjimas buvo
pasibaigęs, iškilmės tęsėsi vietinėje mokykloje. Kudaba:
„Ko bijo, kodėl rajono valdžiai reikėjo sugadinti šventę?“ minėjimą tėviškėje surengė anksčiau, negu buvo
skelbta.
1990 05 18–20. vilniuje vyko lietuvos kultūros kongresas. Česlovas Kudaba vadovavo Kultūros paveldo
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sekcijai. Gegužės 19 d. plenariniame posėdyje skaitė pranešimą Kraštovaizdžio reikšmė dvasingumo formavimui.
Juozo Šimkaus pasakojimas. dirbau j. tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. mokyklos folklorinis ansamblis ruošėsi
kelionei į Punską. nuėjau pas Kultūros fondo pirmininką Kudabą prašyti pinigų liaudies muzikos instrumentų
komplektui pirkti – norėjom padovanoti Punsko folkloriniam ansambliui. Kudaba mielai sutiko, paskyrė pinigų
ir dovaną nupirkom.
Kudaba pasakojo (1989 01 20) dalyvavęs baltarusių
jaunimo neformalių draugijų atstovų suvažiavime. jaunimas kalbėjo kukliai, viskas vyko ramiai. jis suvažiavimo dalyvius sveikinęs baltarusių kalba, motinos kalba.
lietuvos kultūros fondo lėšomis buvo išleistas 2-asis fotografuotas vaclovo biržiškos bibliografinio žodyno
Aleksandrynas leidimas.

sąJūDIs

mokslų akademijos salėje 1988 m. birželio 3 d. Č. Kudaba buvo išrinktas lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu – vienu iš 35. Kas jam buvo sąjūdis, papasakojo su poetu s. Geda ir aktorium regimantu
adomaičiu nuvykęs į XXXv Santaros–Šviesos suvažiavimą jav tabor Farmoje. 1988 m. rugsėjo 9 d. įvykusioje
spaudos konferencijoje suvažiavimo dalyviams kalbėjo:
„sąjūdis tai yra mūsų tautos sąmonė ir sąžinė, pabudusi, laukusi, tikėjusi. <…> sąjūdis gimė ir mums netikėtai.
mums jis buvo koks tai atpildas. <…> visur sąjūdis išlaikė savo autoritetą, savo tą sąmonę, sąžinę ir tiesą. <…>
sąjūdis eina legaliu konsolidacijos keliu, ieško bendro
srauto. <…> … į iniciatyvinę grupę įeina akademikai ir
profesoriai, ir filosofai, ir rašytojai, ir juristai, ir darbininkai. <…> jeigu tramdyti sąjūdį, tai reikia tramdyti visą
tautą. <...> sąjūdis ėmėsi to „legalumo“, pasiimdamas į
rankas tiesos kriterijų, politinės kultūros ir net politinės
dorovės klausimus. jis palietė ekologiją pačia plačiausia
prasme – ekologiją natūrinę ir ekologiją kultūrinę. tai
patys skausmingiausi mūsų dalykai. natūrinė, kultūrinė
ir politinė ekologija, tai visa mūsų buitis. <…> mes esame lyg kokie įkaitai, ir tai jaučiame. <…> Geras politinis
klimatas. mes visgi plaukiame didelėje upėje. <…> visgi
sąjūdis yra didžiojoje politinėje laiko dvasios upėje… bet
baimės jokios nėra.“1
1988 m. spalio 23 d. sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo antroji diena. Kalba Kultūros fondo pirmininkas
Česlovas Kudaba: „Kai vėliavos iškeltos, iš pat pradžių,
nenuleisdami nuo jų akių, privalome dirbti ir dirbti. tėvynės gerovei, nes jos, vėliavos, turi plazdėti virš gerai
suręstų rūmų, o rūmai šventovės yra patvarios tada, kai
remiasi į tvirtas kolonas. būtina restauruoti tautos geografiją. topografija uždrausta iki šiol. slaptumas nebent
skurdui slėpti. negalima dalinti tautos – čia ir emigracijoj gyvenančios. Kalba – brangiausia vertybė. tos mūsų
vilčių kolonos – tai darbo programos, tarp jų ir ekologijos pačia plačiąja prasme. Keletą minčių ketinu pareikšti
apie kultūros reikalus. nežinau, gerbiamieji, kaip Kultūros fondas jums atrodo, bet, patikėkit, tai kasdieninis
daugelio jūsų darbas jau šiandieną. taip turi būti, taip
turės būti, nes to reikalauja laiko dvasia.“ toliau kalbėjo
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apie pradėjusias veikti Čiurlionio, vydūno, Sietyno, Ehtos, Prūsos ir kitas draugijas. lietuvos tautinių mažumų
draugijos susikūrė ar buvo pažadintos taip pat po Kultūros fondo egida. ragina padėti tautinėms mažumoms,
pavyzdžiui, karaimams, pradėjusiems mokytis gimtosios kalbos. „Kultūriniame sąjūdyje svarbiausia tėvynė,
kurios sąvoka prasideda, pasak šventų daukšos žodžių,
nuo šių trijų savų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos.
be abejo, kalba svarbiausia, bet aš – apie žemę, apie geografinę sąvoką. šalia istorijos būtina restauruoti tautos
geografiją… su istorija apleidom ir geografiją. atsiliekame ekonominės geografijos srityje net nuo prieškarinio
lygio. Kalti mokslo žmonės, neveiklumas mokyklose –
reikia patirties semtis iš vakarų mokslo centrų. neturime
padoraus žemėlapio.“ Pasisakė prieš slaptumą visame
kame. „nuvykęs į ameriką, kaip Kultūros fondo pirmininkas, esu klausinėjamas, ar gauname Akiračius, Metmenis? siunčiame, kodėl nedėkoji. Kunigas iš romos klausia apie siunčiamus leidinius. Ką turi atsakyti, kaip turi
padėkoti Kultūros fondas, jeigu tų leidinių negauna. mes
savo brukam, o jų neįsileidžiam. lietuva yra viena, kur ji
bebūtų, čia ar ten. Kultūros fondo vėliavoje – ir pastangos išsaugoti, ir ugdyti tautos dvasines vertybes. visų
pirma kalbą. …mūsų pareiga kalbą saugoti kaip gyvybę.
<…> Kalba – brangiausia dvasinė vertybė, ji apima visą
geografinį kraštovaizdį su tarmėmis, žmonių dainomis,
su mistika, su visais liaudies meno ženklais ir kita.“
Pasakoja apie tautos kančias dėl kalbos – spaudos
draudimą, trėmimus. „...net stagnacinis ateizmas nukreiptas prieš bažnyčiose užsidariusią kalbą. jeigu bus
kančių tai jų bus dėl kalbos, nes ji kaip genetinis kodas
išlaiko ir perduoda tautinę savimonę.“2

GOtl ANDO sAlOJe

Kartą siaurame ratelyje savo kabinete Gamtos mokslų
fakultete profesorius Kudaba pasakojo apie Gotlando
saloje vykusią lietuvių konferenciją, priimtą komunikatą dėl lietuvos nepriklausomybės. Profesorius: „nebuvo
gyvenime kito tokio atvejo, kai nė kiek neabejojau, kai
buvau visiškai tikras, kad turiu tai padaryti – pasirašyti
komunikatą.“ apie tą įvykį pagal publikaciją spaudoje
norisi papasakoti detaliau.
1989 m. liepos 30 – rugpjūčio 6 dienomis švedijoje,
Gotlando salos rytinėje pakrantėje, Katamarsvike, vyko
XXXvi europos lietuvių studijų savaitė. dalyvauja emigracijoje gyvenantys lietuviai ir sovietų okupuotos lietuvos atstovai. skaitė pranešimus apie lietuvos politinę,
ekonominę, ekologinę ir socialinę padėtį, kultūros, švietimo, jaunimo auklėjimo problemas, bažnyčios vaidmenį tautos augimo procese. dalijosi mintimis su studijų
savaitės dalyviais apie galimą tų problemų sprendimą.
sutarė: „visų pasaulio lietuvių gyvybinis tikslas yra nepriklausomos lietuvos atkūrimas.“ šį komunikatą pasirašė užsienio lietuvių organizacijų atstovai – vyriausias
lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas Kazys bobelis ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkė i. lukoševičienė, iš lietuvos – lP sąjūdžio
nariai, atstovaujantys tam tikroms organizacijoms: sąjūdžio tarybos pirmininkas vytautas landsbergis, lietuvos mokslo, istorijos ir filosofijos asociacijos pirmininkas
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antanas buračas, lietuvos Kultūros fondo pirmininkas
Česlovas Kudaba, lietuvos olimpinio komiteto pirmininkas Kazimieras motieka, lKP cK ideologijos skyriaus vedėjas justas v. Paleckis ir lietuvos laisvės lygos
pirmininkas antanas terleckas. Komunikatą su parašų
faksimilėmis paskelbė Jaunimo gretos3. Prie publikacijos
pridėti kai kurių komunikato signatarų pasisakymai.
Kudabos: „Gotlando saloje pasirašyto komunikato reikšmės išskirtinumo ar bereikia ieškoti? manau, jog tai eilinis patvirtinimas, kad mums svarbiausias siekimas – savarankiška, laisva ir nepriklausoma mūsų tautos ateitis.
<…> mes už lietuvos laisvę ir lygybę ne vien lietuviams,
bet ir visoms mūsų krašte gyvenančioms tautoms. negali
būti tiesos monopolio, nes tiesa yra viena ir vienytis jos
siekiams gali įvairių politinių požiūrių žmonės.“ sovietų
sąjungos valdžia, saugumo organai atidžiai sekė įvykius.
Katamarsvike komunikato signatarams buvo kilusi reali
grėsmė. algirdas brazauskas viešai pasakojo, kad turėjo
aiškintis michailui Gorbačiovui dėl partijos centro komiteto atstovo Paleckio parašo greta bobelio.

At V I R O s l I e t U V O s f O N D A s

mažvydo klubo susirinkime (1990 06 06) Kudaba pasakojo: „George’as sorosas – vengrų kilmės jav ekonomistas milijardierius. skelbia atviros visuomenės idėją.
apie baltijos kraštus pasakė: „išėję iš sovietinio narvo,
bėgate į nacionalinį gardą.“ nori padėti išsilaisvinusioms tautoms eiti į atvirą visuomenę. Pasakojo apie
kelionę į Kroatijos mieste dubrovnike jo įkurtą universitetą. Kartu važiavo ina marčiulionytė, irena veisaitė, arūnas Čiuberskis (jav), anthony richteris. tampa
dubrovniko klubo nariais. sorosą Kudaba mini ir savo
testamentiniame straipsnyje Artinimas vakaro, parašytame vos pusmetis iki tragiškos baigties. mini sorosą, jo pilietinės visuomenės kūrimo idealus, skiriamus milijonus
iš totalinių režimų besivaduojantiems kraštams ir naujai
atsikuriančioms valstybėms, pats tose paieškose aktyviai
dalyvaudamas. Po kai kurių dvejonių buvo įkurtas atviros lietuvos fondas, kurio pirmininku nuo 1991 m. iki
mirties buvo Česlovas Kudaba.
apie šį gyvenimo etapą ir draugystę su profesoriumi
detaliau papasakojo irena veisaitė.
„Profesoriaus Kudabos pavardė man buvo žinoma ir
anksčiau, bet susipažinome atsitiktinai, prasidėjus judėjimui dėl nepriklausomybės. vengrų kilmės jav milijardierius George’as sorosas paprašė profesorės K. Prunskienės suburti grupę, su kuria galėtų tartis dėl paramos
lietuvai. Prunskienė buvo politiškai angažuota – buvo
ministrų kabineto pirmininkė, tad soroso komitetui netiko. ėmėm ieškoti kito žmogaus. sorosas į lietuvą atsiuntė jauną vyrą anthony richterį. atvyko su sąrašu – pasirinko Kudabą ir mane. 1990 m. balandį buvom pakviesti
į dubrovniką. Keliavom kartu, dubrovnike susitikom su
atstovais iš latvijos, estijos, jugoslavijos, kažkas buvo iš
rusijos. svarstėm, ką ir kaip veikti. ten buvom priimti į dubrovniko komitetą. buvom dvi ar tris dienas, su
Kudaba daug vaikščiojom po miestą. iš pradžių sorosas
abejojo – gal per anksti kurti atviros lietuvos fondą, galima pakenkti Gorbačiovui. stipriai užtarė lietuvos bičiulis vengrų literatas endre bojtáras. sorosas sutiko pa-
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skirti 100 000 dolerių. mudu su Kudaba pritarėm atviros
lietuvos fondo idėjai. Grįžę iš dubrovniko sukvietėme
iniciatyvinę grupę: iną marčiulionytę, vytautą Kubilių,
ramūną Katilių, nataliją Kasatkiną. atviros lietuvos
fondą įsteigėm 1990 m. spalio 5 d., o gruodžio 19 d. jis
buvo oficialiai užregistruotas. algis lipštas sukvietė čia,
šiame bute, dubrovniko komiteto ir atviros lietuvos
fondo posėdį. Kudaba tapo fondo pirmininku, aš pavaduotoja. mudu nuo pirmos dienos visiškai vienas kitu
pasitikėjom. trejus metus bendravom ir nesusipykom.
Kudaba atviros lietuvos fondą mylėjo ir bendradarbiai
jį mylėjo, kaip galėjo rėmė. vytautas Kubilius iš atviros
lietuvos fondo išėjo, kai įkūrė Piliečių chartiją – fonde
galėjo dirbti tik politiškai nesusisaistę.“
Fondo pirmininkas Kudaba ko nors prašomas sunkiai sakydavo „ne“. draugai spaudė, prašė pinigų. Gelbėjo nuostata: pinigus gali skirti tik valdyba, net reprezentacijai. atviros lietuvos fondas parėmė materialiai
neseniai įkurtos sauliaus žuko leidyklos Baltos lankos
veiklą. esu ir aš kreipęsis: 1991 09 28 rašiau raštą – prašiau paremti sigito narbuto bibliografijos veikalą XVII a.
Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas.

Ž MO GIšKOsIOs GyVeNIMO
N U O s tAt O s

irena veisaitė prisimena: „Kudaba sakydavo: „žmonos,
motinos liga humanizuoja visą šeimą“; „atlikti pareigą –
didelis džiaugsmas“.“ labai mylėjo sūnų ir dukterį, atėjus sunkiam metui jie stengėsi įkvėpti tėveliui optimizmo. buvo atviros širdies, nekategoriškas, rūpėjo žmogus,
visame kame dominavo žmogiškasis pradas. labai mėgo
liaudies dainas, muziką, brangino tradicijas. labai mylėjo savo kraštą, labai išgyveno dėl falšo santykiuose su
tautinėmis mažumomis.
labai nusivylė lietuvos kultūros fondu – išėjo įskaudintas. (Kažkokie finansiniai nesklandumai.)
mes vienas kitą pažinom kaip savo penkis pirštus,
labai sutarėm – motyvacija buvo vienoda. Pasitikėjo –
parašęs straipsnį atsiųsdavo juodraštį pažiūrėti. mūsų
draugystė truko trejus metus, lyg dvasinis intelektualinis romanas. buvo labai užsiėmęs, turėjo įvairių pareigų,
bet vakarais, apie 12 valandą, rasdavo laiko paskambinti,
prakalbėdavom apie valandą. turiu profesoriaus knygą
Apie Lietuvos žemę. Lietuvos geografijos skaitiniai (1992) su
dedikacija.
1992 m. ankstyvą pavasarį skridom į varšuvą. Kudaba labai gerai pažino lietuvą ir iš lėktuvo atpažino
kiekvieną miškelį, kalnelį, nekalbant jau apie miestelius. Gerai mokėdamas lenkų kalbą tarp varšuviečių
jautėsi lyg žuvis vandeny, bet nuotaika buvo kritusi dėl
suprastėjusios sveikatos. Grįžęs iš lenkijos pasitikrino.
tą vasarą su vaikais dar keliavo po žemaitiją – rinko
medžiagą knygai Septyni keliai iš Varnių. rudenį pasijuto prastai – reikėjo operuotis. atviros lietuvos fondas ieškojo operacijai reikalingų 13 tūkstančių dolerių.
G. sorosas apie tokį reikalą išgirdo skrisdamas lėktuvu
ir nedelsdamas iš ten pranešė, kad pinigai būtų skirti.
operavo Frankfurte prie maino. aplankiau ligoninėj,
po operacijos džiaugėsi, jautėsi geriau. tačiau gydytojams metastazių iš kepenų nepavyko pašalinti. su tėvu

buvusi duktė eglutė šios žinios buvo labai paveikta.
žmona prašė nesakyti vyrui tiesos. Profesorius nežinojo operacijos rezultatų – visi stengėmės gyventi viltimi.
dalyvavo atviros lietuvos fondo naujųjų metų sutikime. tai buvo atsisveikinimas su bendradarbiais. Pasakė
nuostabią, jaudinančią atsisveikinimo kalbą, bet laikas
išdildė iš atminties. atrodė pavargęs, sulysęs. netrukus
atsigulė į ligoninę. dažnai lankydavau, pasakodavau
apie Fondo atliktus ir dirbamus darbus – tai ataskaitos,
juk oficialiai jis buvo pirmininkas. nesinorėjo, kad jaustųsi užmirštas, atstumtas. žinojo, kad sveikata prastėja,
mes vienas kitam melavom – neturėjom drąsos pasakyti
tiesos. Profesorius buvo netikintis, bet alfonsas zalatorius pakvietė monsinjorą Kazimierą vasiliauską. Po kunigo apsilankymo dvasiškai pasijuto geriau, palengvėjo.
lemtingi ženklai: Česlovui gimus tėvas pasodino medį,
prieš mirtį medis nulūžo.
Profesorius visą laiką, iki paskutiniųjų gyvenimo
valandų, dirbo – rašė geografijos vadovėlį. rašė ant nedidelių lapelių, skubėjo, norėjo užbaigti. vadovėlis buvo
skirtas mokiniams.“
Grįžusį iš vokietijos po operacijos profesorių pamačiau 1993 m. sausio 6 d. operos ir baleto teatre – vyko
vinco mykolaičio-Putino 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Per pertrauką susitikom, atrodė ligos išsekintas.
mes buvom artimi, tad šį kartą išgirstos keletas palankių
frazių buvo ypač brangios. tai buvo paskutinis profesoriaus pasirodymas viešumoje.
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1993 metais, rodos, vasario 16-ąją, su nedidele grupele
mažvydo klubo narių profesorių aplankėm ligoninėj.
radom gulintį. sukaupęs jėgas lovoje atsisėdo. Kalbėjom apie knygas, pasakojo apie paskutinę – Septyni keliai
iš Varnių: „Parašyta prieš 20 metų, vis kas nors kliuvo.
taisyti nenorėjau, taip ir tęsėsi. užkliūdavo ir kitos…“
lankytojai turėjo atsinešę kažkurią profesoriaus knygą.
Pavargo, išgėrė pieno: „Kaip gerai, kad yra pienas…“
Girdėjau, kad jau gulėdamas ligoninėje su lašeline imdavosi darbo – ruošė spaudai Septynis kelius. leido žurnalo
Santara redakcija. Pasirašyta spaudai 1993 02 11. autorius knygos pamatyti nespėjo – matė tik maketą.
žemaitija, jos centrinės dalies miestai, miesteliai ir
kaimai – profesoriaus labiausiai mėgtos lietuvos vietos.
Kelis kartus lankėsi su studentais atlikti lauko praktikos
darbų, iš vilniaus keliavo su plungiškiu fiziku juozu
šimkum ir istoriku leonu mulevičiumi. tąsyk aplankė žemaičių Kalvariją, Plungę ir kitus miestelius. svarbiausios buvo dvi kelionės: 1973 m. vasarą – tada rinko
medžiagą knygai apie varnius ir apylinkes ir 1992 m. su
vaikais egle ir Gintaru per patį vasarvidį – rinko papildymus knygai. ji ypatinga ne tik dėl autoriaus literatūrinio
talento, turtingo žodyno, pasakojimo intonacijos, atviro
tiesos sakymo. ypatinga ir todėl, kad joje du klodai, du
matymo taškai. tarp apsilankymų prabėgo devyniolika
metų. Ką reiškia devyniolika metų žmogaus gyvenime?
„Koks šviesus skaičius, tarsi iš dainos… Per tiek metų
gražiausiai pražysta žmogus. stovi jis ryto saulėje, jazminų žydėjimo išvakarėse“ (p. 7). Per šį laikotarpį daug kas
pasikeitė – vieni mirė, kiti paseno, mažieji užaugo. nerado žarėnų mokytojo jono jankausko, tikėjusio vaikų
ugdymo menu galimybėmis. tada mokytojo vaikai buvo
7 ir 8 metų, o šį kartą – 26 ir 27 metų mokytojai, sukūrę
savo šeimas. o meno mokymo idėją pratęsė žmona, nors
buvo kitos srities specialistė.
Knygoje daug frazių – aforizmų, jomis kalba autorius
ir sutikti žmonės. „darbas ir teisybė brangiau už viską“
(p. 78); „…juk gyvenom pagal tėvų paliepimą – kas bebūtų, siekėm gero“ (p. 57); „neatlaidi tiesa ir padorumas,
žinojimo vertė dažnai vaikšto pilkame drabužyje“ (p. 11);
„lyg žmogaus darbo amžinumas prabyla matant kraštą
su dirvomis“ (p. 57); „ar neatrodo dar, jog didžiausias
malonumas – ėjimas po saule“ (p. 16); „…esminiai žmogaus dvasios kaupiasi nuo gyvenimo pradžios, ypač žydinčios jaunystės metais“ (p. 46). žvilgsnis į istoriją: žydų
likimą, miškuose žuvusius, sedos mūšio dalyvių siekių
dramatiškumą. „bet ar bus susitelkta… sukalbėta tikra
malda istorijai? tikra – visoms kančioms ir skriaudoms“
(p. 54). „Gi šimtuose miestelių ir vietovių nuo šimtų ir
tūkstančių kančių kruvina mūsų žemė“ (p 41).
į literatūros enciklopediją Kudabą įtraukęs vytautas Kubilius rašė, kad kelionių apybraižose jis derino
„vaizdingus upelių, kalvų, didžiagirių, miestelių aprašymus su tose vietose gyvenusių rašytojų… biografijų fragmentais, kūrinių citatomis…“ ir šioje knygoje sutiksime
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motiejų valančių, slapta atvykusi į susitikimą su 1863 m.
sukilimo dalyviais. Čia ir apie vyskupą, glostantį vaikų
galvas, taip pat ir žydų vaikų, kaupiantį meno kolekciją, apie Palangos juzės kelius. Kelyje į Pavandenę randa
rašytojo simono daukanto gyvas pėdas: „ėjo pro čia nusivylęs, sunkiai, tarsi žmogus su našta išgyvento gėrio,
kurio nėra kaip į žmonių rankas atiduoti.“ apie žemaitę:
„…rašytojos gyvenimo kalvarijų šiurkščių takų kančios
turbūt niekad nesužinosime“ (p. 14). ir apie amžininką,
varniškį adolfą sprindį: „...kalbėdavo lyg dėkodamas
likimui už džiaugsmą savo darbais sugrįžti į tėvų atminimų padangę“ (p. 22). apie geografą antaną barisą:
„Čia, brangus jaunų žygių broli, buvo paskutinė vasara.“
stebi žmones ir gamtą: „Gražu, kai žmogus susikaupęs
išgyvena gamtos kilnumo metą… dorų vyrų nevilties
blaivumas mane sukrėtė“ (apie žemdirbius). „vienišuose išlikusių sodybų medžiuose žmonių paliktas ilgesys
vis gyvas“ (p. 48). 1992 m. joninių vakarą ant kalvos su
vaikais uždegė didelį laužą, bet iš aplinkinių gyventojų
niekas neatėjo: „negi nepakils daubų ir klonių žmonės į
kalvą“ (p. 62). Gamta ir autorius: „…šiame kelyje sustoji, įsiklausai į tylą“; „išėjus apsupo girios tyla, jaukuma,
užsimiršo skubėjimas“ (p. 35). „visą dieną gali išbūti vienu du – ežeras ir tu“ (p 13). laiko tekėjimas: „…mažėja
nueinančios į praeitį dabarties“ (p. 58). senatvė taip pat
nepamiršta: „...gyveno senatvės metus, per tokį visapusį
gyvenimo modernizavimą vis mažėja ir mažėja išminčių
nuo gyvenimo“ (p. 70); „…tuštuma – namų, kiemų, kelių, laukų“ (p. 9).
autoriaus nepalieka nuojauta, kad tai paskutinis buvimas šioje žemaičių žemėje. Pasisakymai ir pamokymai
šiai ir būsimoms kartoms – saugoti ir branginti mūsų
žemės paminklus.

At s I s V e I K I N I M A s

Profesoriaus Česlovo Kudabos mirtį visuomenė išgyveno skaudžiai. Pašarvotąjį šv. jonų bažnyčioje lankė
tūkstančiai: profesoriai, studentai, parlamentarai… Per
velionio atminimui skirtas pamaldas prisirinko pilnutėlė
bažnyčia. Pagarba ir dėkingumas vainikų kaspinų įrašuose – Prezidento, seimo, Kovo 11-osios akto signatarų,
katedros bendradarbių, geografijos draugijos, Alkos kraštotyros klubo („ilsėkis mūsų širdžiai parodęs lietuvą“);
vydūno ir rericho draugijos citavo vydūną: „Gyvenimas
yra kelionė tobuluman.“ užuojautos žodžius siuntė gimtojo kaimo draugai, lietuvos karaimai, lietuvos mylėtojų klubas iš lenkijos. amžinam poilsiui profesorius pasirinko nuošalesnę vietą – Karveliškių kapinių kalvelę su
keliomis nedidelėmis pušimis. Vakarinės naujienos (1993,
vasario 22) rašė: „Česlovo Kudabos knygos ir daugybė
straipsnių – tai daina lietuvai. taip galėjo rašyti tik žmogus visa esybe mylėjęs savo kraštą.“
1
2

3

Pokalbis apie Sąjūdį // Akiračiai, 1988, nr. 10, p. 4–6.
cituota iš knygos Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis: Steigiamasis suvažiavimas, 1988 m. spalio 22–23 d. – Mintis, vilnius, 1990.
Katamarsvikas. 1989-ųjų rugpjūčio šeštoji // Jaunimo gretos, 1989, nr. 6.
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Ju l ius Kelera s
užkaltas namas, netoli Šv. Onos

apie džiaugsmą

balandžiai stogų plyšiuos
burkuodami niauriai seka
kažkokią legendą, bet aš jų
kalbos neišmokau, tad spėti galiu

einu per kambarį,
negalvodamas apie tai,
apie nieką turbūt negalvodamas

jie žino – Vilnelės posūkiuos
keičiasi oro spalva ir Šv. Onos
kryžiai vasarą šviečia visai kitaip
negu žiemą
atspėk pagaliau – baltas balandis
ant ledo lyties ar nesergėja mūsų,
ar langą atvėrus ranka nepakyla
pamoti jam, vis artėjant pavasario saulei

einu per kambarį,
tikėdamasis pasiekti balkoną,
pasiekti paupį, kitą krantą
pasiekti Žirmūnus, kitą pavasarį,
kitą vaizdą per klasės langus,
kitą žodį, koridoriuj ištartą tylint
einu per kambarį, galvodamas
apie džiaugsmą, apie paprasčiausią
džiaugsmą gyventi

ju lius K eler as . Vaikų žaidimų aikštelės, XV

jie žino, kur sningant šilčiausia,
kiek brolių ulbuojančių gūžias po tiltais –
Užupio, Paplaujos, Pilies ir kiek susigūžusių
sesių šią naktį miega bažnyčių kraiguos
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vieta akmenukui

ne čia

ašaros peizažas švaresnis
už tobulus jų kraštovaizdžius –
ten negalima žvalgytis sutemus,
suspaudus akmenuką

čia nėra taburetės,
stalo – rankoms
po kelionės padėti,

akmenuką su skylute,
rastą prie jūros, suspaudus
tavo suknelės kraštą, plonesnį
už drugio sparną
suspaudus laišką,
kurio raidžių nereikėjo
spalvint tuomet –
prieš daugelį Viešpaties metų
ašaros peizažas nėra gražus:
parkai neapkarpyti,
vanduo sūrus, ir mergaitės,
deja, negali ten mokytis plaukti
tačiau druskos kasyklose
visuomet gali pasislėpt už kristalo,
visuomet gali rasti vietą paslėpt
akmenukui – už mėlyno ašaros luito

legendos pabaiga
tam juodrašty seniai išdilo raidės,
o visos gražios ir turtingos karalaitės
išnyko užu marių, be šviesų praplaukia
laivas, jis seniai nuskendo, o kas belieka
trupančiom legendom, tik būti perskaitytom,
atverstom, balsu cituojamom ir ne
per klaidą patekti į lentynų tuštumas,
kitur tiesiog jos žūtų
argi negaila – pavasario balsų,
baltos katytės, slystančios ant ledo
ir matančios, kaip ten krante
be žado mergaitė žiūri, ir kaip jai baisu

viryklės – kalkėtam,
šilto ir šalto mačiusiam
arbatinukui
lūpų, kurios prisispaustų
prie stiklo ir rodytų tau
vienintelį gelbstintį ženklą
akių, kurios tave įsimintų
kaip medis kad žaibą įsimena
savo giliausion rievėn
rankų, kurios kaip kūdikį liestų tave
prieš užmingant ir užstotų
prieš puolančią tamsą
čia nėra net valties į kitą krantą,
ir kranto nėra
kaip kažkur Termopiluos,
ir Charonas kitoks, užsimerkęs, suvytusiu
veidu, drebančiom, paraudusiom rankom,
amžinai laikomom kišenėse
kaipgi persikelt į kitą,
į kitą krantą,
kai išmuš valanda
neklausk jo, jis nežino,
jis pats buvo čia
ką tik atitremtas
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jie

apie netobulumą

jie įtempia bures laivui, neturinčiam inkaro
jie sukala denį laivui, neturinčiam dugno
ir liepia plaukti atgal į visai neegzotišką
pasaką, neaprašytą raudančioj sienoj

ne, nepažįstu Renesanso laikų anatomų,
nežinau pavardžių, kurias puikiausiai žinojo
Rembrandtas, man Saskija ant kelių
nesėdėjo, su Cézanne’u negėriau absento
ir galiausiai man nesvarbu, ar turėjo
Claude’as Monet ir Edgaras Degas kataraktą

jie žiūri iš padilbų, jie šmėžuoja koridoriuos,
skverbias iš svetimų, negirdėtų pokalbių,
likus valandai, likus kelioms suskaičiuotoms
minutėms – jie spėja, jie visados suspėja
jie neprisileidžia arti pašnekovo,
jie niekada niekada neįsibėgėja,
jie prašo patylėt, kai kalba,
jie prašo patylėt, kai tyli
jie nemėgsta neryškių fotografijų,
jie nemėgsta trofėjinių filmų,
jie nesisveikina su nepažįstamais,
o pažįstamų vengia
iš arti aš jų nepažįstu,
iš toli jų beveik nesimato,
jie stengiasi susiliet su peizažu,
mėgsta būt su kuo nors supainioti
jums pasisekė, kad jų nepažįstat,
jūs laimėjot, patyrėt sėkmę,
jie vis tiek jus suras, matysit,
atpažinsit save operetėj
jie privers jus pozuoti šiąnakt,
jie parodys silpniausią vietą,
jie išgers jus be jokio tosto
už tėvynę, save ir planetą
bet palaukit – jie pakeis pirštų
antspaudus, nugrimuos jus tartum
Džeimsą Bondą ir paleis drugeliu
virš upės, ir daug metų matuos –
kiek jums skauda

žinoma, esu netobulas ir to
nesirengiu slėpti

deja
deja, esu senamadiškas, negroju lamzdeliu,
nešoku blezdingėlės, neneriu vąšeliu,
neguliu aukštielninkas prieš jaunatį,
nevaikštau su gėlėtu skėčiu pajūry
nenaudoju vėduoklės, spalvotų apatinių,
neturiu švelnaus balso, nesikasau viešumoje,
nesu labai prietaringas, nedėviu ryškių rūbų,
nevaikštau į go-go barus, neapkalbinėju
nesidomiu svetimom meilužėm, neskersakiuoju,
nedaliju arbatpinigių, nesidažau lūpų,
nesiskutu antakių, nenaudoju žirklių,
pinceto, skutpeilio, netgi bulvėms
deja, esu senamadiškas, nepasirodau
bet kurią akimirką, mėgstu nusnausti
po kelionės, esu senamadiškas,
alio alio, sakau jums – esu senamadiškas

atgytų
ne, tavo pažastyse nėra sparnų,
tačiau, vos tu užmigsi,
padėsiu ten du negyvus drugelius,
kad jie nugirstų tylią ir plastančią
tavo, ir galbūt mirksniui,
vienam vieninteliam mirksniui
atgytų
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su sniegu

nuo Užupio kalvų. aušra

liepsnos greičiu mus pasiveja sniegas,
sniego greičiu mus pasiveja vasara,
keičias šviesa ir turbūt jau niekas
neįrašys tavo veido į mano sapną

drumzlėtam ore, kur gyvena vien sraigės,
mes braidėm ieškodami to, kas
įvyko prieš daugelį metų, ir plakė
lietus mūsų galvas, ir švilpė verpetai –
po kojom gulėjo jau atviras, atverstas
miestas

neįrašys tavo veido lėto vandens paviršiuj
lyg į afišą, kuri plevėsuoja kaip vėliava,
ties gatvės posūkiu, juk kažkas vis tiek
mus užmiršta, ačiū Dievui –
o paskui ir vėl su sniegu pasirodo

jį skaitėm ilgai, kol išbluko raidė
paskutinė, kol išbluko viršelis ir keitėsi metų
laikai, ir matėm, kaip priemiesčiuos ėjo
žmogus karvės melžt dar jaunyvas, po mirksnio
sulinkęs ir žilas jis grįžo, o tavo plaukais vis tiek
dešimtmečiais leidosi boružė kantriai
kol keitėsi vėjas, iš sėklų kol veržėsi medžiai,
kol Angelas sargas – pajuto, bet nieko nesakė,
kol varna išskridusi auštant sugrįžo po daugelio
metų ir nutūpė Užupio gluosny užmiršus,
kad jo nebėra

ju lius K eler as . Vaikų žaidimų aikštelės, XVIII

neįrašys tavo vardo ant perplėštos skiautės,
ant mėlyno žydro nuskridusio audeklo,
neįrašys tavo rankų, kvėpavimo tavo
paklodėse, neįrašys tavo judesio
kažkada kažkur pasirodžiusio
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Antanas Poška.
Kelionės – jo lemties kelias

P

rieš penkerius metus pasirodė prisiminimų apie
antaną Pošką knyga1. man teko garbė rašyti įvadą šiam leidiniui, skirtam 100-osioms garsiojo keliautojo gimimo metinėms. įvade atkreipiau skaitytojų
dėmesį į tai, kad Paškevičius-Poška gimė tuomet, kai atbundančios lietuvos šviesuoliai, išjudinti tautinio sąjūdžio europoje, ruošėsi didžiajam vilniaus seimui. Krašte aktyvėjo politinė veikla, krypstanti valstybės atkūrimo
link. modernios valstybės vaizdinys ir aktyvi šviesuomenės veikla, besiremianti gimtąja kalba, tautine kultūra
ir išsilavinimo siekiais, brandino naujosios kartos ryžtą
didiems žygiams. vardan tėvynės ateities netrukus pakilo ir jaunasis Poška. ir štai pirmas kryptingos būsimo
garsaus Keliautojo veiklos impulsas: sumanus paauglio
dėdė dovanoja piemenukui antanėliui, perkopusiam pirmąjį gyvenimo dešimtmetį, lemtingą dovaną – esperanto
kalbos vadovėlį. tai buvo vienintelis vadovėlis, kurį jis
nuosekliai išstudijavo. su neslepiamu jaunystės įkarščiu
jis mokėsi pasaulyje plintančios kalbos. nauja, sukurta
vien teoriniu būdu, universali kalba ir vis stiprėjantys
ryšiai su tarptautiniu esperantininkų judėjimu nulėmė
tolesnės pažintinės jaunuolio veiklos sėkmę.
Paskelbus vasario 16-osios aktą, prasideda aktyvus
modernios valstybės kūrimas. jaunajam Poškai sunku
tramdyti galingą veiklos troškulį: jis rašo eiles, vaidina
klojimo teatre, pats kuria scenos veikaliukus, kautynėse
su bolševikais patiria sužeidimų, o ištrūkęs iš tėvų ūkio
dirba ir mokosi vakarinėje Kauno gimnazijoje. Penktaisiais nepriklausomybės metais jis jau tarptautinio esperantininkų suvažiavimo niurnberge dalyvis, o sugrįžęs
tampa oficialiai pripažintu esperanto kalbos mokytoju.
bet ramus kasdieniškas gyvenimas jo nedomina: jis dviračiu lekia lietuvos keliais, aplanko baltijos šalių esperantininkus. dar po metų jis – lietuvos radijo diktorius
esperanto kalba ir laisvas universiteto klausytojas, taip
ir neįstengęs susikaupti nuoseklioms studijoms. 1928
metais, sėdęs ant motorinio žirgo, lekia baltijos jūros
pakrantėmis lankyti kaimyninių šalių. na, o po metų
prasideda a. Poškos didžioji Kelionė motociklu, įamžinusį jo vardą mūsų visuomenės atmintyje ir rašytinėje
kultūroje.

* * *

Kartą išdrįsau antano Poškos paklausti apie matą šalčių.
man knietėjo sužinoti jau daugiau nei septynis dešimtmečius nugyvenusio Poškos nuomonę apie bendrake-

leivį, su kuriuo 1929 metais, apžergę motociklą, išvyko į
tolimus kraštus. iš prieškarinės spaudos žinojau apie jų
nesutarimus ir apie tai, kad veik po septynių mėnesių jų
keliai išsiskyrė. ir vienas, ir kitas išleido knygas apie savo
keliones, padariusias didžiulį įspūdį visuomenei.
a. Poška, tarsi neišgirdęs mano klausimo, nukreipia
žvilgsnį į spintos pusę; ten po stiklu rikiuojasi suvenyrai,
išlikę po istorinių sukrėtimų. jau žinojau, kad dauguma
eksponatų buvo aptikti jo kelionėse ir tremties klajonėse.
ir štai, matyt, ketindamas atsikratyti klausimu, atsisukęs
į mane taria:
– nenorėčiau kalbėti apie mūsų – mano ir šalčiaus –
santykius. ne šventieji mudu buvome. Kelionėje išvargę,
irzlūs. daug vienas apie kitą esame prikalbėję. Gal net ir
santūresni galėjome būti? šiandien tai atrodo kaip juokingi nutikimai. be abejo, buvo ne tik gražių minučių, bet ir
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bjaurasties per akis. lai praeities prisiminimai lieka nesudrumsti. beprasmiška būtų teisintis ar ką nors smerkti2.
supratęs, kad nedera toliau apie tai teirautis, pasukau prie kitų temų. daug apie viską esame kalbėję.
sunku dabar prisiminti, kur tuomet nuklydome. rodos,
stabtelėjome prie esperantinės veiklos. Poškai visuomet
rūpėjo ši universali kalba. Kai kartą jam parodžiau prieškariu išleistą mažytę knygelę Esperanto raktas, jis šoktelėjo lyg jaunuolis.
– ar žinai, kaip ji išvydo pasaulį?
nespėjus man prabilti, jis, iškėlęs rankas, toliau garsiai aiškina:
– tai aš prieš didžiąją savo kelionę paruošiau ją leidybai!
ant stalo, stumdydamas sukauptų popierių krūvą,
suranda akinius, negrabiai juos kabina ant nosies ir, vartydamas išblukusią knygelę, taria:
– nenustebčiau, jei tai būtų veik prieš dešimtmetį
pakartoto leidimo (1963 – J. A. K.) egzempliorius. bet
čia 1928 metų laidos mano mielasis Raktelis! matau ranka užrašytus žodžius – Teodoras Slabšys; turbūt buvusio
savininko pavardė. Girdėtas vardas, bet jau neprisimenu
šio asmens. tiek vandens nutekėjo! sakyk, kaip knygelė
pas tamstą atsirado?
– Karo metais ją man dovanojo t. slabšio, buvusio
vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto studento,
sesuo3. iš Rakto ketinau mokytis, bet, deja, kitos kalbos
paviliojo – tikros ir dar gyvos, – nedrąsiai atsakiau.
iš nebylios, bet iškalbingos Poškos išraiškos supratau, kad mano atsakymas jam buvo nemalonus.

* * *

Prieš akis išnyra vienas įsimintinas epizodas – svečiuose
pas juozą Keliuotį. tai buvo 1971-aisiais ar metais vėliau.
užsuku pas Pošką paplepėti. mūsų mintys nuklydo į Pamyro aukštumas. mat alpinistinių siekių genamas, aš jau
buvau aplakstęs ne vieną kalnyną, kelias dienas vaikščiojęs oše – miestelyje Pamyro priekalnėse ir kitose Poškos
gyventose ar aplankytose vietose. ošo etnografiniame
muziejuje aptikau Poškos atrastų eksponatų ir jo tyrinėjimų šiame krašte aprašymų. apie tai šnekučiuojantis
pasigirsta telefono skambutis. Poška trumpai kažin ką
pasakęs į ragelį, taria man:
– einam pas Keliuotį – jis čia pat, antakalnyje, šalia
manęs gyvena. skambino sunerimęs. Gal jam ko prireikė?
atidėję savo pokalbius į šalį, skubame pas garsųjį
Naujosios Romuvos įkūrėją, kuris po suėmimo ir tremties
gyveno užsisklendęs savyje. Čia jis nuolatos save kankino, trokšdamas bendrauti, rašyti ir būti žinomas visuomenėje. bet didžiausia jo psichologinės prigimties bėda
buvo įtarumas. jam rodėsi, kad jį nuolatos seka sovietinio režimo užverbuoti asmenys, klausosi jo pokalbių,
nori įsibrovę grobti jo rašinius. manau, tokiems pamąstymams buvo ir realus pagrindas. tačiau jo galvoje įtarinėjimai virsdavo košmariškais vaizdiniais, iškankinusiais jį
patį ir keliančiais nemalonią įtampą apsilankiusiesiems.
juozas Keliuotis atsargiai praveria duris – nedrįsdamas jų atverti plačiau, žvelgia tai į mane, tai į savo bičiulį. Poška jį ramina, sakydamas, kad yra atėjęs su „geru“
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vai dotas žuKas . Juozo Keliuočio portretas, 1981

žmogumi. durys veriasi ir mes įslenkame į ankštą butuką, prigrūstą įvairių rakandų, knygų, paveikslų; viduje
vyrauja man nepakenčiamas nikotino tvaikas. regiu,
Keliuotis vis įtariai į mane šnairuoja: nepatenkintas, kad
ištikimas jo praeities liudininkas čia atsitempė neaiškių
ketinimų turintį asmenį.
a. Poška perima pokalbio vadžias į savo tvirtas, nuo
daržo darbų sugrubusias rankas. Keliuotis, patogiai įsitaisęs krėsle, atsilošia nenuleisdamas nuo manęs akių4.
aš prisistatau kaip Poškos gerbėjas ir keliautojas kalnų
takais. Primenu jam, kad pokario metais slapta su dideliu dėmesiu skaitydavau Naująją Romuvą, kuri kartu su
Skautų aidu, Kosmosu, Gamta nuolat ugdė mane – Saulės
gimnazijos moksleivį Kaune. Keliuotis, primerkęs kairę
akį, lėtai linksi, tyli. Gal pritaria, gal ne? Poška papasakoja kažką linksmo. netrukus Keliuotis pats pradeda
murmėti, tik neaiškiai artikuliuoja žodžius. Kalba apie
dailininkus, kurie jį dažnai lanko. Kelis kartus pabrėžia žodį „dažnai“. Po to pasigiria, kad tikisi netrukus iš
leidėjų gauti tekstą, kurį turės jiems versti iš prancūzų
kalbos. Kai tik atsiras honoraras, pagerės jį žeidžiantys
skurdaus gyvenimo reikalai – išsivirs geros kavos, dažniau užsuks į kavinę karšto patiekalo paragauti. įtampa
tarp šeimininko ir svečių lėtai nyksta. iš Keliuočio elgsenos, judesių ir žvilgsnių kaitos sprendžiu, kad jis sumaniai režisuoja spektakliuką, kurio tikslas – sureikšminti
šeimininko asmenį, dramatizuoti situaciją. ši nekalta ir
iš nevilties kilusi mistifikacija, pasirodžiusi subtiliai ir
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net rafinuotai, matyt, čia praktikuojama nuolatos. visa
tai regėti buvo juokinga ir graudu. nesklandus pokalbis
vargino. supratau, kad neverta toliau kankinti įbauginto
Keliuočio. Pakylu eiti. matau, Poška nepatenkintas trumpu apsilankymu. atsisveikinę su šeimininku, šlepsime
atgal pažliugusiu po pavasarinio lietaus taku. netrukus
sužinau: Keliuotis priekaištavo Poškai, kad atsiveda čia
visokius šnipukus.
du iš gulago gyvi sugrįžę tremtiniai – antanas Poška ir juozas Keliuotis – paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį buvo arti vienas kito. susitikdavo, parymodavo,
mintyse panirę į nepriklausomos lietuvos laikus, kai
aktyvioje veikloje pildėsi jų užmojai. dabar jau kitoje istorinėje tikrovėje jie, ir toliau nesugebėję likti ramūs, tęsė
savo veiklą – šį kartą jau prisiminimų pasaulyje, švytinčiame toli už kasdienybės ribų. Poška tvarkė savo dar nespausdintus rankraščius ir, vedamas lakios vaizduotės,
vis dar keliavo ieškoti archajinių gimtojo krašto ištakų.
Keliuotis kažin ką rašė, slapstydamas tekstus nuo priešų,
kurie, užgrobę jo tėvynę, negailestingai sulaužė jo asmeninį gyvenimą. bet iki paskutinės valandos jis neprarado
vilties atgaivinti savo mylimiausią kūrinį – Naująją Romuvą ir vėl atsidurti visuomenės dėmesio centre.

* * *

Prisimenu pokalbius apie egiptą, nilą, garsiuosius potvynius, prisodrinusius dirvonus drėgmės ir trąšaus
dumblo, apie senąsias civilizacijas, iškilusias derlingose
žemėse. Poška gyrėsi parašęs žemdirbystės istoriją; norėjo ją paskelbti spaudoje. deja, profesorė Pranė dundulienė suniekino jo tekstą. Paklausiau, kaip skambėjo kritiškos jos pastabos. atsakė, kad, supykęs už nepalankumą,
neįsiklausė į priekaištus. man pačiam parūpo žvilgtelėti į
jo rankraštį. autorius, kiek pasimuistęs kėdėje, pažadėjo
jį surasti. vėliau ne kartą primindavau garbiam keliau-
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tojui pažadą, bet tekstas vis kažkur tūnojo paslaptingai
pradingęs.
akademiko Pauliaus slavėno aplinkoje kartais sutikdavau istorikų Pranės ir broniaus dundulių šeimą.
nutaikęs progą, paklausiau mūsų etnologijos klasikės
apie minėtą Poškos rankraštį. Profesorė, nesiekdama apeiti klausimo, pasakė atvirai:
– švelniai tariant – tai niekai. autorius ilgai keliavo, daug matė ir girdėjo. bet kas iš to? jo tekstas – kaip
moksleivio rašinėlis: be nuorodų, be darbų apžvalgos –
vien romantiški samprotavimai, paremti nuogirdomis,
įvairiais skaitiniais bei patirtais kelionių įspūdžiais. nei
analizės, nei gilesnių studijų. autorius įsižeidė, taip ir
nenorėdamas suprasti, kad moksliniam darbui reikia žinoti aptariamo dalyko pagrindus, įgyjamus nuosekliomis studijomis. įspūdžių patirtis – puikus dalykas, bet
be teorinio pasiruošimo ji tinka tik kelionių aprašymams.
juos Poška pavyzdingai atliko, įrodydamas savo žurnalistinius sugebėjimus. tai taip pat didelis nuopelnas, praturtinęs geografines mūsų visuomenės žinias.
dundulienės argumentai skambėjo įtikinamai. negalėjau nei jų paneigti, nei ginčytis, nes Poškos teksto
apie pasaulinę žemdirbystės raidą neteko skaityti. juo
labiau kad tokia sudėtinga tema reikalauja iš tyrėjo itin
gausių duomenų aptarimo, ilgo ir kantraus tyrinėjimo,
apimančio įvairias mokslo sritis. vis dėlto prie savo slepiamo rankraščio Poška sugrįžo. vėliau sužinojau, kad
tekstą jis tikslino, keitė minčių akcentus ir galop 1988
metais išleido knygą Indoeuropiečių istorijos pėdsakais. šį
kartą rašinio pavadinimas, nepretenduojantis į pasaulinės žemdirbystės istoriją, skambėjo kukliau.
antanas Poška mėgo sakyti: apie kelionę svajoti –
tarsi medų laižyti, o jai ruoštis – didį džiaugsmą patirti.
Pati kelionė – kančia, bet sugrįžus į tėvynę ją prisiminti
ir pasakoti kitiems – palaima ir atpildas už visus var-
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gus. išties pradėjus pasakoti apie kelionių nuotykius,
Poškos veidas keisdavosi. Kalbėjo vaizdingai, atverdamas fantazijai plačias lankas. rezgamas siužetas įtartinai nuslysdavo į temos nuošales, nepaaiškinamas pagal
pasakojimo raidą. dažniausiai vaizduojamo epizodo turinys neatitikdavo anksčiau aprašyto jo knygose. Kartą
išdrįsau paklausti, kodėl autoriaus kelionių aprašyme
veiksmas klostosi kitaip. Poška nesutriko išgirdęs „nepadorų“ klausimą. Paaiškino, kad ne visi įvykiai tilpo
knygoje, be to, kaltas esąs „nesukalbamas“ knygos redaktorius. ypač prieštaringi būdavo pasakojimai apie
„lietuviškus“ atradimus paslaptingoje kalnų šalyje –
baltistane. Pasakotojas nuoširdžiai dėstydavo savo įspūdžius ir nutikimus, nepaisydamas skeptiškų klausytojo
pastabų. intuicija ir laki vaizduotė kūrė tarsi realų kelionių pasaulį, kuriame buvo įveikiamos visos nenumaldomos tikrovės kliūtys.

* * *

akademinis gyvenimas buvo ta aplinka, kurioje brendau kaip mokslininkas. tad suprantama, mane domino
žinios apie indijos universitetus. a. Poška nevengdavo
pabrėžti savo mokslų egzotiškoje šalyje. tai pastebėjęs
nepraleisdavau progos paklausinėti apie tuos reikalus.
Poška gana objektyviai savo knygose aprašė indijos universitetų specifiką. rašytiniai jo tekstai ir pasakojimai
patvirtino jau ir anksčiau girdėtą nuomonę, kad indijos
universitetų nederėtų lyginti su tokio tipo vakarų institucijomis. Pagrindinis indijos profesūros dėmesys buvo
nukreiptas į orientalistikos specifiką, į savojo krašto kultūros paveldą. Kai kas iš jų buvo ėję mokslus vakaruose,
dažniausiai londone. jie domėjosi lingvistinių tyrinėjimų sritimis, gebėjo komparatyvistiškai žvelgti į pasaulinę kultūrą ir skeptiškai vertinti vyraujančios civilizacijos
problemas. tačiau indijoje nebuvo kreipiamas dėmesys į
nuoseklių studijų, naujų metodikų reikalus. jie tenkinosi
turtingu indijos kultūros, ypač rašytinių paminklų lobynu. rytų tyrinėtojai siekė nuspėti universalias, žmones
vienijančias vertybes, esančias kitų civilizacinių erdvių
kultūrose. tačiau rytų mąstytojai nebuvo aklinai uždari;
jiems taip pat rūpėjo išorėje vykstantys dalykai, kurie vis
atkakliau skverbėsi į kontempliaciją praktikuojančiųjų
gyvenimą, destruktyviai paveikdami oriento visuomenės pagrindus.
Kai tik a. Poška pasirodė bombėjaus universitete ir
pasigyrė esąs atvykėlis iš sanskritui artimos šalies, į jį
buvo atkreiptas dėmesys ir teikiama visokeriopa globa.
mūsų keliautojas, nors ir buvo girdėjęs apie sanskritą, gilesnių kalbinių žinių neturėjo. bendrą lingvistinę orientaciją jam suteikė praktiniai esperanto kalbos įgūdžiai.
vietinė profesūrą į Poškos žinių spragas žvelgė atlaidžiai. Pirmiausia jie sudarė būtinos jam perskaityti literatūros sąrašą. svečias, skaitydamas pasiūlytą literatūrą,
pirmą kartą aptiko jono basanavičiaus tautosakos rinkinį – knygą Iš gyvenimo vėlių bei velnių. indijos mokslinčiai
patarė kuo skubiau gilintis į sąraše nurodytus veikalus,
kad, lygindamas lietuviškas ir indiškas legendas, galėtų
daryti bent paviršutiniškas apibendrinančias išvadas.
šeštoje knygos Nuo Baltijos iki Bengalijos dalyje (p. 44)
Poška atvirai prisipažįsta: „bet ką aš, lietuvos kaimo ber-

nelis, su savo tokiu dar naiviu folkloro suvokimu galėjau
jiems (indijos mokslininkams – J. A. K.) duoti?“
lietuvoje a. Poška buvo bandęs studijuoti mediciną,
tačiau humanitarinių, juo labiau filologinių studijų nebuvo ragavęs. Prisistačius su sanskritu susijusios lietuvių
kalbos atstovu, susiklostė nepavydėtina situacija. visa
laimė, kad indijoje jis pateko į ramios, tolerantiškos ir
atlaidžios akademinės bendruomenės globą. ją domino
atvykusio iš šiaurės svečio asmenybė, kurios natūralios
jausenos nebuvo sužalojusi vakarietiška studijų sistema. šviesiaveidis keliautojas tiko jų pačių tyrinėjimams,
skirtiems išsiaiškinti, kaip prigimtinė sąmonė vertina ir
interpretuoja nežinomos kultūros reiškinius, kaip ateivis
suvokia čia perskaitomus pasakojimų tekstus. tokiam
reikalui Poška bombėjaus universitetui buvo vertingas
atradimas. tuo profesūra naudojosi, taip pat savaip lavindama ir svečią. bombėjuje Poška daug pramoko, išugdė gebėjimus adaptuotis kontrastų ir netikėtumų kupinoje šalyje. ir vis dėlto esminė jo būdo savybė, nulėmusi
nomadiškos prigimties raišką, kliudė pasiekti sistemiškai kryptingą išsilavinimą. nuoseklumo stoka paradoksaliai tapo unikaliu šio veiklaus žmogaus pranašumu,
žadinančiu klajoklišką jo prigimtį. Kelionės, kintančios jų
kryptys ir nuotykiai – tai jo lemties kelias. sovietiniame
gulage šis įvairiai nuvingiavęs kelias sugrąžino tremtinį
į gimtąją artojų žemę. Kalbėdamas apie senovę, jis mėgo
sakyti: istorikų minimi arijai – tai arėjai (žemę ariantys
žmonės). tas jo didysis Kelias su priverstinėmis pertraukomis užtruko 22 metus (prieškariu – 8 metai ir gulago
tremtyje – 14 metų). Paskutinėje knygoje antanas Poška
aiškiai ir trumpai apibūdino asmeninę patirtį: gyvenimas
ir yra kelionė.

* * *

antano Poškos, kaip ir mato šalčiaus, knygos turėjo įtakos kelių kartų lietuvos visuomenei. tai gali paliudyti
mano bendraamžiai ir šių dienų keliautojai bei kalnų žygeiviai. šiandien šios knygos vėl skaitomos. Priminsiu:
prieš karą pasirodė m. šalčiaus knygų Svečiuose pas 40
tautų serija (1934–1935) ir dvi a. Poškos kelionių knygos
Nuo Baltijos iki Bengalijos (1939); kitos, nors jau parašytos,
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mūsų didysis Keliautojas, tarsi pašauktasis ypatingai
misijai, indijos ir šiaurės žemėse ieškojo arijų protėvynės. ir tai jam pavyko – jos pėdsakų pirmiausia aptiko
savo romantiškose svajonėse, kurių realumu fanatiškai
tikėjo. vėliau savo vizijas sutapatindavo su nuogirdomis
ar mėgėjiškais samprotavimais. Klajojančio nomado prigimtis – tokia ryški Poškos asmenyje – sukūrė ypatingą
žmogaus tipą, kurio ypatybių galėtų pavydėti elitinis,
neklystamumo apsiaustu prisidengęs akademikas. nerimastingo Keliautojo knygos įdomios ir smalsiems skaitytojams, ir kultūros tyrinėtojams. jo patirties aprašymai
atveria pasaulį, kupiną egzotikos ir oriento paslapties
dvelksmo, čia netikėtai skaitytojas susitinka su kitų kultūrų išmintimi, čia išryškėja universaliųjų vertybių – tolerancijos ir pagarbos įsitikinimams – reikšmė. antano
Poškos rašytinis palikimas – tai praėjusio laiko dokumentas, sušildytas nepakartojamos asmenybės žavesio.
1

2

3

4

Antanas Poška / sudarytojas augustas Kubilius. – Mintis, vilnius,
2003.
Priminsiu: 1940 m. birželio 11 d. laikraštyje Vilniaus balsas a. Poška
išspausdino šiltus žodžius, skirtus kelionės bendražygiui matui
šalčiui, mirusiam toli nuo tėvynės. šį nekrologo tekstą pakartojo
Naujoji Romuva, 2008, nr. 1, p. 57.
iš slabšytės taip pat gavau ir leidinuką Studentų kalendorius 1929
metams (Vairo bendrovė, Kaunas, 1929), priklausiusį jos broliui
teodorui. iš iškalbingų įrašų galima spręsti, kad a. Poškos kelionės link bengalijos metu teodoras slabšys studijavo vdu teisės
dalykus. Karo metais, pasitraukęs į vakarus, jis dingo be žinios.
šis leidinukas-kalendorius įdomus, nes jame yra vertingos informacijos, nušviečiančios ankstyvą Poškos veiklos laikotarpį, o ypač
universitetinio gyvenimo reikalus, į kuriuos jis buvo epizodiškai
įsitraukęs.
ši būdinga j. Keliuočio veido išraiška įamžinta vaidoto žuko
nutapytame portrete (1981, drobė, aliejus, 117×82).

Paul iau s n o rm an to nuotrauka

nespėjo pasirodyti dėl įvykių, nulemtų antrojo pasaulinio karo. Pagaliau 1996 metais išėjo trečioji, kuri dar po
aštuonerių metų buvo išleista pakartotinai. šiais metais
smalsūs skaitytojai gali džiaugtis jau šešiomis a. Poškos kelionių prisiminimų knygomis. Ką tik knygynuose
pasirodė šeštoji knygos Nuo Baltijos iki Bengalijos dalis
Indijos palmių paunksmėje. Paskutiniame puslapyje mūsų
didysis Keliautojas sako: „o gal kada kas ir atsivers šią
mano rašliavą – negudrią, neįmantrią, bet atvirą gyvenimo išpažintį... ir man bus malonu su tuo žmogumi
pasikalbėti iš tenai...“ išties kuklus antano Poškos pageidavimas.
užvertęs paskutinę kelionių knygą, privalau pripažinti: autoriaus nuopelnai yra žinomi ir tinkamai vertinami, jie niekada ir nebuvo pamiršti – pirmosios dvi
atkaklaus Keliautojo knygos buvo atidžiai skaitomos ir
sunkiais mūsų istorijos laikais. jos kvietė nenurimti, ieškoti, pasitikėti savo jėgomis ir vaizduotės galia.
a. Poška turėjo palankias sąlygas ramiai darbuotis
tėvynės ir savo šeimos labui. taip gyveno tūkstančiai
nepriklausomos lietuvos piliečių, per du dešimtmečius išvystę pajėgią šalies ekonomiką, išpuoselėję savąją
kultūrą, sunorminę gimtąją kalbą ir spėję sukurti tuos
egzistencijos pagrindus, kurie padėjo išlikti vėlesnių negandų metais. tačiau ryškus asmeninis individualumas,
nepakantumas kasdienybės rutinai vedė Pošką klajūno
keliais, pasiūliusiais asmeninės laisvės erdves. net ir
žmogaus galias žudantis sovietinis gulagas jo nepalaužė.
Čia neišnyko jo pažinimo siekis: sunkiai dirbdamas rašė
eiles, o šiek tiek susilpnėjus režimui dirbo muziejininkystės baruose, rengė etnografines bei pažintines ekspedicijas. nuolatos siekiantis rasti galimybių sugrįžti į gimtąją
žemę, jis tapo istorinės pavergtų vidurinės azijos tautų
savimonės žadintuoju.
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J o n a s Va i t e k ū n a s

Vilniaus vaikų dailės mokykla:
1958–1990
2008 metais Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla (iki 1994 m. – Vilniaus vaikų dailės
mokykla) paminėjo 50-metį. Mokyklos istorija leidžia giliau pažvelgti į kūrybos ir pedagoginės
veiklos santykį, asmenybių ir ideologijos konfliktą.

MOKyKlOs įsteIGIMAs, PIRMIeJI
V e I K l O s M e tA I

1958 metų liepą apgynęs diplominį darbą, gabus ir pastebėtas absolventas antanas Garbauskas (1932–2008)
buvo priimtas dirbti laborantu į ltsr dailės instituto
vitražo studiją. instituto direktorių vytautą mackevičių
(1911–1991) tuo metu laikinai pavadavo dekanas vytautas Palaima (1911–1976), vadovavęs teatro dekoracijos
studijai. jis pasiūlė a. Garbauskui tapti dar nesančios
vaikų dailės mokyklos direktoriumi ir pradėti rūpintis
organizaciniais reikalais. „mane pamatęs susistabdė ir
pasakė: „yra tokia naujiena, reikia vaikų dailės mokyklą
kurt“ (iš autoriaus pokalbio su a. Garbausku 2004 07 11).
instituto valdžia nurodymą dėl vaikų dailės mokyklos
steigimo gavo iš ltsr kultūros ministerijos mokyklų ir
kadrų skyriaus. ministerijai 1958–1967 metais vadovavo
juozas banaitis (1908–1967), muzikas ir kompozitorius,
truputį pogrindininkas. a. Garbauskas prisimena ministrą kaip kultūringą „prieškarinio kirpimo“ žmogų, nuoširdžiai besirūpinantį muzikos ir dailės mokyklų reikalais. motyvas steigti dailės mokyklą tuo metu aiškintas
paprastai: „muzikos mokyklų daug, o dailės – nėra visai. lvovas turi, talinas turi, reikia ir vilniuje kurti tokią
dailės mokyklą.“
oficialių vilniaus keturmetės vaikų dailės mokyklos
steigimo dokumentų nėra išlikę, bent jau rasti jų nepavyko. tai patvirtina ir a. Garbauskas, savarankiškai bandęs ieškoti šių dokumentų: „Literatūros ir meno archyve
ėmiau sąvadą, kur yra tų metų kultūros ministro įsakymai. yra surašyta kažkokiam abeliui ...ickiui sumokėti
honorarą už kažkokią ten oratoriją ir panašiai, kam kokią
mašiną skirti, bet daugiausiai tai kompozitorių honorarai. o šito nėra, nors pasiusk.“
taigi priėmęs pasiūlymą a. Garbauskas ėmėsi organizacinių darbų. j. banaitis sutarė su vdi administracija laikinai instituto patalpas naudoti vvdm reikmėms.
1958 m. pamokos vyko instituto aktų salėje (dabartinė
vda biblioteka). Katedros vedėjas vincas dilka (1912–
1997), anksčiau už a. Garbauską žinojęs apie steigiamą
mokyklą, viršininko tonu pasiūlęs pastarajam priimti
dirbti mokytoja jo žmoną eleonorą ivaškaitę (dilkienę),
Kauno dailės instituto absolventę. ji ir buvo pirmoji (po

vilniaus vaikų dailės mokykla tuometinio dailės instituto aktų salėje
(dab. vda bibliotekos patalpos). lipdybos pamoka, mokytoja elena
venckevičienė (tulevičiūtė) su mokiniais. 1959 m.

direktoriaus) vilniaus vaikų dailės mokyklos mokytoja.
į sąjunginius mokymo planus buvo įtraukta ir dailės istorija. šiai disciplinai dėstyti 1958 m. spalio 15 d. buvo
pakviesta Genovaitė Grigelytė, dailės istorijos katedros
laborantė, pirmais pokario metais kartu su tadu adomoniu vilniaus universitete baigusi vėliau panaikintą dailės
istorijos specialybę. jie, pasak a. Garbausko, „buvo pirmieji diplomuoti kadrai“. tapybą (akvarelės technika),
piešimą ir kompoziciją dėstė juozas Galkus, eleonora
ivaškaitė (dilkienė), viktorija Gatavynaitė-Purienė, lipdybą – ignas egidijus talmantas ir elena tulevičiūtėvenckevičienė.
instituto aktų salė buvo mažai naudojama, joje vykdavo diplominių darbų gynimas, politinių sukakčių minėjimai. a. Garbauskas gavo raktus, ir 1958 m. spalio
10 d. buvo paskelbti stojamieji egzaminai į vvdm; pamokos prasidėjo spalio 15 d.
„tekdavo sustumt kėdes į šoną, pastatymams turėjome keturis staliukus. Pastatymas – drapiruotės, balalaika ir meškiukas. Piešimui naudojom gipso modelius –
nesudėtingas geometrines figūras: kubą, cilindrą, rutulį.
salės lange dar ir dabar neišmontuotas po 1958 m. gynimo antano Galecko vitražas (diplominis darbas). mokiniai suskirstyti į keturias grupeles, piešdavo skirtingus pastatymus. Grupėj būdavo 12–15 mokinių. vienu
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metu dirbdavo trys, du, kartais – keturi dėstytojai. Per
pertraukas mokiniai drumstė akademinę ramybę – bėgiodavo ir triukšmaudavo, valdžia pradėjo niurzgėt,
per gamybinį susirinkimą, kuriame dalyvaudavau kaip
laborantas, užpuolė mane: kaip jūs čia taip ilgai“ (iš
autoriaus pokalbio su a. Garbausku). dailės instituto
administracija, norėdama padėti mokyklai gauti atskiras
patalpas, rašė kultūros ministrui raštą, kuriame akcentuojama, kad „mažamečiai dailės mokyklos mokiniai
mato ant sienų kabančius aktų piešinius, o tai kenkia
jų moralei“.
Kaip tik tuo metu buvo statomas dabartinės nacionalinės m. K. Čiurlionio menų mokyklos (tuomet – vilniaus m. K. Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas) pastatas t. Kosciuškos gatvėje, ten buvo numatytas
dailės skyrius. 1960 m. kovo 1 d. vilniaus vaikų dailės
mokykla po kelių mėnesių pertraukos pradėjo darbą
naujose patalpose t. Kosciuškos gatvėje, 11-u numeriu
pažymėtame name.

M O K y K l O s VA D O V ų K A I tA ,
„Č e R NI Ac hOV K ė“

1960 m. vasarą paskelbiama, jog rugsėjį pirmą kartą
bus priimami mokiniai ir į m. K. Čiurlionio vidurinės
meno mokyklos dailės skyrių (muzikos ir baleto skyriai,
įsteigti pirmaisiais pokario metais, iš pat pradžių turėjo patalpas dabartiniuose vyskupų rūmuose). Paaiškėjo, kad vilniaus vaikų dailės mokykla netaps jos dailės
skyriumi. be to, vaikų dailės mokyklai skirtos patalpos
buvo prastokos, ši m. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos administracijos akyse buvo tik laikinas nuomininkas. tvyrojo laikinumo jausmas ir buitinių permainų
nuojauta.
tais pačiais metais vykdyta ministerijų pertvarka:
įkurta aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, panaikintas Kultūros ministerijos mokyklų ir kadrų skyrius. visos žemesnio rango mokyklos, tarp jų ir
vvdm, ėmė priklausyti ltsr švietimo ministerijai, kurioje vyravo mažesnio pakantumo menininkams atmosfera ir griežtesnė mokyklų kontrolė, o vilniaus m. K.
Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas pateko
naujai sukurtos ministerijos žinion. Geresnės materialinės sąlygos, draugiškesnė atmosfera santykiuose su
valdžia ir aiškesnė ateities vizija lėmė a. Garbausko
apsisprendimą pretenduoti į šios mokyklos dailės skyriaus vedėjo vietą. ėmęs vadovauti šiam skyriui, į laisvą
vvdm direktoriaus postą pasiūlė buvusį kurso draugą
keramiką Povilą sidaravičių. šis, dirbęs a. vienuolio
vidurinės mokyklos paišybos ir braižybos mokytoju,
švietimo skyriaus vadovų jau žinomas ir palankiai vertinamas, 1960 m. rugsėjo 17 d. ltsr švietimo ministro
įsakymu paskirtas naujuoju direktoriumi.
iš senojo mokytojų būrio dirbti mokykloje liko
e. ivaškaitė, G. Grigelytė ir e. tulevičiūtė-venckevičienė,
todėl pirmas uždavinys naujam direktoriui buvo surinkti mokytojus. 1960–1966 m. priimti vanga GedmantaitėGalkuvienė, ignas budrys, igoris Piekuras (1935–2006),
romanas šaliamoras, antanas Galeckas (1930–2001), vytautas Pečiukonis, antanas Kmieliauskas, marija mačiulienė, juozas Gecevičius, Petras deltuva, vytautas šerys
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(1931–2006), algimantas švažas (1933–2003), celestinas
Gerutis Krulis. esminis rūpestis, iškilęs naujajam mokyklos administratoriui, – nuosavų patalpų mokyklai suradimas. 1961 m. a. vienuolio vidurinė mokykla, kurioje
P. sidaravičius taip pat dirbo, pasistatė naują bendrabutį
dzūkų gatvėje. nenaudojamos liko patalpos senajame
jėzuitų vienuolyno pastate, į jas tais pačiais metais ir
įsikėlė vvdm. tai vėlgi buvo tik laikinas būstas, P. sidaravičius netruko išrūpinti patalpas Černiachovskio
(dabar – v. Kudirkos) aikštės pakraštyje. vėliau toje vietoje, išgriovus ištisą gerai išsilaikiusį Xvii–XiX a. statinių
kvartalą, besiribojusį su tilto gatve, pastatyti lKP cK
(dabar – lr vyriausybės) rūmai.
atrodė, čia apsistota ilgesniam laikui. modeliais
pasirūpinta dar glaudžiantis a. vienuolio mokykloje:
„maskvos meninėse-pramoninėse dirbtuvėse užsakyti
geometrinių figūrų komplektai, ornamentika – bareljefai, romėno galva, dovydo veido dalys, veneros nupjautų galvučių, nosių, lūpų dėl konstruktyvumo. buvo ir
paukščių iškamšų – antys ant lentučių, lapė, kalakutas.
i. Piekuras iš metalo bazės, esančios Kirtimuose, atveždavo visokių varinių rakandų“ (iš autoriaus pokalbio su
P. sidaravičiumi 2004 09 12).
ilgainiui prigijo neformalus mokyklos pavadinimas – „Černiachovkė“, žymintis ne tik mokyklos vietą,
bet ir laikotarpį, kuris daugmaž sutampa su septintuo-

ri mv y das bartK us (ray bartkus). ii kl. Medis. Popierius, pieštukas.

mokytojas celestinas Gerutis Krulis. vasaros praktika. 1977. iš vilniaus
justino vienožinskio dailės mokyklos fondų
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ju XX a. dešimtmečiu. maždaug iki 1962 m. trukęs su
n. chruščiovo vardu tapatinamas politinės atmosferos
tsrs atšilimas atsispindėjo ir lokaliame meno pedagogikos pasaulyje. Pagal centralizuotą planą toliau steigiamos analogiškos meno mokyklos – Panevėžyje, Kaune,
utenoje, druskininkuose, Kapsuke (dabar marijampolė),
mažeikiuose.
P. sidaravičius buvo vienas iš piešimo mokytojų dailės parodų organizatorių lds parodų salėje P. cvirkos
g. 5 (dabar – Pamėnkalnio galerija). Po parodų vykdavo
seminarai dailės pedagogikos tematika, kelionės į ermitažą. mokytojų grupės lankėsi maskvos keturmetėje dailės mokykloje, talino gimnazijose su specialiomis dailės
klasėmis. Pastarųjų pavyzdžiu keliose lietuvos vidurinėse mokyklose sustiprintas dailės mokymas. „Černiachovkėje“ pradėtos rengti vasaros praktikos – pirmoji
vyko 1963 metais rykantuose.
Pirmoje septintojo dešimtmečio pusėje jau galima
nujausti „dvigubą“ mokyklą. viena jos pusė – oficiali,
lojali sovietų valdžiai, puiki užuovėja antrajai – keistai,
nesuformuluotai, balansuojančiai tarp bohemos ir konstruktyvių meninės kūrybos idėjų. „viešajam“ mokyklos
veidui puikiai atstovavo P. sidaravičius: jam vadovaujant
skrupulingai tvarkyta mokyklos kadrų dokumentacija, protokoluoti pedagogų posėdžiai, pasitarimai, rašyti
darbo organizavimo, materialinės bazės stiprinimo planai, fiksuoti pastebėjimai apie dailės mokymą, vykdoma
įvairiapusiška vidinė kontrolė. veiklus administratorius
stengėsi išnaudoti visas kelionių į artimąjį socialistinį
užsienį galimybes, megzti pažintis su viso pasaulio dailininkais ir pedagogais. teko matyti jo pažinčių ir adresų
knygą, kur kultūrinio ar asmeninio bendravimo intencijomis kruopščiai abėcėlės tvarka suregistruota keletas
tūkstančių pavardžių ir adresų nuo vakarų europos iki
japonijos. „nesu menininkas, bet juk kiekvienas savaip
stengiasi realizuotis, aš administratorius, pedagogas, o
kai dėl mokyklos, tai niekas manęs nekontroliavo ir nespaudė, pats visur pirmas suspėdavau – ir į švietimo
skyrių, ir į ministeriją. užtat ir į užsienį išleisdavo, net
kai kiti į kokią konferenciją turėjo per maskvą važiuot,
aš važiuodavau tiesiog iš vilniaus“ (iš autoriaus pokalbio su P. sidaravičiumi). Čia kalbama apie tarptautinę
meno edukatorių sąjungos konferenciją Prahoje (incea)
1963 metais, iš ten, jo paties teigimu, jis pirmas į dailės
mokyklą parvežęs iki tol čia nematytų dalykų – spalvotų flomasterių ir aliejinės pastelės. žinoma, septinto
dešimtmečio viduryje dėl tokios sąlyginės laisvės dailės
mokyklos direktorius privalėjo būti mažų mažiausiai lojalus tarybų valdžiai.
mokyklos mokinių kontingentas buvo internacionalinis. P. sidaravičius itin palankiai atsiliepia apie žydų
tautybės mokinius: „...žydų tautybės žmonės ypač padėjo organizuoti materialinę mokyklos bazę. tuometinio mokinio, dabar žinomo dailininko iljos bereznicko
mama padėjo mokyklai nupirkti radijo aparatą, nes dirbo
radioelektronikos krautuvėj. a. jacovskis dirbo patarėju
teisingumo klausimais prie j. Paleckio vyriausybės, irgi
daug padėjo, buvo mokyklos tėvų komiteto pirmininku. turėjau itin gabių mokinių – unteršacas, bliumas,
vilkomiras.“
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audri us Pui Pa (1960–1997). iii kl. Pivašiūnuose. Popierius, kreidelės.
mokytojas celestinas Gerutis Krulis. 1975. vasaros praktika, Pivašiūnai.
iš vilniaus justino vienožinskio dailės mokyklos fondų.

1967 metų gruodį P. sidaravičiui pasitraukus iš
vvdm direktoriaus pareigų, jo vieton paskirtas antanas Galeckas, vadovavęs iki 1974 m. rugpjūčio 30 d. jis
nuo pat savo pedagoginės karjeros pradžios mokykloje
buvo autoritetas – eruditas, intelektualas. jo pavaduotoju, t. y. mokslo dalies vedėju, tapo keramikas juozas
Gecevičius, ėjęs šias pareigas net iki 2001-ųjų. 1968 m.
sausio 10 d. v. dilkai rekomendavus, dirbti mokytoju priimamas juozapas miliūnas; 1974 m. rugsėjo 1 d.
jis buvo paskirtas vvdm direktoriumi ir šias pareigas
ėjo iki 1998 m. birželio 29 d. Paskutinius du sovietmečio dešimtmečius antanas Galeckas, juozapas miliūnas
ir juozas Gecevičius sudarė mokyklos administracijos
branduolį, kartu dirbo dabar jau mirę mokytojai: s. jarmalavičius (1940–2003), v. repšienė (1941–1993), r. daugintis (1944–1990).

K l O J A M I PA M AtA I M O K y K l O s
feNOMeNUI

aštunto dešimtmečio pradžioje dailės mokyklos gyvenime vėl prasidėjo buitinė sumaištis. ėmė aiškėti partinės
miesto valdžios planas pastatus, kuriuose buvo vvdm,
nugriauti ir toje vietoje statyti lKP cK būstinę. 1975 m.
rudenį mokykla pradėjo darbą naujose patalpose s. Konarskio g. 37, čia veikia iki šiol.

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 2 (567)

vasaros praktika Pakalniuose, mokinių darbų paroda. 8-as dešimtmetis. antroje
eilėje pirmas iš kairės – algirdas repšys (1965–1996), ligita skukauskaitė, eglė
rakauskaitė, Konstantinas bogdanas, Giedrė ražaitytė, a. šaltenis. Pirma iš
dešinės antroje eilėje – jūratė mikailionytė

tapybos pamoka. marija teresė rožanskaitė su mokiniais. 9-o deš. pradžia.
vilniaus justino vienožinskio dailės mokykla

vasaros praktika Pakalniuose, mokinių darbų paroda. 8-as dešimtmetis
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tuo laikotarpiu buvo klojami pamatai šios mokyklos
fenomenui. išryškėja ir įvardijami mokymo ir mokymosi
kokybę lemiantys veiksniai: mokytojo asmenybė, administracijos lankstumas derinant „oficialią“ ir „neoficialią“ mokyklą. daugelis prisimena vvdm atmosferą,
draugiškus mokytojų ir mokinių santykius. įdomus faktas: aštuntą–devintą dešimtmetį mokykloje nebuvo nė
vieno komunistų partijos nario.
aštuntajame dešimtmetyje priimami nauji mokytojai, paliksiantys ryškų pėdsaką mokyklos istorijoje: arvydas šaltenis, Petras repšys, alfonsas andriuškevičius,
Povilas ričardas vaitiekūnas, kuris sugalvojo ir pagrindė vėliau mokyklai suteiktą j. vienožinskio vardą. tuo
metu nusistovėjo ir vvdm buitiniai reikalai. dėmesys
sutelkiamas jau į meninius reiškinius – mokinių parodas
ir jų aptarimus, vasaros studijas, mokytojų kūrybą ir jos
poveikį mokyklai. Persikrausčius į patalpas s. Konarskio
gatvėje, imta metodiškai kaupti mokinių darbų fondą.
Pastovumo jausmas teigiamai paveikė technologinę sritį – pradėta rimtai užsiimti grafikos technikomis, sukurta
kaltų iš akmens, skaptuotų ir montuotų medinių skulptūros diplominių darbų, atsirado galimybė gruntuoti
drobes tapybai, įsigyta keramikos degimo krosnelių.
vasaros praktikos tapo nuolatinėmis, stiprėjo vakarinis
mokyklos skyrius, augo konkursai į dieninį skyrių.
direktorius j. miliūnas, gana konservatyvus ir išpažįstantis krikščioniškąsias vertybes vadovas, padedamas
gudraus ir išradingo „gyvenimiškų situacijų meistro“
pavaduotojo j. Gecevičiaus, abu stebimi ir sergstimi nuo
paklydimo „kunigo“ a. Galecko, sugebėjo neutralizuoti
ekspansyvų socialistinės visuomenės apraiškų poveikį
ir sudaryti veik idealias sąlygas čia mokytojaujantiems
menininkams. bendrosios mokyklos programos buvo
skirtos parodyti jas atėjusiems tikrintojams, bet kiekvienas pedagogas turėjo savo neoficialią programą. dažnas
mokytojas turėjo sąlygas kurti mokykloje. „šaltenis pasirodydavo tai tame, tai aname lange – lakstydavo su
teptuku rankoje“, – pasakoja celestinas Gerutis Krulis.
a. šaltenio (vėliau G. Krulio) dirbtuvė buvo nebenaudojamose tualeto patalpose kairiajame mokyklos pastato
sparne. Penktos auditorijos spintoje tebėra likęs tapytojo, mokytojo Kosto alfredo šimkaus (1935–2005?) odinis
portfelis su aliejinių dažų tūbomis, nuplėšta sagtimi ir
prisiūta rankena.
Kiekvienas labiau išsiskiriantis šios meninės terpės
individas apipintas iki šiol gyvomis legendomis. j. miliūnas, ištobulinęs savo sapnų aiškinimo sistemą, tuo
kartais vadovavęsis administruojant mokyklą; a. Galeckas, kelerius metus mokęsis telšių ir Kauno kunigų seminarijose, mokėjęs lotynų kalbą, pasak jo paties, siųstas
į vatikaną „sutaikyt tarybų lietuvos su vatikano valstybe“; v. šerys puikiai mokėjęs vaikščioti žemyn galva ir
suktis ant mechaninio žiedimo staliuko; algirdas vyrūnas lekas (1944–2007), modelių kabinete viręs lapę, įgudęs medžiotojas, nušovęs keletą tūkstančių žvėrių, vienas geriausių anatomijos žinovų ir akademinio piešimo
mokytojų vvdm. visa tai mitologizavo, populiarino šią
mokyklą, gaubė išskirtinumo aureole.
Pirmasis mokyklos veiklos etapas atskleidžia sovietinės dailės mokyklos okupuotoje teritorijoje organizavi-
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mo principą, kai natūralus idėjos brendimas socialinėje ir
kultūrinėje terpėje keičiamas vienkartiniu valdžios valios
aktu, standartizuotų programų, mokymo planų pavidalu diegiama svetima kultūra ir ideologija. mokyklos
steigimas – materialistinės ideologijos iliustracija: štai
turim kūną, dabar tik reikia įpūsti jam gyvybę... Kiti trys
dešimtmečiai – lėtas, kompromisinis, nenuoseklus socialistinio realizmo doktrinos suspendavimas, išardymas ir
mozaikinis mokyklos idėjos kūrimas.
valstybės istorijoje yra mokyklos idėjos brandinimo
pavyzdžių įvairiomis sąlygomis. tai – vilniaus meno
mokykla, Kauno meno mokykla, jų būvis carinės imperijos laikais ar sovietinės okupacijos metais. visais atvejais
stengtasi išsaugoti europinės tapatybės tradiciją ir kultūrinį tęstinumą. tiesa, politinei situacijai susiklosčius
itin nepalankiai, reikšmingi formos ir turinio klausimai
keliami neoficialiai, taip pat į juos ir atsakoma, kultūrinis tautos gyvenimas tampa rezistencija, traukiasi į vis
neoficialesnį lygmenį: iš dailės instituto – į mokyklą, iš
mokyklos – į šeimą. būtent taip visavertis kultūrinis gyvenimas tampa rezistenciniu.

M O D e l I s I R M O D e l I AV I M A s

buvusių mokytojų ir mokinių liudijimuose apie pirmąjį
vvdm gyvavimo dešimtmetį galima įžvelgti mokyklos
dualizmą, pedagogų ir administracijos buvimą politinės diktatūros įkaitais. oficialiai mokykla dirbo pagal
1958 m. maskvoje rašytas programas, tačiau mokytojai
turėjo sąlyginę laisvę jas savaip interpretuoti. viena aišku – socialistinio realizmo doktrina mokykloje nebuvo
įgyvendinama „nuo–iki“, o pagrindine ir bendrinančia
mokyklą pedagoginio metodo ašimi tapo modelis ir modeliavimas.
terminas „modelis“ žymi pavyzdį atvaizdavimui,
tai – tarsi treniruotės įrankis, meninių pratybų priemonė. modeliavimas – daikto apimties išgavimas, šviesos,
šešėlių ir spalvų paskirstymas dėl formos bei erdvės iliuzijos dvimatėje plokštumoje arba trijų matmenų objekto
kūrimas. tačiau apmąstydami modelį galime ir neapsiriboti vien vaizduojamu tikrovės objektu (skulptoriui arba
tapytojui pozuojantis žmogus, kartais daiktas; terminas
vartojamas nuo Xvii a.), t. y. taip, kaip jį aiškina socialistinio realizmo atstovai.
Platesniu požiūriu modelis – visuminio meno ir
gyvenimo mokymo priemonė, pavyzdys modeliuoti situacijoms, būsenoms, raidos galimybėms. tai – daugiaplanis individo auginimo metodas. į šią prasmę telpa programose neapibūdinamas mokyklos paveikumas.
tai ir menininko dirbtuvė, ir mokinių parodos, ir vasaros praktikos, ir bohema, ir tam tikra pedagoginė tyla.
Galima įtarti, kad pedagoginės sistemos modeliavimas
vyko to gerai nežinant, nesuvokiant, neįvardijant, neapmąstant, – tik intuityviai, tačiau, mokykloje toleruojant
moralines ir dvasines kategorijas, strategiškai teikiant
pirmenybę idealumo modeliavimui, materijos formų
studijavimas nebėra savitikslis. taip mokytojo asmenybė gali byloti, pavyzdžiui, tautos kultūrinį paveldą.
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mokykloje modelis su visomis jo kultūrinėmis ir
prasminėmis jungtimis buvo ir tebėra vienas pagrindinių
mokytojo kalbėjimo būdų. jis savotiškai atstodavo tuo
laiku draudžiamą ar neprieinamą meno istorijos palikimą. modelių sistemos ir jungtys leido natiurmorto forma modeliuoti (per daug neviešinant ir to neįvardijant),
pavyzdžiui, moderniąją vakarų kultūrą; buvo įmanoma
pristatyti ir aiškinti mokiniams įvairias meno formas ir jų
jungtis su turiniu. vėliau, aštuntą ir devintą dešimtmetį,
tai ypač vykusiai išnaudojo a. šaltenis, P. r. vaitiekūnas,
a. švėgžda (1941–1996), m. t. rožanskaitė (1933–2007) ir
kiti mokytojai. Pozityvu buvo tai, kad, matydamas modelį (natiurmortą, pozuotoją) ir per pamoką interpretuodamas, atkurdamas kokį nors meninį reiškinį (dažniausiai – klasikinio modernizmo) ar net konkretų kūrinį,
mokinys gaudavo tarsi iš naujo atgaivintą, šiuo metu
išgyvenamą ir kuriamą visumą su inkorporuotais vizualiais bei prasminiais mokytojo-menininko komentarais.
taip mokant ima dalyvauti nacionalinis formos aspektas,
panaikinamas laiko parametras ir iš nebylaus knyginio
fakto pavyzdžio išsirutulioja savo visuma paveikus pedagoginis veiksmas. modelio studijavimas savaime atitiko realistinio metodo reikalavimus, išdėstytus maskvos
privalomoje programoje ir mokymo plane, todėl niekam
pernelyg nekliūdavo ir pačių mokytojų atsinešti liaudies
buities ar kitokie daiktai, nacionalinėje formoje išsaugoję
ir nacionalinį turinį. būtent natiurmorto forma mokinių
darbuose leidžia atpažinti vvdm mokytojų personalijas, jų studijas.
šeštojo XX a. dešimtmečio pabaigoje socialistinis
realizmas bent jau dailės mokyklos programų lygmenyje buvo nedalomas, o aštuntajame dešimtmetyje oficialiuose dokumentuose pradeda vyrauti formalioji dailės
pedagogika. atsiranda „pažangesnės“ sąvokos – „kūrybinė pasaulėžiūra“, „meninės priemonės“, „spalvotyra“.
Pagrindiniai vaikų dailės mokyklos tikslai apibrėžiami
taip: įtraukti moksleivius į meninės kultūros procesą,
išmokyti juos vaizduojamojo meno pagrindų, lavinti estetinį skonį, išaiškinti gabiausius mokslams aukštesnio
lygio meninio ugdymo įstaigose.
Galima sakyti, kad pačiame vaikų dailės mokyklos
pobūdyje natūraliai slypi spąstai meno ideologizavimui.
juk mokytis pagaminti „aukštojo“ socialistinio realizmo
produktą (kūrinį), medžiaginę jo dalį technine prasme
nėra paprasta – reikalingi nuolat puoselėjami tam tikri
sugebėjimai. o norint puoselėti sugebėjimus reikia studijuoti formą. mokymo tikslais, juolab mokymo proceso
metu, leistinas (ir netgi neišvengiamas) socialistinio realizmo išardymas, kai realios formos studija atskiriama
nuo ideologinio-politinio turinio. vėl sudėti išmoktąją formą su ideologija mokykla natūraliai nepajėgi dėl
mokinių amžiaus ir laiko stokos. taigi mokyklinė terpė
tapo palankesnė neideologizuotoms meninėms idėjoms
tarpti už, sakykim, akademinę ar viešą parodinę sferas.
Formos ir turinio reikalų svarstymai mokykloje slėpėsi
po nekalto infantilumo kauke; taip pat už kiekvieno mokytojo klasės durų.
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„Gudravome
ar mojome ranka?“
Kalbant apie Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos indėlį į Lietuvos kultūrą, apie jos
vaidmenį formuojant ne vienos dailininkų kartos menines nuostatas, dažnai minimas čia sukauptas „materialusis“ turtas. Tai daugelio šiandien garsių menininkų diplominiai darbai. Taip
pat – kūrinėliai, liudijantys čia dirbusių įžymiausių lietuvių dailininkų – Arvydo Šaltenio,
Povilo Ričardo Vaitiekūno, Vytauto Šerio (1931–2006), Rimanto Dauginčio (1944–1990), Jono
Gasiūno, Dalios Matulaitės, Valentino Antanavičiaus, Petro Repšio bei daugelio kitų – meninio
ugdymo sampratą, kūrybos braižą. Dailės istorijos pamokos dėl suprantamų priežasčių tokio
akivaizdaus „materialaus“ pėdsako nepaliko... Jį atkurti šiandien labiausiai padeda pašnekesiai
su buvusiais mokytojais. Ta proga dailės kritiką, poetą, eseistą ALFoNSą ANDRIu ŠKEVIčIų , daugiau nei dešimtmetį (1974–1989) šioje mokykloje dėsčiusį dailės istoriją, kalbina
K RISTINA STANčIENė .

Galbūt kai dirbote šioje mokykloje, dailės istorija, kaip ir šiandien neretai tenka patirti, buvo pagrindinių, „svarbiųjų“
dalykų – tapybos, grafikos, skulptūros ir kitų – „podukra“?
Įdomu, kaip mokyklos vadovai, kolegos menininkai, mokytojai
suvokė dėstomų dalykų hierarchiją, svarbą, teorijos ir praktikos santykį?
žodis „podukra“ apibūdina skriaudžiamą personažą.
tuo tarpu dailės istorija šioje mokykloje nebuvo nei
skriaudžiama, nei lepinama – tiesiog traktuojama taip,
kaip ir derėjo ją traktuoti. juk žmonės į mokyklą stojo
(kalbu apie vakarinį skyrių, kuriame dėsčiau) norėdami
išmokti piešti, tapyti, lipdyti, o ne gauti dailės istorijos
žinių. tad visai natūralu, kad šios praktinės disciplinos ir

buvo pirmoje vietoje. tačiau kokios nors paniekos dailės
istorijai nei iš mokyklos vadovybės pusės, nei iš „kolegų
menininkų“ tikrai nejutau. be to, dailėtyriniai sugebėjimai parodydavo savo galią per peržiūras (tuomet gana
detaliai aptarinėdavom bemaž visų autorių kūrinius, tokią procedūrą ypač palaikė arvydas šaltenis) ir ginant
diplominius darbus: čia jau niekas negalėdavo apsieiti
be sąvokų ir idėjų.
Dirbdamas šioje mokykloje, dėstėte „vakariniokams“, t. y.
suaugusiems mokiniams, troškusiems dailės žinių. Šiandien
VJVDM mokinių amžius, profesijos, motyvacija mokytis dailės labai skiriasi. Tai ir paprasti darbininkai, ir pensininkai, ir
studentai, ir aukštąjį išsilavinimą turintys įvairių sričių spe-

bi rutė s tan Č i Kaitė . Vilniaus
universitetui – 400. litografija. 1979. iš vilniaus
justino vienožinskio dailės mokyklos fondų
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š a r ū n a s mišK inis . iii kl. Kirdeikių
sodybos gyvenamojo namo fragmentas.
Popierius, tušas, plunksna. mokytojas
Petras repšys. 1980. vasaros praktika.
iš vilniaus justino vienožinskio dailės
mokyklos fondų

cialistai – muzikai, medikai... Vieniems čia tiesiog įdomu, kiti
trokšta vėliau studijuoti dailę, o treti net ketina įgytas žinias
panaudoti gamindami dailius „saloninius“ darbelius pardavimui... Kokia Jums dirbant buvo ši publika?
žvelgiant šiuo aspektu, publika buvo labai panaši. tik,
praplėsdamas išsilavinimo skalę, dar pridurčiau vieną
mokslų kandidatą (tuomet taip buvo vadinami dabartiniai mokslų daktarai). o tarp motyvacijų įterpčiau norą
išsivaduoti iš primityvaus braižo ir išmokti dirbti taip,
kaip dirba profesionalai. beje, šis noras, bent jau žiūrint
mano ir kai kurių kitų dėstytojų akimis, kartais baigdavosi savotiška tragedija. mat pasitaikydavo, kad mokytis
įstodavo žmogus, kuriantis puikius primityvistinius paveikslus, o realizavęs minėtąjį norą, profesionalu (bent jau
tokio lygio, koks jis buvo primityvistas) netapdavo, tuo
metu savo primityvistinį stilių prarasdavo amžinai...
Ko gero, daugiausia tuometinės mokyklos vaikų skyriaus absolventų vėliau tapo įžymiais menininkais. Tačiau talentingų mokinių būta ir tarp „vakariniokų“; pavyzdžiui, 1980 metais šį skyrių
yra baigęs Ričardas Bartkevičius. Ar yra tekę sutikti daugiau tokių išskirtinių mokinių, o galbūt įsidėmėjote ypatingu uolumu ar
kokiomis kitomis savybėmis pasižymėjusių „vakariniokų“?
buvo mokinių, kurie tikrai degte degė daile. jie kviesdavosi rodyti savo kūrybos į turimas dirbtuvėles (paprastai kokiame nors rūsyje) ar į namus, trokšdavo išgirsti nuomonę,
įvertinimą. yra tekę su vienu kitu pasikalbėti ir kavinėje. tačiau daugumos jų pavardžių jau nebeprisimenu. žymiausias iš jų, mano nuomone, būtų Česlovas lukenskas...
Kokia buvo to meto dailės istorijos pamokų aplinka, jose tvyrojusi atmosfera? Kaip dėstydavote dailės istoriją, kokią vaizdinę
medžiagą demonstruodavote mokiniams? Iš Jūsų paskaitų VDA
daugeliui įsiminė skatinimas diskutuoti, čia pat gyvai mąstyti,
oponuoti, pagrįsti savo teiginius. Ar taip dirbote ir su mokyklos
mokiniais? o kur dar Jūsų minėta kurioziška, tačiau sovietmečiu visiškai įprasta „dvikalbė“ dailės istorijos pamokų eiga...

tie vakarinio skyriaus mokiniai (tai jau aišku iš atsakymo į klausimą apie „publikos“ pobūdį) negalėjo būti
nei tokie aktyvūs kaip studentai, nei tiek pasirengę diskutuoti. tad faktiškai buvau tik mokytojas, nors klausimų nevengiau. dėl vadinamosios vaizdinės medžiagos
problemų buvo. iš pradžių tekdavo, atvertus albumą,
rodyti reprodukcijas (galima įsivaizduoti, ką ten įžiūrėdavo, tarkime, penktoje ar šeštoje eilėje sėdintys klausytojai). tačiau ilgainiui, naudodamasis įvairiais šaltiniais
(vienas jų – dabartinės nacionalinės m. mažvydo bibliotekos meno skyriaus fondai), po truputį prigaminau (už
mokyklos pinigus) skaidrių (čia man talkino vytautas
balčytis) ir palikdamas mokyklą 1990 metais jau įteikiau
savo įpėdinei visai solidų jų komplektą. dėstymas su
skaidrėmis, aišku, buvo jau kitoks.
dėl dvikalbystės. Kalbėti dviem kalbomis manęs
niekas nevertė – nei visa sistema, nei atskiri jos atstovai.
tai buvo mano paties iniciatyva, nes gerai mokėjau rusiškai ir drauge nenorėjau skriausti vietinių rusų bei lenkų,
kurie sudarė nemenką tuometinio mūsų „kontingento“
dalį, o lietuviškai suprato silpnai. tad išrėžęs teiginį
lietuviškai, kartodavau jį rusiškai: kol bylodavau rusų
kalba, užsirašydavo, ką prieš tai buvau sakęs, lietuviai,
ir atvirkščiai. o bendra atmosfera buvo standartinė daugeliui bet kur vykstančių pamokų ir paskaitų: sėdintys
pirmose eilėse klausydavo atidžiai, jų akys išduodavo,
kad jiems įdomu, o sėdintys gale arba ką nors veikdavo,
arba klausydami viena ausimi lūkuriuodavo, kol pamoka baigsis. Pora išskirtinių atvejų: pamokoje apsilankė
tuometinis mokyklos direktorius a. G. ir, taip pat sėdėdamas paskutiniame suole bei laukdamas galo (t. y. manęs), per tą laiką ištuštino butelį – tikrai ne vandens...
Vyrūnas Lekas (1944–2007), vienas geriausių visų laikų mokyklos piešimo mokytojų, garsėjęs ugningu charakteriu, pietietišku temperamentu, mokiniams nuolat tvirtindavo, esą išmokyti piešti galima ir beždžionę, taip pabrėždamas talento ir
mąstymo bei mechaniško natūros kartojimo skirtumus... Kaip
šiuo požiūriu sekėsi Jūsų mokiniams, ar dailės istorijos žinios
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buvo „suvirškinamos“ lengvai, ar nereikėjo čia ypatingų pastangų, norint, kad toji marga auditorija suprastų dėstomo
dalyko esmę?
Kadangi man nuo seno būdingas tam tikras „aritmetinis
mąstymas“ (o ne „algebrinis“), tai tiems, kurie norėjo suvokti, ką kalbu, didelių problemų, atrodo, nebuvo. be to,
daug neteorizuodavau, labiau telkiausi į dailės istorijos
raidą, įvairių istorinių stilių ir atskirų autorių ypatybes.
beje, mano dėstymo proceso dalis buvo įvairių parodų
bei menininkų dirbtuvių lankymas. ten, aišku, daugiausia pliaukšdavau aš, bet mokiniai turėjo puikią progą
uždavinėti klausimus regėdami originalus. Parodose reikalą šiek tiek komplikuodavo tai, kad prie mūsų grupės
imdavo šlietis pašaliniai, tuo metu slankioję po parodą...
Geriausia, aišku, būdavo dirbtuvėse. Čia vertinga buvo
viskas: ir dirbtuvės atmosfera, ir autorių komentarai (vienų platesni, kitų šykštesni), ir įsižiebiančios diskusijos, ir
šlakas alkoholio... smagiai esame paviešėję pas valentiną
antanavičių, leopoldą surgailį, algimantą Kurą, arvydą šaltenį, Kostą dereškevičių, Petrą repšį ir kitus.
Minėjote, kad darbo Vaikų dailės mokykloje pradžia sutapo su
pirmosiomis Jūsų dailės recenzijomis, gilesniu susidomėjimu
dailės gyvenimu, tad teko vienu metu mokyti ir mokytis...
taip. Kadangi jokių dailės mokslų nesu baigęs, viską
dariau savarankiškai. šiuo požiūriu dėstymas dailės
mokykloje man buvo puikus poligonas: prieš pastumdamas kitus, pirma pats pasistumdavau... aišku, kai
kuriuos dailės istorijos laikotarpius jau tuomet išmaniau
neprastai, tačiau kitus – silpnai, o kai kurių – visai ne.
todėl prieš dėstydamas visą laiką ruošdavausi: pasiruošiu – išdėstau, pasiruošiu – išdėstau... buvo keblumų su
literatūra. daug rėmiausi knygomis rusų kalba, ypač –
tritome užsienio šalių dailės istorija. tačiau ją skaitydamas nuolat keikdavausi dėl to, kad joje maždaug keturi
penktadaliai teksto buvo skirti socialiniams reikalams, o
tik vienas – formos klausimams. daug malonesnės man
buvo dvi italo lionello venturi knygos, išleistos rusiškai: Naujųjų laikų dailininkai ir Nuo Manet iki Lautreco. bet
užvis maloniausia buvo naudotis daugiatomiu rusišku
leidiniu Meno meistrai apie meną, kuriame jau buvo leista
pasisakyti net ekspresionistams... tačiau ilgainiui reikalai pagerėjo: mokykla užsienio šalių knygyne vilniuje
įsigijo labai solidžią dvitomę Fredericko Hartto dailės
istoriją pavadinimu Art, kur forma analizuojama itin
kruopščiai. o kai jurgio Gimbuto pastangomis gavau iš
užsienio edwardo lucie-smitho Art Today (leistą 1976
metais), apskritai pasijutau šefas...
Ko gero, tuo pat metu kaip menininkai brendo arba jau gana
svariai apie save buvo prabilę daugelis mokykloje dirbusių
garsių dailininkų – Arvydas Šaltenis, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Vytautas Šerys, Petras Repšys... Ar kolegų asmenybės,
jų idėjos inspiruodavo kažką naujo Jūsų dėstyme, o šie savo
ruožtu domėjosi Jūsų įžvalgomis? Kaip kūrybinga, laisva dvasia garsėjusioje mokykloje vyko idėjų kaita, nonkonformistiniai
dailės procesai? Ar šiandien galima teigti, kad tai buvo institucija, atlikusi gerokai svarbesnį, nei vien ugdymo, vaidmenį?
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Pagrindinė idėjų apykaita tarp čia suminėtų dailininkų
ir manęs vyko mums bendraujant asmeniškai, su visais
buvau pažįstamas iki darbo mokykloje (beje, patekti į ją
man padėjo valentinas antanavičius ir arvydas šaltenis), tačiau tai, ką iš jų gaudavau, aišku, įtraukdavau ir
savo dėstomas idėjas. o atsakydamas į klausimus apie
nonkonformistinius procesus ir „svarbesnį vaidmenį“
teigčiau: taip. argumentai būtų mažiausiai du. Pirmasis:
ir minėtieji, ir kiti dėstytojai tikrai nediegė mokiniams
kad ir nuolat kintančių socialistinio realizmo dogmų,
nereikalavo „partiškumo“, „liaudiškumo“ ar panašių
nesąmonių; nebuvo labai gerbiamas ir realizmas formos
srityje, čia klestėjo labai didelė laisvė. antrasis: ką tik
išdėsčiau, pas kokius dailininkus mes lankydavomės –
nėjome į svečius pas vincentą Gečą...
Neretai mėgstama spekuliuoti sovietmečio ideologine priespauda, jos suvaržymais ugdymo programose. Ką čia byloja Jūsų
patirtis? Ar dėstant dailės istoriją, taip pat reikėjo atiduoti
duoklę ideologijai, „laužyti“ save, gudrauti? Galbūt į tuos reikalavimus galima buvo numoti ranka, ar jie buvo realizuojami
tik kaip dvikalbystė per pamokas?
Programą pagaminęs buvau. ji, žinoma, šiek tiek skyrėsi nuo dėstymo tikrovės, tačiau tikrai ne radikaliai. o
paklausyti, kaip aš dėstau, porą kartų buvo atėję žmonės iš švietimo skyriaus. tačiau kad būčiau gavęs kokių
rūstesnių pastabų – nepamenu. dėstydamas daugiausia
dėmesio skyriau vakarų dailei, gana nedaug – rusų ir
lietuvių. supažindindavau ir su socialistinio realizmo
reiškiniu, rodydavau Konionkovo, šadro, deinekos kūrinių reprodukcijas. bet viena yra supažindinti, o visai
kita – diegti, skiepyti. niekados nesu sakęs, kad pastarųjų autorių kūriniai yra geresni už cezanne’o, van
Gogho, Picasso... manau, panašiai elgdavosi ir praktinių
disciplinų dėstytojai.
tad ar mes gudravome, ar mojome ranka? išeitų,
kad truputį taip, truputį taip...

alfonsas andriuškevičius Naujosios Romuvos
diskusijoje Postmodernistinė poezija Lietuvoje, 2002
KęstuČ i o sv ėri o nuotrauka
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Vida s Poškus

Kovojantis ir žuvęs
karys lietuvos dailėje

J

au pirmieji lietuvos vardo paminėjimai rašytiniuose
šaltiniuose demonstruoja, kad lietuviai pirmiausia
buvo karių tauta. Per pusę tūkstantmečio trukusį
egzistavimo laikotarpį lietuvos valstybė nuolat kariavo
su kaimyninėmis šalimis: giminingomis baltų gentimis,
Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinais, lenkijos Karalyste, rytų slavų kunigaikštystėmis, ypač maskvos, vėliau
virtusia rusijos valstybe, įvairiais tiurkų bei mongolų
genčių ir tautų junginiais (labiausiai Krymo chanatu),
turkija, švedija. Karinės ekspansijos laikotarpiu išsiskyrė
vien militarine veikla užsiėmęs karių sluoksnis. Per ilgą
laiką kariai virto privilegijuotu bajorų luomu, dominavusiu valstybiniame, kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame lietuvos didžiosios Kunigaikštystės gyvenime. net ir praradus valstybingumą Xviii a. pabaigoje
kas kelis dešimtmečius šį regioną sukrėsdavo didesni ar
mažesni sukilimai, įvairios su ginkluotu pasipriešinimu
susijusios akcijos. situacija mažai pakito ir XX a. – lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta su ginklu rankoje.
dėl išlikimo per trumpą laikotarpį kariauta su lenkijos
respublika, bermontininkais, sovietine rusija. trečiojo
dešimtmečio politinis gyvenimas pasižymėjo vykusiais
ir nesėkmingais perversmais, pučais ir maištais. antrojo
pasaulinio karo metais kovota su iš buvusios valstybės
bėgančiais bolševikais, Armija Krajova ir sovietinės ideologijos entuziastais. be abejo, didžiausias modernios
epochos sukrėtimas – keliolika metų trukusi partizaninė kova su sovietų sąjunga. ir net antrą kartą atkūrus
lietuvos respubliką, neišvengta įvairaus pobūdžio militarinių veiksmų. Galima prisiminti savanorių pasirengimą armatūros strypais ir molotovo kokteiliais ginti
aukščiausiąją tarybą 1991 metų sausį, rugpjūčio pučą
ir jo auką – artūrą sakalauską, galų gale net pakaunės
miškų perversmininkus.
natūralu, kad tokiomis sąlygomis militarinis aspektas labai stipriai veikė šiame regione šimtmečiais visaip
kitusią meninę raišką ir ypač ikonografiją. nuostabu, bet
kai kurie antriniai arba sutartiniai siužetai įsitvirtino ir
virto nepajudinamais, stereotipiniais, mažai arba beveik
nesitransformavo net ir kintant esminėms epochos, klasės religiniams ar filosofiniams įsitikinimams bei nuostatoms. tam tikri kario įvaizdžiai tvirtai susiejo modernaus
ir archajinio mąstymo, senosios ir šiuolaikinės dailės kategorijas. jiems aptarti ir skirti šie svarstymai.
Geriausiai žinomi pagoniški, lietuvos valstybės formavimąsi bei pradžią menantys materialios kultūros
paminklai ir išlikę vaizduojamosios dailės kūriniai dau-

geliu atvejų yra susiję su militariniais dalykais. neaišku,
kokia frazeologija buvo palydimi su kryžiuočiais, iš pietų plūstančiais totoriais-mongolais, okupuojamų rusų
kunigaikštysčių kariaunomis nuolat konfliktavę lietuvių
kariai. šiuo požiūriu ypač apmaudu, kad pagoniškoji visuomenė, deja, neturėjo rašto kultūros. iš vokiškų, lenkiškų ar rusiškų kronikų, metraščių, dokumentų sunku
suvokti pagoniško kario ideologiją. vygando marburgiečio kronikoje paminėti faktai, iš kurių būtų galima
spręsti, kad vytenis ar jo palydovai buvo sąmoningai
nusiteikę krikščionybės atžvilgiu (tokiu atveju turėjo būti
ir alternatyvus požiūris), vertintini labai atsargiai – kaip
dichotomiško krikščioniško mąstymo rezultatas.
militaristinės patirties, be abejo, buvo „įkvėpti“ pagoniškųjų karų palaidojimai. archeologinių tyrinėjimų
medžiaga leidžia spręsti, kad į sudegintų žmonių kapus
būdavo dedami šiame pasaulyje jų naudoti daiktai – tikintis, kad jie bus reikalingi ir anapusybėje. neteko susidurti su statistika, tačiau iš tyrinėjimų medžiagos galima
spręsti, kad beveik kiekvienas tos visuomenės vyriškos
lyties asmuo buvo suvokiamas kaip karys ir jam būdavo
skiriamas kalavijas, ietis, kovos kirvis, peilis, geriamasis
ragas, skiltuvas. svarbus dar yra ir kitas dalykas: truputėlį vėlesniuose – Xv–Xvi a. datuojamuose – lietuviškuose
metraščiuose minima, kad ant žymiausių mirusių (dažniausiai kovoje žuvusių) asmenų kapų būdavo supilami
pilkapiai, o virš jų pastatomi stabai. apie pastarųjų pobūdį informacija yra šykšti, tačiau galima spėti, kad jie
buvę mediniai. dar sunkiau yra spręsti apie jų stilistiką
ir ikonografiją. remiantis analogais, reikėtų manyti, kad
jie buvo panašūs į krikščionybę kiek anksčiau priėmusių
kaimyninių šalių teritorijose aptinkamus panašaus pobūdžio artefaktus (kad ir buvusioje Prūsijoje, šiaurinėse
juodosios jūros stepėse išplitusias, su poloviečiais siejamas akmenines statulas, vadinamasias akmenines bobas,
menkai išskaptuotose rankose laikiusias analogiškus atributus – kovos peilius, geriamuosius ragus). įdomu tai,
kad jų kilmę Xvi a. šaltiniai susiejo su romėnų veikla1.
tokiu atveju galima daryti ir šiokias tokias pataisas bei
manyti, kad mediniai stabai buvo kuriami stengiantis
perteikti velionių portretinius bruožus (tai vienas būdingiausių romėniškosios plastikos elementų). medinių pagoniškų stabų romėniškumas leistų juos priskirti vadinamajam mirusio kario arba Riterio ir Mirties vaizdiniui. šiuo
atveju norėtųsi pakoreguoti Riterio ir Mirties kultūrinio
vaizdinio į lietuvių dailės istoriją įvedusią ir teigusią, kad
ldK dailėje jis susiformavo tik Xvi a., Kristiną sabaliaus-
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kaitę2. matyti, kad kario ir mirties retorika naudota keliais
šimtmečiais anksčiau sukurtuose artefaktuose.
Kitas pagoniškoje visuomenėje gana ryškiai funkcionavęs motyvas – kovojantis karys arba homo militans.
iki mūsų dienų jis masiškai išlikęs heraldikos (didžiųjų
kunigaikščių herbų) pavidalu. Xvi a. šaltinių duomenimis, vyties, kaip didžiojo kunigaikščio herbo, atsiradimas
yra susijęs su legendiniu valdovu narimantu. Čia dar ir
paaiškinama, kad šis herbas reiškia subrendusį valdovą,
kuris gebės kalaviju apginti savo tėvynę3. iš tikrųjų Xiv a.
raitelis buvo didžiojo kunigaikščio portretinis atvaizdas,
o valstybės herbu jis tapo Xiv a. pabaigoje4. vyties susiformavimą lėmė ne tik vakarietiškoji (kurioje raitas ginkluotas valdovas reiškė ir krašto suvereną, ir globėją), bet
ir bizantiškoji heraldinė tradicija5 (čia antspauduose vaizduojamas raitelis reikšdavo ne tik patį kunigaikštį, bet ir
šventąjį jo globėją – jurgį arba Glebą). baltiškoje mitologijoje karo dievas chaurirari taip pat vaizduotas raitas ant
žirgo ir ginkluotas skydu bei kalaviju6.
tad abiejų įvaizdžių atveju pastebimas jų sušventinimo momentas. Kariavimo ir žūties aktai suvokti kaip
šventieji buvimo būdai, pripažinta, kad jų dalyviai atstovauja sacrum sferai, kariams suteikti netgi dieviški
atributai. Pavyzdžiui, Bychovco kronikoje teigiama, kad
mirus romėniškajam lietuvių protėviui sperai, valdiniai
jo atminimui pastatė stabą, jam aukojo aukas ir laikė jį
dievu7. turbūt panaši reikšmė galėjo būti suteikiama ir
dar gyviems, kaip žinoma, žynių funkcijas neretai atlikdavusiems karo vadams. šiuo atveju kariaujantys ir
žūstantys žmonės atlikdavo nepaprastus veiksmus – juos
atlikę jie patys tapdavo „slėpiniais“, buvo priskiriami
prie šventybės8.
Xiv–Xv a. sandūroje lietuviškajai ldK visuomenės
daliai priėmus katalikybę, šie vaizdiniai buvo praplėsti,
christianizuoti ir gerokai išpopuliarinti vis labiau įsitvirtinančio vakarietiško meninio regėjimo kontekste. simptomiška, kad Riterio ir Mirties motyvas stipriausiai įsitvirtino
visų pirma antkapinėje skulptūroje. ankstyviausi akmeniniai memorialiniai paminklai pasirodė gana vėlai – tik pirmoje Xvi a. pusėje, todėl atrodytų, kad būta ryškios, net ir
chronologinės takoskyros tarp pagoniškųjų ir krikščioniš-

Petro vesiolovskio antkapis vilniaus bernardinų bažnyčioje,
apie 1634–1636 m.

kųjų laidojimo paminklų. šią spragą užpildytų Xv a. rašytiniuose šaltiniuose minima savotiška laidojimo paminklų
forma – vėliava. Pirmasis nesudegintas lietuvos valdovas – vytautas – buvo palaidotas šv. stanislovo katedroje,
o antkapį jam atstojo didžioji karo vėliava su vyčiu (sic!)9.
Galbūt šios katedroje kabojusios antkapinės vėliavos amžininkų akyse prasminiais ryšiais siejosi ir su iki didžiojo
vilniaus gaisro 1529 m. kabojusiais trofėjais10. tad gal neatsitiktinai seniausiame iki mūsų laikų išlikusiame antkapyje mirties patale vaizduojamas gulintis velionis albertas
Goštautas rankoje tvirtai suspaudęs laiko vėliavą – savo
karinės garbės, triumfo ženklą. tai – jo pilietinių gebėjimų
mirties akivaizdoje simbolis, su juo jis pasiruošęs įeiti į
anapusinį gyvenimą. vėliavos regimos ir vėlesnių laikų –
Xvi a. pabaigos – Xvii a. paminkluose. tačiau šio laikotarpio kūriniuose jas dažniausiai laiko ne patys mirusieji,
o iš kapo duobės prisikeliantis jėzus Kristus (pavyzdžiui,
leono sapiegos ir jo žmonų antkapiniame paminkle vilniaus šv. mykolo bažnyčioje). Paradoksalu, tačiau vėliava,
ginklai ir visi kiti žemiškojo gyvenimo atributai būdingi ir
pagoniškajam, ir krikščioniškajam mirusio kario, Riterio ir
Mirties vaizdiniui. abiem atvejais karys suvokiamas kaip
amžinas, tvarus, net ir po žūties sugebantis kovoti ir ginti
(tėvynę, tikėjimą, valdovą – galima išvardinti ir daugiau
tuometiniams ir vėlesniems kariams svarbių kategorijų).
atrodo, kad jis pasiruošęs – nesvarbu, lipimo į stiklinį kalną ar Paskutiniojo teismo trimitų akivaizdoje – prisikelti
ir dar kartą įvykdyti karinę savo pareigą. su pagoniškais
paminklais a. Goštauto antkapį suartina ir sudievinimo
dozė: rankoje prisikėlimo vėliavą laikantis velionis iš dalies sutapatintas su populiaraus renesansinės tapybos siužeto veikėju – iš palaidojimo duobės iškilmingai kopiančiu
jėzumi Kristumi.
renesanso pasaulėžiūros paveiktas velionių tapatinimas su pagoniškomis dievybėmis ypač ryškus Xvii–
Xviii a. antkapinėje skulptūroje – pavyzdžiui, stanislovo radvilos, Petro vesiolovskio antkapiuose vilniaus
bernardinų bažnyčioje, vincento Gosievskio antkapyje
vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje mirusieji vaizduojami
kaip miegantys, o jų pozos primena antikinių upių dievybių – nilo, tibro, dunojaus – statulas11. net pusiaufi-
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gūris aleksandro sapiegos atvaizdas vilniaus trinitorių
bažnyčioje turi sąsajų ne tik su krikščioniškų valdovų
ar šventųjų atvaizdais, bet ir alessandro Guagnini Sarmatiae Europeae descriptio išpopuliarintais pomirtiniais,
imaginaciniais pagoniškųjų valdovų portretais (imago
clepeus forma), be to, kaip pastebėjo žygimanto senojo
(kaip tik jis pradėjo ir išpopuliarino šį ikonografinį tipą
lenkijoje ir ldK) antkapį tyrinėjusi dailėtyrininkė anna
boczkowska, kilniai melancholiška dievo saturno poza
gulintis šarvuotas karys įkūnijo neoplatonišką vita activa
ir vita contemplativa idealą12.
Krikščioniškoje epochoje išsiplėtė, bet iš principo išliko labai panašus kovojančio kario, homo militans vaizdinys – t. y. vytis. valstybės herbas itin dažnai publikuotas
tuo metu populiarioje proginėje literatūroje (be jo ir globėjo herbo, iliustracijų beveik ir nebūdavo). Po juo esančiose lemose neretai akcentuota, kad raitelis kovoja prieš
amžinus valstybės priešus – maskvėnus, vokiečius, turkus, totorius13. tas pats vytis, tik kitokiu – multiplikuotu,
padaugintu – variantu išplito ir kitoje, militarinius poreikius turėjusioje tenkinti lektūroje – pirmiausia žemėlapiuose. Xvi–Xvii a. kartografijoje vizualiai ypač siekta
įprasminti vieną reikšmingiausių, garsiausių lietuviškojo ginklo pergalių – oršos mūšį. Pirmasis jos pavaizdavimas regimas vokiečių tapytojo ir graverio anthoniaus
Wiedo sudarytame maskvos valstybės žemėlapyje. Prie
oršos pilies pavaizduotas raitelių susirėmimas – ir viena, ir kita pusė masyviomis ietimis bando nustumti savo
priešininkus. Kaip žinome iš istorijos, lietuvių–lenkų
kariuomenė pasirodė pajėgesnė ir maskvėnai buvo priversti bėgti (šį momentą liudytų vos atsitraukęs, žingsnį
atgal žengęs kairys kavaleristų būrelis).
Xvii a. viduryje ldK kariuomenę modernizavusio
didžiojo etmono jonušo radvilos aplinkoje sukurtuose
artefaktuose dominuoja mišrus – raitų ir pėsčių – mikroskopinių kovojančių žmogeliukų vaizdavimo tipas.
Pavyzdžiui – artilerijos kapitono, lauko kartografo Kris-
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1649 m. liepos 31 d. mūšio prie lojovo
planas
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tupo eigirdo nubraižytas 1649 m. liepos 31 d. mūšio
prie lojovo planas14. ši scena ne veltui pirmą kartą buvo
publikuota anų laikų bestseleryje – Theatrum Europeum.
atrodo, kad anuometinė publika tiesiog maniakiškai mėgavosi stebėdama ir nagrinėdama daugybėje tame periodiniame leidinyje publikuotų žemėlapių užfiksuotų kautynių peripetijomis. iš viršaus, tarsi paukščio skrydžio
ar dievo žiūros taško tūlam vertintojui stebint tarytum
skruzdėlytes knibždančius anoniminius žmogelius, tiksliau – statistinius vienetus, turėjo apimti malonus saugumo bei smalsumo jausmas. Panašus į tą, kurį patiriame
per CNN, BBC ar kokį kitą televizijos naujienų kanalą
stebėdami tiesioginius reportažus iš „karštųjų taškų“.
tik Xviii a., blėstant ldK kariuomenės šlovei, modernizuojantis visų europos šalių armijoms, pašauktinių
bajorų kavalerijai tampant vis anachroniškesniu reiškiniu,
raitelis „nulipo“ nuo žirgo ir transformavosi į pėstininką.
Pirmosios tokios reiškinio apraiškos pastebimos jau minėtoje kartografijoje. Galima netgi teigti, kad modernėjant ginkluotei, pakitus kariavimo taktikai bei strategijai,
formavosi naujas – kario kaip karinės mašinos, besielio
agregato, mechanizmo dalies – įvaizdis. turbūt nemažas
indėlis čia priklauso karo meną formalizavusiam carlui
von clausewitzui (nors jis, beje, akcentavo ir psichologinį
veiksnį karo metu)15. turbūt ne be pagrindo vienas pirmųjų ne raito, o pėsčio homo militans motyvas itin ryškiai
įamžintas viename jeronimo Florijono radvilos paveiksle. jį regėjęs liudininkas rašė: „Kunigaikštis savo žemėse
prie rusijos sienos nuomininku turėjo vaišvilą, žemos kilmės žmogų. Kai tarp jų kilo ginčas, nuomininkas surinko
apie 3000 valstiečių ir pakėlė maištą. tada kunigaikštis
pradėjo prieš jį karinį žygį, sutriuškino ir išblaškė maištaujančią minią, ką tik sugavęs liepė nužudyti. dalis su
vadu vis dėlto pasitraukė į mišką. tada radvila, grįžęs
namo, liepė pavaizduoti save su karine uniforma, o prie
savo kojų surakintą grandinėmis vaišvilą, ir šį paveikslą
pakabino didžiojoj pilies salėj“16.
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P r anc išK us sm uG l e viČius . Generolo Jokūbo Jasinskio

mirtis barikadose

Kaimyninių šalių militarinei galiai nusileisti turėjusi
lietuvos kariuomenė džiaugėsi bent jau karinėmis pergalėmis (kaip galima spręsti iš amžininko aprašymo – tik
dalinėmis) prieš savo piliečius (kurių, tiesą sakant, ne
vienas bajoriškosios tautos ir visuomenės reprezentantas
nelaikė ne tik kad piliečiais, bet net ir žmonėmis). tad
didikas ir vaizduotas kaip antikinis dievas ar pusdievis,
o gal krikščioniškas šv. arkangelas mykolas, savo kolosaliomis kojomis apoteoziškai trypiantis, mindantis nenaudėlį – tai yra blogį, velnią, šėtoną.
Panašiai vaizduojamas ir vienas 1794 m. sukilimo
lyderių – jokūbas jasinskis. Pranciškaus smuglevičiaus
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kompozicijoje jis oriai stovi varšuvos priemiestyje Pragoje įrengtų barikadų fone17. tai, kad po j. jasinskio
kojomis nepavaizduotas trypiamas kazokas, lėmė ir nelaimingai pasibaigusios kautynės (per kurias vaizduojamasis asmuo garbingai žuvo), ir paties paveikslo sukūrimo fonas (sukilimas pasibaigė paskutiniu abiejų tautų
respublikos padalijimu ir aneksija – todėl trypiamo ruso
vaizdavimas būtų buvęs ne tik kad netikslus, politiškai
nekorektiškas, bet net ir pavojingas autoriaus gerovei),
ir galų gale kiek rafinuotesni apšvietos epochos papročiai. Paveiksle veikėjas pozavo (tais kilniomis manieromis pasižyminčiais laikais jis galėjo panašiai elgtis ir
realiame gyvenime) lyg koks romėnų Horacijaus sūnus
(net ir graikišku, tiksliau – romėnišku, profiliu, ne vien
poza bei pilietiškomis nuostatomis j. jasinskis panašus į
garsiojo jacques’o louis davido paveikslo herojus), brutas ar Grakchas.
XiX a. prasidėjus sukilimų prieš rusijos imperiją virtinei, dailėje vėl buvo sugrąžintas raitelio, kaip tipiško
lietuvių kario, homo militans, vaizdinys. visame vakarų
pusrutulyje vykstant pramoninei revoliucijai ir arklį nepermaldaujamai išstumiant garvežiams, dviračiams bei
automobiliais, rytų europos regione šis kanopinis žinduolis vis dar išsaugojo ne tik simbolinę, bet ir realią, utilitarią reikšmę. tuo metu Paryžiaus impresionistai, panorėję
piešti arklius, vykdavo į hipodromus ar bulonės mišką –
ten žirgai buvo tapę pramogos ir laisvalaikio atributu. lietuvoje, kaip ir anksčiau, jų būdavo tempiami kroviniai, su
jais kariaujama ir panašiai. sukilimų laikotarpiais arklio
svarbos išlikimą lėmė partizaninis kovos būdas.
romano švoinickio kompozicijoje Sukilėlių patrulis
pamiškėje užfiksuotas nuo savo keturkojo bičiulio vandens atsigerti nulipęs ginkluotas vyras. vietiniame kontekste vis labiau įsigalinčios realistinės meninės kūrybos tendencijos sąlygojo buitišką požiūrį į vaizduojamą
personažą – Xvi a. ar anksčiau niekas nė neįsivaizdavo,
kad vytis gali gerti ar valgyti. Kita vertus, priešus iš
savo krašto pajėgiančio išvyti ar laisvę su ginklu rankoje apginti kario patosas niekur nedingo. sukilėlių žūtį
taip pat siekta pavaizduoti kuo kilniau – chrestomatinis
liudviko narbuto žūtį įamžinęs mykolo elvyro andriolio darbas.

ro m an as š v o in ic K is .

Sukilėlių patrulis pamiškėje
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m y K o l a s e lvyr as a ndr iol is .

Liudviko Narbuto mirtis ties Dubičiais,
1864–1865

niekur jis nedingo ir nepriklausomybės karų laikotarpiu, ir truputėlį vėliau – visą laisvos valstybės dvidešimtmetį istorinė, batalinė dailė buvo skirta kovoms su
bolševikais, bermontininkais, lenkais, Klaipėdos kraštą
užėmusiais prancūzais įamžinti. etaloninis tokio reiškinio
pavyzdys – zigmo Petravičiaus kompozicija Iš Lietuvos
nepriklausomybės kovų 1919 m.18. Kompozicijos centre, ūksmingo miško fone matomi keli rankas į horizontą (priešą
arba išsvajotą laisvę) ištiesę, žemėlapius studijuojantys
vadai, už jų darniomis gretomis kilnia risčia paleidę žirgus buriuojasi husarai. jie be jokio individualumo bruožų,
tiesiog anonimiški, Xvi–Xvii a. personažams, o ne romantiškiems sukilėliams artimesni kariai, savotiški bejausmiai
antžmogiai, tiesiog iš valstybės herbo nužengę vyčiai.
apskritai tarpukario karių švietimui skirtoje lektūroje buvo itin stipriai akcentuojama meno, kaip patriotinės auklėjamosios priemonės, reikšmė. Priešingai
bolševikams, tuo metu sovietinėje rusijoje teigusiems,
kad „iš visų menų didžiausias yra kinas“, lietuviškosios
kariuomenės ideologas balys vosylius išskyrė didaktinį
teatro vaidmenį19. antroje vietoje jis paminėjo tapybą ir
kitus plastinius menus. turbūt šio autoriaus ir karinės
vadovybės pastangomis žurnalo Karys redakciją užplūdo
kareivių laiškai su įvairių žanrų kūrybos pavyzdžiais, o
kareivinėse, poligonuose pasirodė įvairiomis priemonėmis sukurtų skirtingų žanrų ir vertės meno kūrinių. ir
karinės spaudos iliustracijoms, ir militarinės aplinkos
„dekoracijoms“ buvo būdingi jau tradiciniais tapę kovojančių ir žūstančių karių vaizdiniai.
Kaip pavyzdį galima aptarti vieną – 1937 m. rugsėjo 2 d. – Kario numerį. didžiąją iliustracinės medžiagos
dalį užimančias fotografijas (tuo metu šiuolaikinėmis
technologijomis fiksuoti ir modernią ginkluotę – aviaciją,
zenitinę artileriją, prieštankinius pabūklus – bandantys
įvaldyti kareiviai) papildo gana gausiai publikuojama
įvairi šauktinių meninė kūryba. su vaidilos slapyvardžiu

pasirašiusio asmens novele Auka (kurioje aprašomi kovų
su bolševikais epizodai) ne visai siejasi šalia teksto įdėtos
dviejų antrojo pėstininkų pulko grandinio Hopo nutapytų paveikslų Giedraičių kautynės reprodukcijos20. vienoje
jų vaizduojami gyvenvietės pakraštyje įsitvirtinę, priešininkus apšaudantys kulkosvaidininkai, kitoje žiūrovo
akims atsiveria plati laukų panorama su priekyje šaudančiais pėstininkais. abiejuose vaizdeliuose užmušti arba
sužeisti kareiviai guli tokiomis pačiomis pozomis kaip ir
jų pirmtakai Xvii–Xviii a. antkapinėje skulptūroje. atrodo, kad tai – ne vaikinai iš įvairių lietuvos provincijos
vietovių, o plyname lauke sugulę, vokiškomis milinėmis
apsirengę antikiniai dievai. tas pat pasakytina ir apie
puolančiuosius. jie stovi ištiesę rankas bei karabinus į
priešą, lygiai taip pat kaip j. jasinskis ar Horacijai.
Kariuomenės kasdieniniam gyvenimui skirtoje skiltyje su trumpais įvairių pranešėjų reportažais išspausdintas dailininko Kolbos kūrinys – Šv. Jurgio paveikslas,
puošiąs gusarų pulko rūmus21. iš nekokybiškos fotografijos
sunku spręsti, kokia monumentaliosios dailės technika – freska ar mozaika – sukurtas šis kūrinys. Art déco
stilistikai artimos kompozicijos centre dominuoja slibiną
ietimi veriantis šv. jurgis. Fone ant kolonos sėdi parimęs
rūpintojėlis, o priekyje amūras šauna strėlę į apsinuoginusios moters krūtinę.
ir net humoristinėje skiltyje Kuprinės pabiros skaitytojus turėjo linksminti keturių dalių komiksas o vis dėlto
Jeronimas nenukrito, kuriame nupieštas neramų obuolmušį šauniai sutramdęs uniformuotas karys22.
Ginkluotas pasipriešinimas antrajai sovietinei okupacijai, kaip teigė patys jo dalyviai, buvo ne tik militarinis, bet ir kultūrinis reiškinys. rezistencijos dalyviams
siekiant atkurti nepriklausomos valstybės kariuomenės
struktūrą ir pavidalą, įvairiais atvejais naudotos senosios
klišės. antai partizaninėje spaudoje, kiek tik leido objektyvios priežastys, tai yra leidybinio darbo aplinkybės, siekta
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kartoti prieškarinės spaudos modelius – vinjetėse, iliustracijose vartoti analogiški kovojančių, žūstančių karių
motyvai. Kūrybinės partizanų misijos akcentavimą lėmė
toje politinių sukrėtimų ir dvasinių lūžių epochoje vėl atgimusi romantizmo banga. iš tikrųjų, kaip galima spręsti
iš menkų anuometinio vaizduojamojo meno fragmentų,
vėl buvo aktualizuoti XiX a. dailės įvaizdžiai ir siužetai,
apskritai – vizionieriška meno samprata.
ryškiausias pavyzdys turbūt būtų kol kas vienintelis
žinomas partizanų tapybos darbas. jį sukūrė Prisikėlimo
apygardos laikraščio Prisikėlimo ugnis, partizanų dainų ir
eilėraščių antologijos Kovos keliu žengiant meninis apipavidalintojas, Prisikėlimo apygardos maironio rinktinės
štabo viršininkas laurynas mingilas-džiugas. 1949 m.
rugpjūčio 13 d. užpelkio miške įvyko mūšis, kuriame
l. mingilas-džiugas buvo sužeistas, o jį išnešęs viktoras
šniuolis-Girėnas iš mvd kareivių apsupties išsiveržė juos
pridengusio ir dėl to žuvusio vytauto šniuolio-svajūno
dėka. žuvusiojo atminimui l. mingilas nutapė kompoziciją: „...baigęs savo žemiškąją kovų dėl tėvynės laisvės
kelionę, apnuogintas kūnas su galingais sparnais veržias
į visatą... o iš nusvirusios rankos krinta lyra.“23
Kario sušventinimo sampratą liudija ir kiti artefaktai – pavyzdžiui, velykoms skirto 1949 metų kovo–balandžio mėnesių Prisikėlimo apygardos laikraščio Prisikėlimo ugnis pirmą puslapį iliustravusi kompozicija
(kurios autorius greičiausiai buvo tas pats l. mingilas-

s i lv e str as d žiauK štas . oro piratas, 1969
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džiugas)24. Pagrindinis piešinio personažas – prisikeliantis jėzus Kristus. jam prie kojų, kairėje – pagal to meto
mados reikalavimus susišukavusio vienplaukio vyro
(turbūt partizano) galvos profilis, dešinėje – standartinis
nepriklausomybės karo aukų kryžius, apačioje – pusės
apskritimo formos saulės spindulių rėminamas medalionas su vilniaus Gedimino pilies bokštu. vinjetei artimas
meninis vaizdas sukomponuotas iš eklektiškų, tačiau
vidinės motyvacijos saitais susietų universalios ir nacionalinės ikonografijos komponentų. Prisikėlimo motyvas
čia vartotas keliomis prasmėmis. didžiausiu masteliu,
komponavimu centre akcentuota, klasikinės vakarų europos tapybos (Piero della Francescos, m. Grünewaldo)
paveikta frontali jėzaus Kristaus su kryžiumi figūra ne
tik vizualiai išreiškė laikraščio ir apygardos pavadinimą,
bet ir įkūnijo esminę krikščionybės dogmą. nuolatinių
praradimų, ideologinės priešpriešos komunistams fone
universali reikšmė savo katalikišką poziciją bei dvasinį
kovos pobūdį nuolat pabrėžusiems partizanams turėjo
būti itin aktuali. tai patvirtina ir po piešiniu įdėtas tekstas: „Kai pakilusi saulė, žemę bučiuodama, kėlė iš miego
žibutės žiedą, kėlėsi iš numirusių artimo meilė vergijos
pančiams nuo žmogaus nuimti. antras tūkstantmetis
jau baigtas, kaip skamba pasauly bažnyčių varpai, kad
žmoguje artimo meilė užgimtų…“ vyro ir kryžiaus atvaizdai deklaruoja tikėjimą žuvusių partizanų prisikėlimu, Gedimino pilies bokšto motyvas – nepriklausomos
valstybės atkūrimo viltis.
lyg ir nevertėtų nagrinėti sovietiniu laikotarpiu sukurtų, oficialiai komunistinę propagandą skleidusių dailės kūrinių. Pirma, jie dažnai buvo tarytum „numesti“
iš viršaus, padiktuoti – taigi neišreiškė asmeninės autoriaus pozicijos. Kita vertus, kai kuriuose darbuose (ypač
kalbant apie 5–6 dešimtmečių lietuvos dailę) vyravo
sovietiškai rusiško socialistinio realizmo, paveikto dar
imperinio akademizmo, kanonai. tad iš dalies galima
kalbėti apie tam tikrą tradicijos nutrūkimą. be to, pirmaisiais sovietinės okupacijos dešimtmečiais išryškėjo tos
pačios tendencijos, apie kurias su nerimu bei pasipiktinimu kalbėjo kai kurie nepriklausomos lietuvos ir bolševikiniai dailės kritikai – tai yra profesionalumo stoka
menininkams imantis batalinių scenų: „nors tematinių
kompozicijų kūrime nebuvo patyrimo, 1944–1945 metų
parodose šalia daugelio peizažų ir natiurmortų pasirodė
pirmieji tematiniai darbai. lietuvos Komunistų partija
nurodė pagrindinę respublikos dailininkų klaidą – atitrūkimą nuo aktualių gyvenimo temų vaizdavimo, istorinės-revoliucinės tematikos.“25
situacija mažai pasikeitė ir chruščiovinio „atšilimo“
laikotarpiu. Kai kurie menininkai ėmėsi su karine lietuvos istorija susijusių temų – pirmiausia reikėtų paminėti
„klasių kovas“ ir tarybinių partizanų veiklą čionykštėmis
sąlygomis įamžinusį silvestrą džiaukštą. vis dėlto tose
kompozicijose jis labiau atsidėjo formaliems tapybiniams
klausimus – siužetai redukuoti beveik iki minimumo,
stačiakampiuose formatuose spalvinėmis dėmėmis suformuotos statiškos figūros surikiuotos šabloniškai. dailėtyrininkės Gražinos Kliaugienės teigimu, paveiksluose istorinių kovų tema dailininką jaudino ne konkretūs faktai, o
žmogaus, nuožmios istorijos dalyvio, psichologija, pilieti-
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nės pareigos akcentai26. Galbūt šia detale galima paaiškinti
nestandartinį autoriaus regėjimo kampą – turbūt dėl socialistinės visuomenės likimo susijaudinę „liaudies gynėjai“,
stribai vaizduojami budriais, susirūpinusiais žvilgsniais,
rūpintojėlių pozomis. Kaip taikliai pastebėjo aleksandras
siniavskis, naująja religija pretendavusi tapti komunistinė
ideologija nemažai pasiskolino iš senųjų religijų27.
Kai kuriuose, labiau apibendrintuose turinio atžvilgiu
(vadinamuosiuose „antimilitaristiniuose“) s. džiaukšto
tapybos darbuose sušmėžuoja ir kitoks – kario kaip karinės mašinos elemento – įvaizdis. Kompozicijoje oro piratas (1969) vaizduojami iš viršaus į apačią lekiantys (krentantys) „karo vanago“ likučiai – kaukę primenanti galva,
į dujokaukės žarną panaši ryklė ar stemplė, geležinius
priekalus primenantys liepsnojantys batai.
šis vaizdinys ypač ryškus s. džiaukšto amžininko vinco Kisarausko kūryboje – kompozicijos Sušaudymas (1960), Pokaris (1965), Žalgiris (1967), Kęstučio mirtis
(1977). vietoj gyvų žmonių čia veikia griozdiški agregatai, mechanizmai, prietaisai. abiejų menininkų militariniai siužetai neretai siejami ir su antikiniais, visų pirma
graikiškojo teatro, atributais, todėl ir šiuo atveju, žinant
misterišką heleniškojo teatro prigimtį, galima kalbėti
apie karinės mašinos sakralizaciją.
Paradokslau, tačiau lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kario tema ilgą laiką buvo savotiškas tabu. Galbūt tai lėmė faktas, kad tautinio atgimimo laikotarpiu
visuomenėje gana smarkiai eskaluota lietuvių tautos
kaip paniekintos kankinės idėja. tai įrodytų ir religinės
tematikos, ypač rūpintojėlio ikonografijos suklestėjimas
devinto dešimtmečio pabaigos ir dešimto dešimtmečio
pradžios dailėje.
militarinis aspektas mene sustiprėjo valstybei integruojantis į įvairias politines struktūras. ne vien į nato,
bet ir į europos sąjungą – abiem atvejais akcentuotas šių
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organizacijų suteikiamos saugumo ir suverenumo garantijos. bene stipriausią ir kryptingiausią impulsą karinėms temoms suteikė 2001 metų gegužės 26–31 dienomis
vykusi pavasarinė nato generalinės asamblėjos sesija.
lietuvos respublikos seimo iniciatyva renginys vyko vilniaus šiuolaikinio meno centre. šio politinio įvykio fone
kuratoriaus Kęstučio Kuizino iniciatyva įvairių kartų lietuvių menininkai buvo pakviesti sukurti specialiai sesijos
erdvei pritaikytų kūrinių. taip buvo suformuota programinė paroda NATo sienos (visuomenė su ja buvo supažindinta prieš įvykstant pačiai asamblėjai). ekspozicijoje
retas kūrinys užkabino karinį ar juo labiau kario įvaizdžio
aspektą. tačiau įdomu, kad net psichologinio saugumo
ar izoliacijos, atsiribojimo bei atskirumo reiškinių analizę ir jų pateikimo būdą inspiravo senieji, tradiciniais ar
stereotipiniais tapę įvaizdžiai bei motyvai. Pirmiausia dar
Xvi–Xviii a. sąmonėje funkcionavęs ldK, vėliau – abiejų tautų respublikos kaip krikščionybės gynėjos statusas
(murale christianis). šiuo atveju panašus prasminis krūvis
suteikiamas pačiai organizacijai ir į ją ketinančiai įstoti
lietuvai – toliausiai į rytus nutolusiai nato narei. Kitas
svarbus akcentas (tiesiogiai inspiruotas pirmojo) – karo
kaip kažkokio švento, dieviško akto vertinimas.
iš eksponuotų meno kūrinių jis labiausiai išryškėjo
pastele išpieštoje kesoninį romos Panteono kupolą primenančioje parabolinėje struktūroje (autoriai – Patricija
jurkštaitytė ir marius Puskunigis). Pusapvalis skliautas
simbolizavo tuometinių oficialių pareigūnų, valdininkų
nuolat vartotą „saugaus nato stogo“ sąvoką ir atspindėjo sakralų jos turinį. lino jablonskio įvairias karinės
aviacijos uniformų madas demonstruojantys pilotai primena holivudinius herojus (šiuo atveju irgi galima kalbėti apie tam tikrą sakralizavimą – dievybės pakeitimą
„žvaigžde“). Panašią poziciją iš dalies atitinka ir artūro
railos performansas, per kurį šmc palei geltoną liniją

mari ja teresė r ož ansKai te . Lietuvos partizanė Sofija Butėnaitė

(Ramunė), 2004
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vaikščiojo darbo biržoje pasamdyti bedarbiai. sumanyme galima iššifruoti užslėptą kario, kaip bedarbio (su
potekste, kad kareiviai nemoka dirbti jokių „praktiškų“
darbų), vaikščiojančio ribinėmis situacijomis, reikšmę.
lietuvai įstojus į euroatlantines struktūras dėmesys
militariniams dalykams natūraliai nuslopo ne tik politiniame, bet ir meniniame gyvenime. Ganai retuose kario
motyvui skirtuose pastarojo meto objektuose pastebimos
retrospekcinės tendencijos. savaime aišku, kad tokiu atveju vėl pasitelkti įprasti, laiko ir aplinkybių išbandyti žiūrėjimo taškai. Paradoksalu, tačiau retrospekcija sąlygojo
net ir raiškos priemonių pasirinkimą. Kartais tokių, kurios
nebuvo naudojamos savo laiku. Partizaniniam judėjimui
piešinių ciklą dedikavęs mindaugas lukošaitis atgaivino
socialistinio realizmo principus (kovojančių ir mirštančių
asmenų pozos niekuo nesiskiria nuo sovietinių pirmavaizdžių). tai galima interpretuoti ir kaip ironišką požiūrį
į bravūrišką juozo lukšos-daumanto pasakojimą (daugeliu atvejų piešiniai yra jo prisiminimų knygos Partizanai
iliustracijos) bei siekį atkreipti dėmesį į vienodą įvairioms
ideologijoms atstovaujančių meno priemonių arsenalą.
tos pačios – partizaninio karo – temos ėmusis marija teresė rožanskaitė pasuko dar radikaliau, be jokios ironijos
ar humoro. moterį rezistentę ji įamžino kaip barokinio altorinio paveikslo šventąją, čečėnų madžachedei savižudei
suteikė mergelės marijos pavidalą.
aptarti meno objektai leido išryškinti vieną stabiliausių – kario – motyvų, jo įvaizdį tūkstantmetėje lietuvos dailės istorijoje. nuo pagoniškosios tradicijos iki
šiandien jis išliko dvejopu – kovojančio ir mirštančio
asmens – pavidalu. abiem atvejais kovojančių žmonių
veikla ir misija buvo sakralizuojama, įvairių laikotarpių
artefaktuose užfiksuotos jų įtraukimo į religinę, dvasinę
sferą tendencijos. be abejo, atskirų epochų atveju reikia kalbėti apie unikalias, konkrečios epochos sąlygotas
transformacijas, savotiškas pakopas, ant kurių įsikurdavo to periodo menininkų pateiktos versijos. įdomu ir
būdinga, kad net šiandieninėje, gana sekuliarizuotoje si-

tuacijoje militarinėms temoms suteikiama tam tikra sakralumo dozė, karys suvokiamas kaip dievišką misiją atliekantis herojus ar bent masinės kultūros „žvaigždė“.
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lijana šatavičiūtė

Galerija ART IF EX:
kur šiuolaikinis menas
susitinka su amatu

J

ei reikėtų įvardyti priežastį, dėl kurios vertėtų neaplenkti vilniaus senamiestyje šiais metais atidarytos
dailės galerijos-dirbtuvių Artifex, paminėčiau bent
kelias. Pirmiausia galerija įkurta anastazijos ir antano
tamošaičių galerijos Židinys prieglobstyje – veikia tame
pačiame pastate (tik įėjimas iš kitos pusės – Gaono g. 1),
o jau tai žada amato puoselėjimą ir lietuviškos tekstilės
tradicijų perimamumą. antra, Artifex – vilniaus dailės
akademijos padalinys, analogiškas galerijoms Akademija
ir Argentum, pristatančioms vda studentų ir dėstytojų
kūrybą. Paprastai jaunųjų menininkų darbai pasižymi
bekompromisiniu pobūdžiu, juose aktyviai generuojamos originalios idėjos. trečia ir pagrindine priežastimi
laikytini patraukliai suformuluoti galerijos tikslai – pristatyti visuomenei tokius šiuolaikinės tekstilės ir dizaino
kūrinius, kuriuose savita koncepcija derėtų su nepriekaištingu techniniu atlikimu, būtų padiktuota atlikimo
ir medžiagos specifikos galimybių, skatintų įvairių tekstilės technikų pažinimą ir transformavimą naujiems kūrybos uždaviniams.
Galerijos darbuotojos – lietuvoje žinomos ir pripažinimo sulaukusios jaunos tekstilininkės: vedėja severija inčirauskaitė-Kriaunevičienė ir jai talkinančios džina
jasiūnienė bei jolanta tubutytė. nuolatinė galerijos dailininkė ir konsultantė – vda tekstilės katedros vedėja
eglė Ganda bogdanienė. šių metų vasario 26 d. oficialaus
galerijos atidarymo proga surengtoje parodoje Atidarymas Nr. 2 eksponuota šių keturių menininkių kūryba.
Parodos pavadinimu norėta pabrėžti, kad galerijos veikla prasidėjo prieš pusmetį – 2008 metų rudenį Artifex
dalyvavo projekte Menas netikėtose erdvėse, įtrauktame į
Vilniaus – Europos kultūros sostinės renginius. tada buvo
pristatyta s. inčirauskaitės-Kriaunevičienės kolekcija Rožėm klotas kelias.
Kaip galerijos veiklos gairės atsispindi šiais metais
surengtose parodose? taigi „inauguracinė“ ekspozicija
Atidarymas Nr. 2. joje išvydome s. inčirauskaitei-Kriaunevičienei būdingus darbus, kurių stilistika atpažįstama tarp kitų lietuvių tekstilininkų. idėjinį kompozicijų
pagrindą sudaro populiariosios kultūros įvaizdžiai, kuriuos socialiai aktyviais ir prasmingais padaro objektų atranka ir unikalus menininkės rankų prisilietimas. tokie
yra surūdiję kaimo buities rakandai, masinės gamybos
daiktai ar jų detalės, siuvinėtos kryželiu sentimentaliais,

iki skausmo pažįstamais našlaičių ir gėlių puokščių motyvais. Galima įvairiai skaityti ir interpretuoti severijos
kūrinius. tačiau rūdimis aptekusio ir irstančio metalinio
daikto vaizdas, dekoruotas šiltu ir jautriu rankdarbiu,
skatina apmąstyti laikinumo ir amžinybės, vienišumo
ir bendrystės, išeinančios ir atgimstančios tradicijos aspektus.
tiesa, s. inčirauskaitė-Kriaunevičienė gali būti ir kitokia – ironiška, valiūkiškai žvelgianti į lietuvišką buitį
(samčių serija su siuvinėtais lietuviškų šaltibarščių likučiais, keptuvė, dekoruota kiaušiniene). bene labiausiai
socialinio angažuotumo linkme dailininkė pasistūmėjo
visai nemoteriška serija Rožėm klotas kelias (pradėta 2007
metais). šį kartą kryželiu rožių žiedais siuvinėtos didelės
avariją patyrusių ir iš autolaužynų autorės surinktos automobilių detalės – durelės, variklio dangčiai, sparnai –
atrodo itin grėsmingos, tačiau iškalbingai aktualizuoja
„karo keliuose“ temą, kurią gvildenti s. inčirauskaitėKriaunevičienė pradėjo dar tada, kai kova prieš kelių
chuliganus nebuvo viešai paskelbta. siuvinėtos automobilių detalės apkeliavo ne vieną parodą lietuvoje ir
užsienyje, visur sulaukė dėmesio ir deramo įvertinimo,
o tai byloja, kad šiuo atveju daikto ir siuvinėto motyvo
derinys buvo itin įtaigus.
jolantą tubutytę, eksponavusią darbus galerijos atidarymo proga, galima vadinti tikra ankstyvąja lietuvių
magdalena abakanowicz, nes žymioji lenkė septintojo
dešimtmečio pradžioje savo kūrybą pradėjo panašios
stilistikos tekstilės abstrakcijomis, tiesa, austomis gobeleno technika. tuomet dar niekam nežinoma m. abakanowich su kitomis savo kartos lenkų tekstilininkėmis
padarė tikrą perversmą XX a. antros pusės pasaulio tekstilės mene, įrodydamos, kad austa kompozicija gali būti
ne tik interjero puošybos elementas, bet ir savarankiškai
funkcionuojantis meno kūrinys, paklūstantis bendroms
laikotarpio dailės tendencijomis.
Greičiausiai jolanta net nežino apie jos ir pasaulinio
garso lenkės ankstyvųjų darbų stiliaus panašumą, kuris
yra labiau išorinis. mišria technika sukurtos tapybiškos,
emociškai intensyvios j. tubutytės kompozicijos – tikri
postmodernizmo epochos kūdikiai, nes jie formuojami
iš tekstilės atliekų: audinių skiaučių, senų drabužių, jų
detalių ir veltų elementų – viso to, ką mielai pasisavintų
antiestetiškumo siekiantys „skurdžiojo meno“ atstovai.
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Kovo 31 d. Artifex galerijoje surengtoje asmeninėje parodoje j. tubutytė eksponavo Künstlerhaus Lukas rezidencijoje (vokietija) sukurtus darbus, čia pristatytas ir vokietijoje išleistas katalogas.
mišriõs technikos džinos jasiūnienės kompozicijos
įkvėptos rytų kultūros. Kūriniai formuojami iš tapytų spalvingų motyvų, vingriais ornamentais siuvinėtų
audinio skiaučių. rytietiškų formų ąsočiai, egzotiškos
nelietuviškų bruožų moterys ir kiti objektai tapomi,
aplikuojami, siuvinėjami. spalvų kontrastai ir netikėti jų
deriniai alsuoja emocine įtaiga lygiai taip pat, kaip ir šalia
viena kitos gretinamos skirtingai ornamentuotos detalės.
žiūrovų žvilgsnis slenka grakščiomis piešinio linijomis,
stabteli ties auksu spindinčiais akcentais. apie tokius,
postmodernistiniu dekoratyvumu pasižyminčius, darbus sakoma, kad jie tiesiog gražūs. retkarčiais autorė
balansuoja tarp manieringo grožėjimosi savo pasirinktu objektu ir giliai išgyventos tiesos. norėtųsi džinai
palinkėti nenuslysti į paviršutinį estetiškumą, nes šiai
talentingai menininkei tikrai būdingas skonis, saikas
ir vidinė ramybė. labiausiai pavykusiuose darbuose
pasiekiama statiška vienovė, sintetiška dvasinga plastinė
forma, praturtinta simbolinėmis prasmėmis ir muzikaliu
linijinio piešinio ritmu.
eglės Gandos bogdanienės dailės mėgėjams atskirai
pristatyti nereikia. Kūrybinga, aktyvi ir nuolat savo darbus pristatanti menininkė seniai pagarsėjo ir kūriniais, ir
organizacine veikla. dailininkės vardas siejamas su veltinio technikos atgaivinimu lietuvoje. jei ne eglė, kažin ar
vilnius būtų tapęs tarptautinių veltinio ir rištinių kilimų
simpoziumų vieta, juk šių renginių sumanytoja, pagrindinė idėjų generatorė ir jaunimo įkvėpėja buvo ji.
atrodo, kad e. G. bogdanienės kūryba vargiai jau
begali nustebinti. nuo klasikinių gobelenų iki tarpdisciplininių akcijų, nuo tekstilės dizaino iki veltų personažų ir
scenovaizdžių (2006) lėlių spektakliui pagal jurgio Kunčino pasaką Ragana ir Lukošiukas vilniaus Lėlės teatre.
bet štai jauki velta Kepurių mieliems žmonėms kolekcija,
eksponuota Artifex atidarymo parodoje – funkcionali
ir paprasta, dvelkianti meile ir šiltais jausmais konkretiems asmenims, įrodanti kad atvirumą pasauliui galima
reikšti ir nepretenzingais darbais.
Kaip jau minėta, Artifex – ne tik galerija, bet ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose planuojama vykdyti bendrus
profesionalių dailininkų ir mėgėjų projektus. balandžio
20 d. galerijoje duris atvėrė projekto Būkime kartu, kurkime drauge paroda. renginys subūrė psichikos negalią
turinčius asmenis, lankančius mokymo centrą Mes esame, ir vda tekstilės katedros studentus. neįgalieji buvo
mokomi tekstilės technikų, kompozicijos ir spalvotyros
pagrindų, bendravimo ir tolerancijos įgūdžių. Projekto
metu jie sukūrė originalių tekstilės ir tapybos darbų, piešinių, fotografijų, kurios atspindėjo autorių pasaulį – jų
pojūčius ir nuotaikas, džiaugsmus ir rūpesčius. Projektą
galima vertinti ir kaip neįgalių žmonių socializacijos procesą, dar vieną žingsnį įtraukiant juos į aktyvią veiklą.
tiesa, šis projektas vykdytas ne Artifex, nors ateityje galerijos dirbtuvių bazę ketinama išnaudoti plačiau.
vienoje paskutiniųjų parodų, atidarytų gegužės pradžioje, buvo pristatyta vda studentų – kostiumo dizai-
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dž i na jasi ūni enė . iš ciklo Dekoracijos – Mergaitė raudona suknele, 2007

nerio dainiaus bendiko ir telšių filiale metalo plastiką
studijuojančio beno staškausko – instaliacija Infiltruoti,
sukomplektuota iš to paties pavadinimo drabužių ir
aksesuarų kolekcijos, dalyvavusios šiemetinėje Mados
infekcijoje. studentų kolekcija mados festivalyje išsiskyrė
teatrališkumu, originalumu, tikslingai parinktais muzikos ir šviesos efektais. Kiekvienas modelis įkūnijo tam
tikrus personažus ir ironiškai perteikė jų charakterius.
vyriškų drabužių formų ir aksesuarų įkvėpimo šaltinis –
iš „tikros“ vyrų veiklos srities. tai darbo drabužiai,
narų ir astronautų kostiumai, kariškių (tankistų, lakūnų,
išminuotojų) aprangos detalės bei specifiniai aksesuarai
(akinių, kaukių, dujokaukių, žiūronų etc. elementai).
Gal todėl kostiumai iš pirmo žvilgsnio atrodė išoriškai
neefektingi, kasdieniški ar net keisti. tačiau būtent
jaunųjų dueto kolekcijos marginalumas, neįprastumas
bei tariamas neišvaizdumas daro ją patraukliu ar net neeiliniu reiškiniu pastarųjų metų lietuvos dailėje.
Artifex veikla tik įsibėgėja, ir jau pirmi žingsniai
žada kūrybingą ateitį. akivaizdu, kad eksponuojamų
dirbinių kokybės kartelė pakelta aukštai, o pačių galerijos darbuotojų kūryba savita ir įsimenanti. šiais metais
ketinama skverbtis į lietuvoje menkai plėtojamo konceptualaus dizaino sritį (kurią užgožė unikalūs meniniai ieškojimai), t. y. surengti lietuvos, latvijos ir estijos
dizaino parodą Via Baltia, skirtą baltijos kelio dešimtmečiui. atrodo, kad ambicingos galerijos menininkės
su s. inčirauskaite-Kriaunevičiene priešakyje nestokoja
įdomių sumanymų ir pasiryžusios įdėti daug pastangų,
kad galerija Artifex netaptų tik formaliu vilniaus dailės
akademijos padaliniu.

dž i n a j a siūnie nė . iš ciklo Keramika – Dubuo rakoms mazgoti, 2007

j o l anta t ub ut yt ė . Be pavadinimo, 2005

dž i na jasi ūni enė . iš ciklo Keramika – Kinietiška porcelianinė, 2008

s e v e r ij a inČ ir ausK aitė . Rudens kolekcija, 2007

s e v e r ij a inČ ir ausK aitė . instaliacija Rožėm klotas kelias, 2008

sev eri ja inČ i rausKai tė . Rožėm klotas kelias, 2007
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lina Navickaitė

Rūko paukštis

Spaudai rengiamo romano „Saulėgrįža“ ištrauka

I

šėjusi iš Gedo kabineto, mergina siauru ilgu koridoriuku pasuko į kavinę sulčių. salė buvo apytuštė, todėl išsyk pamatė ties jos paveikslais sustojusį saulių.
tik dabar prisiminė jo užsakymą.
– laba diena. dar neturėjau laiko prisėsti prie paveikslo, – priėjusi tarė. – tikiuosi, nebus vėlu...
– labas. ir aš tikiuosi.
– Čia kai kurie paskutinių penkerių septynerių metų
darbai, o freska tapyta prieš trejus, – paaiškino.
atrodė, kad saulius iš tiesų domisi daile. Kavinėje
sima buvo pakabinusi penkis savo darbus, ir visus vyriškis dabar atidžiai studijavo.
– juos, regis, sieja vienas motyvas, – pagaliau pasisukęs į simoną pratarė.
– įdomu. Koks gi?
– Koks? – valandėlei į ją it geluonis įsmigo įžūliai
tiesus žvilgsnis.
Kavinėn įžygiavo kokių penkerių metų mergytė,
nešina ant pagaliuko pakibusiu balzganu cukrinės vatos
debesėliu. sustojusi dairėsi aplinkui didžiulėmis ir nuostabiai atsainiomis akimis. debesėlis jos rankutėje kiek
priminė išdrikusių formų paukštį. mergaitės mama jau
sėdo prie staliuko, o ši vis dar stoviniavo.
– nesu didelis meno žinovas. turbūt atsiras autoritetingesnių vertintojų ir kritikų. Kaip dėl parodos, gal
jau sutarei?
– taip, Kaune rugpjūčio trečią bus atidarymas. o
vilniuje – dar neaišku.
– sveikinu.
sauliaus balse suskambusi šilta gaidelė kiek apmaldė pamažu kylantį simonos priešiškumą.
mergaitė vis dar stovėjo, dabar stebėdama širšę,
kuri nutūpusi mėgavosi jos cukriniu debesėliu, o gal
paukščiu.
– aušrine, paskubėk! – pakėlusi akis nuo valgiaraščio pašaukė mama.
– na, turiu eiti. darbais užsivertusi... užbėgau tik
sulčių. Kai rasiu laisvą valandėlę, imsiuosi paveikslo.
– Paskambink, kai nupieši. turi mano telefoną?
– ne, – nustebusi atsakė simona.
saulius ištiesė jai vizitinę kortelę ir atsisveikino.
nešdamasi sulčių pakelį, sima dar žvilgtelėjo į mergaitę. ji oriai valgė vyšniomis pagardintus ledus, o virš
stalo sklandė balzgana cukrinė draiskana.
Gedui vakare atsirado reikalų, kažkoks neatidėliotinas susitikimas, todėl po darbo simona važiavo tiesiai namo.
mergina vis dar jautėsi naujakurė ir kaskart, kai pro
medžių lajas pamatydavo nedidelį aptrupėjusio mūro

nameliūkštį pajuodusiu šiferio stogu ir aprūkusiu kaminu, klausdavo savęs, ar tai tikrai jos namai. metų metus
basčiusis iš miesto į miestą, iš vieno nuomojamo kambario į kitą, simona niekaip negalėjo apsiprasti, kad dabar
turi savo būstą. vis vien persmelkdavo jausmas, jog čia
apsistojo laikinai. nelabai reikalinga manta, taip ir neišdėliota nuo pernykščio rudens, kai čia atsikėlė, tebeniūksojo verandoje sukišta į krepšius ir maišus. iš tiesų
tokioms nuotaikoms buvo pagrindo – artėjančios vedybos žadėjo nemažai permainų.
Pastačiusi po langais automobilį, mergina žvangindama raktais žingsniavo prie laukujų durų ir pasimėgaudama traukė vėsų vakaro orą. Kvepėjo jau baigiančios
žydėti alyvos. tik į milžiną išaugusio šakoto klevo šešėlis
gobė jas ir iki šiol stebuklingai saugojo nuo negailestingos kaitros.
simonai patiko gyventi šiame nuošaliame užmiestyje, ramiame kolektyvinių sodų prieglobstyje. jos butas
buvo nedidukas – virtuvė, svetainė, ankštokas miegamasis ir dar neseniai įrengta, bet jau dažų kvapo prisigėrusi
dirbtuvėlė – taip pusiau juokais, pusiau rimtai sima vadindavo patį mylimiausią savo darbo kambarį.
naktį simą prižadino sapnas. o dar po akimirkos besimarkstančiais jos vokais, siena ir lubomis be garso
nušliuožė bėglus ugnies ruožas. Persigandusi ji šoko iš
lovos ir nė pati nepajuto, kaip puldama paskui greitą
liepsnos žaltvykslę atsidūrė prie lango. tik dabar atsipeikėjo suvokusi, kad tai ne gaisras. viso labo plykstelėję pravažiuojančios mašinos žibintai. Kitoje kelio pusėje
kaimynų lange – vasarai čia atsikeldavo sodininkai – įsižiebė šviesa. lengviau atsipūtusi ji atsitraukė nuo užuolaidos.
simona atsigulė, bet neužmigo. Pro atvirą langą
girdėjosi, kaip nepailsdamos lakštingalos į vienalytę,
visą erdvę užliejančią substanciją plaka gležnas birželio
sutemas, žvaigždžių mirgesį, snaudžiančią, matiniais
pilkšvais dangalais aptrauktą žalumą, slaptingą visa ko
augimą ir budrią, trumpam gyvybę užklosčiusią tylą.
Kiek pasivarčiusi sima išsitiesė ant nugaros ir įsiklausė. be lakštingalų, aplink ratus sukančių uodų zyzimo ir laikrodžio tiksėjimo ausį siekė tik tolimas autostrados gausmas. stengėsi jo nepamesti. mėgo šį garsą. sima
iki kaklo užsitraukė antklodę ir gulėjo nekrutėdama.
dar būdama paauglė, nuvažiavusi pas seserį, su šeima nuomojusią pakaunėje mažą butuką, kaip ir dabar,
vakare atsigulusi klausydavosi šito prislopusio ūžesio.
rodės, lyg tie nežinomų tikslų genami, nežinia kur automobiliais lekiantys žmonės nakties tamsoje austų būsimą
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simonos likimą. nuo anų laikų tokiomis nakties valandėlėmis sima tylomis truputį alko, kentė neatstojantį,
užsnūsti neleidžiantį nepasitenkinimą. toks apmaudas
patiriamas, kai nenoromis darai kam nors kokią tau
brangiai kainuojančią nuolaidą.
sima tysojo įbedusi žvilgsnį į lubas. miegas nebeėmė. Prieš akis it nufotografuotas stovėjo sapne iškilęs
vaizdas. Paukštis – didžiulis, balkšvas, išskėstais sparnais, neaiškaus pavidalo, lyg iš debesų ar rūko nulipdytas. nieko sau... jis kažin ką priminė. mintimis simona
grįžo į praėjusią dieną. mergaitė kavinėje... su cukrinės
vatos debesiuku... tas balzganas plūduras jos rankutėje...
ak, taip! simona šypteli.
Dar buvo maža, turbūt ir į mokyklą nėjo. Sirgo. Sunkiai,
kažkokia vaikiška liga, gal tymais ar vėjaraupiais. Smarkiai
karščiavo. Susirūpinusiu veidu mama vis prisėsdavo ant lovos krašto ir priglausdavo Simonai prie kaktos ranką. Vaistai,
apelsinai, karštas pienas su medumi. Ir paukščiai. Blankūs,
bet dideli, nei balti, nei pilki, lėtai mosuojantys išsiklaipiusiais
milžiniškais sparnais. Jie vienas paskui kitą skrido ir skrido pro
orlaidę į Simos kambarį. Skrido ir skrido... Simona pravirko,
šūktelėjo kuo greičiau užverti tą nelemtą langą. „Bet jis uždarytas, – sako mama. – Jis uždarytas, vaikeli, ko tu? Klejoja
mergaitė“, – sunerimusi negarsiai taria tėvui.
simona atsikėlė. užsimetusi chalatą, išėjo į terasą.
atrodė, ore bemat suvirpuliuos jau nujaučiami spalvų deriniai.
mergina protekinom grįžo į kambarį, pasiėmė dažus, teptukų. vėl išbėgusi į lauką ant molberto ištempė
drobę ir ėmė piešti.
Palinkusi prie darbo, neišgirdo aušrą skelbiančių
paukščių, nepastebėjo pro obelų viršūnes atsrūvančios
ryto šviesos ir šilumos. tik sukaitusi nusimetė chalatą.
Pro naktinių marškinių šilką persišvietė įsitempęs, tarsi
šuoliui pasiruošęs kūnas, įdegę, strazdanų cinamonu nuberti pečiai ir krūtinė. ir apgamas ant dešinio peties – lyg
atsitiktinai užkritusi obuolio sėkla.
Po kelių valandų simona padėjo teptuką. Pakėlusi
galvą atsikvėpė, palankstė aptirpusią ranką.
Pažvelgė į paveikslą. į nakties sapną. milžiniško
sparnuoto padaro kontūrai palengva augo iš beformio
debesų ar miglų gniutulo. išplitusiu jo turiniu lyg pilku
gauruotu kailiu buvo apžėlęs visas horizontas, tankūs
rūko kuokštai driko į žemę. šitas padaras, šitas paukštis, pasaulį buvo užleidęs rūku. tik vos vos pro sunkiai
žemę prislėgusią priedangą bolavo namų stogai, bažnyčių bokštai, medžių kupolai, it gęstančios spingsulės
krūpčiojo gatvių žiburiai.
na, tai tikrai ne prasčiausias jos paveikslas. dailininkė patenkinta nusišypsojo.
Pusryčiaudama nusprendė, kad paveikslą pasiūlys
sauliui. bus ištesėjusi pažadą. šiaip ar taip, parodai geriausi darbai jau atidėti.
nieko nelaukdama surinko telefono numerį ir sutarė
susitikti vakarop.
Padėjusi ragelį valandėlę sėdėjo fotelyje neįstengdama sugraibyti jokios minties.
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saulius atkako apie vidurdienį. simoną jis užklupo apsisiautusią plonyčiu žalsvu chalatėliu, šlaputėliais plaukais, su rankšluosčiu ant peties.
žvelgdamas į ją, šastelėjusią tiesiai iš vonios, vyras
šyptelėjo ir paaiškino:
– mėginau skambinti, bet, matyt, negirdėjai. durys
buvo praviros...
– na ir išsiblaškymas. ar sunkiai radai?
– labai sunkiai, – nenuleido akių.
– taip, čia nuošalu... ir klaidu.
– Klaidu.
ant telefono staliuko nuo šlapios simonos sruogos
pakštelėjo vandens lašas.
mergina sumojo, kad jie tebestovi koridoriuje.
– eime į svetainę. aš tuoj parodysiu paveikslą... Gal
kavos ar arbatos?
– ne, dėkui.
saulius atsisėdo ant sofos. atsilošė ir iš giliai atsiduso, lyg stengdamasis atsipalaiduoti. mergina išeidama
bene pirmą kartą atidžiau žvilgtelėjo į jį. Panašūs veidai
šmėkščioja televizijos reklamose ar žurnalų puslapiuose.
tipiškai gražūs. jų daug, jie panašūs, neįstringantys atmintin. bet akys išraiškingos. ne, ne manekeno akys.
Grįžo su paveikslu ir padėjo ant stalo priešais saulių.
šis valandėlę žvelgė į jį nieko nesakydamas.
– Kaip pavadinai? – galiausiai paklausė.
dar balsas, atkreipė dėmesį sima. Pilnas šešėlių ir
pustonių. skaidrus, bet neperregimas. na, taip, visur tapybiškos asociacijos.
– Kol kas niekaip. negalvojau apie tai.
– Ką slepia toji migla ar debesys? ir tas fantastiškas
gyvis... paukštis, ar ne? iš kur jis?
simona gūžtelėjo pečiais.
– tiesiog vaizduotės žaismas.
ji neketino pernelyg atvirauti, nors, kita vertus, buvo
malonu, kad domisi jos darbu.
svečias nieko nesakė. mergina pakėlė į jį akis. saulius, rodos, laukė jų, tarsi norėjo ką išskaityti. Paskui lyg
nusivylęs įsistebeilijo kažkur pro langą.
– eisiu. Kiek esu skolingas? – sausai paklausė ir atsistojo.
– nežinau... neskubù, vėliau paskysiu, – ji pasilenkė ir ėmė vynioti drobę. merginą kiek sutrikdė toks
tiesus klausimas. simona baisiai nemokėjo pardavinėti
savo paveikslų. tokiom akimirkom jų vertė visada staiga imdavo menkti, ir ji vis su užuojauta prisimindavo
van Goghą.
saulius vėl atkakliai žiūrėjo į ją.
– viso, – atsisveikino iš simonos rankų paėmęs ritinėlį.
– viso, – atsakė mergina lydėdama svečią durų link.
Prie slenksčio saulius stabtelėjo.
– Per jonines susitiksim?
– taip, manau.
darsyk atsisveikinęs galvos linktelėjimu, išėjo.
„Kodėl jis taip greitai atsidangino? Keista, net nepaaiškino“, – pamanė simona užrakindama duris.
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Virginija Paplauskienė

Rašymas kaip lietuviškųjų
vertybių saugojimas
„Nėra mažų ir didelių tautų literatūrų, nes literatūrą kuria ne tautos, o asmenybės“, – sakė
profesorius Algirdas Jeronimas Landsbergis, vienas ryškiausių ir spalvingiausių XX amžiaus
išeivių rašytojų, dramaturgų, literatūros kritikų, žurnalistų. Birželio 23 dieną Lietuvoje paminėtas 85-asis jo gimtadienis. 1999 metais už ypatingus nuopelnus Lietuvai šis išeivių rašytojas,
kultūros ir visuomenės veikėjas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino
5-ojo laipsnio ordinu.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje tvarkomas, tyrinėjamas, eksponuojamas A. J. Landsbergio kultūrinis literatūrinis palikimas. Visą vasarą veiks paroda, kurioje taikant monografinį
principą per archyvalijas atskleistas rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelias.

D

augiau nei 40 metų a. j. landsbergis buvo tarptautinio Pen klubo narys (1966–1976 m. buvo
amerikos skyriaus išeivių pirmininkas, o nuo
1976 m. – vicepirmininkas) – jo nenuilstamomis pastangomis lietuvos rašytojų sąjunga buvo įtraukta į Pen
klubo gretas. laiške jav lietuvių bendruomenės pirmininkei laimai šileikytei-Hood jis yra taip apibūdinęs
Pen klubo reikšmę: „tokie pasaulinės rašytojų sąjungos
suvažiavimai mums, lietuviams, labai svarbūs ne tiktai
literatūriniu, bet ir politiniu atžvilgiu. į juos suvažiuoja viešosios nuomonės formuotojai, įtakingųjų laikraščių bei žurnalų redaktoriai, kurių norom nenorom turi
klausytis ir politikai. tuose kongresuose prabyla ne vien
mūsų draugai, bet ir priešai, ir skaitlingieji ignoramusai.
ten neišvengiamai pasigirsta atsitiktiniai ar tyčiniai iškraipymai ir melai; ten proga juos atremti. tai ypatinga
arena lietuvos įvaizdžiui aiškinti ir tikslinti. <...> nuo
1963 metų esu dalyvavęs apie 20-tyje tokių kongresų.
nelaisvės dešimtmečiais Pen arena buvo ypač paranki
lietuvos laisvės klausimui kelti. joje teko nuolat badytis su ssrs ginančiais rytų vokietijos ir bulgarijos oficialiaisiais rašytojais. joje kasmet nuskambėdavo mūsų
kalinamųjų patriotų, savilaidininkų pavardės, Pen teikė
jiems moralinę ar medžiaginę paramą. 1989 m. olandijoje įvykusiame Pen kongrese, nepaisant pasipriešinimo, drauge su vilniečiu rašytoju romualdu lankausku
pavyko įsteigti ir įteisinti savarankišką lietuvos Pen
centrą, vieną pirmųjų nepriklausomų lietuviškų tarptautinių institucijų. <...> Pen tinklas labai padeda skleisti ir
garsinti lietuvių literatūrą bei kultūrą. ten užsimezgusių
pažinčių ir draugysčių ryšiai yra neįkainojamos vertės.
Pen atveriamos durys ir vartai labai lengvina lietuvos
nelengvą ir per lėtą grįžimą į vakarų europą.“ (niujorkas, 1994 m. rugpjūčio 19 d.) šiame a. j. landsbergio
laiške atskleista ne tik Pen klubo reikšmė, bet ir netie-

siogiai įvardinta jo gyvenimo ir kūrybos esmė: lietuvos
nepriklausomybės siekimas.
tyrinėjant archyvinę rašytojo medžiagą – laiškus,
rankraščius, dokumentus – vienas šalia kito rikiuojasi
darbai, atsiveria daugiaplanė kultūrinė, visuomeninė
autoriaus veikla, turtingas ir spalvingas, įvairiažanris
kūrybinis palikimas. a. j. landsbergis išleido romaną Kelionė, du novelių rinkinius, parašė pjesių, komedijų, dramų lietuvių ir anglų kalbomis, kurios išleistos atskiromis
knygomis. jis parengė daugybę straipsnių politinėmis,
istorinėmis, kultūrinėmis temomis, reportažų Laisvosios
Europos ir Amerikos balso informacinėms agentūroms,

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 2 (567)

paskaitų. daug jo kūrinių niekada nebuvo išspausdinti.
Gausus rankraštinis palikimas byloja, kad tokius darbus
galėjo atlikti neeilinis žmogus, spalvinga, talentinga ir
neabejotinai stipri asmenybė.
algirdas jeronimas landsbergis gimė Kybartuose,
vėliau šeima kėlėsi į skriaudžius, ariogalą. skriaudžiuose gimė jo brolis ir sesuo – dvyniai algimantas ir Gražina. tėvai norėjo, kad vaikai gautų geresnį išsilavinimą
ir persikėlė į Kauną. Gerasis angelas šeimoje buvo mamutė, kuri rūpinosi vaikų dvasinio pasaulio formavimu.
nedirbusi valdiško darbo ji visą dėmesį ir meilę skyrė
vaikams – išmokė mylėti lietuvišką žodį, pajusti ir suvokti muzikos, meno subtilybes. algirdas buvo mokomas
griežti smuiku, lankė vieną anuomet stipriausių jėzuitų
gimnaziją. Preciziški ir reiklūs mokytojai padėjo tvirtus
jo gyvenimo pagrindus.
Gimnazijoje vyravo griežta drausmė, ypatingas dėmesys buvo sutelktas į mokslą, bet buvo plėtojama ir
įvairi kultūrinė veikla: veikė teatro, literatų būreliai,
sporto rateliai. šioje gimnazijoje mokėsi daugelis nepriklausomos lietuvos augintinių: julius Kaupas, Česlovas
Grincevičius, žibuntas mikšys, vytautas adamkevičius
(leonas lėtas), vladas šaltmiras. vaikystėje ir paauglystėje subrandintos lietuviškos vertybės buvo puoselėjamos ir tapo atrama sunkiausiose gyvenimo situacijose.
šešiolikmetis jaunuolis gimnazijoje „atrado literatūrą ir
sceną“, jau tuomet žinojo, kad „rašys gražias istorijas ir
pjeses“. studijų objektu universitete (1941–1943) pasirinko lietuvių kalbą ir literatūrą.
Kartu su tėvais traukdamasis nuo raudonojo maro
ir antrosios rusų okupacijos, dvidešimtmetis jaunuolis
išvyko į vokietiją. Gyveno Kaselio, vysbadeno stovyklose. mainco universitete studijavo anglistiką ir romanistiką, dėstė anglų ir vokiečių kalbas lietuvių gimnazijose.
skurdoka stovyklinė buitis – nuolatinis gyvenimas pusbadžiu, gerokai nunešioti rūbai ir nusidėvėję batai – neužslopino jaunatviško entuziazmo ir kūrybos troškulio.
apibūdindamas gyvenimą vokietijoje, a. landsbergis
autobiografijoje rašė, kad džiaugėsi naujais pasauliais,
penkerius metus smaguriavo uždraustais „estetiniais
vaisiais“. tų „vaisių“ paieška buvo sunki ir neretai
skausminga. laiške draugui ž. mikšiui rašė: „bet aš tau
štai ką pasakysiu. mes matėme dalį pasaulio skausmo
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ir kančios, perkeltos į kelis kambarėlius. dalį pasaulio
tuštybės. labai mažą dalį jo grožio.“ į tai draugas atsakė: „tai aš dabar paklausiu, ar pasaulio grožis tai nėra
tuštybė? ar tai nėra tik po viliojančia kauke pasislėpęs
niekas, tuštuma, nulis. ar nėra pats grožio ieškojimas
tuštybė?“ (ingolštatas, 1946) a. j. landsbergis, kaip ir
daugelis pradedančiųjų, rašė eilėraščius, jie 1947 metais
buvo išspausdinti Žiburiuose.
ž. mikšys, pasukęs dailės keliu, taip pat gilinosi į
meno esmę, ieškojo gyvenimo prasmės. laiške iš ingolštato 1946 m. kovo 19 d. rašė: „mes ieškom to paties, mes
esam velniškai panašūs, bet vis dėlto tu nesigirk savo
ekstravagantiškumu. taigi, tu man patinki, aš esu tavim
patenkintas (ypač tavo eilėraščiu su tuo šunim mėnesienoj).“ Gimnazijos laikų draugai važinėdavo vienas pas
kitą, lankydavo parodas, kiną, dalijosi mintimis apie perskaitytas knygas. ž. mikšys perrašė ir atsiuntė draugui
jam patikusius G. traklio eilėraščius. jis vertino jųdviejų
draugystę: „su tavim būtų galima būti visą amžių ir nė
vienas kitam neįkyrėtumėm.“
Kaselyje a. j. landsbergis kartu su broliais jonu ir
adolfu mekais, v. šaltmiru bei v. adamkevičiumi sumanė leisti avangardinį žurnalą Žvilgsniai. jaunuosius
ir entuziastingus kūrėjus vienijo meilė teatrui, dailei, literatūrai ir šis žurnalas jų buvo sumanytas „sudrebinti“
nusistovėjusį literatūrinį gyvenimą. Prisiminkime nepriklausomoje lietuvoje K. binkio leistą žurnalą Keturi
vėjai, kuris tuomet irgi siekė į tradicinę lietuvių literatūrą
„įpūsti naują kūrybinę ugnį“. naujo meno, naujos formos, modernaus stiliaus paieškos ir atvedė jaunuolius
prie avangardinio žurnalo sukūrimo. a. j. landsbergis
Žvilgsnių žurnalui pateikė savo originaliosios kūrybos,
vertimų, čia buvo išspausdinti ir pirmieji jo, kaip literatūros kritiko, rašiniai. Žvilgsnių numeracija baigėsi 4-uoju
numeriu – toliau žurnalas nepasirodė.
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ž. mikšys turėjo savo nuostatą ir nebuvo entuziastingas šio žurnalo adeptas, tačiau domėjosi ir skaitė jį.
„jūsų „žvilgsnių“ du numerius išsiunčiau į italiją – melnikams ir Krikštai. Pirmieji atsakė labai patenkinti – teksto jie tikriausiai neskaitė, nes būtų mažiau patenkinti,
arba skaitė ir nieko nesuprato ir bijo prisipažinti.“ iš susirašinėjimo su ž. mikšiu paaiškėjo įdomi detalė: vienas
Žvilgsnių numeris apskritai nebuvo išleistas. laiške, kalbėdamas apie Aidų žurnale skelbtą kritiką, pastebi: „tik
toj kritikoj iškilo vienas dalykas: buvo minėtas Žvilgsnių
antras numeris. man įdomu žinoti, kaip ten yra iš tikro
su juo ir jei jis yra išėjęs, kodėl aš jo nemačiau.“ (štutgartas, 1947 m. lapkričio 20 d.) „algirdėli, atsiųsk man
tą straipsnį apie milašių (valetuko verstą, jeigu turite, ir
originalą), kuris turėjo tilpti negimusiuose Žvilgsniuose.
Kad tau būtų aiškiau, galima pridėti, kad studijuojame
milašių.“ (štutgartas, 1947 m. sausio 17 d.)
a. j. landsbergis jau gimnazijoje buvo pasirinkęs
teatro ir literatūros mūzas; ištikimas joms liko ir vokietijoje. Kaselio stovykloje jis dalyvavo režisieriaus ipolito
tvirbuto teatro-studijos veikloje. specialiai šiai studijai
a. j. landsbergis ne tik išvertė m. rostrand’o pjesę Žmogus, kurį užmušiau ir W. s. maughamo Pažadėtąją žemę,
bet ir pats vaidino spektakliuose. aktoriaus karjera buvo
patraukli ir masinanti. Čia taip pat vaidino b. Pūkelevičiūtė, alė sidabraitė (elena žalinkevičaitė-Petrauskienė),
antanas škėma.
laisvu nuo darbo ir studijų laiku a. j. landsbergis
panyra į knygas, per jas bando atrasti naujus pasaulius,
gilinasi į kūrybos žanrus, formas, vertina literatūrinio
žodžio sodrumą. jis puikiai mokėjo vokiečių, prancūzų,
rusų, vėliau, be abejo, apvaldė ir anglų kalbą. „beveik
viską skaičiau vokiškai, nes tiek kalbų Kaune mane išmokę tėvai jėzuitai anglų kalbos į savo programą nebuvo
įtraukę. todėl įnirtusiai puoliau mokytis angliškai, kad
galėčiau prieiti prie originalų vokietijoje. atradau virginiją Woolf, Williamą Faulknerį ir marquezą, Proustą,
jeaną cocteau, F. Kafkos Ameriką ir Pilį prarijau 1949 m.
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birželį, belaukdamas mūsų laivo į Kafkos neaplankytąją
ameriką.“ (iš a. j. landsbergio rankraščio, be datos)
atvykęs į jav 1949 metais, a. j. landsbergis įsidarbino bibliotekoje ir pradėjo studijuoti niujorko Kolumbijos universitete, kurį baigė 1957 m. gaudamas lyginamųjų literatūros studijų magistro laipsnį.
nuo 1956-ųjų algirdas landsbergis dešimt metų
dirbo redaktoriumi Pavergtųjų tautų seime niujorke.
rankraščiuose išlikusios pastabos atskleidžia šio darbo
subtilybes, galimybę domėtis ne tik politika, bet ir vidurio, rytų europos literatūra: „Pastebėjau ne tiktai bendrą
istorinę patirtį, bet ir forminių, stilistinių panašybių. net
ir gyvendamas amerikoje, savaip tebebuvau vakarų–rytų europos erdvėje. Praleidau dešimtį metų kaip redaktorius ir tyrėjas Pavergtųjų europos tautų seime, kur
bendravau su gyvais karo meto rezistencijos dalyviais,
vengrijos (1956) sukilimo vadovais, etc. <...> Pradėjau
skaityti paskaitas apie v.–r. europos literatūrą ir kultūrą, kaip svečias, daugelyje amerikos universitetų.“ (be
datos) savo patyrimus ir žinias jis meistriškai panaudojo
nuo 1974 m. dirbdamas korespondentu Laisvosios Europos ir Amerikos balso informacinėse agentūrose.
Pagrindinis ir reikšmingas buvo akademinis jo darbas. a. j. landsbergis Fairleigh dickinson universitete
1966–1992 metais skaitė paskaitas istorijos, literatūros,
teatro, mitologijos temomis; 1973 metais čia jam buvo
suteiktas profesoriaus vardas. jis turėjo ypatingą dievo
dovaną: mokėjo įtikinamai ir paprastai kalbėti sužavėdamas ir pakerėdamas savo klausytojus. jo paskaitos buvo
turiningos ir informatyvios. jis buvo vienas mėgstamiausių dėstytojų. baigęs dėstytojo karjerą, įsteigė, kaip pats
sakė, „skraidantį universitetą“. iki paskutiniųjų savo
gyvenimo dienų skaitė paskaitas įvairiuose universitetuose, bibliotekose. mllm saugomos spalvingos afišos,
programos atskleidžia platų jo skaitytų paskaitų temų
spektrą: nuo lietuvių, lenkų, žydų poezijos, literatūros
iki įdomių istorinių asmenybių – napoleono, rasputino,
princesės dianos – aptarimo.
Produktyvią a. j. landsbergio žurnalistinę veiklą atskleidžia jo rašiniai leidiniuose Literatūros lankai, Metmenys, Aidai, Lituanus, Books Abroad, World Literature Today;
antologijoje Lithuanian Writers in the West, kuriuos jis arba
pats redagavo, arba juose bendradarbiavo. jis tiesė tiltus,
kuriais lietuvių išeivių literatūra pasiekė ne tik amerikoje, bet ir kitur esančius skaitytojus. vienas po kito pasirodydavo aktualūs rašiniai literatūros, kultūros, meno
temomis. jie pasižymėjo psichologine įžvalga, logiška
seka, plėtojama tema buvo prisodrinta švelnaus humoro, saikingos ironijos. tolerantiškai diplomatiškas a. j.
landsbergis stengėsi nieko įžeidaus ar žeminančio žmogaus orumą nerašyti. Pyktis ir agresija jam buvo svetimi.
angliškai kalbančiam pasauliui daugiausia žinių apie
lietuvių literatūrą a. j. landsbergis yra pateikęs oklahomos universiteto literatūros žurnale Books Abroad (nuo
1978 m. pavadinimas pakeistas į World Literature Today).
amerikoniškoji visuomenė buvo supažindinta su dviem
puikiai parengtomis ir išleistomis poezijos ir tautosakos
antologijomis – The Green oak (1962) ir The Green Lingren
(1964), kurias jis kruopščiai ir preciziškai sudarė, išvertė
ir parengė spaudai kartu su rašytoju clarku millsu.
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amerikoje bendradarbiaudamas žurnale Literatūros lankai atvirai pasisakė prieš grafomanijos apraiškas
išeivių literatūroje. šio žurnalo redkolegijos branduolį
sudarė žemininkų kartos atstovai, juos vienijo bendri
tikslai ir požiūris į menininko pašaukimą. žurnalo šūkis menas – žmogui atitiko pasaulėžiūrinius ir estetinius
jo polinkius. jis ypač siekė atkurti prarastą literatūros,
kaip estetinės kūrybos, nepriklausomybę, išlaikyti ryšius su vakarais. jaunieji literatai bendraminčiai norėjo lygiuotis į vakarietišką literatūrą. apibūdindamas šį
darbą, a. j. landsbergis rašė: „Kritiku tapau iš reikalo.
išeivijoje teko atsidėti publicistikai, nes reikėjo dalyvauti
lietuvių veikloje. Pradėjau domėtis vidurio ir rytų europos literatūra, nes ji turėjo tokį ypatingą skonį, kurio
negalime pajusti skaitydami, pavyzdžiui, amerikiečių
ar prancūzų rašytojų kūrinius. šiuo atžvilgiu buvo labai naudingas sąryšis su tarptautiniu Pen klubu, nes jo
rengiamuose kongresuose galėdavau susipažinti su literatais iš įvairių vidurio ir rytų europos šalių. tai buvo
dar viena atsvara prieš amerikos masinės kultūros įtaką. lietuvių literatūroje modernizmas, turintis nemažai
tautosakos elementų, byloja apie nuolatinę įtampą. tuo
tarpu vakaruose modernizmas eina prie tylos, tuštumos
ir dažnai nihilizmo.“ (iš rankraščio, be datos) šią mintį
jis vėliau plėtos kūryboje.
algirdas landsbergis kaip rašytojas susiformavo ir
subrendo išeivijoje. Keliaudamas plačiais pasaulio pažinimo keliais, jis neigė senas „sustabarėjusias“ tradicijas.
važinėdamas į Pen klubo suvažiavimus, visada ieškojo naujovių – nepraleisdavo progos aplankyti teatrus,
filharmonijas, parodų sales, parsiveždavo naujausių literatūros ir mokslo veikalų. jam buvo artimi, kaip jis
pats rašė, „vakarų–rytų europos „avangardizmas“ ar
„modernizmas“ – bartoko ar janačeko muzika, miłoszo, Herberto, szymborskos, zagajewskio, Ferenczo jukasios, miroslavo Holebo poezija etc., etc. – man atrodė
organiškai artimesnė, patrauklesnė.“ (iš rankraščio)
jis nuolat gilinosi į pasaulinės modernėjančios visuomenės gyvenimą ir kūrybos apraiškas. „Pažintys su
„modernizmu“ tęsėsi ir amerikoje. 6-asis dešimtmetis
praėjo sartre’o, camus, „egzistencializmo“ ženkle ir t. t.
rašydamas apie „post-modernizmą“ – išsinėręs iš savo
odos ir „objektyviai“ pažvelgęs į savo raštus, matau, kad
jau senokai – dar prieš „post-modernizmui“ susilaukus
oficialaus statuso – aš jau bandžiau to postmodernistinio
šokio žingsnius. įsiterpdavau į pasakojimą su autorinėm
pastabom, mėgindamas sugriauti „realybės“ iliuziją, pasakodamas, drauge analizuodavau savo pasakojimą. Pati
kalba tapdavo mano pasakojimų tema. atrodo, kad tai
nebuvo tik pasidavimas dominuojančiai madai, bet ir
individualaus meninio temperamento išraiška. dažnai
rečitaliuose skaitydamas ir „vaidindamas“ ištraukas iš
savo raštų, susivokiau, kad – pertraukdamas pasakojimą,
komentuodamas, aiškindamas, „žaisdamas“ – elgiausi ir
„postmoderniškai“, ir archajiškai, kaip dar prieš-rašytinės tradicijos pasakoriai. tačiau niekad nepaaukodavau
pasakojimo analizei. tebetikiu, kad dar įmanoma sekti
įdomias, naujas pasakas, kurių žmonės niekad nenustos ilgėjęsi, kad pasakų šaltinis dar neišdžiūvo. (Kitaip
lauktų mano mėgstamo autoriaus jano Kunderos liki-
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mas – jo paskutiniai romanai jau virto gudria geometrija,
abstraktybių koliažais, analizės analize).“ (iš rankraščio,
be datos).
Klaidinga būtų manyti, kad a. j. landsbergis rašė
tik „modernizmo“, avangardizmo, „postmodernizmo“
maniera. jam gyvybiškai svarbu buvo jausti tautos kultūros pulsą, gyventi joje, dalyvauti jos istoriniame procese.
viskas, kas buvo susiję su lietuva, jam buvo brangu ir artima, turėjo sakralumo ir šventumo žymes. trumpi literatūriniai jo, kaip rašytojo, debiutai – novelės bei prozos
vaizdeliai – buvo išspausdinti žurnaluose, laikraščiuose,
leidinyje Proza, Lietuvių poezijos antologijoje. brandus jo
romanas Kelionė atskira knyga išėjo amerikoje 1954 metais ir buvo apdovanotas Draugo literatūrine premija. jis
laikomas vienu pirmųjų moderniosios pokario prozos
kūriniu lietuvių literatūroje. šis romanas peržengė lietuvių literatūros ribas įsiliedamas į vakarietišką literatūrą.
artimas draugas vladas šaltmiras sveikinimo atviruke
rašė: „iš tavo romano dvelkia kita dvasia, kurios tu neatskleidi gyvenime; ji krištoliniai trapi, išreikšta nuostabių vaizdų nesibaigiančia serija.“ (Kanada, 1954 m.
vasario 13 d.) autorius teigė, kad Kelionės šaknys yra
karo ir pokario vokietijoje. siužetinė linija yra jo paties
ir daugelio tokių kaip jis svetimtaučių išgyvenimai vokietijos stovyklose. trisdešimtmetis autorius nebandė
ieškoti tremties problemos išsprendimo, o tiesiog norėjo
pavaizduoti, kaip „absurdiškame gyvenime žmogus pats
kuriasi prasmę“.
ypatingą dėmesį a. j. landsbergis skyrė teatrui.
studijuodamas dramaturgiją ir teatro meną, jis puikiai
išmanė vakarų literatūrą, ypač domėjosi a. camus, e. ionesco, amerikiečių t. Williamso, t. Wilderio, a. millerio,
vokiečio b. brechto kūryba. jis tikėjo teatro „išradingumu
paprastomis priemonėmis“. rašė ironiškas ir groteskiškas pjeses, kuriose nėra tradicinių patetiškų patriotinių
temų, pakilių tonų. vienas pirmųjų lietuvių dramaturgi-
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joje panaudojo farsą – sukūrė nuotaikingą vienaveiksmį
veikalą Barzda (išspausdintas Metmenyse 1966 m.). tai retas ir originalus šio žanro kūrinys. jo rankraščiuose išlikusios tokios pastabos: „jav-ijose mus tris, gerokai skirtingus dramaturgus, – škėmą, ostrauską ir mane, – visus
pakrikštijo „absurdistais“. aš tą terminą vartočiau atsargiai, siekdamas precizijos. Panašiai ir su „postmodernu“,
dar labiau sujauktu terminu. mane tie visi -izmai domina
kaip forminė įvairybė, suteikianti įvairių stilistinių galimybių, bet jokiu būdu ne kaip privalomai sektini kultai.
dalinai tai ir mados dalykai. tiesa, kadais, ypač po karo,
pasigedau didesnio mūsų rašytojų atvirumo tada dar labai gyvam ir įvairiam „modernizmui“.“ tačiau neginčijamai jo dramaturgijoje gausu absurdo ir modernaus teatro
elementų. Kaip dramaturgas, jis susilaukė pripažinimo ir
įvertinimo. jo dramos buvo pastatytos jav, slovėnijoje,
Kanadoje, australijoje, lietuvoje.
viena nuotaikingiausių yra trijų veiksmų komedija
Meilės mokykla, kurią 1965 m. išleido Santara–Šviesa. tai
motinai dedikuotas lengvas, žaismingas kūrinys, nuotykių ir pokštų komedija. įvykiai sukasi apie „išvietintą
asmenį“ bangžuvėną iš balbieriškio, per vokietijos stovyklas atvykusį į niujorką. jis gyvena viltimi pakeisti
amerikos gyvenimą, įsteigia meilės mokyklą ir susilaukia didžiulio pasisekimo. Komedijoje parodijuojamas
sekso kultas, amerikoniški rinkimai, holivudomanija,
sukti advokatai, darbo unijos ir net The Beatles. veiksmas
įgauna pagreitį: įvykiai veja įvykius. autorius meistriškai su lengva ironija piešia atvykusių išeivių gyvenimą
ir darbus, jų įsitvirtinimą tarp dviejų kultūrų, nevengia
socialinės abiejų kultūrų kritikos, o esminė komiškos situacijos ašis suformuota iš amerikietiškosios ir lietuviškosios kultūrų susikryžiavimo.
itin reikšmingas jo veikalas Penki stulpai turgaus aikštėje buvo dedikuotas tėvui. atskira knyga jį 1966 m. išleido Santara–Šviesa. Pjesė buvo išversta į 7 kalbas, angliškai
ji buvo statoma brodvėjaus teatre niujorke, Čikagoje ir
toronte. Čia vaizduojama rezistencinė partizaninė kova
okupuotoje lietuvoje. mažos šalies kovotojai, kurie dėl
laisvės drąsiai kovėsi septynerius metus, gyveno girių
raistuose įrengtose slėptuvėse, kentėjo alkį, šaltį, skurdą, iš niekur nesulaukė pagalbos ir išgyveno savo kruvinų pastangų agoniją. ypatinga yra tai, kad pagrindinis herojus antanas, buvęs skulptorius, partizanų būrio
vadas, nesiliauja tikėjęs kovos prasmingumu. su savo
būrio draugais leonu ir jonu pasiryžta vykti į miestą
ir likviduoti tardytoją, kuris „šaipydavosi, tyčiojosi iš
nuteistųjų, džiūgavo perskyręs šeimas“. siužetinę liniją
tęsia albina, buvusi antano sužadėtinė, o dabar tardytojo sekretorė. įvykiai klostosi su nepaprasta dramine
įtampa. Finale žūva ir tardytojas, ir antanas. veikėjų
paveikslai stiprūs ir įtikinantys. antanas siela yra kūrėjas, savo siekimais – atkaklus ir nepalaužiamas kovotojas
dėl laisvės, o širdyje – be galo jautrus ir mylintis žmogus.
ši drama, kaip ir kiti a. landsbergio kūriniai, pasižymi
intelektualumu, aštria mintimi. tai charakterių ir idėjų
susikryžiavimo drama.
reiktų pabrėžti, kad a. j. landsbergis itin domėjosi rezistencine kova, skaitė nemažai literatūros šia
tema. jam itin rūpėjo intelektualaus žmogaus, meni-
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ninko pasipriešinimas sovietų okupacijai. o pavyzdžių
buvo apsčiai: daugelis gabių ir talentingų jaunuolių, iš
universitetų išėję į miškus, padėjo galvas už lietuvos
nepriklausomybę. verta prisiminti literatus mamertą
indriliūną ir bronių Krivicką, žuvusius miškuose.
savita ir įdomi dviejų veiksmų a. j. landsbergio
draminė poema Vėjas gluosniuose, 1958-aisiais išspausdinta Aiduose. siužetas paimtas iš istorinių laikų. Pagrindinis dvasinis herojus – šv. Kazimieras. veiksmas vyksta
antroje Xvi a. pusėje, kai lietuva ir lenkija kariavo su
maskva dėl livonijos.
Gerokai vėliau buvo parašytas antras kūrinys Gluosniai vėjyje. Čia šv. Kazimieras nuosekliai tęsia lietuvos
žadintojo misiją, įnirtingai budina snūduriuojantį zigmantą augustą ir jo dvariškius. atskira knyga diptikas
Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjyje išleistas 1973 metais
Čikagoje.
a. landsbergis kūryboje savitai sprendžia klausimą, kaip išlikti ištikimam tautai, lietuviškai išeivijai ir
meninei kūrybai, bet kartu jam rūpėjo atnaujinti lietuvių dramos teatrinę kalbą, draminę raišką. jis sukūrė
savo teatrą, kuriame estetinę kūrinio vertę kėlė aukščiau
patriotinių, idėjinių nuostatų. Gyvenime jis brangino šeimoje, gimnazijoje įdiegtas žmogiškąsias vertybes, niekad
neišduodavo savo principų.
dramose sprendžia etnines, egzistencines problemas, kuriose kovoja blogio ir gėrio pradai. jo parašytų
pjesių stilius paprastas ir žaismingas, naudojami farso
elementai, nesibaigiančios išdaigos, simboliai. savo kūryba jis siekė suteikti skaitytojui džiaugsmo, atverti duris
į magišką pasaulį.
rašytojams, gyvenantiems svetur, kilo pavojus prarasti skaitytoją, o dar didesnis pavojus buvo dramaturgams – rašomi veikalai, skirti lietuvių teatrui, o jo pajėgos
įvairiuose telkiniuose silpo. a. j. landsbergis baiminosi,
kad „lietuvių kalba pradės slysti iš rankų, o anglų vis
atrodys nepasiekiama, kaip vynuogės tam lapinui. taip
rašymo procesas virs lenktynėmis su žodžiais, jų prasmėmis, muzika ir laiku.“ iš kitų kūrėjų išsiskirs ypatingu bruožu – kurs anglų kalba. vienas tokių kūrinių –
1968 m. niujorke išleista tragikomedija The Last Picnic.
iš pirmo žvilgsnio veikalo turinys labai gyvenimiškas,
paprastas, bet tuo pat metu ir sudėtingas, kupinas giluminių prieštaravimų. veiksmas vyksta mažoje parapijo-
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je, kur klebonas neleidžia rengti tradicinio pikniko. a. j.
landsbergis per juokus ir ašaras trijų veiksmų ir kelių
paveikslų veikale parodo visų trijų amerikos lietuvių
kartų – senosios išeivijos, vadinamosios dypukiškosios
emigracijos ir naujausios hipiškosios – gyvenimą, bando
spręsti visų jų problemas, ieškoti sutarimo. šis neeilinis
naujoviškas kūrinys, pirmą kartą pastatytas los andželo
dramos sambūrio, 1971 metais teatro festivalyje laimėjo
pirmą vietą.
a. j. landsbergis apie savo kūrybą rašė: „mano raštuose esanti priešprieša – beprasmiškumo („absurdiškumo“) ir prasmingumo, amorfiškumo ir prasmingais
ženklais, veiksmais susieto pasaulio. abi priešingybės
egzistuoja mūsų sąmonėje, yra jos padariniai („idealizmas“?).“
neabejotinai talentingas rašytojas bandė plunksną
ir novelės žanre. jo kūryba savita, atspindinti išeivijos
gyvenimo realijas, vertybinę skalę, pasaulėvaizdį, pasaulėžiūrinius dalykus. Čia alsuoja laisvo pasaulio menas, įtvirtinantis žmogaus egzistenciją. trumpos prozos
žanre jis pasirodė su įdomiai sumodeliuotų novelių rinkiniu Ilgoji naktis, išleistu 1956 metais londone. Kūrinių
tematika – karo ir pokario metų išgyvenimai, pirmieji
išeivijos metai.
antrasis novelių rinkinys Muzika įžengiant į neregėtus miestus pasirodė 1979-aisiais. už šią knygą jam buvo
paskirta lietuvių rašytojų draugijos premija. a. landsbergis daug keliavo po europą, todėl jo novelių veiksmas
plėtojamas venecijoje, romoje, valijos miestelyje. lietuvių turistui, besilankančiam atstatytoje vakarų europoje,
kyla daug jautrių, skausmingų ir kartais keistų asociacijų, kurios prasiveržia skambiais „giluminės muzikos“
akordais. ypatingas novelėse piešiamų paveikslų potėpis – lengva ironija amerikietiškai aplinkai.
a. landsbergio novelės, parašytos su ypatingu lengvumu, pagauna savo žaismingumu, išsiskiria estetiškumu, muzikalumu. jose dar kartą matyti, kad a. j. landsbergis – puikus stilistas, taikliai, šmaikščiai valdantis
modernaus vakarų rašytojo plunksną, išbandęs veik
visus žanrus. literatūros kritikė alina staknienė aukštai
vertino rašytojo kūrybą: „Harmoningoj jo novelių kom-
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pozicijoj, lyg muzikiniam kūriny, dažnai prieštaringi
stiliaus ir struktūros elementai buriasi į darnią visumą.
Paprastumas ir kompleksiškumas, ryškios buitinės detalės ir fantazijos vaidinimai, lyrizmas ir ironija, groteska
ir prozinė poezija gražiai sugyvena jo trumposios prozos
kūriniuose.“
ir prozoje, ir dramaturgijoje rašytojas ieškojo naujovių. su liūdesiu konstatavo, kad „amerikoje skaitytojų
ratas siaurėja, bet aš nenustoju rašęs, nes aš galvoju apie
jaunimą lietuvoje, kuris kada nors galės skaityti mūsų
knygas“. netrukus jo svajonė išsipildė ir jis dar gyvas
būdamas sulaukė tos džiaugsmingos valandos, kai jo
kūriniai buvo skaitomi, pjesės statomos ne tik lietuvoje,
bet ir įvairiuose pasaulio kraštuose. 1992 metais vilniuje
išleista jo knyga Kelionės muzika. romanas ir novelės.
„rašymas man yra lietuviškųjų vertybių išsaugojimas – nuo aplinkos, nuo laiko suirutės. lietuviškosios
vertybės yra anapus laiko. mano paskirtis yra tų vertybių puoselėjimas lietuvių rašytojų ir skaitytojų būrelyje,
nusigręžus nuo laiko ir aplinkos miražų“, – rašė algirdas
landsbergis. branginęs, puoselėjęs, kaip didžiausią turtą saugojęs širdyje spurdantį lietuvišką žodį, dovanojo
mums savo magišką kūrybos galią. tremtį, dvikalbystę, daugiakultūrinę perspektyvą laikė ypatinga dievo
dovana. rašymas jam buvo scena, suteikianti galimybę
prabilti pasauliui apie lietuvą.
autorė nuoširdžiausiai dėkoja rašytojo žmonai joan, sūnums
Pauliui ir jonui bei seseriai Gražinai, broliui algimantui ir jo
žmonai teresei landsbergiams už jautrų jo kultūrinio literatūrinio palikimo išsaugojimą ir perdavimą maironio lietuvių
literatūros muziejui.

iliustracijos iš mllm archyvo
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Va l d a s D a š k e v i č i u s
navigacija

kaktomuša

vėjuota mylima obelis
iškėlęs
popierinio maišo burę
plaukiu siūbuodamas tarp šakų

žvilgteliu
į sutemusį stiklą

pakrantėje
chiromantas ir medkirtė
kerta lažybų iš mano maršruto
pavyks nepavyks
ko bijoti
prinokusius obuolius
skinu į tėkmę

užsispyrėlė
užsikirto sena užsispyrėlė
išimu remontuoju
tačiau
atkaklios pastangos
neįveikia jos egoizmo
pro duryse žiojėjančią skylę
skersvėjis
įpučia tuopos pūką
trakšteli pasiduoda
spyruoklinis mechanizmas
būčiau numanęs
prisirinkčiau pilnas kišenes
sklandančių
niekam nereikalingų stebuklų
betgi kas kartą
vis kitas
raktas

matytos akys
ašaroto berniuko įniršusio vilko
matytas
drovus kiek ironiškas šypsulys
matytas
smakro griovelis
įrėžtas ryžtingų protėvių
ak žinoma
čia juk tas
be kurio į jį nežiūrėčiau
surėmę žvilgsnius
stovime
nesitraukiame nei per plauką
mylėdami bet pasirengę
griebti
vienas kitam už giesmės

pirmas kartas
mergina šėtoniško grožio
paprašo
kad užgesintum šviesą
užgesini ir pataikai
visai ne tenai
kur turėtum pataikyti
skruostus
nudegina aitriosios paprikos
besimylėdamas tamsoje
netyčia
gali pakliūti tiesiojon
pragaro gatvėn
prašvitus staiga paaiškėja
kad tavo deivė
turi ožkos kanopas
sprukti būna jau per vėlu
mekeni
kratydamas barzdą
užburtas
nuostabiausio jausmo
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naktiniai nuotakos marškiniai
atkeliaujant
keturiasdešimčiai paukščių
balkone nugaišo karvelis
dažytos lūpos
čiulpė teptuką dažytojo
kol dvigubas agentas
demaskuotas nuslydo nuo piršto
užvirė greitpuodis
rožių ir kaktusų šiupinys
triukšmingai veržėsi per kraštus
geraširdė kerėtoja
kad pataisytų skonį
įbėrė haliucinogeninių grybų
lyg ir nustojo
per nugaras bėgti pagaugai
kai susiliesdavo
jūros puta ir švitro popierius
bet išjungus toršerą
šėlo gauruotos dvasios
darbavosi budelių instrumentai
pokštelėjo balionas
iš gėlėmis siuvinėtų
naktinių nuotakos marškinių
išropojo ruplėta rupūžė
pasirodė gleivėtas urvas
prie jo prisiliečiant
viltį tenka palikti už durų

force majeure
neištikimoji ir ištikimasis
turėjo susipažinti
kad įvykdytų savo misijas
kiekvienas
pagal pašaukimą
pirmoji viską prarado
pasiekusi tai
ko labiausiai geidė
antrasis
netektį gavo kaip dovaną
pagaliau
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atskirose duobėse jie myli
taip stipriai
kaip gali mylėti Tasai
kuris leido
atsiskleisti ir nusimesti
naštą

vandenyno dugne
įtraukta smaragdo gelmės
tu guli karste
pasipuošus nuotakos suknele
apšviesta
elektrinių žuvų
miegok ramiai
karalystėj koralų ir dumblių
sala
nuplauta uragano
vėl tokia pat kaip tąsyk
kai bangos
mus išskalavo į krantą
buvom
nekaltos perluotės
bet jas vėliau
išgliaudė perlų prekeivis

nesuglamžyta
taip ir nesuradau tau suknelės
moterų šventovėse
liesdamas
daugybės modelių talijas
tyrinėdamas
jų veidus ir jų charakterius
ji nešoks vakarėliuose
nekvepės
kvepalais ar prakaitu
jos nesuteps užtiškęs konjakas
nesuglamžys
nė vieno vyro glamonės
apsigaubusi ilgesio celofanu
ji tebekaba
visada madinga
ją aplenkia kitos gražuolės
nujausdamos
kad ši suknelė yra vien tavo
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Galina Gubanova

Žudikai, dervišai, žemkasės...
Naujasis Baltijos šokis’09

t

arptautinis šiuolaikinio šokio festivalis prasidėjo
legendinio kolektyvo Carte Blanche (norvegija)
pasirodymu. dvi grupės – vyrų ir moterų – kaipmat užakcentavo du pradus, nūdienos pasaulyje įgijusius ypatingos svarbos. vyrų grupė spektaklyje Maištas
(choreografas Hofeshas schechteris, jungtinė Karalystė)
pritvindė sceną miesto ritmų, urbanistinės depresijos ir
desperacijos. veiksmo vieta suvokiama kaip realus miestas, nors scena tuščia, tik ore tvyro agresija ir kančia,
skausmas ir protestas. Panirdami į savo jausmus herojai
gerokai nutolsta nuo socialinės būties, jų judesiai kartais
primena net gyvūnų plastiką. tačiau kad ir kaip giliai
nugrimzdę į jausmų pasaulį, vyrai pajėgia pasipriešinti
realybei – finale virš maištautojų pasirodo maža vėliavėlė. Plastikos kalba taip ryškiai atskleidžia personažų
išgyvenimus, tarsi jie būtų deklamavę monologus. Puiki
choreografija ir šokėjų meistriškumas paverčia siužetą
įspūdingu reginiu.
bjaurumo estetika ir ekspresionistinė galia – štai ko
reikia, kad nebylus šauksmas, panašiai kaip ir e. muncho Šauksmas, išsiveržtų šiandien iš širdies gelmių. tam
ir skirtas modernusis šokis.
antras Carte Blanche spektaklis Kiaulė žudikė (choreografė sharon eyal, izraelis) – visiškai kitokio stiliaus
ir turinio. šokėjų kojos, alkūnės, pečiai darniai ir nepaliaujamai juda lyg tam tikro didelio mechanizmo dalys.
identiški kostiumai ir šukuosenos dar labiau stiprina
vienodumo įspūdį. tačiau šis vienodumas paradoksaliai
pabrėžia kiekvienos šokėjos individualumą, vidinio pasaulio savitumą. vos pastebimi tik ūgio ir kūno sudėjimo
skirtumai: aktorės parinktos ne kordebaleto principu, o
kaip individualybių grupė – tai itin būdinga neklasikiniam baletui.
visos fizinės ir dvasinės šios grupės jėgos nukreiptos viena linkme: nesiliaujančiais judesiais – it negailestingomis girnomis – malti laiką. Pagal ritualinio vyksmo
taisykles, šios užburtos moterys virsta gražiomis rūsčiomis lėlėmis ir realizuoja amžiną gyvenimo dėsnį – judinti
laiką, nuolat ir nepaliaujamai žudyti. laikas – milžiniška kiaulė, it mitologinė pabaisa ryjanti viską, net gyvą
žmogų.
spektaklio pavadinimas atrodo suprantamas ir pateisinamas nuo pat pirmųjų akimirkų, o štai epinė jo
galia kuriama negailestingos trukmės ir imama suvokti
tik į vyksmo pabaigą. vaidinimui rutuliojantis žiūrovų
dėmesys kartais nuslopsta, monotoniškumas vargina,
tema atrodo išsemta. tačiau judėjimas tęsiasi. Kelissyk
imi manyti, kad spektaklis tuoj baigsis, ir bandai nuspėti
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finalinę sceną, bet viskas juda, kaip judėję. ir tik šviesai
pamažu gęstant, kai tamsiai auksinis spindulys išryškina
vien maniakiškai vis tuos pačius judesius kartojančius
siluetus, ateina vyksmo esmę atveriantis praregėjimas:
jie nesustos niekada!
žavi choreografės sharon eyal drąsa: nepabūgusi
galinčio atsirasti įspūdžio, jog spektaklis prailgsta ar net
kelia nuobodulį, ji būtent šiuos elementus panaudojo
meniniam amžinybės, nesustabdomo laiko įvaizdžiui
kurti. epinės šio baleto platybės neaprėpiamos: čia imi
suvokti, kad tariama nuobodybė – tik pirmas žingsnis į
meditaciją, į gyvenimo įprasminimą, junti tolygų Hesiodo alsavimą, ramų vėją Homero burėse.
bendras vienodumo vaizdas vis dėlto negali paslėpti
juvelyrinio choreografės darbo. Pro stilistinę visos grupės plastikos vienovę matyti atskirų šokėjų mikrojudesių – figūrų, pozų, gestų – įvairovė. Galima pastebėti, kad
tas pačias tam tikrų judesių kombinacijas šokėjos atlieka
ne visai sinchroniškai: antra pradeda akimirką vėliau už
pirmą, trečia – dar akimirką vėliau. žiūrovas gali įvertinti ir kiekvienos šokėjos meistriškumą, ir jų sugebėjimą susilieti į vieningą ansamblį. merginų susikaupimas,
atsidavimas ritualui prilygsta vidinei itin svarbų darbą
kartu atliekančių žmonių įtampai.
spektaklio dailininko pasirinkimas – gražus minimalizmo pavyzdys: idėjos esmei įgyvendinti pakako
gelsvų, beveik kūno spalvos tonų ir antikinės ritualo
dalyvių išvaizdos.
šiuolaikinio šokio krypties, kuriai priskirtina Kiaulė
žudikė, ištakos sietinos su konstruktyvizmu. vadinamieji
„mašinų šokiai“ iš pradžių buvo atliekami gausios paprastai gimnastiniais kostiumais vilkinčios šokėjų gru-
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pės ir tiesiog imitavo įvairių mechanizmų darbą. Galima prisiminti ir nuostabius 1926 metų n. m. Forregerio
šokių bandymus, kuriuose vienodai apsirengusių šokėjų
grupė suvokiama kaip vieningai jėgai atstovaujanti, vienos idėjos apimta ir vieno tikslo siekianti aibė.
„mašinų šokio“ koncepcija puikiai atsiskleidė eksperimentiniame šokyje Pašėlęs svaigulys (choreografas
dominique’as boivinas), trupės Beau Geste (Prancūzija)
parodytame sereikiškių parke. jis sukurtas remiantis
vaikystės prisiminimais – tai kartais būdinga avangardiniam menui. vaikystėje didžiulės mašinos atrodo lyg
svajonių milžinai, tad dominique’as boivinas rodo gležną žmogų šalia galingos žemkasės. suprantama, žemkasė čia simbolizuoja visą nūdienos gyvenimą, su kuriuo
žmogus įsitraukia į tragišką, pavojingą, bet vis dėlto nuoširdų dialogą. išties spektaklio kūrėjai originalų techninį
sumanymą pripildė gilaus lyrinio turinio: net akrobatiniai triukai suvokiami kaip sudėtingų žmogaus jausmų
bei jo santykių su grėsminga tikrove raiška. Penkias tonas sverianti žemkasė-žudikė, meistriškai valdoma kito
spektaklio atlikėjo, kaipmat įgauna žmogiškų savybių,
o operinė muzika nepaliaujamai palaiko aukštą tragizmo įtampą.
vienas įdomiausių festivalio akcentų – Prancūzijos
šokio vitrina FranceDanse Vilnius ir pagrindinė jos figūra – choreografas thomas lebrunas. jo trupė parodė
vilniečiams tris spektaklius. vienas radikaliausių – ironiškos improvizacijos valso tema Sapnai apie valsą. lebrunas subtiliai skverbiasi į mąstymo pasaulį, gvildena
plastikos, gestų ir kalbinių bei psichologinių procesų
santykį. jo personažo bandymas kalbėti menkai suprantama kalba virsta žodžius kompensuojančių gestų fejer-
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verku. sportinėmis kelnėmis mūvintis ir gumą kramtantis herojus pokštauja, bet kartu puikiai niuansuoja visus
tokioje situacijoje būdingus išgyvenimus, tad nusipelno
ne tik publikos pritarimo, bet ir užuojautos. Kiek kitokios
fantazijos vedamas didžiulio veido (kaukė) personažas
su lakuotais batais ir senoviniu fraku. Paskui aktorius
virsta pagyvenusia pašlijusio proto dama (didžiulė kaukė) – suknia su petnešėlėmis apnuogina stambias vyriškas rankas. Pagaliau pasirodo liūdnas transvestitas (be
kaukės, bet su moteriška suknele) ir keistame savo sapne
įgyja visišką laisvę – be lyties, amžiaus, laiko ar kokių
nors socialinių varžtų. lygiomis eilėmis sudėti batai ir
perukai liudija sapno laisvėjimo etapus...
itin įspūdingas bendras thomas lebruno ir loretos
juodkaitės projektas – pastarosiomis savaitėmis Prancūzijoje sukurtas spektaklis Daryti tai, nedaryk to. Per dvidešimt minučių šokėja parodė visą būdingiausių šiuolaikinės moters bruožų paletę – žavesį, agresiją, erotiką,
ryžtingumą ir, žinoma, sugebėjimą keistis, persimainyti.
tiesiog knietėjo spektaklį stebinčioms jaunoms šokėjoms
patarti: „darykit taip, kaip loreta.“
Kitame festivalyje parodytame loretos spektaklyje
Sibilė (režisierius valentinas masalskis) juntamas artimumas ritualui. dramos mene ir klasikiniame balete atlikėjas scenoje išgyvena personažo likimą. šiuolaikinio
meno kūrėjas dažniausiai išgyvena savo gyvenimą – čia
ir dabar. matyt, neatsitiktinai viename interviu loreta
užsiminė apie santykius su dievu, apie jausmus, kuriuos
patiria spektaklyje ji pati, o ne pranašė sibilė. šokančiojo asmenybės transformacija ir tobulėjimas (tai, apie ką
svajojo laisvąjį šokį „sugalvoję“ filosofai) pasineriant į
muziką, judesį, meditaciją vyksta tiesiog priešais žiūrovo
akis. Galbūt kartu tobulėja ir žiūrovai...
šis spektaklis, paveiktas stiprios postmodernizmo
bangos ir neišvengiamai atsidūręs tarp šokio ir vizualaus
meno, sietinas ir su sufijų ritualu sema. Poetas mistikas
džalaladinas rumi perprato visatos dėsnį ir atskleidė jį
per maldą ir judėjimą, ypač pabrėždamas sukimąsi. sukimosi ceremonija – sufijų ritualo esmė: šokis-sukimasis
atpalaiduoja dvasią nuo kūno naštos. loretos sukimasis pritrenkia savo nepriekaištingumu – tokią ekstazę
gali pasiekti tik nepaprastai dvasią ir kūną ištobulinęs
žmogus. beje, semą tradiciškai atlieka dervišai – vyrai;
loreta, matyt, viena iš nedaugelio moterų, priartėjusių
prie tokios tobulybės. Galima prisiminti nebent mevlevi
sufijų palikuonę kanadietę mirą Hunter, tęsiančią tėvo
raqibo burke’o į šiaurės ameriką perkeltas „besisukančių dervišų“ tradicijas.
nepaliaujamas begarsis sukimasis pakelta ranka sukrečiančio nebylaus sibilės monologo pabaigoje nejučiom verčia susimąstyti apie sūkurinę subtiliųjų pasaulių
prigimtį...
Prancūzų trupė Système Castafiore siūlo pažvelgti į
pasakų pasaulį rusų etnologo ir folklorininko vladimiro
Proppo akimis. Knygoje Pasakos morfologija (1928) tyrinėtojas išskyrė 31 įvairių pasaulio tautų pasakose pasikartojančią pagrindinio veikėjo funkciją. Pasirodo, šis
reiškinys gali tapti ir modernaus šokio tyrimo objektu.
spektaklis Stebuklų vadovėlis sugrąžina žiūrovą į iniciacijos ritualą, o įspūdingi avangardiški šokėjų kostiumai
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išryškina šviežią šiuolaikinio žmogaus žvilgsnį į archetipines problemas.
šiuolaikinio šokio sąvoka formavosi XX amžiuje ne vien
naujam menui, bet ir naujai judesio, net sąmonės kultūrai
apibūdinti. laisvojo šokio kūrėjų svajonė apie universalią kalbą, apie žmonių suvienijimo priemonę XXi amžiuje atrodo jau iš esmės realizuota: už kiek apgaulingo
pavadinimo „šiuolaikinis šokis“ slypi įmantrus antonio
Gaudi kūrinius primenantis statinys. Festivalis puikiai
pademonstravo, kad tai ne tik įvairių menų sintezė, bet ir
sąsajos su proteatriu, ritualais, dvasinių praktikų pasauliu, grindžiamos psichologija, fiziologija, kitais mokslais,
filosofija. Kiekvienas šokėjas ar kolektyvas randa savo
matą, naudoja savo elementus ir proporcijas, praveria
savo duris į dvasinį žmogaus pasaulį ir kūnišką jo raišką.
tai reginys-tyrimas, šokis-eksperimentas, plastinis kalbėjimas. remdamiesi erdvės geometrija kūrėjai derina
laisvą ir formalizuotą judesį, tradicinius šokio pas ir buitinius gestus, ritualinį elgesį ir „atgijusias“ skulptūras.
ne visi žiūrovai buvo pasirengę suvokti slaptas šiuolaikinio meno varomąsias jėgas, tačiau daugelis būtent
festivalio spektakliuose susipažino su modernaus šokio
subtilybėmis ir pamilo šį savitą reiškinį kaip rafinuotą
žmogaus sielos niuansų kalbą ir priemonę sukurti naujo – šios akimirkos – pasaulio paveikslą.
XXi amžiaus šokis vis ryžtingiau skverbiasi į kadaise
svetimas teritorijas, bando suderinti anksčiau, atrodytų,
nesuderinamus dalykus, siūlo žiūrovui vis naujus meno
kanonus, vis naujas intelektualines mįsles. ir... nuoširdžiai tikisi žiūrovo supratingumo.
iš rusų kalbos vertė andrius KonicK is
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Jurga Mandrijauskaitė

Apie išnykusį teatro kultą,

arba V. Masalskio Pasaulio gerintojas

P

rieš kiek laiko su viena teatrologe diskutavome apie
lietuvoje susiklosčiusią teatro situaciją ir iš visos diskusijos man užsifiksavo viena jos mintis, kad šiais
laikais nebėra teatro kulto: nei pačiuose teatruose, nei tarp
žiūrovų. tą pat tik kitais žodžiais prieš savo spektaklių
videoperžiūrą pakartojo oskaras Koršunovas, pasakodamas apie pirmąjį savo spektaklį Ten būti čia, kurį statė studentaudamas, slapčia nuo savo kurso vadovo j. vaitkaus.
Prisiminė tuos laikus, kai spektakliai buvo statomi su tokia ugnimi, tikėjimu ir kur kas prastesnėmis sąlygomis,
nei dabar turi kai kurie „nacionaliniai“ režisieriai, bet kaip
tik tie darbai turėjo stebuklingą vidinį užtaisą, kokį retai
rasi šiandienos režisierių kūryboje. su nostalgija o. Koršunovas prisimena laikus, kai pirmuosius jo spektaklius
žmonės žiūrėdavo po dešimtis kartų, citatos iš spektaklių
tapdavo to laiko šūkiais, sklisdavo iš lūpų į lūpas kavinėse, susiėjimuose. į to laiko spektaklius jaunimo teatre
nusidriekdavo eilės prie bilietų kasų. teatras buvo tikrąja
to žodžio prasme Kultas. aktoriai dievino savo režisierius, teatras buvo lyg namai, trupė – lyg šeima. režisieriai
su jaunatvišku maksimalizmu įgyvendindavo maištingas
savo idėjas. žiūrovai verždavosi į teatrą tų idėjų pasisemti.
sutiksite, kad šiandien teatras gerokai pakito ir iš vidaus,
ir iš išorės. Pasikeitė ne tik teatras, bet ir žiūrovas. tad
kas gi nutiko?
daug talentingų režisierių nutekėjo į užsienį, o iš likusių kone 80 procentų pradėjo leistis į idėjinius, moralinius, kūrybinius kompromisus. matyt, todėl savo trupės
dešimtmečio proga o. Koršunovas pagaliau aktoriams
uždavė tokį iš pirmo žvilgsnio paprastą klausimą: „Kas
aš esu?“, į kurį pirmiausia kiekvienas aktorius turėjo atsakyti sau. to klausimo esmė – ar tikrai darau tai, ką turiu daryti, ar vaidinu taip, kaip turėčiau ar norėčiau vaidinti, ar atlieku tą misiją, dėl kurios kadaise pasirinkau
šią profesiją. nes, stebėdamas kai kuriuos talentingus
aktorius ir režisierius, statančius penktą urvinio žmogaus
atkartojimą tik kitu pavadinimu ir su kitais aktoriais,
apie teatro misijas jau nebegalvoji.
Pakalbėti apie teatro paskirtį ir kultą paskatino ne
tik o. Koršunovo mintys, bet ir pamatytas naujas valentino masalskio spektaklis Pasaulio gerintojas pagal thomo
bernhardo pjesę. eidama į šio režisieriaus spektaklius, aš
kas kartą pagalvoju apie tai, kad jie nebus labai ypatingi
režisūrine prasme, nebus visokių efektų, triukų, bet iš
kiekvieno spektaklio išsinešu kažką ypatingo, nuoširdaus, kažkokią idėją, viltį, kažką, kas kabo tarp eilučių,
kas paskatina nelikti abejingai.
režisierius ir aktorius v. masalskis „gerino pasaulį“
jau gerokai seniau nei nusprendė statyti šią pjesę. man

atrodo, kad kiekvienas jo darbas yra bandymas žiūrovą
apkrėsti prasme. neauklėti, nemoralizuoti, bet padrąsinti atsigręžti į save, savo dalyvavimą visuomenėje,
šeimoje ir t. t.
Pasaulio gerintojas yra pjesė apie akademinės visuomenės atstovą, kuris guli lovoje laukdamas daktaro statuso suteikimo už kadaise parašytą labai garsų traktatą
Frankfurto miestui. visa pjesė ir susideda iš pasakojimo
apie tai, už ką, kodėl, kaip jis buvo pagerbtas, už ką
dar bus… spektaklis persmelktas juoda autoironija ir
pasišaipymu iš akademinės visuomenės šulų ir ne tik.
manau, kad ši pjesė gali būti ir apie kitokias visuomenės „pažibas“, kurių ir mūsų, ir kitose valstybėse yra
apstu – universitetuose, valdžioje, teisėsaugoje ir t. t.
laikraščiuose mirga antraštės apie politikos veikėjus,
kunigus, tvirkinančius vaikus, gyvenančius slaptus gyvenimus su keliomis meilužėmis, ir nežinia už kokius
nuopelnus patekusius į seimo salę. apie tuos „nuopelnus“ pagrindinis spektaklio veikėjas (akt. v. masalskis)
kalbasi su jį daug metų prižiūrinčia „sugyventine“ (akt.
eglė Gabrėnaitė), kuri, kaip jis pats prasitaria, kadaise
tikėjosi tapti jo žmona.
scenoje matome seną despotą, egocentriką, kurio „pasaulio gerinimo planas“ išties skamba sarkastiškai: „Pasaulis yra kloaka, kurią reikia išvalyti.“ Čia pat vyksta kasdienės procedūros – apsiprausimas, tuštinimasis, valgymas,
savo mažulkos siuntinėjimas „šen ir ten“, „taip ir anaip“.
Kiekviena scena be galo natūrali, įtikinama ir komiška.
ir v. masalskis, ir e. Gabrėnaitė kuria teatrą, kuriuo
negali netikėti. jų abiejų vaidmenys verti auksinių kryžių. Galima diskutuoti dėl pjesės aktualumo, kartojimosi, dėl spektaklio ištęstumo, bet tai, ką su t. bernhardo
tekstu padaro šie du aktoriai, yra nepaprastas reiškinys.
stebi vaidybą, mėgaujiesi procesu.
v. masalskis yra iš tų režisierių, kurie nelinkę eiti į
kompromisus. jis turi savo idėją, požiūrį ir akivaizdu,
kad ne tik pats jais stipriai tiki, bet ir užkrečia savo aktorių komandą bei žiūrovus. man atrodo, kad tai vienas
iš šiuo metu lietuvoje statančių režisierių, nepraradusių
teatro kulto. jis gerbia sceną, žiūrovą, teatrą. net jeigu
jis kartojasi, vis vien nenustoja būti aktualus. nenustoja
žavėti savo nuoširdumu.
nors ir negaliu teigti, kad tai – geriausias šio režisieriaus darbas, vis dėlto rekomenduočiau jį pažiūrėti.
ir tikrai nepritarsiu vieno teatro kritiko žodžiams,
jog v. masalskis darosi panašus į a. večerskį. vien dėl to,
kad pastarojo Žmogus iš La Mančos nė iš tolo nepagražina
pasaulio tiek, kiek bet kuris v. masalskio spektaklis.
www.g-taskas.lt
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ta u t v y d a s P o l i u š k e v i č i u s

Valentino Masalskio tikslas –
skatinti žiūrovą mąstyti

t

homas bernhardas antrą kartą sudomino aktorių
ir režisierių valentiną masalskį: 2003 metais lietuvos teatro scenoje buvo parodyta Įpročio jėga,
kurioje v. masalskio Karibaldis – cirko meno vadovas –
dvidešimt dvejus metus bando sugroti Franzo schuberto Forelę (Forellenquintett), bet taip nė karto ir nesugroja.
amžina repeticija yra tobulybės siekis, kuri įpročio jėgos
varoma juda absurdo ir išprotėjimo ribos link. šis siekis
būdingas ir pačiam v. masalskiui. tikriausiai dėl to jis
ir pasirinko kelią režisuoti pats save, t. y. būti ir režisieriumi, ir pagrindinio vaidmens atlikėju. toks kelias apsunkina kūrybinį procesą. juk aktoriui reikalingas stebėtojas, kuris iš šalies vertintų personažo atsiradimą ir jo
raidą spektaklio kontekste. todėl apibrėždamas v. masalskio kūrybą, sieju ją su aktorinio, o ne režisūrinio teatro sąvoka. masalskio teatre įdomus yra aktorius, o ne
simboliai. režisūriniai laimėjimai išryškėja tik kryptingai pasirenkant dramaturgiją, ir tai leidžia v. masalskiui
kiekviename spektaklyje užmegzti dialogą su publika.
Pirmąja šios serijos gaire laikyčiau P. Handke’s Publikos
išplūdimą, kuriame išryškėja teatrinė kryptis, nusakanti tolesnius kūrybinius menininko žingsnius. šiandien
pokalbį tęsia Pasaulio gerintojas. šiuose spektakliuose
nerasime fabulos, kuri remtųsi įvykių dėstymu, staigiu
veiksmo posūkiu ar aiškia pabaiga. jie pagrįsti vidine

personažo energija ir santykiu su aplinka. tai intelektualūs kūrybiniai perlai, skirti mąstančiam žiūrovui: jam –
nepataikaudamas ir nelinksmindamas – kūrėjas perkelia
didelę atsakomybę.
režisieriaus pasirinkta spektaklio erdvė – statiška
ir sterili, primenanti operacinę, o prikaustytas prie lovos
personažas suponuoja, jog veiksmo, kurį žiūrovas įpratęs
matyti bei sekti, nebus. v. masalskis tendencingai renkasi
P. Handke’s, t. bernhardo, P. süskindo ir t. dorsto kūrybą,
kurioje veiksmo vietą užima metafora, o herojus (tiksliau
būtų sakyti antiherojus) neturi tradicinės evoliucijos – jis
yra silpnas, nepatrauklus, abejojantis, fanatiškas.
scenografijos tikslas – sukurti perspektyvą, taigi
spektaklyje išskiriama avanscena, kurioje veikia v. masalskio pasaulio gerintojas. ligoninės palata – personažo
pasaulis, kuriame jis jaučiasi saugus. didžiausia jo baimė – lango pravėrimas ir svečių laukimas, tai yra išorinio pasaulio intervencija į jo aplinką, kurią jis solipsistiškai konstituoja kasdienybėje. atskleisdamas nuslopintas
savo baimes, personažas atsiduria atviroje akistatoje su
žiūrovu, kaip pacientas – su psichoanalitiku. Personažas
guli ant kušetės, o šalia veikianti moteris yra vaizdinga
jo pasakojamų istorijų eksplikacija. moters personažas
nėra autonomiškas, jis reikalingas tik vidiniams pasaulio
gerintojo išgyvenimams atskleisti. sekdami personažo
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Pagrindiniai v. masalskio, kaip aktoriaus, bruožai
yra staigūs judesiai, platūs rankų mostai ir aiški dikcija. šie išoriniai efektai įelektrina spektaklio atmosferą ir
susidaro įspūdis, jog erzinanti dieninės šviesos lempa ir
aktorius veikia išvien. žiūrovas mato kiekvieną personažo judesį ir girdi kiekvieną ištartą žodį. Kiti personažai – moteris ir miesto „šviesuomenė“ – lieka nuošalyje.
dviejų valandų spektaklyje aktoriui sunku išlaikyti energetinį lauką. taigi aktoriaus-režisieriaus problema yra ta,
kad jis nesulauks kritikos iš šalies. Kad ir koks įdomus
būtų v. masalskis kaip aktorius, pats save režisuodamas jis praranda jausmą ir tiesioginį išgyvenimą scenoje
„čia ir dabar“ – būtent dėl to randasi rezultatyvių scenų,
dingsta aktoriaus veiksmų netikėtumas, galiausiai išsenka fizinės jėgos. įvardindamas v. masalskio kūrybą aš išskyriau jį kaip aktorinio teatro atstovą, tad šis spektaklis
nesuskamba aukščiausiąja nata. interviu prieš spektaklį
v. masalskis taip apibūdino t. bernhardo herojų: „jis
imasi užduoties, kurios negali įvykdyti, ir ima ja kankinti visus aplinkinius.“ sunku iš spektaklio išskaityti
pasaulio gerintojo siekiamybę. Personažas kankina save
be atsakymo „kodėl?“, todėl prieinu prie išvados, kad
spektaklio idėja pametama ir nepasiekia žiūrovo – palieka jį plūduriuoti interpretacijų jūroje.

dm it rija us m atv ej ev o nuotraukos

monologą, brendame per loginės sekos neturinčią istorijų virtinę – jos kartojasi, paties pasakotojo vertinamos
skirtingai, tad tiesiog klajojame po personažo psichikos
gelmes. aplinkos suvokimas yra apmąstymų lygmenyje: personažas yra atitolęs nuo realaus, už saugaus
kambario ribų esančio pasaulio. jis negali konkretizuoti
savo santykio su šveicarijos gamta arba vienareikšmiškai identifikuoti savęs kaip garbingo mokslų daktaro.
įdomūs yra būtent pasikartojimai, atskleidžiantys personažą kaip vienišą narcizišką asmenybę su iškreiptu
aplinkos suvokimu.
spektaklio forma – keli neužbaigti veiksmai; kiekvienos scenos pabaigoje pasaulio gerintojas tęsia monologą,
kuris susilieja su muzika, ir galiausiai nusileidžia uždanga. susidaro įspūdis, jog uždangai nusileidus veiksmas
rutuliojasi toliau. šis efektas – nuoroda į veiksmo nereikšmingumą: svarbus yra pats faktas, kad personažo
gyvenimas įgauna prasmę rutinoje ir pasikartojime. Keli
seansai atskirti uždanga ir laiko tarpo, kurį parodo laikrodis. nei į laikrodį, nei į uždangos nusileidimą veikėjai
nereaguoja – tai žiūrovo suvokimo pasaulis. uždangos
atskirtas žiūrovas paliekamas su savo mintimis ir vaizduote. Čia galime užčiuopti v. masalskio tikslą – skatinti
žiūrovą jaustis nepatogiai ir pradėti mąstyti.
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slovėnų savaitgalis
Gegužės 15–16 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko tradicinis
„Slovėnų savaitgalis“. Taip susiklostė, kad renginyje visuomet vieši svečiai iš Slovėnijos: mokslininkai, rašytojai, poetai, aktoriai, dainininkai ir kiti kultūros atstovai. Šių
metų renginio viešnia buvo Saša Pavček – slovėnų aktorė, rašytoja, poetė, Teatro, radijo, kino ir televizijos akademijos (AGRFT) dėstytoja, knygos „Na odru zvečer“ („Vakare
scenoje“, 2005) autorė. Ji triskart nominuota Slavko Grumo apdovanojimui už geriausią slovėnų dramos kūrinį, taip pat italų literatūros umberto Saba apdovanojimui už
komediją „Al’ en al’ dva“. 2006 metais atstovavo Slovėnijai Frankfurto knygų mugėje.
Jos kūriniai verčiami į anglų, italų ir kitas kalbas. Atliko daugiau nei devyniasdešimt
vaidmenų iš klasikinio ir modernaus teatro repertuaro, už juos pelnė trylika apdovanojimų. Taip pat vaidina filmuose bei televizijoje. 2003 metais pripažinta geriausia
Slovėnijos televizijos aktore.
Šiuo metu vaidina aštuoniuose spektakliuose, daugiausia Slovėnijos nacionaliniame dramos teatre. 2008 metais Esfahane vykusiame pasauliniame radijo festivalyje
gavo specialų uNESCo Taikos apdovanojimą už radijo spektaklį „Arija“.
Knyga „Na odru zvečer“, dramos kūrinių ir esė teatro tematika rinkinys, yra Sašos
Pavček literatūrinis debiutas, pelnęs kritikų pripažinimą ir SQ (Slovene Quality) prestižinį ženklą.
A RTuR ZAPo LSKI

saša Pavček beatričės Grincevičiūtės memorialiniame muziejuje vilniuje.
aGnė s raK e tyt ė s nuotrauka
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saša Pavček

Pora

Knygos „Vakare scenoje“ fragmentas

Kas lieka vakaro scenoje, kai krinta užsklanda ir aktoriaus energijos šiluma išgaruoja po betono lubomis,
tarp geležinių sijų, plieninių virvių ir mirusių reflektorių? ar išvis kas nors lieka? Gal viskas virsta garais?
suplėkusiu, rūgščiu oru? Kur išeina siela, dvasia, kuri
dar visai neseniai gyveno nedalų, visavertį gyvenimą?
Gyvenimą, sukoncentruotą į spektaklio kristalą. Gyvenimą, kuriame per gerą valandą ar dvi buvo išgyventa
viskas, ką žmogus patiria per visą savo buvimą. Kodėl,
staiga viskam dingus, rodosi, lyg nieko ir nebuvo nutikę, tartum būtų buvęs tik miražas? buvo, o vis dėlto
nebuvo. Kodėl?
Galbūt todėl, kad, trokšdami to stebuklo, nostalgiškai
jį prisimename ir kurpiame jo tiesą pagal savo matus.
sunkiai randame jam tinkamus žodžius, vaizdai tai atsiranda, tai nyksta; skauda, o negalime parodyti kur;
džiugina, o tiksliai nežinome kodėl. jaudina, nes negalime jo paliesti. tą akimirką jis yra čia, prieš akis, galimas
pasiekti širdim, kuri plaka tuo pačiu ritmu kaip ir aktoriaus, o kitą akimirką viskas dingsta, stoja tamsa – kaip
išgelbėjimas, tamsa – kaip pjūvis, tamsa – kaip perėjimas
į realybę, tamsa – kaip tuštuma. tamsa – kaip pasaulis,
kuris per visą amžiną laiką grimzta į juodumą ir nebūtį.
tai yra teatras. energija, tekanti iš kūniško, konkretaus
pasaulio į pačią mintį, mintį, kuri išreikšta trumpą laiką
slenka nuo aktoriaus iki žiūrovų, o po to kaip mirusio
dvasia guli samanose ir pumpuruose. ar tai gali būti
rojus? Koks angeliškas pojūtis, kai pamesta, klajojanti
mintis vakaro scenoje randa savąją esmę!
ir kas gi teatro aktorių paverčia amžinu menu, tampa spindinčia statula, aštriu paminklu laiko rate, kuris
lekia per nesibaigiančią spektaklių grandį, kurie mirę
kaupiasi archyvuose, pageltusių laikraščių puslapiuose, korėtuose žiūrovų prisiminimuose? ar tai pagarbus
kiekis įtikinamų vaidmenų, kurias aktorius sukūrė per
daugelį dešimtmečių užsidaręs juodoje skrynioje, lėkęs
prieš kasdienę šviesą ir ieškojęs naujų spindulių, kurie
suteiktų tikslą jo scenos būčiai? Galbūt tai jėga, kylanti iš
atsižadėjimo savęs, pasiaukojimo teatrui, bendram tikslui sukurti puikų pasirodymą? Gal sumanus, genialus
veikėjo sukūrimas? to savęs ir klausiu, kai susižavėjusi
pagarbiai veržiuosi į sceną, vakare, kur ryškių šviesų
blyksėjime, sušildyti tarpusavio supratimo, vaidina aktorius ir aktorė. du seni kūnai, kurių nugarų gyvenimas
nesulenkė į nusižeminusią kuprą, atvirkščiai, jie išdidžiai
gilinasi į save. ištikimi vienas kitam, pagarbūs senatvei

ir neigiantys begalinius savo gyvenimo dešimtmečius,
vaidina, džiugūs sunkių savo žingsnių ritmu, ištikimi
žodžiams, kurie aštrina mintis ir atskleidžia širdžių kortas. ji iškart juntamai, rodos, nesibaigiančią akimirką,
pažvelgia į salę, pagaunu tamsų jos žvilgsnį, susitraukiu
į jos vyzdžių tašką. šiltas. tos akys, rudos kaip žemė,
žvelgia tolyn į horizonto bangavimą, kalvotą minkštų linijų pasaulį, atitraukia nueitų kelių grumstus, aria naują
pažinimo vagą. Kažin kokio?
už jos žiba aktoriaus akys, mėlynos kaip dangus,
įsmeigtos į dangų baltos šviesos, siekiančios nežemiško,
blyksinčios virš debesų švytėjimo, besiliečiančios prie
nepasiekiamo, negaliu sekti paskui jas į nesibaigiantį susilyginimą su sidabriniu atspindžiu. Per toli, per
aukštai, per šviesu!
Kodėl gi jų žvilgsnių negaliu aprašyti kitaip? nes yra
žemė ir dangus, kelio pradžia ir pabaiga, yra pasaulis,
iš kurio ateiname, pasaulis, į kurį įsižiūrime, kuriuo tikime ir kurio link susibėgame, lyg prie šaltinio naujo,
vis besikartojančio gyvenimo, mūsų sielos kaitos. argi
ne taip, jų klausiu, o jo vyzdžiai neatsako, tempia mane
tolyn nuo tos nebylios klausimo lūšies, greit blykčioja
melsvo oro aukštybėse, baltoje debesų pudroje, paslaptis plaukia į begalybę, daugiasluoksniškumą, negaliu
jos pasiekti, negaliu sekti akimis, nei vidine aistros akimi; traukiasi nuo mano suvokimo, slepia paslaptingo
rebuso atsakymus. aktorė irgi nenori atsakyti, verčiau
sklandžiu moterišku judesiu mįslingai nukloja drėgną
žemės sluoksnį, lygiai kaip nuotaka nuklotų gaivią sutuoktuvių nakties paklodę; iš žemės kyla aštriai kvepianti šiluma, jos kvapas man iki skausmo pažįstamas,
taigi mintis pati suteka į buvusio gyvenimo glėbį, mudviejų pirmo susitikimo istorijos eskizą, į erdvę, liepsningai apšviestą jos rusvo žvilgsnio, pamenu jį taip
tiksliai, lyg viskas būtų buvę vakar, prisiminimų šiluma
dar neišblėsusi. tą minkštą tankumą pirmąkart sutikau
būdama studentė, atėjusi į meninio skaitymo pamoką – pirmąjį mūsų susitikimą. laukė manęs kantriai,
kaip laukia dukters motina. atsisėdau priešais. Pradėjau deklamuoti apie nerimą merginos, kuri veltui laukia mylimojo. Pirmas posmas šiaip ne taip išsprūdo iš
sausų mano lūpų, bet tęsti nesugebėjau. Gerklėje prilipo
sūrus gabalas, gerai pažįstamas šis liūdesio kartumas,
daugelį kartų nešiotas ryklėje ir ryjamas. balsą ištrynė
susikaupusių ašarų gumulas, slėpiau jas su skausmu ir
drovumu; gėdingas atstumtos meilės ašaras. vieniša,
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įskaudinta ir bejėgė nutilau ir laukiau... jos akys taikiai
žvelgė į mano vidų. supratingai, ramiai, lyg būtų pažinusi mano nueitus kelius, džiaugsmus ir iliuzijas, visas
bemieges, apverktas naktis, kai vieniša, be galo vieniša
laukiau, laukiau ilgai, ligi stiklinio ryto. išmintingai ir
patyrusiai žvelgė į mane tuo žvilgsniu, kuris suteikia
vilties ir tikėjimo, žvilgsniu moters, kuri žino, kaip mylima, gimdoma, duodama, imama. nereikėjo žodžių,
nereikėjo prisilietimų, tyloje sujudėjo kalnas ir žinojau,
kad gyvenimo pilnatvė yra tuomet, kai turi vežimą ir jį
trauki, kai bėgi paskui jį ir jauti savy vis daugiau jėgų,
nors vežimas tik tolsta...
o koks malonus stebuklas nutiko vėliau, kaip švelniai,
bet kartu ir sunkiai vėl sujudėjo kalnas, tąkart ne tik
mano krūtinėje, bet ir istorijos akimirkoje, kuri sustingo
į rubiną. stojo ant scenos aktorė, vakare, basomis kojomis, kurios daugelį kartų buvo apautos ankštais aukštakulniais, kojomis, nuėjusiomis daugelį kilometrų scenos
lentom; stojo, kaip stovi naktyje motina ant slenksčio
ir laukia grįžtančios dukters. iš jos sudrėkusios gerklės
poeto žodžiai laša lėtai, krinta su į bedugnę riedančios
uolos jėga, lukštenasi iš karčios atminties kaip palengvėjimo ir atokvėpio akmenys. balsas virpėjo sustingusiuose
minoruose, lyg būtų atėjęs laikas motinos gimdoje augti
vaikui, nieko paviršutiniško, nieko pritaikyto spektaklio ritmui, aktorė gimdė mintis lengvai, lyg tinkamu
laiku gimdytų pati gamta. žodis iš jos lūpų tapo vaiku,
nesulaikoma gyvenimo jėga išstūmė jį į atvirą naujo pasaulio erdvę! virpėdamas ir vis dėlto ryžtingai iš kūno
branduolio gimė vaikas, kaip sėklos, kurios kristų į gilią
žemės vagą, kad jas prarytų ir paslėptų slaptingumas.
moters slaptingumas. slaptingumas atsinaujinančio ir
besikuriančio gyvenimo. iš kartos į kartą perduodamas
slaptingumas apie moters laimę ir skausmą. man atrodė,
kad su jos balsu geriu pirmykštės motinos pieną, pieną,
kuris kvėpuoja po jos akių žeme, žemišką nektarą, kuris
pripildo mane moteriško instinkto galios, instinkto apsaugoti, instinkto meilei, kuri nedžiūsta; nes visada išeina duktė, mergaitiškai graži, tikinti meile. o kai vėl grįš,
jau kitokia, namie jos lauks motina, kuri supras. stos basomis kojomis, kaip tąkart aktorė, ir jos akyse bus ruda,
tiršta šiluma moters, kuri žino. žino, ir todėl nieko neslepia. todėl tyli. tyli ir visa priima kaip dalį savęs, kaip
pačią gamtą. tąkart, tą akimirką, vakaro scenoje man
atrodė, kad didžioji aktorė keičiasi, tik ne į spindinčią
purpurinio rubino statulą, ne į kažin ką neveiklaus, o į
gyvąją gamtą, į šimtametį ąžuolą, su šaknimis, įleistomis į žemės ugnį, ir šakomis, kurias troškimas peržengti
savo ribas verčia iškelti per teatro stogą, kalnus, aukštai,
į debesies nepasiekiamumą, kad sudraskytų dangaus
skliautą ir paragintų sužydėti šimtatūkstantinius žiedus.
sužydėjo, žydi...
niekada nenustosiu ieškoti scenos partnerio vyzdžių.
niekada. be jų esu akla, kurčia, nebyli. Pirma patirtis su
tikruoju scenos partneriu amžiams paliko žymę. niekada nepamiršiu, koks kibirkščiuojantis stebuklas nutiko
tąkart, kai visai jauna ir nepatyrusi įšokau į mažą vaidmenį mielame ir sėkmingame liublianos dramos spek-
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taklyje, pirmojo vaidinimo scenos baimė mane pakerėjo,
pritrenkė, įstūmė į spazmišką baimės ir kapojančio širdies ritmo miglą. Pirmąkart pajutau, kas yra teatro stebuklas. toje didingoje šviesoje, kai staiga nebežinojau, kur
esu, kas esu ir ką darau, pastebiu dvi šviesias akis, du
mažus švyturius, mėlynes, grynuolius. akutės, lyg būtų
dievo, veda mane, droviai jas seku, įtakingai, lyg dirigento lazdele, diktuoja taktą ir žodžius, tariu juos, nors
esu nebyli. aš – nebylė, staiga girdžiu: geras aktorius
scenoje žodžius sako taip, kad juos turi girdėti, suvokti,
kai jis sako paprastai, kaip kalbėtų vaikui, senoliui, gyvūnui. tąkart aš, nežinanti akloji, praregėjau ir pamačiau:
geras scenos partneris yra geras aktorius! bėgu paskui
tas šviesias, talento ir švelnumo kupinas akis, bijau, kad
švieselės užges, rungtynės velniškos, gaudau kvapą, o
švieselių galia ir toliau mane šaukia. trokštu, kad jos
neužgestų, mane gąsdina tamsa. bijo nedrąsus paukštis
mano krūtinėje, kad palieka mane tos melsvos neužmirštuolės, tos dvi išdykusios gerumo ašaros, ir lieku viena,
viena kovoje už išgyvenimą ant scenos vakare. vis dėlto
nelikau viena tada vakaro scenoje. aktorius manęs nepaliko, jis nepalieka, niekuomet nepamiršta aktoriaus
pašaukimo, duoda viską, nes yra menininkas ir žmogus.
didis aktorius ir didis žmogus. aktorius, kuris niekada
neišduoda nei savęs, nei kito. niekada. nė vienoje scenoje ir nė vienoje gyvenimo arenoje! tai jo teatras.
mano senos, gražios, amžinos atžalos, žiūriu į jus pakerėta vakaro scenoje. Kokia aktorių pora! mėgaujuosi
jūsų gestais, žvilgsniais, jūsų kūnų energija, dievinu jus!
laikotės už rankų stipriai, sieja jus gilus, nesuvokiamas
prisirišimas, kurio nėra jokioje profesijoje, susijungę jūs,
milžinai nuo teatro kalno, tampate dideliu ir galingu kalnynu, nejudinama gynybine savo poetikos siena. Kodėl
šio triumfo metu mano galvoje gaudžia Čechovo citata
Gyvenimas praėjo taip, lyg net nebūčiau gyvenęs? ar tai tavo,
aktoriau, šelmiškos interpretacijos prisiminimas? juk
pameni tu, didysis davėjau, kadaise tą mintį sakei kaip
žmogus, pastebėjęs metafizinį tviskėjimą ir nusprendęs,
kad verčiau gyvenimo ir mirties paslaptingumą paversi
mažyte ašara, kuri juokais suvilgė tavo šelmiškos akies
kamputį. išmintinga!
o aš negaliu pabėgti nuo karčių minčių, kiek tuščio laiko persiliejo per mūsų išglebusius kūnus, kiek kraujo
pratekėjo pro mūsų gyslas, kiek meilės veltui beldėsi į
uždaras mūsų širdis! Patys laukiame už uždarų vartų,
užrakinti niūriame vakare, tik laukiame gyvenimo ir bijome, kad ankstyvą rytą jis iš tiesų ateis, atidedame „laimingo gyvenimo“ atėjimą, užlaikome jo grįžimą namo,
namo, į gaivų rytą, viskas praeina, vėjuota, laikina, pusiau! Galbūt. Galbūt man, mums, galbūt. bet ne visiems.
jums, mano šviesūs vedliai ir prisiminimai, kurie stovite
drąsiai, ryžtingai prieš pilną salę, apie jus negaliu pasakyti, esą gyvenate be gyvenimo, dar šiandien, dabar,
amžinai, amžinai vakaro scenoje esate labiau gyvi negu
pats gyvenimas.
iš slovėnų kalbos vertė K o t ryna balČ iūnaitė ir

K r is tina tam ulev iČiūtė
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V i j a ta r a b i l d i e n ė

Žodžiai atsisveikinant

v ytautas iG n as . Autoportretas, 1956

t

aip jau nutiko, kad ankstų vasario 18-osios rytą, be
perstojo sningant, važiavau į slovakiją. tik po kurio laiko grįžę antakalnio kapinėse radom naujai
supiltą dailininko vytauto igno kapą. jis iškeliavo amžinybėn kaip tik tą dieną. sugrįžo amžiams į vilniaus antakalnio smėlį, sugrįžo ten, kur prasidėjo ilgas, nelengvas,
bet labai kūrybingas jo kelias į meno aukštumas. netoli
ilsisi ir tuometinis vilniaus dailės akademijos vadovas,
talentingas tapybos klasikas viktoras vizgirda, čia pat ir
dailininkai, garsūs ne tik lietuvoj, romas viesulas, vytautas Kazimieras jonynas, poetai Kazys bradūnas, Henrikas
nagys.
Pirmą kartą v. igno kūrybą teko išvysti 1971 metais,
kai jis trumpam atvyko į išsvajotą tėvynę, čia surengė
parodą ir padovanojo ją lietuvai. tai buvo didelis įvykis
menininkų pasaulyje. dailininkas daug bendravo su buvusiais kolegomis ir su jaunesniais kūrėjais, bet mes buvome dar per jauni, kad kas nors prileistų prie tokio garbingo
svečio. jo kūryba, ypač pasakiškom žemaitiško liaudies
meno spalvom žėrinti tapyba, paliko neišdildomą įspūdį. vėliau džiaugdavomės gavę iš už jūrų marių kalėdinį
sveikinimo atviruką su igno darbo reprodukcija. taip po
truputį pažinome šį menininką.
svečiuodamasis 1986 metais amerikoje pas gimines,
rimtas tarabilda turėjo galimybę artimai susipažinti su
vytautu ignu, lankytis jo dirbtuvėje ašforde (lietuviškoje
Giraitėje). visa linksma kompanija – vytautas ignas, viktoras vizgirda, donatas ir saulė šatai, Kazimieras varnelis, beatričė Kleizaitė-vasaris, rimtas tarabilda – taip pat
keliavo į svečius pas talentingą tapytoją ir grafiką Praną
lapę. jis buvo įsikūręs maino valstijoje, ant uolėto atlanto
kranto. Pranas lapė taip pat jau senokai sugrįžęs į lietuvą.
o tada ant to uolėto atlanto kranto kompanija linksmai
sprendė, kad tiesiausias kelias į lietuvą – ne už vandenyno
horizonto, o kažkur įstrižai per vandenyno gelmę.
man galimybė sutikti gyvus mūsų lietuviškos dailės
korifėjus vytautą igną, viktorą vizgirdą, viktorą Petravičių, lankytis jų dirbtuvėse atsirado 1988 metais. Konektikuto valstijoje dailininkės Giedrės montvilos namuose
pamačiau įstabią igno tapybą, kuria šeimininkai labai didžiavosi. tikrų tikriausias šedevras. o motyvai visai paprasti, kaip ir kituose jo darbuose. bet kodėl tas žmogeliukas, paukštukas, medis, angeliukai – viskas kartu taip
metaforiška? iš gausių publikacijų jau žinome, kad menininkas yra išgyvenęs ekspresionistinį dvasinių kančių ir
vienišumo periodą. apie jo kūrybą labai daug rašė lietuvių
išeivijos intelektualai. 2001 metais išleista kompetentingos dailėtyrininkės n. tumėnienės parengta monografija,
spaudoje pasirodė daug straipsnių. bet kas atspės, kodėl
žydroji įkvėpimo paukštė nutūpė ant šito peties?
Galbūt v. ignas buvo laimingos lemties menininkas,
vidiniu regėjimu stebuklingai susigrąžinęs magišką vaikystės pasaulį su neapsakomai nuostabiais dievulių ir die-

vo motinų veidais medinėse kaimo koplytėlėse, su smaragdinio žalumo medžiais ir vaiskia padangės žydryne.
aplankiau ponią birutę ignienę – santūrų, išmintingą ir šiltą žmogų. ji labai kukli, nors labai daug prisidėjo
prie sėkmingo kūrybinio vytauto atsivėrimo. norėjosi išgirsti ką nors galbūt dar nežinoma apie vytautą igną. vytautas buvo paprastas, linksmas, turintis humoro jausmą,
mėgstantis būti kompanijos centre. aistringas žvejys. jis
buvo atviras gyvenimui. nemėgo postringauti apie meną
aukštom frazėm. štai keletas birutės perduotų jo posakių:
„Gyvenu dėl paties gyvenimo...“; „atsikėlimas kiekvieną
rytą yra nuostabus įvykis...“; „Kai saulė šviečia ir niekas
neskauda, nesijaučiu senas... “ apie savo kūrybą jis sakė:
„man niekas neturėjo įtakos“; „norėčiau, kad mano paveikslai būtų įvertinti.“
dailininko norai išsipildė. jo kūryba įvertinta. labai
daug igno tapybos ir grafikos kūrinių liko už jūrų marių,
ten jie šildo ir džiugina žmonių širdis.
didžioji igno kūrybos dalis sugrįžo į lietuvą kartu su
kūrėju. dailės muziejus vilniuje, m. K. Čiurlionio muziejus Kaune, žemaičių dailės, žemaičių Alkos muziejai saugo
daugiau nei 400 dailininko darbų. visi jie padovanoti tėvynei. tai nepaprastai svarbi lietuvos kultūros dalis.
o darbščiose, talentingose vytauto rankose daug metų
laikytus kaltus, raižiklius birutė padovanojo vienam labai
jaunam talentingam būsimam dailininkui, kuris pasirinko
nelengvą grafiko kelią.
tik devynios baltos, naujai užtemptos drobės, likusios
saulėtoje vytauto igno dirbtuvėje Giraitėje už atlanto, nebesulauks magiško maestro teptuko.
2009, gegužė

v y ta u ta s iGnas . Jauni draugai, 1968

danas b e r e zni cKas . unicorn, 2001

danas berez ni cK as . be pavadinimo, 2001

danas berez ni cK as . be pavadinimo

da nas b e r e znic Kas . Autoportretas

danas berez ni cK as . Autoportretas
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„Aš ne apsisprendžiau
tapti animatoriumiu,
o gimiau juo“
DANAS BEREZNICKAS , žymaus animatoriaus Iljos Bereznicko sūnus, taip pat atsidėjo ani-

macijai ir menui. Jis pasirinko grafikos studijas būtent Vilniaus dailės akademijoje, po to gyveno
Izraelyje, o prieš pusmetį persikraustė į Niujorką. Moksleivė JoRė JANAVIčIūTė jį kalbino „sėdintį ant lagaminų“ vakarą prieš jam išskrendant į Niujorką. Į Lietuvą jis grįžta kartą
per metus, šį kartą Vilniuje pabuvo tik dvi savaites. Danas mielai sutiko papasakoti apie save,
išsakyti savo nuomonę apie meną Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat šis žydų kilmės menininkas
drąsiai dėstė savo požiūrį į antisemitizmą, stereotipus apie žydų tautą ir jų priežastis Vakaruose
ir Lietuvoje.

Jūsų tėvas Ilja Bereznickas – garsus animatorius. Ar dažnai
tenka būti lyginamam su juo?
tenka, žinoma, dažniau lietuvoje. aš ir pats dažnai lyginu save su tėvu, nes neturiu kitos išeities, juk yra genai.
Geriausiai mane su tėvu galima palyginti komerciniame
darbe, tarkim, lyginant mudviejų iliustracijas vaikams.
Kartais pats to nenorėdamas piešiu tėvo stiliumi. bet
būna, kad lygina ir nepagrįstai – kažkas randa panašumų ten, kur aš pats jų nematau. žmonės, kurie išmano,
mato, kuo mes esame skirtingi, kuo panašūs.

izraelyje yra labai vakarietiškas požiūris į meną – daug
plepėti, mažai daryti. ir iš tikrųjų nieks nieko nemoko –
tapyti, piešti, daryti skulptūras. nemoko amato, meistrystės. menas yra tokio lygio, kad iškasama duobutė ir
po to apie ją tris valandas šnekama. Koncepcija. duobutė
gali reikšti tą ir tą. Galima surengti trijų valandų filosofiją
apie tą duobutę. man asmeniškai tai nėra artima. aišku,
aš suprantu, kad meno suvokimas iš epochos į epochą
keičiasi, bet tai, kas dabar vyksta vakaruose, yra labiau
diktatūra nei menas.

Kaip apsisprendėte tapti būtent animatoriumi?
aš neapsisprendžiau, o jau gimiau animatoriumi. mano
tėvas persikvalifikavo į animatorių, kai man buvo penkeri. mano tėvai buvo architektai, paskui tėvas, būdamas trisdešimties, nusprendė mokytis animacijos. Kadangi aš nuo penkerių metų gyvenau su animatorium,
tad net neįsivaizdavau, kad galiu būti kuo kitu. jau
būdamas penkerių, padėdavau tėvui ką nors spalvinti (šypsosi). Kita vertus, gal aš esu ne vien animatorius.

Bet dauguma Lietuvos studentų ruošiasi bėgti į užsienį, nes
paplitusi nuomonė, kad Vilniaus dailės akademijoje yra prastas
mokymas, ir tas tradiciškumas pasenęs ir žalingas.
žinoma, kai per daug tradiciškai, tinginiai nenori dirbt ir
važiuoja. aišku, užsieny yra įvairių mokyklų, jose ir mokoma įvairiai. menas negali būti vien tradicinis. Pavyzdžiui, egipto menas visas reglamentuotas, jis faktiškai
yra amatininkystė. bet kita vertus, ji yra bendra liaudies
meno apraiška. labai sunku apibrėžti, kas yra menas.
marcelis duchamp’as mums įrodė, kad šūdas galerijoje
yra menas. tik parašyk, kad tai yra menas. vėlgi jis tai
įrodė kaip absurdą. o dabar ta idėja tapo oficiali: jei žinovas iš elito parašys, jog tai yra menas, taip ir bus. jeigu tai yra galerijoje, nesvarbu, ar tai yra šūdas, klozetas
ar kėdė – tai yra menas. o kai aš mokiausi akademijoje,
kaip tik buvo toks laikotarpis, kai tikrai nebuvo visiškai
konservatyvu, kaip rusijoj moko: reikia tik piešt po devynias valandas per dieną. Prancūzijoje irgi yra tokių
mokyklų. toks tradicinis požiūris vėlgi yra labiau amatininkystė. menas juk nėra visiškai išmokstamas. žmogus
turi turėti kažką tokio, kad sukurtų kažką, kas iškiltų virš
bendros darbų masės. tradicinė mokykla, kuri yra išlikusi lietuvoje, labai daug duoda, nes dailėje mokėjimas
daryti suteikia priemones. Čia tas pat, kaip rašyti filosofinius traktatus neperskaičius Platono ar aristotelio. aišku, yra genijų, kuriems nereikia viso to mokytis, bet jų

Ką jūs manote apie tai, kas dedasi meno pasaulyje? Ar
jums neatrodo, kad jis pernelyg persunktas konceptualumo?
labai sunku lyginti tai, kas dedasi lietuvoje ir pasaulyje. iš tiesų, dabar aš net nelabai žinau, kas dedasi
lietuvos mene (šypsosi). tai, ką darau aš, darau pagal
tradicinę mokyklą, to aš mokiausi lietuvoje, vilniaus
dailės akademijoje. tai, ką gavau čia, tą klasikinį išsilavinimą, dabar nebelaikoma menu. tie, kurie pasaulyje
vadina save menininkais, gali mus vadinti amatininkais.
Pasaulyje yra tam tikras elitas, kuris diktuoja, kas yra menas. Kadangi konceptualizmas daugmaž laimėjo mūšį
rinkoje, tai galerijose, muziejuose dailę nedaug kas laiko
menu. menas yra koncepcija. damieno Hirsto, to, kuris
sukapojo karvę juostelėm ir užkonservavo muziejuje,
projektas milijoninis. Kur ten menas, kur ten dailė? lietuvoje dar yra dailė, todėl aš ir atvažiavau mokytis čia.
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gauti pinigų. tu tiesiog darai ne tam. tau nesvarbu, ar
gausi pinigų, ar ne. vienas mano draugas iš rusijos, dabar gyvenantis amerikoje, turi trijų d raidžių dėsnį, lietuviškai tai skambėtų taip: menininkas turi turėt namą,
pinigų ir laisvo laiko. namas tam, kad lietus nelytų ant
galvos, pinigai – kad užtektų koldūnams, o laisvo laiko
turi būti šimtas procentų (juokiasi). tokia yra menininko taisyklė. jis neturi vergauti komercinei veiklai. Kaip
aš, pavyzdžiui. bet nieko blogo apie darbą ir pinigus
aš nesakau, nes dirbti yra puiku (gauni įgūdžių, darbo
disciplinos), pinigai irgi yra labai gerai – vėlgi tam, kad
nusipirktum koldūnų. Gerai, kai tau užmokama už tai,
ką darai. Kaip sakoma, pinigai yra neblogas būdas pasakyti ačiū (juokiasi). mene turi būti tikslas, pinigai neturi būti tikslas, o jau šlovė... yra tokia problema – jei
menininkai šlovę pasiekia dar būdami gyvi, jie pradeda pardavinėti save. Pamatę, kad jiems gerai sekasi, jie
ima kartoti tą patį, nes tai turi paklausą. jie nebeieško
naujų išraiškos būdų ir užstringa ties tuo pačiu. tad
šlovė yra išbandymas, jai labai sunku atsispirti (šypsosi).
tai, ką aš norėčiau daryti, kas patinka man, o ne kokiems
nors užsakovams, dabar nebūtų gerai parduodama. bet
tai man suteikia laisvę daryt, ką noriu.

yra tiek mažai... o kitiems tikrai reikia pasimokyti, bent
jau tam, kad po to galėtų tą mokslą sulaužyti. jei pažiūrėsim į meno istoriją, visi mokėsi akademinio piešimo, taisyklių, tik po to jas laužė. bet jie žinojo, prieš ką kovoja.
o dabar ateini į meno mokyklą ir pamatai, kad tau reikia
plepėt ir nieko nedaryt. išeini iš ten, generuoji idėjas ir
nori atlikt kažką, bet nežinai kaip. Konceptualus menas
perėjo į visai kitas vaizdavimo sritis: instaliacijas ir panašiai. vėlgi tas Hirstas su tom karvėm ir rykliais – readymade tai vadinama. tai daiktai, kurių tu pats nesukūrei.
tiesiog tam tikru būdu įkišai juos į galeriją. aišku, visa
tai, ką dabar kalbu, yra labai ginčytina. tiesiog man tai
nėra žmogaus talento apraiška. menas yra gaminamas.
menas virsta projektu. Parašai paraišką, gauni biudžetą, samdai darbininkus, nuomoji patalpas... Gauguinas
sėdėjo savo lūšnoj be grašio kišenėj, be maisto ir tapė
savo darbus paskutiniais dažais, kurie jam buvo likę.
ir niekam jo darbų nereikėjo. Galeristas dar skundėsi,
kad dažų sluoksnis per plonas. o pasirodo, Gauguinas
yra vienas didžiausių pasaulio menininkų, šiuolaikinio
meno revoliucionierių, ir visi jį staiga pamilo. Ką jis tada
darė be projekto, be darbuotojų, be gamyklos ir pinigų?
jis darė meną. jis negalėjo kitaip. tai buvo jo energijos
ir idėjos išraiška.
Tad menas yra ten, kur nėra pinigų?
menas yra tik tada, kai gimsta ne iš noro jį parduot.
Lietuvių menininkai labai mėgsta skųstis, kad nėra pinigų ir
tai jiems gali būti tarsi paguoda, kad daro tai, ką nori... Labai
nedaug yra tokių, kurie daro kažką vien todėl, kad jiems tai
kelia džiaugsmą.
Kodėl? aš pažįstu, pažinojau daug tokių žmonių. Pinigai yra džiaugsmas. aš nesakau, kad už meną nereikia

Tradicinis klausimas, į kurį dažniausiai taip ir netenka išgirsti
atsakymo, bet vis dėlto – kas jūsų mūza?
Kartais mūza yra nuovargis. na, kai darau darbą, kokį
nors animacinį serialą televizijai, kuris man nepatinka
ir tiesiog nebegaliu, tada labai gera padaryti kažką sau.
Kai kada tiesiog užgraužia sąžinė, kad nieko nedarau,
tuomet ir pradedu daryt. tada kūryba teikia didelį pasitenkinimą. animacijoje devyniasdešimt penki procentai yra techninio darbo. idėją gali sukurti per sekundę,
o kad ją įgyvendintum, reikia dvejų, trejų metų laisvo
laiko. todėl aš turiu daug pradėtų ir nebaigtų projektų,
būtent dėl darbo apimties. jie guli ir laukia savo valandos. dažnai idėjos atidedamos, tik kuri nors viena įgyvendinama. visko pasaulyje nepadarysi. o dėl mūzos...
būna, kad pabendrauji su kokiu kūrybingu žmogumi, jis
tave ir įkvepia, kartais draugas gali įkvėpti. turiu izraelyje porą draugų muzikantų, su kuriais kartu kuriame.
su jais klipus darėme. Kartais kokio nors kito kūrybingo
žmogaus idėja uždega mane ką nors daryti.
Kokiuose dideliuose projektuose dalyvavote ar ketinate dalyvauti?
neseniai išėjau iš nuolatinio darbo: trejus metus dirbau
videostudijoje ir turėjau nedaug laiko savo kūrybai. tik
dabar pradedu daryti kažką ne tik darbui. su draugu jo
koncertui neseniai sukūrėme gana sėkmingą videoinstaliaciją: ten truputis animacijos ir truputis videomontažo. su tuo pačiu draugu kūrėme animacinį filmuką,
bet sustojome dėl jo neįvykdomumo ir laiko trūkumo.
sugalvojom per sudėtingą idėją. dar turiu vieną nebaigtą
projektą, tai mano diplominis darbas – interaktyvi animacinė knyga. ji yra skaitoma kompiuteryje, bet iliustracijos šalia juda, gyvena savo gyvenimą. šio projekto
padariau kokį trečdalį ir norėčiau užbaigti. aš jį siunčiau
į festivalius kaip pavyzdį, iš kurio noriu padaryti didesnį
darbą. Kad jį užbaigčiau, man reikia šiokio tokio biudže-
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to ir daug laisvo laiko, o tam, kad galėtum turėti laisvo
laiko, reikia turėti pinigų koldūnams (šypsosi). amerikoje
su vienu menininku sukame valandos trukmės pusiau
dokumentinį filmą apie menininką, imigrantą iš rusijos,
kuris tragiškai nusižudė. jis buvo niekam nežinomas,
niekam nereikalingas, bet buvo tikras menininkas – jis
negalėjo netapyti ir turėjo tikrai išskirtinį talentą. jis
buvo vertas dėmesio, bet jo niekad negavo, todėl mums
svarbu sukurti apie jį filmą. o didžiausias mano projektas – asmeninis puslapis, nes aš esu dizaineris ir pats su
savimi nesutariu: vis ką nors keičiu ir tai užtrunka labai
ilgai. labai daug idėjų vis dar guli aplankuose – scenarijai, eskizai.
Kokios sąlygos kurti yra idealios?
sąlygos gali būti bet kokios, svarbu kurti. na, aš dažniausiai dirbu naktį, bet tai gal mano liga, aš esu pelėda,
man naktį geriau viskas išeina. bet iš dalies naktį mano
sąlygos yra prastesnės: negaliu triukšmauti, nes yra kaimynai ar kiti žmonės, su kuriais gyvenu. menininkai
turi tokią tendenciją dirbti naktį, bet tikrai nežinau, kas
imponuoja toje naktinėje kūryboje. būna įvairių žmonių.
tarkim, žymus britų tapytojas Francis baconas tapydavo
atsikėlęs penktą valandą ryto, kai jį kankindavo žiaurios
pagirios, tapydavo iki vidurdienio. ir taip kiekvieną dieną. o Picasso dirbo dieną naktį nesustodamas. jam buvo
nesvarbus paros metas, gal todėl jis – vienas daugiausiai
darbų palikusių menininkų.

da nas be rez ni c Kas . Hello, 2001

Daug kam Izraelis yra Terra incognita, taip pat daug kas
mano, kad Izraelis yra Amerikos žydų sukurtas rojus pasaulio žydams...
Kad Terra incognita, tai tiesa, bet daug kam ir ne – tiems,
kurie yra ten lankęsi ir bendravę su izraeliečiais. o dėl
rojaus, tai – absurdas ir propaganda. amerikoje į teismą
buvo paduotas vienas rašytojas, kuris paminėjo lietuvą
kaip suniokotą ir užmirštą trečiojo pasaulio kraštą, kur
vien kriminalai, banditai, neva ten blogiau negu somaly-

je. o tu dabar įsivaizduok tai skaitantį amerikietį, nieko
nežinantį apie lietuvą. jam taip ir atrodys, jeigu jis neturi
pakankamai smegenų išsiaiškint, kas ta lietuva iš tikrųjų... bet kita vertus, aš nieko prieš tą rašytoją neturiu – jis
rašo ne dokumentiką ar statistiką, jis rašo fikciją. tegu
rašo, ką nori. žmones kvailinti yra dėkingas darbas, taip
galima įrodyti mūsų pasaulio absurdiškumą. Propaganda prieš izraelį kyla iš antisemitizmo ir ji neturi nieko bendra su izraeliu. ir masė žmonių, kuriems kažkada buvo
praplauti smegenys, galvoja, ką nori. Ką tu su tuo gali padaryt? nebėgiosi ir neaiškinsi visiems, kad yra ne taip...
Mano nuomone, šiuolaikinis jaunimas apie žydus atsiliepia
ypač žiauriai... Dažnai tenka išgirsti, kaip žmogus, pasielgęs
ne pagal normas, pavadinamas žydu. Kaip jūs į tai reaguojate?
izraelyje yra toks anekdotas: „rabinovičius atvažiavo į
izraelį ir pamatė, kad ten žydų irgi nieks nemėgsta.“ aš
pats galiu apie ką nors kitą pasakyti: „Kaip žydas.“ yra
stereotipų, kilusių iš folkloro. žydas yra humoristinis
personažas su tam tikrais bruožais. mes juokiamės patys
iš savęs. lietuvoje ir visoje rytų europoje antisemitizmas yra labai paplitęs. jis labai skiriasi nuo vakarietiško
antisemitizmo. Čia jis gana bukas – iš nežinojimo, iš nesupratimo. Čia žydai tapo kažkokiais atpirkimo ožiais.
Čigonus juk irgi visada dėl visko kaltino...
vakaruose vyksta didelė propaganda, masinės informacijos priemonės yra valdomos daugiausia kairiųjų,
kurie nekenčia savęs ir mėgsta silpną priešą. jie pateisins
bet ką, ką darys palestiniečiai, ir niekada nepateisins to,
ką daro žydai, nes žydai šiuo atveju yra stipresnis agresorius. Čia yra politinė korupcija.
lietuvoje paplitęs liaudiškas antisemitizmas. tavo
šalyje gyvena svetima tauta, savo šalyje turinti stiprią ir
kitokią nei kitų kultūrą, kuri didžiajai masei nesuprantama. todėl žydus daug kuo paprasta apkaltinti. visas
savo bėdas suversti kažkokiems įsibrovėliams, šėtono ir
dar nežinia ko gerbėjams. tai, kas įvyko vokietijoje, yra
intelektualus antisemitizmas, prie jo prieita protu. Gal
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tai buvo net ne antisemitizmas, tiesiog visiškai logiškai
sugalvota, kad tam tikra tauta yra kenksminga pasauliui ir ją reikia naikinti. vokietijoje vienas mano draugas klausinėjo žmonių, ką jie mano apie žydus. viena
turtinga vokietė inteligentė iš berlyno kartą pasakė, kad
nemėgsta žydų. Paklausta, kodėl, atsakė: „todėl, kad jie
valdo visus pinigus.“ draugas vėl klausia: „Kokius pinigus? Parodyk man.“ ji sako: „va, vieną didžiausių parduotuvių tinklų vokietijoje valdo žydas.“ mano draugas
išsiaiškino, kas to tinklo savininkai, ir tarp jų nebuvo nė
vieno žydo – visi vokiečiai. bet stereotipas gajus. net ir
protingas žmogus negali atsikratyt stereotipų. nesidomi
ir nepasidomės niekada. visi tiesiog žino, kad žydai valdo pinigus. taip nėra.

da na s b erez ni c K as . Viktoras, 2008

Yra toks pasakymas: „Pasaulį valdo pinigai, pinigus valdo
žydai...“
Čia yra absurdas. aišku, iš kur jis kilęs. žydai daugiau
nei du tūkstančius metų klajoja, jie buvo ištremti iš savo
žemės. jie tapo klajokliais ir neapsistodavo niekur ilgiau. arabų šalyse žydai apsistodavo daug sėsliau negu
europoje. nes europoje juos visą laiką varė, kliudė jiems
gyventi. tad ką gali daryti klajoklis, kokia gali būti jo
profesija? žemės dirbt negali, nes žemės niekas neduoda. namų statyt negali, nes tuoj reiks išeit kitur. tad
kas lieka: prekyba, deimantų apdirbimas, nes jie maži,
gali įsikišęs į dantį nešti per visą šalį, kur nori, paskui
parduot. dėl ko pirmas pagal deimantų prekybą ir apdirbimą yra izraelis? todėl, kad tai tapo žydų tradicija.
jeigu jie valdo pinigus, jie buvo priversti tai daryti (šyp-
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sosi). arabai valdo gerokai daugiau pinigų, nes jie turi
naftos. Kažkur skaičiau, kad šeši procentai amerikiečių
pinigų priklauso arabams. ne žydams, jų tiek nėra. tai
yra visiškai kvailas požiūris. Pasaulis yra sugadintas. jei
nebus to, tai bus kas nors kita. Ko nors vis vien reikia
nekęsti. tai yra natūralu. Kažkam reikia suversti savo
bėdas, nes kitaip sunku gyventi. stereotipai kyla iš tam
tikrų dalykų ir jie sunegatyvinami. mes iš tų stereotipų
juokiamės – iš tų apie žydus ir pinigus. Galima juoktis,
nebūtina žiūrėt negatyviai. jei vėlgi prisiminsime pasaulio istoriją, žymiausi atradėjai, mokslininkai buvo žydų
kilmės – einsteinas, newtonas... Galima sakyt, kad žydų
žmonės nemėgsta iš pavydo, nes per daug pasiekėm,
net neturėdami valstybės. tai yra labai sena istorija. yra
žydų, kurie labai prisideda prie to stereotipo stiprinimo.
tai yra religingieji žydai, kurie sako, kad yra išskirtinė
tauta. tačiau jie nenori nieko naikinti. viena didžiausių dabartinių religinių sektų – chasidai. beje, viena iš
vietų, kur gimė chasidizmas, yra vilnius. tarp lietuvos
žydų chasidizmas atsirado maždaug Xviii a., anksčiau
nei kitur, bet čia jis buvo ypač populiarus. buvo ištremti žydai ortodoksai. vilniaus Gaonas buvo svarbus ortodoksinis rabinas ir jis chasidus, pavadinęs eretikais,
išvijo iš vilniaus. chasidai tiesiog laiko save išskirtine
tauta ir mano, kad dievas sunaikins, ką reikia. bet tai ir
sudaro apie juos negatyvų įspūdį. bet tą pat galiu pasakyt ir lietuviams, kurie irgi savo istorijoje turi juodų
dėmių, ir europiečiams, kurie naikino viską ir visada, ir
musulmonams... visi turi juodų dėmių, bet reikia apkaltinti ką nors vieną.
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Gvidas latakas
***
Orchidėjos.
Aš iš dainų tokias gėles girdėjęs,
o še tau – žmona irgi padiegė,
ir ta jau pumpurus krauna,
sudės kiaušinius Kalėdoms.
Trims karaliams eisime į skaitymus,
jau tradicinius – pas Pakėną
į Vaižganto garbingą muziejų,
kur vėl kanarėlės gieda,
susirenka dėdės, dėdienės ir kailiniai
angliškos vilnos spintoj kandėja.
Sakau: šeimininke, betrumpindams vardą,
veizėk, nesutrumpink žydėjimo,
tą seną fauną pakvieskime
ilgu mažojo piršto nagu, tigro kailiu
karžygį, kuriam namie moteriškės
vakare lempas išjunginėja,
kitaip persekioja, tada lieka rašyti:
mirė numirė Baltrušis kaip baltas triušis,
arba: in memoriam Teišerskytė.
Ji nesupranta, klausia: kodėl?
Aš jau beveik suprantu kodėl.
Nieko neklausinėju.

***
Tebus leista man dar papasakoti,
kaip seno prieteliaus vykom sveikinti,
tada dar pagoniškai – negerbėm
savo patrono, o minėjome dieną,
kai į šią ašarų duobę savo tėvų
pašaukti atklydome.
Atvažiavom, suprantat, pas nevertą
švento Danieliaus vardo nešiotoją,
atvežėm jam stumbrinės, akmenorius
atskėlęs dailų akmenį ir ant jo
eskimą numaliavojęs – snukis
kaipo mėnulis, pusė baltas,
pusė – juodoj šviesoj skendintis,
tik plonos linijos ūso linkį žymi,
keistai pusiau sėdom į ruonenas
susisukęs, žiūrime, kad ir Danas
lygiai taip pat besėdįs
kažkokios slaptingos ligos suriestas,
sako, sėskit, sveteliai, nepadyvykit,

kad aš toks kreivas esmi,
užpakalinės ligos suimtas.
Būtų jinai puolus iš priekio –
būčiau ir aš ją už sprando griebęs,
kaip jau ne vieną priešininką
ant menčių teko permesti,
bet jinai pasalūniškai
iš nugaros apėjo – nebegaliu,
bičiuliai, čia su jumis linksmas
dainas dainuoti, gerti stumbrinės,
nebent ja patepti strėnas.
Turiu čia murksoti perkrypęs,
apsikabinęs šitą eskimą
ir akmenį į akmenį šildyti.
Nuo dabar švęsiu tik vardo dieną,
nuo dabartės tik savo patronui
šventas giesmes giedosiu.

Kai tik vakaras
Vis minėjo Šmukštarą, Šmukštarą,
o kai reik – pasidarė Kakaras,
kaip tik vakaras taip jis aukštyn kariasi
metalinėm klebančiom kopėtaitėm
į savo meistarnę žvaigždžių dėlioti.
O žvaigždžių kaip skruzdžių
kelmų kelmai, šeimų šeimos,
ir visos spindi kaip sagos,
tik kas jas imsis sagstyti?
Paskui reikės viską atgal į vietą padėti.
Tik pamėgink nors trupinėlį suklysti,
kai esi per tokius vamzdžius
iš pašalies stebimas.
Ima rankelės drebėti, kojelės,
gelbsti šermukšnio dvilypė šaka
nelabukams vaikyti,
tie neištaria šermukšnis, bando,
išeina mukšnis, mukšnis,
maždaug šimtas naktų per metus
čia prabėga ant stogo, tiek būna
giedrų, dar šimtas su moterimi,
visos kitos – sapnams,
beverčiams sapnams.
Ir amuletams iš kaulo
apgraibomis drožti.
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Ratilai
Jis yra Bėgantis per bangas.
Ir bėga jis mikliai – bangų paviršiumi.
Tu pamirši mane, pamirši mane, pamirši...
ir beliks tiktai šaltosios adatos,
maišas ir siuvančios senės pirštai.
Sakau dar reiks pas tamstelę
pačią savo užrodyti,
kad nusipirktų kokią kamėją,
ji bus beatvedus kitą,
taip ir sklinda į pašalius ratilai.
Taip su menais ir būna,
o man uždraudė daktarai dūmą.
Tai bent pypkę pagniaužau
saujoje – ir geriau. Kaip reiktų rašyti
nieko nenusitvėrus?
Kandiklis smarvelę dar saugo,
pati ji iš kriaušės drožta.
Mergšėms tokios formos patinka
visos šlakais apėjusios,
man tai labiau ratilai.
Vandens čiuožikui pralėkus
kūdros paviršiumi.
Tu pamirši mane ir pamirši.

Įrėžos raudonmedyje
Tuleikiui tik leisk,
tai ans suvaidins ir tą,
kurio vardo nenoriu minėti:
su kitu virve susiriš ir bus
amžinasis dviveidis. Faustui
duos papeikimų, duos bardui:
negalima vieną dieną vaidinti
reklamoj, apsisukus Otelą
ar Hamletą, ne, jam tai per senas.
Pakvies, jei tik norit per tūkstančio
jubiliejų pažiūrėt, kaip į orą išlėks
milijonai. Fejerverkai – degančios
sausos bambukinės lazdos kaip visos,
patikėk, praėjusių metų negandos.
Bet suplot už tai kelis milijonus –
atleiskit, tai jau tuštybė. Tuštybės
mugės ryškiausias paveikslas.
Plykst ir nėr, plykst nakties gėlės.
Nakties juodosios gėlės geriau:
jos leidžia vienam į kitą žiūrėti.
Jeigu ką, jei kada, tai žinokit –
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biustą iškalkit raudonmedy.
Išraižykit tas akis, tas ausis,
Dabar tai pieškite smėly.

Apie kalvį
Matai, Gryno Oro Mėgėjų kaime
gyvena toksai kalvis Hildebrantas,
kursai moka nukalti garsus.
Jis gali mums padėti šiame
painiame pėdų ant sniego reikale.
Jis sakėsi sugalvosiąs jai
tūkstantį gražiausių vardų.
– Aš tai padarysiu, – mušėsi į krūtinę jis, –
nors esu baigęs tik juodosios kalvystės
kursus pas daktarą Mockaitį
gūdžiais perversmų metais,
kai nieks nežinojo, kas bus
rytoj ir apskritai ar išauš tas rytojus.
Tokiais tat laikais sugalvoti
galybę gražiausių vardų damai –
tai mažų mažiausiai heroizmas,
makabriškas šokis su giltine
maro metais, o tai byloja
apie išskirtinai tvirtą charakterį
ir geležinę valią, vertą įamžinti
meisterio Albrechto rėžtukais
varyje ir atspausti ant drėgno
popieriaus su vandenženkliu,
krintant nuo eglių snaigėms.
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Mindaugas bloznelis

Mokytojas Kazimieras bauba

2008 metų gruodžio pabaigoje įžymiam kovotojui už šviesią Lietuvos ateitį, publicistui ir žurnalistui, Štuthofo kankiniui Kazimierui Baubai būtų sukakę 100 metų.

K. bauba gimė 1908 m. gruodžio 26 d. naujojoje vilnioje, kur jo tėvas dirbo geležinkelio revizoriumi. vėliau
tėvas buvo perkeltas į Pilviškes, ten persikraustė ir visa
šeima. būdamas aštuonerių, Kazys neteko mamos. tetos
globojamas Pilviškėse lankė ir baigė pradžios mokyklą.
vėliau mokslą tęsė Pilviškių progimnazijoje. baigęs šešias klases, stojo į Gižų (vilkaviškio) kunigų seminariją.
seminarijoje K. bauba susipažino su a. maceina, jiedu
tapo artimais draugais. Kai baubos tėvas buvo perkeltas
į Kėdainius, Kazimieras persikėlė į Kauno kunigų seminariją ir bendravo su a. maceina laiškais, juose aptardavo pasaulėžiūrines ir filosofines problemas, nevengdami
kritiškiau paliesti tuo metu seminarijose galiojusios tvarkos. vienas toks laiškas pateko seminarijos administracijai, ir baigęs penkis kursus, po eilinių vasaros atostogų grįžęs į seminariją, Kazimieras nerado jam paskirto
kambario – buvo iš seminarijos pašalintas1. Po šio įvykio
a. maceina taip pat atsisveikino su seminarija, ir jiedu,
Kaune drauge išsinuomoję kambarį, 1930 metais įstojo į
vdu teologijos-filosofijos fakultetą.
nors po šių įvykių buvo galima tikėtis K. baubos
priešiškumo bažnyčiai (Kazimieras turėjo gana aštrų
liežuvį – tai vėliau atsiskleidė žurnalistinėje jo veikloje),
tačiau jis ir toliau liko lojalus katalikas, aktyvus ateitininkas. tiesa, vėliau jam buvo siūloma grįžti į seminariją,
tačiau jis sakė, jog baubai ten grįžti – kaip kupranugariui
pralįsti pro adatos skylutę2.
Kai smetonos režimas 1930 m. uždraudė moksleivių
ateitininkų sąjungos veiklą, kaip vienas iš sąjungos vadovybės narių bendroje byloje 1931 metais buvo teistas
ir Kazys bauba.
drauge su a. damušiu atlikęs bausmę varnių koncentracijos stovykloje, K. bauba tęsė studijas. lėšų studijoms pasirūpindavo dirbdamas Ateities ir kitų laikraščių
redakcijose, 1931–1933 metais redagavo Ateitį, rašydavo
straipsnius.
išklausęs tris kursus, 1933 metais K. bauba gavo lotynų ir svetimų kalbų mokytojo darbą Kretingos pranciškonų gimnazijoje. jaunesnis brolis jurgis, irgi mokęsis
seminarijoje, susirgo išsėtine skleroze ir gulėjo patale.
nervų liga sirgo sesuo aliodija. vyresniajam broliui tuo
metu sunkiai sekėsi. tėvas jau buvo miręs, tad ligoniais
teko rūpintis Kazimierui.
1935 metais K. bauba vedė to paties fakulteto ir kurso studentę ateitininkę eliutę litvinaitę. vestuvių liudininkais buvo jaunosios draugė, kiek anksčiau baigusi
Kėdainių gimnaziją, studenčių Birutės draugovės narė

adelė dirsytė ir artimas Kazimiero draugas a. maceina.
sukūrus šeimą reikėjo ieškoti pastovesnio pragyvenimo
šaltinio.
diplominiam darbui pasirinkęs šv. augustino Išpažinimus K. bauba paruošė jį dirbdamas Kretingoje ir apsigynęs 1937 metais gavo universiteto diplomą.
nuo 1936 metų K. bauba persikėlė į Kauną. Čia žmona gavo darbą širdiečių gimnazijoje, o jis pradėjo dėstyti lotynų kalbą marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, dar
turėjo pamokų jėzuitų gimnazijoje. apsigyveno drauge
su maceinomis (maceina buvo vedęs metais anksčiau –
K. bauba buvo jo pabroliu) akių gydytojo P. avižonio
name, vydūno alėjoje3. namas buvo įkalnėje, ir vakare
atsiverdavo miesto šviesomis mirguliuojanti panorama.
Čia pat jie gaudavo ir pietus. Pietaudami K. bauba ir
a. maceina nuolat diskutuodavo įvairiomis filosofinėmis temomis.
nors K. bauba labai norėjo toliau gilintis į šv. augustino tematiką, tačiau reikėjo užsidirbti lėšų jo globojamiems ligoniams. tad Kazimieras įsitraukė į redakcinį
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Grupė teistų moksleivių ateitininkų sąjungos vadovų. iš kairės sėdi: juozas labokas, jonas
štaupas, jonas baranauskas; stovi Griškevičius (Petras ar stasys?), adolfas damušis, Kazys
mockus, jurgis mikaila, Kazys bauba.

Kazys bauba tarp Kretingos pranciškonų gimnazijos mokinių, 1935

m. Pečkauskaitės gimnazijos vi klasės mokiniai, 1938; viduryje – klasės
auklėtojas Kazimieras bauba
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XX amžiaus kolektyvą, rašė straipsnius ideologiniais bei kultūriniais klausimais, parašė ir feljetonų. straipsnius pasirašinėdavo savo pavarde
ar slapyvardžiais Kadugys, caddugio, Kdg. 1940
metais jis buvo pakviestas tapti vyriausiuoju Židinio redaktoriumi, tačiau sovietinė okupacija
nutraukė žurnalo veiklą.
Prisimenu, kaip mokantis m. Pečkauskaitės
gimnazijoje, trečioje klasėje, 1936 m. mums buvo
pristatytas lotynų kalbos mokytojas Kazimieras
bauba. jis mus mokė labai kvalifikuotai, atskleisdamas tokių gramatinių konstrukcijų kaip conjugatio temporum prasmę ir vietą bendroje kalbos
sistemoje, kuri savo ruožtu darė įtaką ir romėnų
literatūrai, be kurios sunku būtų įsivaizduoti ir
visos romėniškos kultūros panoramą. norėdamas pagyvinti pamoką, nevengdavo humoro:
kalbėdamas apie ovidijaus odes, hegzametru
rašytą eilutę skanduoti mokė tokiu pavyzdžiu:
„maceina, ar tu vis tebemėgsti grybus.“4 Kartą
klasėje mokytojas demonstravo ilgą tekstą – sveikinimą, kuriuo vienuolynas privalėjo pasveikinti
aukštą vizituotoją. vizituotojo vienuoliai nemėgo, todėl su dideliu patosu parašytas sveikinimas, skaitant jį nuo pabaigos į pradžią, su ne mažesniu užsidegimu keikė ir žemino adresatą5.
1938 m. Kazimieras bauba tapo m. Pečkauskaitės gimnazijos vi klasės auklėtoju.
Kai būtinai tarnybai atlikti K. bauba buvo
paimtas į kariuomenę, atsižvelgiant į sunkią materialinę padėtį jam buvo leista po užsiėmimų
pulke dėstyti gimnazijoje. Grįžęs namo, jis persirengdavo civiliais drabužiais ir trumpai kirptas
eidavo į pamokas6. tokį jį 1938 m. prisimena ir
mokytojas a. Pakalniškis7.
sovietinės valdžios požiūrį į privačias mokyklas apibūdina j. deksnio pastebėjimai: „reikia taip pat atsiminti, kad be įtakos valstybinėse mokyklose krikdemai turėjo eilę konfesinių
gimnazijų, kuriose buvo perimi patys aršiausi
krikdeminio prieauglio kadrai, k. a. Saulės, Šv.
Širdies kongregacijos, m. Pečkauskaitės vardo
gimnazija...“8
Prasidėjus sovietinei okupacijai privačios
gimnazijos buvo panaikintos, tad baubų šeima
liko be darbo ir lėšų. mokykloje e. baubienės
mokytoja, ją labai mėgusi, buvo p. Geniušienė, kurios vyras 1940 m. tapo aukštu švietimo
pareigūnu, tad e. baubienė kreipėsi pagalbos.
K. bauba gavo mokytojo vietą suaugusiųjų gimnazijoje.
sovietų okupacijos metais, kaip ir dauguma
ateitininkų vadovų, K. bauba įsitraukė į antisovietinio pasipriešinimo veiklą. Kai 1941 metų velykų sekmadienis buvo paskelbtas darbo diena,
pogrindinė organizacija atsišaukimais ragino
boikotuoti pamokas. tada buvo kalbama, kad
reikėtų boikotuoti pamokas ir didįjį Penktadienį, kuris, K. baubos nuomone, religiniu požiūriu
buvo ne mažiau reikšminga diena9.
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K. bauba dalyvavo lietuvių aktyvistų fronto štabo
veikloje, vienu metu buvo vyriausiojo štabo propagandos skyriaus viršininkas10.
sudarius laikinąją vyriausybę, buvo pradėtas leisti jos dienraštis Į Laisvę, kurio vyriausiuoju redaktoriumi tapo K. bauba. ruošiantis likviduoti laF, jo vadas
l. Prapuolenis dienraštį Į Laisvę perdavė m. mačioko,
m. naujokaičio, j. butėno, j. deksnio, K. baubos, P. malinausko nuosavybėn, ir jie vėliau įsteigė Spaudos žodžio
bendrovę11. ši bendrovė duodavo nemažai pelno, kuris
buvo naudojamas studentų stipendijoms ir pogrindžio
veiklai finansuoti.
vokiečiams vis daugiau cenzūruojant ir kišantis į
dienraščio Į Laisvę leidybą, K. bauba nusprendė grįžti į
pedagoginę veiklą, o kai redakcijos darbuotojus surinkęs Gestapo žmogus pareiškė, kad, užuot dabar sprendę
pokario ateitį ir svajoję apie nepriklausomybę, jie turi
būti lojalūs reicho politikos vykdytojams, K. bauba iš
redakcijos išėjo ir 1941 m. buvo paskirtas buvusios jėzuitų gimnazijos direktoriumi.
vokiečiai norėjo perimti Spaudos žodžio bendrovę, bet
legaliai to padaryti jiems nepasisekė, tad 1942 metų pabaigoje jie nutraukė Į Laisvę dienraščio leidimą ir pradėjo
leisti dienraštį Ateitis.
nuo 1943 m. pradžios buvo pradėtas leisti pogrindinis lietuvių fronto leidinys Į Laisvę, kuriame bendradarbiavo ir K. bauba. Kai vėliau iš švietimo ministerijos vilniuje į Kauną direktoriaus K. baubos pavaduotoju buvo
perkeltas mokytojas juozas Kralikauskas, vėl atsinaujino
vyrų bendravimas (jie buvo drauge dirbę m. Pečkauskaitės gimnazijoje). jie gyveno netoli vienas kito: j. Kralikauskas – aukštaičių g. 15, o bauba – Prūsų gatvėje.
bauba turėjo dukrytę, o j. Kralikauskas sūnus, ir pasvajodavo – gal per vaikus susigiminiuos. bauba buvo labai
aktyvus, sakė j. Kralikauskas, ir nepakankamai atsargus.
Kartą j. Kralikauskas, užėjęs pas baubą į butą, rado jį su
keturiais jaunuoliais narstant čekišką brno kulkosvaidį12.
tai buvo labai neatsargu.
1943 metų kovą okupacinė vokiečių valdžia mėgino
mobilizuoti vyrus į ss dalinius. nepaisydamos valdžios
grasinimų represijomis, pogrindinės lietuvių pasipriešinimo organizacijos kvietė nepaklusti, platino atsišaukimus boikotuoti mobilizaciją.
Kunigas s. yla buvo įspėjęs K. baubą ir j. Kralikauską apie galimus suėmimus ir jie nakvodavo jėzuitų namų
palėpėje. ten kunigas s. Gruodis vakare atnešdavo ko
nors užvalgyti. tačiau kartais K. bauba ar patingėdavo,
ar kur nors užgaišdavo ir į palėpę neateidavo. taip atsitiko ir tą lemtingą vakarą. Kitą rytą jo žmona verkdama
pranešė apie kratą ir vyro suėmimą.
bausdamas už ss legiono boikotą Gestapas suėmė
apie 100 įkaitų. Pusė jų buvo nugabenta į štuthofo naikinimo stovyklą kovo 16–17 d., kiti – keliomis dienomis
vėliau13. nepavyko pasislėpti nei kunigui s. ylai, nei
b. sruogai, nors jie ir bandė įspėti kitus.
iš štuthofo koncentracijos stovyklos K. bauba parašė porą laiškų, kurie su vokišku pedantiškumu buvo
tvarkingai persiųsti šeimai. Paskutiniame laiške K. bauba rašo:
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Štutthofas, 1943 m. Velykos
Mano mylimoji Eliute,
Šiandien Velykos. Aš žinau, kaip šį rytą manęs Jums stinga. Suprantama, kad ir aš šiandien Jūsų visų ilgiuos labiau
negu bet kada. Ir vis dėlto šiandien surandu keletą akimirkų,
kurios nušviečia mano sielą ir taip akivaizdžiai išryškina giliąją mūsų kasdieninės maldos prasmę. Tada mes abu esame
visai greta.
Priimk mano širdingus ir iš tiesų šventinius Velykų sveikinimus. Pabučiuok mūsų Dalytę ir Vitalį, ir pasakyk, kad kai
Tėtė grįš, ras juos labai gerus ir meilius. Jis jau žino, kad ras
tikrai tokius.
Aš tikiuosi, kad Tave jau pasiekė mano laiškas su įgaliojimu Tau išimti pinigus. Jeigu dar ne, parašyk.
Geriausių linkėjimų Felei ir uošviui. Juos visus bučiuoju.
Tavo Kazys.
N. B. Rašyk man vokiškai ir siųsk tiksliu adresu.
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Pokalbis su a. baubiene, 2009 01 21 įrašas.
ten pat.
ten pat.
d. narutaitė. Mano mokytojai // Moteris, toronto, 1978, nr. 5 (125),
p. 24.
m. bloznelis. Neramūs metai. – Kaunas, 2007, p. 15.
Pokalbis su a. baubiene, 2009 01 21 įrašas.
a. Pakalniškis. Iš jauno mokytojo dienoraščio // Moteris, toronto,
1978, nr. 5 (125), p. 21.
j. deksnys. Lietuvių buržuaziniai nacionalistai vokiečių okupacijos
metais (1941–1944). – vilnius, 1954; lva, f. 3377, ap. 48, b. 995,
p. 74.
m. bloznelis. op. cit., p. 36.
j. deksnys. op. cit.; lva, f. 3377, ap. 48, b. 995, p. 23.
ten pat, p. 262.
1998 07 09 pokalbis su j. Kralikausku. Pokalbiai, p. 24. asmeninis
m. bloznelio archyvas.
a. damušis. Lithuania against Soviet and Nazi aggression. – brooklyn
(n.y.), 1998, p. 152.
s. yla. Žmonės ir žvėrys. – Šviesa, Kaunas, 1991, p. 97.
ten pat, p. 95.

K ęs tuČ i o s v ėri o nuotrauka

Kunigas stasys yla rašo: „Kauniečių grupei liko neužmirštami jo (K. baubos – M. B.) optimizmo, sąmojaus
įspūdžiai iš tų dešimt dienų, keliaujant su juo per kalėjimus iki štuthofo. vieną vakarą tilžės gestapo daboklėje
buvo užsimezgę nepaprastai įdomūs pasikalbėjimai pasaulėžiūriniais klausimais. bauba juos sprendė visu plačios kultūros ir išsilavinimo mostu. tikrai, bauba buvo
reto išsilavinimo ir dvasinės kultūros žmogus. iš profesijos jis buvo klasikinių kalbų ir kultūros žinovas. šalia
to jis buvo studijavęs filosofiją ir trejus metus teologiją.
Pedagogika ir psichologija jam taip pat buvo gerai pažįstama. šalia klasikinių kalbų jis dar mokėjo vokiečių, lenkų ir rusų. jaunam žmogui, turinčiam tada tik 35 metus,
tai buvo didelis kapitalas ateities darbams. Kai minėtais
vakarais iškildavo koks klausimas, ypač religinis, tyčia
sakydavau draugams:
– leiskite pirma pasisakyti direktoriui baubai.
žinojau, kad geriau aš nepajėgsiu į tuos klausimus
duoti atsakymo. ir reikėdavo man šitai patvirtinti su giliu
nusižeminu. bauba kalbėjo kaip eruditas, suvesdamas
visas jam pažįstamas sritis tam vienam atsakymui duoti. tada aš galvojau, kad baubą reikia atitraukti iš gimnazijos ir skirti didesniems uždaviniams. jis būtų buvęs
idealiausias redaktorius plataus masto žurnalo. tiesa,
prieš pat karą ėmėsi redaguoti Židinį, tik neilgam. Krašto okupantai uždarė šį žurnalą, ir bauba nespėjo mūsų
visuomenei pasakyti žodį, kuris gal būtų sukūręs mūsų
tautoje naują dvasinį pulsavimą.
jauną talentą ir didelę asmenybę palaidojo kacetas
vienu ruselio smūgiu.
ilgai mes negalėjom jo užmiršti. Pasigesdavom jo
ypač tuomet, kai iškildavo mūsų tarpe įvairūs klausimai
ar konfliktai.“14
susirgęs dėmėtąja šiltine ir perkeltas į naikinamųjų kalinių bloką, Kazimieras bauba pasiruošė mirčiai ir
greta buvusiam P. naručiui sakė: „tu gal liksi, tada perduok mano žmonai žinią, kad mirštu ramus, dvasiškai
pasirengęs, atlikęs išpažintį, kad apie ją galvoju, už ją
meldžiuosi ir kad ji gerai išauklėtų vaikus. jeigu mus
sušaudytų ir nesudegintų, o užkastų žemėje, tai norėčiau
kad mano kaulai būtų parvežti į lietuvą.“15
1943 m. gegužės 14 d. K. bauba buvo nužudytas, jo
palaikai sudeginti štuthofo dujų krosnyse.
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Jonas Rudokas

lietuva 1944–1947 metais:
administravimo ypatybės

R

audonoji armija 1944 metais po truputį grįžo, pirma į aukštaitiją, po to – į suvalkiją ir žemaitiją,
o kartu su ja grįžo ir valdžia, jau buvusi pas mus
1940–1941 metais ir palikusi labai prastų prisiminimų.
todėl daug kas lietuvoje tos valdžios nelaukė, nenorėjo,
iki paskutinio momento vis tikėdamiesi, kad kokia nors
pašalinė jėga – vokiečiai ar anglai su amerikiečiais – užkirs jai kelią: juk atlanto chartijos pažadai skelbė, kad
laisvę praradusios tautos vėl ją atgaus.
bet taip nenutiko: lietuva, trejetą metų pabuvusi
ostlando dalimi, vėl tapo ltsr. tai buvo itin sunkus
mūsų istorijos laikotarpis: karo audra, du kartus praūžusi per mūsų kraštą, atnešė milžiniškų nuostolių, negana
to, jau 1944 metų vasarą prasidėjo partizaninis karas, o
kartu ir valdžios represijos. Kas tada buvo būdinga lietuvos administravimui? apie tai egzistuoja dvi beveik
diametraliai priešingos nuomonės.
mūsų tarybinio laikotarpio istorikai, teisininkai padėjo nemažai pastangų įrodinėdami, kad ltsr visą laiką buvo savarankiška, suvereni valstybė broliškoje tsrs
tautų šeimoje, pasitaiko tokių aiškinimų ir dabar1. žinoma, tai buvo netiesa: net oficialiai, juridiškai pagal tsrs
ir ltsr konstitucijas didesnė dalis valstybei, respublikai
būdingų teisių buvo atiduota centrui2. negana to, maskva prižiūrėjo visas lietuvos ir kitų 1940 metų vasarą
prisijungtų kraštų gyvenimo sritis panaudodama jokiame valstybiniame dokumente neįteisintas struktūras, per
jas diktavo savo valią oficialiai respublikų vadovybei. tai
itin išryškėjo 1944–1947 metais.
tačiau ar oficialūs ltsr, lKP(b) ir kitų baltijos respublikų vadovai tada buvo visai beteisiai ir bejėgiai, ar
jie buvo tik maskvos liokajai, kuriems savo žmonių interesai, likimas visai nerūpėjo, kaip dabar kalbama ir
rašoma? tai, mano manymu, taip pat netiesa, ir tokią
nuomonę patvirtina naujausi rusijos ir mūsų archyvų
tyrimai.

l I e t U V I A I , l At V I A I , e s tA I ,
M O l D AVA I – N e PAt I K I M I

nepaisant to, kad visur vadovauti maskva skyrė jau
gerai žinomus, jos pačios apmokytus išbandytus ir ištikimus žmones, nuo pat pirmųjų sovietizacijos žingsnių
lietuvoje veikė specialūs maskvos emisarai su ypatingais įgaliojimais: borisas dekanozovas, vėliau, jam išvykus, – buvęs tsrs ambasadorius (1938–1940) nikolajus
Pozniakovas – vKP(b) cK ir tsrs liaudies komisarų
tarybos įgaliotinis ltsr. latvijoje šias pareigas ėjo v. de-

revianskis, estijoje – v. bočkariovas. be to, lKP(b) cK
jau 1940 metų vasarą atsirado daniilas šupikovas, kiek
vėliau – nikolajus Gridinas, paskirtas cK sekretoriumi
kadrų reikalams. taigi centras nuolat stengėsi baltijos
šalių komunistus prižiūrėti, nepasitikėjo jais, o jo emisarai veltui duonos nevalgė – mokė, barė vietinius, skundė
juos maskvai, ypač rūpinosi kadrų reikalais.
Po karo lietuvos ir latvijos vadovybė sugrįžo eiti
ankstesnių pareigų, tik estijai prireikė naujos valdžios,
nes ir eKP(b) cK pirmasis sekretorius Karlas säre, ir
lKt pirmininkas johannesas lauristinas žuvo3. sugrįžęs
į lietuvą d. šupikovas vėl uoliai ėjo savo pareigas – kontroliavo nepatikimus lietuvius, daug skundų maskvai
apie antaną sniečkų ir kitus ltsr vadovus parašė jau
1944 metų vasarą: kad jie trukdo, vilkina mobilizaciją,
globoja nacionalistus, ypač inteligentus, pataikauja buožėms, nepadeda raudonajai armijai ir t. t.4. natūralu, kad
a. sniečkui teko sukti galvą, kaip tokio darbuotojo atsikratyti, bet tai pavyko dar negreit, tik 1952 metais.
tačiau vKP(b) cK, apsvarstęs padėtį baltijos respublikose ir moldavijoje, 1944 metų rudenį nusprendė, kad
visur vietiniai respublikų vadovai dirba prastai, jiems
reikia priežiūros ir pagalbos. taip netrukus, lapkritį–
gruodį, šiose respublikose atsirado specialūs vKP(b) cK
biurai. šį klausimą sprendė vKP(b) cK sekretorius Georgijus malenkovas, o visi nutarimai apie biurų funkcijas,
teises ir sudėtį buvo suderinti su pačiu j. stalinu. iš pradžių į tuos biurus net nebuvo numatyta įtraukti vietinių
komunistų – tik vKP(b) cK, tsrs lKt ir nKvd–nKGb
atstovus, atvykėlius. tik paskutiniu momentu maskva
suprato, kad tai būtų netaktiška net rusiškojo socializmo sąlygomis ir klaidą ištaisė: į biurus nutarė „priimti“
vietinių kompartijų ir vyriausybių vadovus.
biurų įkūrimas buvo aiškinamas būtinumu pagerinti partinių, tarybinių ir ūkinių organizacijų darbą, suteikti joms praktinę pagalbą. biurai buvo tiesiogiai pavaldūs
vKP(b) cK. Pirminiuose nutarimų apie juos variantuose
buvo nurodyta, kad jie turėjo būti atsakingi už politinę ir
ekonominę padėtį respublikose. bet čia maskva vėl susigriebė – juk tai būtų visiškas valdžios nušalinimas nuo
darbo ir nuo atsakomybės, nekoks ėjimas ir politiniumoraliniu, ir dalykiniu požiūriu. todėl nutarimai buvo
pakoreguoti, suteikiant biurams labiau konsultacinius, o
ne direktyvinius įgaliojimus – popieriuje. tačiau realybėje dažniau būdavo kitaip: juk biurų įgaliojimai buvo
neriboti, jų sprendimų vykdymas respublikų vadovams,
įstaigoms privalomas5 – o tai svarbiausia.
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vKP(b) biurui lietuvoje vadovavo michailas suslovas,
buvęs partijos stavropolio krašto Pirmasis sekretorius –
išsilavinęs, atsargus, klastingas žmogus. jo pavaduotojas buvo Fiodoras Kovaliovas, nariai – generolas ivanas
tkačenka, nKvd–nKGb atstovas, a. sniečkus ir mečislovas Gedvilas. instrukcijose, kurias išvykdami gavo
maskvos emisarai, jiems buvo nurodyta bendrauti su
vietine valdžia dialogo forma, vengti komandavimo ir
tiesioginio spaudimo. oficialioje lKP istorijoje biuro
darbas, žinoma, buvo įvertintas labai teigiamai: padėjo
derinti sąjunginius ir respublikinius interesus, greičiau
atkurti liaudies ūkį, stiprinti partines ir tarybines organizacijas, ugdyti kadrus6 ir t. t. ir pats m. suslovas pagrindiniu savo biuro uždaviniu tvirtino laikęs ne ltsr,
lKP(b) administravimą, o rūpestį, kad respublikoje būtų
teisinga politinė linija, kad jos vadovai būtų aktyvesni,
gerėtų jų ryšiai su masėmis – taip jis rašė viename iš savo
raportų j. stalinui7.
tačiau jis prisipažino, kad jam vos atvykus a. sniečkus jį be užuolankų paklausė: „ar jūsų atvykimas reiškia, kad dabar vadovaujantis vaidmuo teks draugams
rusams?“ toliau jis rašė, kad pamažu jų santykiai normalizavosi – girdi, lietuvos komunistų vadas įsitikino,
kad biuro veikla naudinga8. bet tuo galima suabejoti žinant, kad ir a. sniečkus, ir m. Gedvilas buvo savarankiški ir ambicingi vadovai, o maskviečių biuras kišosi
į visas respublikos gyvenimo sritis: ragino laiku atlikti
pavasario sėją, domėjosi prekyba turguose, universitetų
būkle, lengvąja pramone, energetika. taigi m. suslovo
įstaiga buvo dubliuojanti grandis tuometinėje valdymo
sistemoje, labiau trukdanti negu padedanti, bet ją teko
pakęsti – kito kelio ltsr vadovams nebuvo.
beje, apie biuro pagalbą lietuvai šiokių tokių pėdsakų archyve išliko: 1945 metais biuras pasiskundė vKP(b)
cK sekretoriui andrejui ždanovui, kad lietuvoje prasti
propagandos reikalai, prašė atsiųsti kvalifikuotų propagandistų, radijo, kino aparatų, spaustuvės mašinų, popieriaus, muzikos instrumentų...9 Panašių peticijų aprūpinimo reikalais biuras parašė į maskvą ne vieną, kiek
jos padėdavo – neaišku.
įdomu palyginti, kaip veikė panašūs maskvos prižiūrėtojai kitose baltijos respublikose. rusų istorikė
j. zubkova tvirtina, kad lietuvoje jie elgėsi dar palyginti padoriai, o štai estijoje buvo visai nepakenčiami. biuro
pirmininkas G. Perovas labai mėgo komanduoti, kontroliavo vietinę valdžią net smulkmenose, visur ieškojo buržuazinio nacionalizmo apraiškų ir rasdavo. Pavyzdžiui,
populiarus talino madų žurnalas išspausdino moteriško
kostiumėlio piešinį, o jame – trys estų nacionalinės vėliavos spalvos. siaubas! žurnalą uždraudė pardavinėti,
kaltininkus surado ir nubaudė... skirtingai nuo kolegų
vilniuje ir rygoje biuras estijoje posėdžiaudavo labai
dažnai ir kiekvieną kartą viešai skelbdavo savo nurodymus, pamokymus vietinei valdžiai. žinoma, tokia politika gerokai pakenkė tarybų valdžios autoritetui respublikose, kurių vadovai labai norėjo, kad žmonės nelaikytų
jų „rusų valdžia“10.
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Kaip jau minėta, vKP(b) cK biurai baltijos respublikose stengėsi kištis visur, bet buvo viena sritis, kuri jiems
ypač rūpėjo – tai kadrai, kurie, pasak j. stalino, lemia
viską. Komunistų lietuvių, latvių, estų buvo labai mažai (1945 m. sausio 1 d. iš 3500 lKP(b) narių tik 1100
buvo lietuviai11), o tik tokie tada tiko bet kokioms atsakingoms pareigoms. maskva nuolat agitavo respublikų
komunistų partijų vadus kelti į vadovus darbininkus ir
varginguosius valstiečius, bet tai buvo utopija: tam jie
netiko, reikėjo išsilavinusių žmonių. tačiau tokių visose respublikose 1940–1944 metais gerokai sumažėjo: dėl
areštų, masinio trėmimo, žydų genocido, žmonių pasitraukimo į vakarus karui baigiantis – tada ten atsidūrė
109 tūkst. latvių, 63 tūkst. lietuvių ir apie 60 tūkst. estų12.
daugiausia tai buvo inteligentai – mokytojai, inžinieriai,
gydytojai, studentai. maskvos emisarai atvirai reiškė nepasitikėjimą, anot jų, buržuazinės kilmės kadrais, spaudė
a. sniečkų, m. Gedvilą, liaudies komisarus, kad jie „valytų“ valdymo aparatą, šiuo klausimu vKP(b) priėmė
ne vieną nutarimą. beje, čia m. suslovas pasinaudojo
„valymo“ patyrimu, sukauptu dar prieš karą urale ir
Černigovo srityje.
lKP(b), ltsr, kaip ir kitų respublikų, vadovai atsidūrė aklavietėje: nevykdyti maskvos komandų negalima, o vykdyti – neįmanoma: kas dirbs vietoj „išvalytųjų“? tokį klausimą m. suslovui dažnai užduodavo
apskričių partijos komitetų sekretoriai, komisarai, bet šis,
žinoma, nebuvo linkęs nusileisti13, „valymai“ vyko, 1945
metais lietuvoje daugiausia dėl politinių motyvų buvo
atleista 7000 darbuotojų, 1946-aisiais – 660014.
tiesa, išeitis iš šios aklavietės lyg ir buvo: į visus atsakingus postus pasodinti atvykėlius iš rytų, kaip tada
sakydavo – iš broliškų respublikų. taip ir buvo daroma,
visas baltijos respublikas užplūdo partiniais bilietais apsiginklavę piliečiai, nusiteikę užimti aukštas pareigas,
nepaisant to, kad dauguma jų buvo mažaraščiai. 1948
metais, oficialiais duomenimis, lietuvoje jų buvo apie 19
tūkstančių15 – nuo lKP(b) cK iki valsčių. mūsų reikalai
čia buvo prasčiausi: 1946 metais estijos komunistų partijos cK aparate buvo 60 % estų, latvijos – 43 % latvių,
o lietuvių lKP(b) cK – vos 29 %. iš dalies taip atsitiko
todėl, kad maskva surado rusijoje ir atsiuntė nemažai
latvių, estų komunistų (žinoma, surusėjusių), o lietuvių
ten beveik nebuvo.
vis dėlto m. suslovas padėtimi buvo nepatenkintas:
skundėsi centrui, kad lietuvos vadovų kadrų politikai
būdingas ypatingas jautrumas darbuotojų rusų atžvilgiu – „kad tik jų daugiau neatsirastų“. rusų istorikai
teigia, kad egzistavo neviešas a. sniečkaus nurodymas
riboti rusų, ukrainiečių, lenkų priėmimą į aukščiausius
postus16, o tam buvo pakankamai rimtų priežasčių. visų
pirma iš rytų traukė ne patys geriausi žmonės – menko
išsilavinimo, žemos moralės ir kvalifikacijos, bet labai
pasipūtę, niekinantys viską, kas lietuviška. antra, jie nenorėjo skaitytis su vietine valdžia, nuolat rašė skundus
maskvai ir net stengėsi tą valdžią nuversti. Pagaliau jie
net negalėjo susikalbėti su vietiniais gyventojais: nors
maskva ne kartą savo nutarimuose rašė, kad atvykstan-
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tys privalo mokytis lietuviškai, latviškai ar estiškai17, iš
tikro tai, žinoma, nevyko.
todėl vietinių komunistų pasipriešinimas migrantų
antplūdžiui natūralus ir suprantamas, o kai kurių mūsų
istorikų tvirtinimas, jog „sniečkus prisidėjo, kad maskva
jau iki 1965 m. Pabaltijo šalyse įkurdintų apie milijoną
kolonistų“18 – nelogiškas ir niekuo nepagrįstas. tačiau
rimtesnis valdžios aparato atlietuvinimas galėjo prasidėti tik vėliau, apie 1953 metus, kai mirė j. stalinas ir
mūsų žmonės ėmė stoti į partiją – kitos išeities nebuvo,
tai pripažino net mūsų išeivija jav19.

K A I P į V e I K t I PA R t I z A N U s ?

visose baltijos respublikose karui baigiantis ir keletą
metų po karo aktyviai veikė ginkluotas pogrindis, todėl
vKP(b) cK biurai gavo uždavinį: rūpintis, kad jis būtų
kuo greičiau nuslopintas. Pas mus ši problema buvo
aštresnė ir sunkesnė, nes latvijoje ir estijoje per karą
dauguma jaunų vyrų atsidūrė arba ss legionuose, arba
raudonojoje armijoje20. mūsiškiai nepanoro stoti nei ten,
nei ten ir nuėjo į miškus, dėl to vyko tikras partizaninis
karas. maskva iš pradžių neįvertino pogrindžio potencialo, žadėjo greitai su juo susidoroti – ir apsigavo.
jau pirmoje viešoje kalboje vilniuje, lKP(b) cK plenume, 1944 metų gruodį m. suslovas piktai barė vietinius komunistų vadus už neryžtingą, prastai organizuotą kovą su priešais21, šią kritiką vėliau ne sykį kartojo. jis
daug tikėjosi iš valdžios represijų, reikalavo jas stiprinti,
nors, regis, jos ir taip buvo nemenkos. 1945 m. nKvd
dalių karinis tribunolas pagal garsųjį rtFsr baudžiamojo kodekso 58 straipsnį nuteisė 8675 žmones, iš jų 465 –
mirties bausme. tačiau tsrs aukščiausiasis teismas, pasirodo, patvirtino tik dalį (pusę) mirties nuosprendžių,
todėl m. suslovas skundėsi G. malenkovui: „mūsų baudžiamoji politika kelia nuostabą ir turi būti pakeista.“
jis prašė l. berijos stiprinti represinį aparatą – atsiųsti į
lietuvą daugiau patyrusių čekistų, kurti daugiau nKvd
kariuomenės įgulų, leisti iš kiekvienos apskrities ištremti
po 50–60 aktyvesnių partizanų šeimų: girdi, „blogai, kad
priešui neparodyta mūsų reali jėga“22.
tą jėgą jis stengėsi rodyti, todėl rusų istorikai ne veltui rašo, kad jis buvo vienas pagrindinių represijų, masinių trėmimų organizatorių, turėdamas patirties: 1944
metais organizavo karačajų tautos deportaciją iš šiaurės
Kaukazo23. o maskva pagalbos jam negailėjo: vien 1945
metais pas mus atvyko 2200 įvairaus rango čekistų24.
tačiau, būdamas protingas žmogus, jis suprato –
vien botago šiuo atveju nepakanka, ypač todėl, kad pats
savo ataskaitoje maskvai (1945, liepa) iš esmės pripažino, jog ginkluotą pasipriešinimą valdžiai sukėlė maskvos politika – sunki pyliavų našta, žemės perdalijimas,
turtingesnių valstiečių persekiojimas. dar jis pabrėžė,
kad „plačiosios valstiečių masės nepakankamai įtrauktos į aktyvią kovą buržuazinių nacionalistų kovoms
likviduoti“25.
Čia maskvos emisaras, nors ir garsėjęs savo pedantiškumu, buvo ne visai tikslus: masės ne tik nepadėjo
likviduoti pogrindžio, bet vieningai jį rėmė – kas iš patriotizmo, kas dėl giminystės, draugystės ryšių, o kas – ir
iš baimės. m. suslovui buvo aišku, kad, norint tą paramą
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silpninti, trėmimų maža, reikia diskredituoti pogrindį
valstiečių akyse, parodant jo žiaurumus, kurių iš tikro
buvo26 – partizaniniuose karuose to visada būna daug
iš abiejų pusių. diskreditavimui turėjo pagelbėti vieši
partizanų teismai, būtinai lietuvių kalba – tokį nurodymą biuro posėdyje 1945 m. gegužės 24 d. gavo nKvd,
nKGb šefai lietuvoje juozas bartašiūnas ir aleksandras
Guzevičius, ne kartą m. suslovo kritikuoti.
tačiau šie biuro nurodymą bandė ignoruoti: juk bet
kuriai slaptajai tarnybai viešumas nepatinka, o stalino
ir berijos represiniam aparatui – ypač, slaptumu buvo
galima dangstyti bet kokią savivalę lietuvos gyventojų
atžvilgiu, baudžiant vadinamuosius revoliucinio teisėtumo pažeidimus. tačiau m. suslovas buvo atkaklus,
1945 m. liepos 24 d. posėdyje vėl priminė savo idėją, ir
j. bartašiūnui su a. Guzevičium teko kapituliuoti: netrukus parodomieji teismai buvo surengti raseiniuose,
šiauliuose, dauguose ir kitur, apie tai rašė spauda27.
vargu ar ši naujovė atnešė laukiamų rezultatų, nes
teismų kampanija truko neilgai – keletą mėnesių. o štai
kita m. suslovo idėja tikrai buvo efektyvi ir net humaniška – tai partizanų amnestija. Pasiūlyti ją, kaip tvirtina
kai kurie mūsų istorikai28, nei a. sniečkus, nei m. Gedvilas ar j. Paleckis, manau, negalėjo – jie tuojau pat būtų
dar kartą apkaltinti nuolaidžiavimu ar net simpatijomis
buržuaziniams nacionalistams, jie galėjo tik paremti šią
idėją, organizuoti jos įgyvendinimą – tai jie ir padarė.
autoritetingas maskvos atstovas tokią iniciatyvą galėjo
sau leisti. maža to, jis aktyviai dalyvavo rengiant atitinkamus dokumentus – bent kelis kreipimusis į ltsr piliečius, ypač esančius pogrindyje, redagavo ir aprobavo
juos, organizavo jų aptarimą biuro posėdžiuose29, tik
po to juos pasirašė j. Paleckis, j. bartašiūnas. jis skelbė:
„lietuvos tarybų socialistinės respublikos vardu užtikriname visiems, kas išeis iš nacionalistinių gaujų ir grįš
į ramų darbą, visišką dovanojimą jų paklaidų ir sunkių
nusikaltimų, padarytų prieš darbo žmones, prieš lietuvių tautą ir tėvynę“30.
šie dokumentai buvo paskelbti laikraščiuose, per radiją – pirmasis 1945 m. vasario 10 d., antrasis – gegužės
25 d., dar ne vieną kartą buvo išplatinti atsišaukimų forma, amnestijai propaguoti buvo pasitelkti katalikų bažnyčios dvasininkai. tai buvo gera idėja: 1944–1946 metais iš miško išėjo per 30 tūkstančių vyrų, jie grįžo į savo
sodybas, į šeimas. tik visa nelaimė, kad nKvd–nKGb
nesilaikė duotų pažadų: daug kur buvusius miškinius
gaudė ir po jų legalizacijos, fabrikavo jiems bylas. todėl
dalis jų vėl turėjo slapstytis, kova tebevyko, atnešdama
daug beprasmiškų aukų.
m. suslovui teko išvykti iš lietuvos taip ir nesulaukus sėkmingos partizaninio karo pabaigos, todėl sunku
patikėti mūsų istorikų teiginiais, kad jis buvęs labai patenkintas a. sniečkaus aktyvumu slopinant ginkluotą
pogrindį31. anaiptol, matyt, neatsitiktinai lKP(b) cK
plenumui, sušauktam 1945 metų vasarą, vadovavo jis
pats ir rūsčiai kritikavo lietuvos komunistus, jų vadą,
kad jie „nesiėmė visų reikiamų politinių ir organizacinių
priemonių, kad išplėtotų ryžtingą puolimą prieš buržuazinius nacionalistinius elementus“32. a. sniečkui beliko
tik atgailauti ir žadėti pasitaisyti...
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PRIŽ IūRėtOJAI K eIČ I A sI

1946 metų kovą vKP(b) cK biuro lietuvoje pirmininku
tapo vladimiras ščerbakovas, nepalyginti menkesnių
politiko, vadovo sugebėjimų žmogus, ir jo autoritetas
buvo gerokai menkesnis – ir maskvoje, ir vilniuje. savo
trūkumus jis stengėsi kompensuoti kovingumu, apkaltino ltsr finansų ministrą aleksandrą drobnį liberalizmu senųjų kadrų, buožių atžvilgiu, ir šiam teko viešai
atgailauti. Persekiojo, skriaudė lietuvninkus klaipėdiečius, kultūros darbuotojus, kaltindamas juos apolitiškumu, stengėsi surasti ir triuškinti lietuviško nacionalizmo
apraiškas, vis kartodamas klasikinę j. stalino tezę apie
klasių kovos stiprėjimą žengiant į socializmą33.
turbūt didžiausias, bet nesėkmingas jo žygis šioje
srityje buvo Kauno komunistų organizacijos ir jos vadovo juozo Grigalavičiaus persekiojimas 1946 metų vasa-
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rą. tada kovos su buržuaziniu nacionalizmu pretekstu
buvo bandyta ne tik įgrūsti į kalėjimą j. Grigalavičių,
bet ir nuversti a. sniečkų ir į jo vietą pasodinti vasilijų
žavoronkovą, atvykusį iš maskvos daryti tvarkos lietuvoje. šiam tikslui pasiekti susivienijo visi atvykėliai
iš rytų: lKP(b) cK ii sekretorius aleksandras isačenka,
v. ščerbakovas, d. šupikovas, generolas i. tkačenka ir
daugybė žemesnio rango funkcionierių, bet maskva jų
nepalaikė – iš dalies dėl to, kad kaltinimai kauniečiams
žlugo34, iš dalies todėl, kad tikras rusas tokioms pareigoms vis dėlto netiko.
naujas pirmininkas lietuvoje šeimininkavo neilgai,
nes 1947 metų kovą biuras buvo paliktas tik moldavijoje, baltijos respublikose jų nebeliko: politbiuras nusprendė, kad padėtis jose stabilizavosi ir vietinės kompartijos
galės susitvarkyti pačios. žinoma, maskva gudravo ir

r om anas v il KausKas . Altorėlis besiilgintiems brandaus socializmo

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 2 (567)

savo kontrolės pabaltiječiams mažinti neketino: tą pačią
dieną, kai buvo panaikinti biurai, priimtas nutarimas
„kiekvienoje respublikoje turėti pastovų vKP(b) cK inspektorių“. įdomu, kad žodį „pastovų“ į nutarimą įrašė
pats j. stalinas35 – „pribaltais“ jis visada nepasitikėjo, jo
įpėdiniai – taip pat. todėl visą laiką iki pat 1988 metų (su
nedidele pertrauka 1952–1956 m.) lietuvoje, kaip ir kitose respublikose, vietinės kompartijos cK ii sekretorius
turėjo būti „atvežtinis“, juos daug kas vadino generalgubernatoriais, o a. sniečkus – prižiūrėtojais. ir vilniuje, ir
maskvoje netrūko ir kitokių kontrolierių.
m. suslovui dirbant vilniuje maskvą pasiekė ne vienas skundas dėl jo veiklos, porą jų pasiuntė savi žmonės. žmona apskundė jį j. stalinui dėl neištikimybės, o
i. tkačenka – kad jis lietuvoje tik sako pamokslus, į kuriuos vietiniai nekreipia jokio dėmesio, tinginiauja, darbo metu skaito grožinę literatūrą36. tačiau Kremliaus šeimininkas kažkodėl į tuos skundus neatsižvelgė ir iš karto
pakėlė m. suslovą į vKP(b) cK sekretorius, negana to,
kaip tvirtina ne vienas rusų istorikas, net planavo palikti
jį savo įpėdiniu imperijos soste. tačiau po jo mirties iš to
plano, kaip žinome, nieko neišėjo.
tsrs, rusijos istorijoje šis veikėjas, ilgus metus vadovavęs tsKP ideologinei veiklai, paliko negražų pėdsaką: dar lietuvoje parodęs savo neapykantą inteligentijai,
tokią pat politiką varė ir maskvoje: persekiojo rašytoją
aleksandrą solženicyną, garsųjį teatro režisierių jurijų
liubimovą, sukurstė nikitą chruščiovą prieš dailininkus – abstrakčiojo meno atstovus. jis iki mirties išliko
j. stalino gerbėju, garsėjo kaip aparatinių intrigų ir žaidimų meistras, buvo laikomas marksizmo žinovu, nors
tai gana abejotina.
Kiek kitaip jo vėlesnė veikla vertinama pas mus. net
būdamas maskvoje, m. suslovas ir toliau darė nemažą
įtaką įvykiams lietuvoje, buvo laikomas mūsų respublikos globėju, kaip a. ždanovas – estijos. bet pastarasis
greitai mirė (1948), ir tai buvo, kaip manoma, viena žiauraus kadrų valymo estijoje 1949–1952 metais priežasčių37. tiesa, užimdamas aukštas pareigas, m. suslovas
nevengė paauklėti ltsr vadovų38, bet už tai padėdavo
jiems prastumti respublikai naudingus sprendimus pro
centro įstaigas.
jis ne kartą gelbėjo a. sniečkų: mat lietuvoje jam vis
atsirasdavo varžovų, jie siūlėsi maskvai, žadėdami būti
jai naudingesni – aišku, mūsų krašto interesų sąskaita,
ne kartą jį pašalinti bandė ir centras, – G. malenkovas,
l. berija, n. chruščiovas, – bet vis nesėkmingai39. objektyviai vertinant, parama lKP vadovui buvo naudinga ir
lietuvai, nes nė vienas iš pretendentų į jo kėdę nė iš tolo
neprilygo jam savo patyrimu, sugebėjimu vadovauti ar
autoritetu.
Kaip matome, tarybinių lietuvos, kaip ir kitų baltijos
respublikų, vadovų padėtis 1944–1947 metais buvo itin
sudėtinga ir dėl vidinių, ir dėl išorinių veiksnių. 1940–
1944 metais visuomenė buvo suskaldyta į dvi nesutaikomai priešiškas stovyklas, tarp kurių vyko negailestinga
kova ne tik žodžiais, propaganda, bet ir šaunamaisiais
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ginklais, žinoma, vieną pusę smarkiai remiant jėgoms
iš šalies. be to, maskva nepasitikėjo savo pačios parinktais vadovais ir įkūrė ypatingas jų priežiūros struktūras.
respublikų, jų kompartijų vadovams, norintiems išlikti
savo postuose, bet kartu neprarasti autoriteto tarp savo
žmonių, ginti jų interesus, visada tekdavo laviruoti. bet
kol valdžioje buvo j. stalinas, o ypač 1944–1947 metais,
kai kiekvieną savo sprendimą teko derinti su greta esančiais maskvos emisarais, turinčiais neribotus įgaliojimus,
tiems vadovams veikti buvo nepaprastai sunku ir rizikinga jie ne kartą užsitraukdavo centro rūstybę, bet ir
toliau turėjo remti jo politiką ekonomikos, kadrų, represijų prieš ginkluotą pogrindį, o neretai – ir prieš niekuo
nenusikaltusius valdžiai žmones srityse.
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Jędrzej Śniadecki

Iš medicinos. Juromanija
liga nenauja, tačiau sunki ir iki šiol jokio gydytojo neaprašyta

Jędrzej Śniadecki (Andrius Sniadeckis; 1768–1838) Lietuvos skaitytojams žinomas kaip senojo Vilniaus universiteto
profesorius, chemijos mokslo pradininkas, pirmojo chemijos
vadovėlio Vilniaus universitete autorius, vilniečių gerbtas
gydytojas, parašęs vieną pirmųjų Europoje gyvybės filosofijos
veikalą „organinių būtybių teorija“. čia skaitytojui siūlomas
1818 metais „Grindinio žiniose“ („Wiadomości brukowe“)
išspausdintas lengvesnio pobūdžio Andriaus Sniadeckio
kūrinys – apie ligą, paplitusią Lenkijoje bei Lietuvoje, o
plačiausiai – Žemaitijos kunigaikštystėje, paties autoriaus
pavadintą j u rom a n i j a (lot. j u ro – prisiekti, dievagotis, duoti
parodymus). Aprašęs ligos požymius, mokslininkas perspėja
skaitytojus, kad „tokie ligoniai laiko save visiškai sveikais ir
net sveikesniais už kitus, nes tai jiems tvirtina pradedantys
arba jau rimtai j u rom a n i j a sergantys ligoniai. Aplinkiniai
prie tokių ligonių buriasi, pritaria jo veiksmams ir priima kaip
sektiną protingumo ir nuovokumo pavyzdį“. Praėjo du šimtai
metų po j u rom a n i j o s aprašymo, tačiau ši liga iš Lietuvos nė
neketina trauktis...
BIRuTė RAILIENė

R

eikėtų pripažinti, kad pas mus gydymo menas ilgą
laiką buvo apleistas. nors šios srities sugebėjimais
garsėjo ir kai kurie mūsų tautiečiai, tačiau ilgus
metus šią prekę atsigabendavome iš užsienio, panašiai
kaip dabar pipirus ar imbierą. tai paaiškina, kodėl tiek
mažai dėmesio teko mūsų vietinėms ligoms, o dėl to nukentėjo ir visas eskulapo mokslas, ir vargšai mūsų žemiečiai. Kad ir kaltūnas. Kaltūnas kaip kaltūnas, aprašytas ir
šalyje, ir užsienyje, dėl jo ginčytasi, susiremta; nemažai
pralieta, tiesa, ne kraujo, bet rašalo. net užsienio mokslinėse iliustracijose galima aptikti ar ant galvos, ar barzdoje, ar žandenose tikslių mūsų kaltūnų atvaizdų; kaip du
vandens lašai tokių, kuriuos prieš kurį laiką nukirpdavo
Čenstachovoje ar žurovicoje. tačiau juromanija, kurią privalau apsakyti, nesudomino nė vieno gydytojo. net Arklių vaistinėlėje apie ją neradau jokios užuominos.
negalima būtų kategoriškai teigti, kad šen bei ten
kituose kraštuose ši liga nebuvo pastebėta. tačiau tai
buvo tik pavieniai atvejai1. Kitur ji nėra taip paplitusi,
įsisenėjusi ir ūmi kaip pas mus. jei kuri nors kita šalis
norėtų ją iš mūsų pasigvelbti ir pasisavinti, remdamasis
savo patyrimu šito neleisiu ir įtikinamai įrodysiu, kad tai
epideminė-endeminė lenkijai ir lietuvai, o ypač žemaitijos
kunigaikštystei būdinga liga, panašiai kaip ir kaltūnas.
Pirmą kartą mūsų senovės rašytojai apie šią ligą
prabilo, rodos, dar jogailos ir laisvųjų rinkimų laikais,

tačiau tai buvo reti, pavieniai ir visiškai neryškūs atvejai. Formalusis jos sprogimas ir paplitimas po visą šalį
įvyko batoro valdymo laikais. nuo šiol ji vis stiprėjo ir
plito taip, kad jau mūsų laikais šis baisus negalavimas
ne tik apima privačius asmenis bei šeimas, bet naikina ir
suėda ištisas apskritis ir provincijas. nors ji, kaip ir kaltūnas, yra endeminė (tai yra vietinė), tačiau kai kuriose
apskrityse (lydos, ašmenos ir trakų) plinta epidemiškai.
Pastebėjau, kad ji tampa užkrečiama ir, atidžiai įsižiūrėjus, galima įžvelgti tam tikrus vidinius centrus, primenančius lizdus (fomites), skleidžiančius į aplinką užkratą
lyg kokius spindulius, kurių link dėl kažkokios nepaaiškinamos traukos skuba visi sergantieji. tokiais centrais
anksčiau buvo miestai liublinas, Piotrkovas, vilnius ir
Gardinas. šiandien, be gubernijos miestų, kurie laikomi
pagrindiniais židiniais, ne mažiau svarbiu galima laikyti
kiekvieną apskrities miestelį. apskritai laikausi nuomonės, kad juromanija būdinga visoms senesnės lenkijos
provincijoms. mano pastebėjimai apsiriboja lietuvos teritorija, todėl tik jai ir apie ją kalbėsiu.
Kalbant apie šios ligos prigimtį ir norą priskirti ją
kuriai nors klasei, aiškėja, kad ji tokia paini ir išsikerojusi, kad jai dviejų ar net trijų klasių negana. įvertinus
visas sukeliamas kančias bei proto užtemimą, ji iš dalies
yra nervinio pobūdžio, iš dalies – nuotaikos. dėl nepageidaujamo tuštinimosi yra sekinanti, todėl ir nesupran-
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tama. Pastaroji ligų klasė nosologų2 nėra įvardyta, nes
nepatogu, tačiau ji būtų gausiausia. tuštinimasis greičiausiai yra šios ligos padarinys, tačiau taip stipriai su
ją susijęs, kad lydi ją nesiliaudamas nuo pradžios iki pabaigos ir gali būti teisėtai laikomas šios ligos dalimi. vis
dėlto jos prigimtis yra grynai nervinė ir, aišku, priklauso
protinių negalių grupei. visos mintys būna užvaldytos
tik tos vienintelės problemos, apie kurią galvojama labai
blogai. todėl, pasak boërhaavy3 ir jo mokinių, šią ligą
reikėtų laikyti melancholijos atmaina. tačiau aš, stebėdamas jai būdingą labai ūmų ir dažną, o kartais ir sunkiai
tramdomą susijaudinimą, laikyčiau tai tam tikra manijos
atmaina. su tokia mano nuomone, manau, sutiks ir kiti
rašantieji, ypač praktikai.

lIGOs APRAšyMAs

nepriklausomai nuo sandaros, juromanija ne visus asmenis vienodai užpuola. tam būtinas tam tikras polinkis ir
palankios aplinkybės. tikrai žinoma, kad ši liga niekada
neužpuola vaikų ir jaunimo, nesulaukusio aštuoniolikos.
tačiau nesvarbu, ar tai vyriškoji, ar moteriškoji lytis.
Pastarąją, tiesą sakant, užpuola kiek rečiau, bet taip pat
atkakliai ir staiga... šiai ligai būdinga, bet kitais atvejais
nepastebima tai, kad ji paveikia vien bajorų luomą. tačiau ir tarp bajorų ja retai suserga vadinamieji ponai ir
dar rečiau vargingesni bajorai, o labiausiai serga ponuliai. iki šiol nesugebėjau nustatyti, ar tai priklauso nuo
kraujo, nes, kaip kiekvienas žino, bajorų kraujas kitoks,
ar nuo išsiauklėjimo ir gyvenimo būdo, ar pagaliau nuo
dažno valstiečiams taikomo specifiko, apie kurį pasakosiu toliau.
Polinkį šiai ligai ypač aiškiai parodo individai, turintys tam potraukį ir nusiteikimą. jie nepasižymi smalsumu, tokiu būdingu paprastam jaunimui. jie nemėgsta
mokslų, vengia karo tarnybos, medžioklė jų netraukia,
draugijos kelia nuobodulį; retai linkę kortuoti ar svaigintis. mėgsta vien juromanijos lizdus, apie kuriuos jau
minėjau, ir, lyg būtų kokios jėgos varomi, ten lankosi. o
tenai užsidaro tarp sutrūnijusių popierių, juos perrašinėja, stengiasi pamėgdžioti ar rašyti panašiai. ten mokosi
kruopščiai padirbinėti svetimą raštą, švariai išskutinėti,
iš atminties paišyti senus žemėlapius, spręsti apie tai, ko
niekada nėra matę arba nurodinėti, mokyti ir tobulinti
samdytus liudininkus*. jų poelgiuose nėra jokio vientisumo, jokios darnos ar ryšio. Kartais, kaip didžiausi melancholikai, teismo salėje sėdi susimąstę ir lyg prirakinti;
arba bėga nuo žmonių ir pasislepia tarp kanceliarinių popiergalių. Kartais kaip maniakai nusitrenkia į kaimą, po
laukus, pievas, pelkes laksto kaip apsėstieji su kauptuku
ar su smaigaliu rankoje; šen bei ten stabteli, susimąsto,
karštligiškai kažko ieško ir kaip kokie angliakasiai tai pakasa, tai smaigaliu pabado žemę. renka senus koklius,
butelių ar puodų duženas ir jas, kaip brangiausias do* nors tai didžiulė nešlovė, apie kurią nepasibaisėjus negalima
kalbėti, tačiau bent sau patiems tiesą pasakyti reikia. tarp mūsų,
vadinamųjų smulkiųjų bajorų, yra profesionalių liudytojų, kuriuos galima pasamdyti bet kokiam reikalui. nuomojamoji pusė
juos moko, kaip ir ką turėtų liudyti, ir tos baidyklės, tikrosios
žmogiškosios prigimties drumzlės, prisiekinėja. ir teismai tokius
liudytojus išklauso. Čia būtų galima teisėtai sušukti: o tempora, o
mores!
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vanas, vynioja į popierių, nešioja kišenėse, sudeda į dėžutę ar skrynią. dažnai vidury nakties staiga pabunda,
pažadina ekonomus ir sargus, sušaukia žmones ir liepia
kinkyti arklius. siautulingai puola į mišką, jį iškerta ir
išveža; įnirtingai išmėto į šalis mažus žemės ar akmenų
kauburėlius, vos ne su dantimis juos išdrasko, slėpdami
mažiausius pėdsakus. tai vėl, lyg kokios priešiškos dvasios užpjudyti, paslapčia, kaip kurmiai, įvairiose vietose
kasa kauburėlius, kuriuose slepia tuos savo į popierius
suvyniotas brangenybes. Kartais pamišimas taip suintensyvėja, kad liga jau išsigimsta į pasiutimą ar į kažką
panašaus. įniršę ir apsiputoję juromanai aklai užsipuola
savo kaimynus ar artimuosius ir kanda, kiek tik gali.
Kaip visi pasiutę bijo ir vengia vandens – taip juromanus
išmintis ir teisingumas varo į drebulį, o kiekvienas pasmerkimas sukelia konvulsijas.
nors ši liga kartais būna užkrečiama, tačiau nėra
ūmi. ji yra ilgalaikė ir sunkiai pagydoma; jei kartais šen
bei ten įsiplieskia, tai tik trumpam. visai neteko pastebėti kokių nors šiai ligai būdingų išbėrimų, nes juromanų
galvose dažnai pastebimi guzai ar mėlynės būna kitos
kilmės.
ypatingas šios baisios ligos požymis yra išskirtinis
savo kūno išsikerojimo suvokimas, dėl kurio nelaimėliui
jo nuosavoje žemėje darosi per ankšta ir todėl jis turi įnirtingai plėstis į kaimynų žemes ir teisėtus jų šeimininkus
išstumti kuo toliau. teko girdėti, kad vienai šios ligos
kamuojamai damai pasirodė, jog ji turėtų užimti apie 6
mylias erdvės. dar pažįstu ligonį, kuriam pasivaideno,
kad nesijaus patogiai tol, kol nepasiglemš didelio kaimyninio miško. tik didelėmis pastangomis pavyko tokio
kaimyno atsikratyti.
Kiek kitaip atrodo šia liga sergančios moteriškosios
lyties atstovės. ligonės stengiasi kuo tiksliau pamėgdžioti vyrų veiksmus ir poelgius. jos nuolat kuria vis
naujus projektus, neleidžia, kad joms vadovautų nei jų
vyrai, nei giminės – jos pačios siekia jiems vadovauti.
vis naujais užmojais ir veiksmais tik patvirtina šios ligos
požymius. retai nustygsta vienoje vietoje, organizuoja
dažnas ir dideles keliones, laksto iš vienos vietos į kitą,
su popieriais apgula teisėjus ar viešuosius valdininkus,
tykoja jų kur tik gali, namuose ar kelyje vis pakišdamos
jiems savo popierius. šios ligos simptomai beveik tokie patys kaip ir vyrų, išskyrus lakstymą su kastuvu ar
kauptuku.

į VA I R ū s l I G O s e tA PA I

nors juromanija tuo pačiu pavidalu retai išryškėja, tačiau
jos pobūdis, priklausomai nuo laiko ir vietos, įgauna įvairių atspalvių; paprasčiausiai būtų galima suskirstyti į tris
etapus. Pirmasis neperžengia lengvos melancholijos ribų
ir pasižymi ypatingu potraukiu dievinti visokius popiergalius, ypač turinčius senoviškumo požymių. Paprastai
tokie ligoniai dar laikomi sveikais, tačiau jau turintys
ryškų ir neabejotiną polinkį susirgti šia liga. jie atkakliai
varžosi dėl minėtų popiergalių, visur, kur tik sugeba, juos
rankioja, o paskui užsidaro ir, giliai mąstydami, bando
juos įvertinti; tuos popierius nešioja kišenėse, apkabinėja
jais sienas arba, laikydami po pažastimi, sekioja paskui
advokatus; kalbinami dažniausiai atsiliepia kažkokia bar-
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bariška nesuprantama kalba, jų draugų vadinama lotynų.
Pagaliau įsitaiso šiai ligai būdingą veido išraišką, iš dalies
rimtą, iš dalies mįslingai susimąsčiusią. antrame ligos
periode jų išraiška tampa dar rimtesnė, jie darosi mažakalbiai, apsimesdami, kad mąsto; visais būdais stengiasi
gauti įgaliojimus, kol trečiajame ligos etape prasiveržia
pasiutimas su visais anksčiau aprašytais simptomais.
tuomet šią ligą pagydyti būna labai sudėtinga ir beveik
nebeįmanoma. tokie ligoniai laiko save visiškai sveikais
ir net sveikesniais už kitus, nes tai jiems tvirtina pradedantys arba jau rimtai juromanija sergantys ligoniai. aplinkiniai apie tokius ligonius buriasi, pritaria jų veiksmams ir priima kaip sektiną protingumo ir nuovokumo
pavyzdį; tikrieji gydytojai į tai nereaguoja ir tyli.

lIGOs PRIeŽAstys

mano kolegos mokslininkai (nes rašau vien jiems, į kitus nekreipdamas dėmesio) žino, kad ligų priežastys turi
savo priežastis, o šios dar kitas, ir iki tokių, kurių jau
niekas nebesupranta; čia ir yra pažinimo esmė. tad, kad
su manimi jie nepasielgtų panašiai, kaip yra pratę elgtis
su kitais, t. y. kad nemanytų, kad tik jie sugeba protauti,
lai teikiasi pastebėti, kad ir aš pagal visas mūsų amato
taisykles prisikasiau ir prie artimesnių, ir prie tolimesnių
juromanijos priežasčių (causae praedisponentes et occasionales). visų pirma manau, kad pirmoji nuteikiančioji priežastis yra užsiėmimo trūkumas arba nejudrus ir betikslis
gyvavimas. šios priežasties priežastimi gali būti pačios
šalies padėtis, tikrai ne geografinė, gal statistinė, o gal
politinė. Pats geografinis ilgis ar plotis dar nieko nereiškia, tačiau, kaip man atrodo, kol šviesios atminties mūsų
protėviai retkarčiais turėjo pasienyje kardais pamojuoti, tol apie juromaniją niekas nieko negirdėjo. Palankiai
veikė ir anuometinė dieta, trumpai tariant, gyvenimo
būdas. tiesą sakant, kai su liaudies kariuomene mūsų

garbingieji protėviai išžygiuodavo, pasiėmę maišelį košės ir paltį lašinių, tai buvo gerokai tikresnė dieta nei
angliškas bifšteksas ir porteris. svarbus buvo ir motyvas:
dažnai tekdavo tykoti po kelias mylias per dieną, o dar
reikėjo ir arklį prižiūrėti, pagirdyti, pašerti, kažkiek jam
ėdalo ir maisto sau susirasti. visa tai nuostabiai palaikydavo kraujo cirkuliaciją, apsaugodavo nuo bet kokio
rūstumo (cruditas) ir nuotaikų kaitaliojimosi (acrimonia);
tokia sveika dieta ir dažni kraujo nuleidimai, nebūtinai
gegužės mėnesį, bet kada leisdavo dievas, leisdavo ligai
užbėgti už akių. dažniausiai kraują nuleisti padėdavo
aštrūs ginklai ir didelės žaizdos, ypač arčiau galvos kaip
labiausiai nukenčiančios kūno dalies. Kraujo nuleidimu
pasirūpindavo totoriai ir turkai, o ne italai ir prancūzai
kaip vėlesniais laikais...
ilgainiui, kai iš karalių gaudavome tai po kelias, tai
po tuziną vaivadijų, pradėjome geriau maitintis, pažinome midų ir vengrišką vyną, pamažu pripratome prie
prancūzų virėjų, į karą pradėjome siuntinėti savo valstiečius, o patys prie židinio pasistiprindavome geru alumi arba midumi. tada ir ėmė nuotaikos tirštėti, o plaukai šiauštis (aiškiausias griežtumo požymis) ir cruditates
kauptis. šitaip sutirštintos ir užaštrintos nuotaikos pradėdavo smelktis į galvas. ir iš tikrųjų, dėl poilsio ir gero
maisto sutirštėjęs ir pagedęs, o dėl midaus ir šilto alučio
staigiai į galvą pavarytas kraujas ten nusėda, užsilaiko,
įgyja aštrumo ir laiku nenuleistas gali sukelti fatališkas
pasekmes, nes suerzina, uždega ir apverčia smegenis.
dėl tokio smegenų uždegimo ir apvertimo atsiranda visi
juromanijos simptomai.
Kiekvienos smegenų dalies atskiras nagrinėjimas,
norint parodyti, kaip kiekviena jų nukenčia ir kur prasideda visi juromanijos simptomai, užimtų labai daug laiko. nemokslininkai manęs nesuprastų, o mokytiems visų
pirma norėčiau palikti medžiagos apmąstymams ir bent
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taip išsiskirti iš kitų autorių, kurie, itin skrupulingai ir
plačiai visas smulkmenas aiškindami, nepateikia aiškumo nė už grašį. tačiau aš savo skaitytojus taip didžiai gerbiu ir vertinu, kad, priešingai nei kiti rašytojai, norėčiau
nieko neaiškinti, tikėdamasis, kad patys viską supras.
taigi nesikuklindamas noriu štai ką pasakyti: daugiausia užgaidos susikaupia smegenų dalyje, vadinamoje glandula pinealis, kuri, kaip neginčijamai įrodė Kartezijus, yra sielos buveinė. tad kiekvienas mano skaitytojas
supras, kad juo labiau tos riebiosios užgaidos tą smegenų
dalį išpučia, tuo mažiau vietos lieka sielai; iš čia atsiranda tas ankštumo jausmas ir poreikis, noras labiau plėstis
net iki tolimiausių kaimynų ir užimti po kelias mylias
aplinkui. iš čia kyla tas neramumas, skatinantis lakstyti
su kauptuku po laukus ir pievas, arba žmonių vengimas
ir užsidarymas su popiergaliais ir t. t.
ar, mielasis skaitytojau, iš tokio paaiškinimo nematai, kaip gamta paprastai, išmintingai viską sutvarko?
mokėti paaiškinti gamtos dėsnius yra labai gražus dalykas ir ačiū dievui, kad šiuo metu visi tai sugebame
daryti. visų pirma visur įsitikiname, kad gamta yra be
galo išmintinga, o įsitikiname tam, kad galėtume bent
kiek pasigirti, kad ir patys sugebame protauti. atleiskite
už nukrypimus į filosofines pastabas, matyt, tai – autorių
liga, tad palikime jas ramybėje ir grįžkime prie reikalo.
visas juromaniją sukeliančias priežastis būtų galima
suskirstyti į tris: 1) nepakankamas jaunimo įdarbinimas. šios priežasties smulkesnis nagrinėjimas nuvestų
per toli. tad sat sapienti. 2) blogas jaunimo auklėjimas,
nes būtent tai vėliau atveria kelią juromanijai. anksčiau
visas toks auklėjimas baigdavosi lotynų kalbos mokymu, kurios joks senasis romėnas nepripažintų, o po to
popiergalių paskui advokatus tampymas ir jų perrašinėjimas teismų kanceliarijose, pastaroji priežastis tebegalioja iki šiol. o šie apipuvę ir sutrūniję popiergaliai,
kaip jau įsitikinau, iškvepia kažkokią spindulinę esybę,
panašią į magnetinę materiją, nepaprastai kenksmingą,
svaiginančią ir stipriai pažeidžiančią protavimo pojūtį,
arba tiksliau – protavimo organą. 3) bokalų, stiklinių ir
su tostais keliamų taurių meilė, kuri gimsta, tvirtėja ir
tobulėja visokiose sesijose, pasienio teismuose4, susiėjimuose. būtent ten prasideda, plinta ir stiprėja juromanijos
epidemija. Galima būtų pridurti dar ir ketvirtą priežastį:
tai trūkumas lazaretų, kuriuose būtų galima panaudoti
veiksmingas apsisaugojimo priemones ir šios ligos plėtimąsi ankstyvose epidemijos stadijose sustabdyti. tokie
lazaretai, kuriuos neapsišvietusi visuomenė vadina pataisos namais, kituose kraštuose pasiteisino kaip labai
veiksminga priemonė, neleido grėsmingai ligai įsišaknyti. Kadangi manau, kad ligos negydymas negali būti laikomas jos priežastimi, tad su savo mokytais kolegomis
ginčytis nesiruošiu ir šį kartą apie tai patylėsiu.
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kurių teisminių aktų susidariau nuomonę apie jų organizmo būklę.
Pirmiausia visos svarbesnės kūno dalys: kojos, rankos ir skrandis, kad ir keista, bet sveiki; viduriai beveik
visiškai suakmenėję. Kraujas blogas, juodas, klampus ir
gerokai tulžies sutirštintas. širdys sugadintos ir lyg seni
popiergaliai sutrūnijusios. Galvos forma ypatinga – tokios net morgagni5 neteko matyti. beveik nėra kaktos;
nosis galinga; ilgos, visuomet styrančios ausys; smegenys itin kietos ir išdžiūvusios. toje vietoje, kur, pasak
Gallo6, turėtų būti godumo ir vagystės organas, yra du
didžiuliai kauburiai, kuriuos jungia plati, vietomis praarta ežia. ir tai beveik visa smegenų substancija. o ši savo

MIRUsIų KūNų ANAlIz ė

jau anksčiau sakiau, kad juromanija yra ilgalaikė liga ir
tiesa yra tai, kad šie ligoniai gyvena, kiek nori, ar bent
gerokai ilgiau negu norėtų su jais turintieji reikalų. ne
tik jie patys save laiko sveikais, bet tokiais juos laiko ir
visi aplinkiniai, tad su anatominiu skalpeliu prie jų prisikasti neįmanoma. tačiau pats juos stebėjau ir iš kai

šarūnas sauKa, Autoportretas Nr. 11, 1995

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 2 (567)

82

š arūn as s auK a .
Autoportretas su slyva, 1983

ruožtu įvyniota į dvi plėves, kurios tankiai išmargintos
žemėlapį primenančiomis dėmėmis. anatomai puikiai
žino, kad vienos jų vardas dura, o kitos – impia mater. o
glandula pinealis (skaitytojas jau žino, ką tai reiškia) juoda, užkišta ir kieta kaip trinka, riogso tarp dviejų kauburių ant ežios.

GyDyMO būDAs

jau pats laikas, gerbiamas skaitytojau, pradėti svarbiausią mūsų diskusijos dalį, o būtent prabilti apie gydymo
būdą. tai nėra taip lengva, ypač šiuo atveju, nes puikiai
žinai, kad aš pirmas atkreipiau dėmesį į šį baisų ir, nelaimė, visai neretą negalavimą, tad nedaug galėjau pasimokyti iš savo pirmtakų. turėjau pats visur stebėti, iš
visur rinkti žinias ir jas kaupti kaip koks aukų rinkėjas
su kapšu. Pirmiausia reikėtų, kad žinotum, jog pas mus
kiekvienas gydymas yra dvejopas: tai reiškia arba protingas (rationalis), arba (prašau nesuprasti, kad neprotingas,
bet) empirinis, pažodžiui – aklai apčiuopiamas. Pirmasis
nustatomas pagal jau žinomas priežastis; antrąjį aptinkame atsitiktinai. Kartais mes, o kartais geraširdžiai padorūs mūsų seneliai. nes tai laimės dalykas, lyg laimėjimas
loterijoje, lyg pagauti ką nors užrištomis akimis.
Pirmoji ligos priežastis, ypač tarp vyresnio jaunimo,
yra neveiklumas; kol reikėjo kardeliu mojuoti, tol apie
ją niekas nieko negirdėjo. linkusiems susirgti šia liga
svarbiausia dar jaunystėje užtikrinti tinkamą užimtumą.
manau, kad geriausias būdas šią ligą nugalėti yra kariuomenės prievolė; būtų visai neblogai pradedančiuosius
sirgti įkalbėti stoti į kariuomenę, o jau sergantiesiems iš
karto įduoti šautuvą. Garantuoju, kad visiems nusivylusiems, sunkiai sergantiems tai tikrai padės. Kadangi
kiekvieno gydymo procese derėtų atsižvelgti ne vien į
vaistus, bet ir į valgius bei gėrimus, tad visiems, kuriems
išryškėja pirmieji ligos simptomai, reikėtų skirti duonos

ir vandens dietą arba maitinti vien košėmis. ir taip kelis
mėnesius be pertraukų ir lengvatų. tai labai veiksmingas ir tikras būdas. visi šildantys gėrimai, neišskiriant
nei alaus, nei midaus, turėtų būti griežtai uždrausti, o
leidžiama gausiai vartoti švarų upės ar šaltinio vandenį kaip drėkinamąją (humectans), šaldomąją (temperans),
skiedžiamąją (diluens) ir išvalomąją per prakaitą, šlapimą
visas aštrias, pagedusias nuotaikas priemonę. sergant šia
liga visas piktumas ir aštrumas nukeliauja į galvą, kuri
stipriai įkaista ir gresia užsiliepsnoti, tad ligoniai privalo
vaikščioti su visada nuskustomis galvomis, sėdėti anksčiau aprašytuose lazaretuose, kuriuose jiems būtų kuo
dažniau ant galvų pilamas šaltas vanduo. vedusiems ligoniams galvos džiūvimu rūpintis nereikėtų, o nevedusiems būtina duoti žmonas – ne vien galvoms džiovinti,
bet ir tam, kad visas juromanines mintis išsklaidytų. esu
įsitikinęs, kad visoje medicinoje tai – veiksmingiausias ir
patikimiausias būdas.
Kituose bepročių namuose siūloma ligonius surišti
ir uždaryti. šis būdas būtų visai neprastas ir veiksmingas, bet dėl daugelio priežasčių sunkiai realizuojamas,
nes daugumai ligonių tektų vienas kitą gaudyti ir saugoti, panašiai kaip dabar vienas su kitu bylinėjasi ir viens
kito saugosi. ilgai mąstydamas ir ieškodamas šiam sunkiam negalavimui veiksmingiausio vaisto ir jau beveik
prarasdamas viltį, laimė, užtikau vienintelį, retą ir tikrai
neįkainojamą senovinį rankraštį. aptikau jį ne kokiame
nors sutrūnijusiame medyje, jį man maloniai perdavė
vienas maloningasis bonifratras, savo ruožtu aptikęs jį
bibliotekos rinkiniuose. įsigilinęs į šį lotynų–lenkų rankraštį, su dideliu pasitenkinimu sužinojau, kad autorius,
panašiai kaip ir aš, užsiiminėjo juromanijos gydymu. surinko svarių pastebėjimų, ir svarbiausia – aprašė tikrąjį
šiai ligai gydyti specialųjį vaistą ir net pridėjo jo piešinį. Kaip ir visų sėkmingų atradimų atvejais šį specifiką
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kažkoks geruolis ekonomas atrado žemaitijoje. lig šiol
apgailestauju, kad autorius neišsaugojo šio didžio žmogaus pavardės. tik tiek sužinojau, kad jo šviesybė Ponas
ekonomas pirmasis pastebėjo neįkainojamą šio specifiko
vertę gydant šią ligą, juo labiau kad buvo ne žemaitis, o
keliautojas mozūras. tai tikrai didelė garbė šiai provincijai, nes parodo, kad jos žmonės nuo seno garsėja nepaprastais gabumais.
Peržiūrinėdamas ir nagrinėdamas ir šio brangaus
specifiko aprašymą, ir pateiktą piešinį, įsitikinau, kad
tai – augalas, botanikų vadinamas flagellaria bizunoides
Linnei, ir vis labiau įsitikinu, kad neapsirikau, nes specifiko atvaizdas labai tikslus. šis augalas gausiausiai augo ir
buvo veiksmingiausias prie Bisunopolio miesto, kaip matyti, senovinės graikų gyvenvietės, kuriai vėliau mokslo
griūties ir visuotinio amžių barbariškumo laikais suteikta pravardė bockai. šiandien šioje vietoje jis nėra toks
veiksmingas, o tai tik parodo, kad sugriuvus mokslui ir
pasikeitus skoniams, jį tiesiog nustota veisti.
šioje vietoje rankraščio autorius įterpia svarbią žinią,
jog jam atrodo, kad panašus specifikas pavartotas gydant
garsųjį rolandą, kurio ligą savo eilėse gražiai ir taikliai
aprašė visuotinai žinomas italų rašytojas linksmuolis
ariosto. tik vienoje vietoje šis nepriekaištingasis rašytojas suklydo, nes, pasak jo rolando protas, užantspauduotas dailioje stiklinėje ropinėje, aptiktas net mėnulyje.
Po to surištam rolandui jis per nosį suleistas, prieš tai užkimšus visas angas, kad toks subtilus dūmelis nenulėktų
su vėjeliu. tačiau šiuo pasakojimu niekas nepatikėjo ir
visos pasaulinės akademijos sutartinai pritarė, kad proto
mėnulyje ieškoti nereikia, nes tik jos tam turi privilegiją.
todėl šmaikštieji rašytojai laikė tokį gydymą alegorija,
kuri paprastai reiškė, kad minėtą prancūzą išgydė geru
sprigtu, o tiksliau kumščiu į nosį. bet ir šį samprotavimą dabar laikome klaidingu. nes kitas puikus, tikslus ir
šmaikštus italų rašytojas įrodė, kad jo kraštietis ariosto
apsiriko ir kad rolandas buvo išgydytas labai veiksmingu vaistu ir aštria dieta. štai jo žodžiai:
Ad orlando ritornaro la sanitade
Molta aqua, poco pane, e bastonade.
tai reikštų:
Rolandui sveikatą grąžino
Daug vandens, mažai duonos ir dažni vanojimai botagu.
ir čia, gerbiamas skaitytojau, šiek tiek nukrypsiu, bet
noriu atvirai pasakyti, kad šis itališkas gydymo būdas
man nepaprastai patiko: nes visa savo esybe yra ne tik
tobulai išmintingas, bet ir daugelį kartų pasiteisinęs. todėl samprotauju, kad tas pats sėkmingas metodas galėtų
būti pritaikytas visiems galvos ir širdies negalavimams,
kuriuos mūsų mokyti kaimynai iš vakarų labai protingai ir taikliai psichinėmis ligomis pavadino. nes psichinė
liga tai tas pat, kas sielos liga, o kad mes sirgdami numirštame, tad išeina, kad mūsų siela pavojuje ir ji sugenda. todėl, be abejo, labai sėkmingai bei veiksmingai tam
padėtų metodas, pritaikytas rolandui. tad jiems iš visos
širdies linkiu geros sveikatos ir gero apetito ir manau,
mielas skaitytojau, kad ir tu palaikysi mano nuomonę,
o dabar grįžkime prie reikalo.
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jau sakiau, kad prie bockų mūsų specifikas beveik išnyko ir drauge prarado savo paklausą. Ką gi daryti? viskam yra priemonių. mūsų bevardis autorius sako, kad
jau kurį laiką prie dono tas pats augalas labai išvešėjo ir
pasirodė itin veiksmingas; taip pat prie šios upės krantų
jau nemažai garsių daktarų minėtąjį specifiką sugeba sėkmingai ir taikliai naudoti. tad pagal tuos pastebėjimus
sudariau tokį gydymo planą.
Kadangi daugelį mūsų ligonių esame įpratę siųsti
taisyti sveikatos prie įvairių užsienio vandens šaltinių,
tad prie šių vandenų reikėtų pridėti ir dono vandenis.
Prie jų ateityje siūlyčiau siųsti visus psichikos ligonius ir
kiekvienam jų dėl consiliumo priskirti po du gydytojus. o
kadangi dabar apie psichikos ligas nesirengiu kalbėti, palikdamas tai vėlesniam laikui, apsiribosiu tik juromanija.
būčiau patenkintas, jei tiems ligoniams kiekvienu ryškiu
atveju būtinai lieptų važiuoti prie dono, o jei priešintųsi,
tai dėl meilės artimam lai nuveža juos ten prievarta. Paskui dėl consiliumo tegul priskiria bent tris ar keturis gydytojus. nes šie išminčiai – tikrieji eskulapo palikuonys:
turi vešlią barzdą ir už diržo visuomet nešiojasi specifiką,
kad būtų galima greitai padėti. būtent tenai, paskyrus ligoniui anksčiau aprašytą dietą, siūlyčiau dažnai jį įmerkti
į doną, o galvą, kaip labiausiai pažeidžiamą kūno dalį,
nuskusti ir bent tris kartus per dieną smarkiai aplieti
dono vandeniu. o po to, nors kartą per savaitę, pavyzdžiui, kiekvieną penktadienį, dalyvaujant visam consiliumui, tegul vienas jo narių ligoniui įkrečia po 50 porcijų to
gerojo specifiko. Kai kuriems nepatyrusiems ir baikštiems
gydytojams gali atrodyti, kad tokia dozė per stipri, tačiau
aš patikinu, kad jokiam ligoniui nepakenks ir kad kiekvienas jų po kelių mėnesių tokio gydymo sugrįš visiškai
pasveikęs ir gerokai išalkęs. tad ligoniams ir mūsų kraštui nauda, mineraliniams vandenims – ilgalaikė šlovė, o
specifiko išradėjui – neblėstantis dėkingumas.
P. S. šiam traktatui papildyti ir gerbiamosios publikos labui sumaniau surinkti kai kuriuos ypatingus
šios ligos atvejus ir, jeigu jėgos leis, paruošti jų istorijas.
tačiau toks didelis ir svarbus sumanymas viršija vieno
žmogaus galimybes, tad kreipiuosi į visus mokytus, visuomenės gerovei jautrius skaitytojus, gydytojus ir negydytojus, kad, pastebėję tokius ligonius ar į juos panašius, kuo smulkiau aprašytų jų negalavimus ir atsiustų į
Grindinio žinių redakciją. autorių atminimas medicinos
istorijoje niekuomet neišblės.
1
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nors šis traktatas rašomas vien gydytojams, tačiau jei kartais patektų į rankas kam nors ne iš gydytojų, turėtų žinoti, kad pavieniai
atvejai – tai kažkas panašaus kaip atsitiktiniai.
nosologai yra daktarai mokslininkai, kurie apsiėmė ligas klasifikuoti ir suskirstyti į grupes, kuopas.
žymus Xviii a. pradžios gydytojas.
teismo posėdis, vykstantis ginčytinoje žemės teritorijoje. seniau
lenkijoje – išvažiuojamieji teismai.
morgagni – garsus Xviii a. italų mokslininkas, šiuolaikinės patologinės anatomijos kūrėjas.
Gallas – žymus gydytojas. darė prielaidą, kad tiriant kaukolę, o
būtent įvairius iškilimus ir įdubimus joje, gyviems žmonėms galima nustatyti įvairius sugebėjimus ir psichines galias. remdamasis
tyrimų rezultatais sukūrė mokslą, kurį pavadino krianoskopija.
iš pradžių Gallo teorija susilaukė daugelio pritarimo, o vėliau
neatlaikė mokslinės kritikos.

iš lenkų kalbos vertė em ilij a ivašK ev iČ
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Apie krizę ir kitas
nūdienos aktualijas

�
Krizė – bandymo laikas. silpni žus, stiprūs ištvers, augs
ir didės. sutelkime savo jėgas krizei nugalėti ir geresnei
ateičiai kurti!
�
išvešime kaip nors!.. mes – ūkio kraštas, pramonė menka, bedarbių mums nėra ko bijoti. Pagaliau, kas ten bebūtų po metų kitų, šiandien... mes turime daryti visa, ką
tik galima padaryti tautos labui.
�
Krizė! taip, spauda apie ją rašo. Kažkokie skandalai
amerikos biržose, bedarbių skaičiaus didėjimas anglijoje ir kitur, nauja muitų sistema vokietijoj, gamybos
superprodukcija pramonės kraštuose – visa tai buvo
pramirgėję pro [n.] akis laikraščių lapuose. bet jam, ne
ekonomistui ir ne politikui, atrodė, kad lietuvos tai neliečia. maža kas darosi plačiame pasauly!..

�
Kam krizės, kam pasipelnymo pradžia.
�
nekultūringa, dėl to ir patvirkusi mūsų visuomenė. su
baime kalbama apie artėjančią ekonominę krizę, bet moralinė krizė ir pas mus siaučia jau visu smarkumu.
�
slinko metai, antri ir treti – ir vis rūsčiau niaukėsi kaimietis, vis taupiau spaudėsi karpomas valdininkas, vis
garsiau reiškė protestą bedarbis ir vis sunkiau visus slėgė
biudžeto balansas.
�
bet ėmė rastis ir tokių, kurie mokėjo prisitaikyti ir pasinaudoti. vieni spekuliavo, kiti vogė, treti pataikavo galingiesiems, ketvirti spaudė ir išnaudojo mažesniuosius.
Pamažu kilo ir tvinko visuomeninių skandalų votys. Pagaliau viena kita trūko su trenksmu, aptėkšdama nešvarumais didelį gyvenimo plotą.

K ęs tuČ i o s v ėri o nuotraukos

Krizė atėjo nejučiomis, tylutėliai, kaip naminis vagis, kuris vagia iš pradžių taip atsargiai, kad šeimininkas negreit nė apsižiūri. Kai lietuvos visuomenė pajuto pirmuosius krizės padarinius, ji buvo jau gerokai pratuštinusi
tautos ir vyriausybės aruodus.
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�
didžiausias krizės sunkumas yra tas... kad visi mes norime gyventi taip, tarsi krizės visai nebūtų. maža uždirbdami, mes norime lėbauti, vogdami valstybės pinigus,
mes norime būti garbingi piliečiai, išsižadėję savo tautinių interesų, mes norime būti patriotai, apgaudinėdami
vieni kitus, mes dedamės esą nuoširdūs bičiuliai... esu
tikras, jeigu kas nors nuplėštų kaukę nuo viso mūsų gyvenimo ir nuo mūsų pačių, krizė tuoj pasibaigtų.
�
bet nuo ko pradėti? nuo jaunimo? tačiau jaunimas nėra
savarankiškas. didelė jaunimo dalis jau yra supančiota
rūpesniu dėl duonos, dėl rytojaus, dėl vietos. visa tai
verčia juos derintis, pataikauti, niveliuotis, išsižadėti
savo pažiūrų ir savo asmenybės. mums reikia būrelio
žmonių, nepriklausomų, drąsių, dorų ir teisių, kurie
būtų pasiryžę visur ir visuomet tarti kartų tiesos žodį ir
atvirai pasipriešinti korupcijos bangai. iš čia turėtų prasidėti visuomeninis, tautinis, kūrybinis lietuvių kultūros
renesansas.
�
tada kiekvienas darbas tautinėje dirvoje buvo laikomas
šventa lietuvio pareiga, o kūryba – idealistiniu sielos polėkiu, laisvu ir nesietinu su bet kokiais apskaičiavimais ir
atlyginimais. tačiau, tautai bręstant, visuomenei augant
ir skirstantis, reikalams gausėjant, pasirodė, kad kultūros ir meno ugdymas mažoj atsilikusioj tautoj negali būti
varomas tokiu tempu ir intensyvumu, kaip to reikalautų naujų laikų dvasia ir lietuvos, kaip nepriklausomos
valstybės, prestižas ir garbė.
�
taip... Kultūros reikalai pas mus paskutinėj vietoj.
�
– ar tamsta manai, kad bus lengva apdėti nauju mokesčiu kultūros labui net ir tokius „kultūringus“ dalykus
kaip degtinė, tabakas, kvepalai, kinai ir kiti mūsų numatyti pajamų šaltiniai?
– o kodėl ne? aš manau, kad ir nuo valdininkų algų
būtų galima po trupinį nugnybti. Pavyzdžiui, nuo švenčių priedų bent po 10 nuošimčių.
�
mes dar padirbėsime. jei pavyks įgyvendinti mano projektas, lietuvių kultūros kūryboje prasidės nauja epocha. bibliotekų ir skaityklų tinklas skleis šviesą krašte ir
platins lietuvišką knygą. Kiekvienas provincijos miestas
bus prieinamas dramai, operai, koncertui, simfonijai.
visa lietuva suskambės chorais ir orkestrais. Kultūrinės
pramogos atitrauks kaimo jaunimą nuo „samagono“,
smuklių ir peštynių. lietuvių tautai tada nebus pavojingas joks priešas, net ir politinės nepriklausomybės
netekimas.
�

lietuviškos šeimos klausimas jam tebebuvo aktualus
nuo Varpo laikų. ar ne pats vincas Kudirka ir visa eilė to
laiko patriotų įrodinėjo lietuviškos šeimos reikalingumą
tautai ir sielojosi dėl tokių šeimų nebuvimo. anais laikais svarbiausia to priežastis buvo apsišvietusių lietuvių
merginų stoka. dabar apsišvietusių lietuvių yra net ir
per daug, bet atsirado kitokių kliūčių ir negerovių: žalinga moderniškumo įtaka, ekonominiai sunkumai, šeimų
pakrikimo pavyzdžiai arba, pagaliau, laisvo gyvenimo
patogumai atgrasina daugelį nuo vedybų; lietuviškos
šeimos, bent pavyzdingos lietuviškos šeimos, klausimas
tepasiliko aktualus.

�
Perskaičius šiuos taiklius pasisakymus apie šiandien lietuvai itin aktualius dalykus tikriausiai turėtų sukirbėti
intriguojanti mintis: „Kažkur aš jau tai girdėjau...“ ogi
išties – kur?
taigi skelbiame mažąjį Tūkstantmečio konkursą – teisingai atspėjusių šių aforizmų šaltinį (autorių, leidinį ar
pan.) laukia specialūs Naujosios Romuvos prizai.
siųskite savo atsakymus redakcijos adresu: p. d.
2867, lt-01008 vilnius, arba elektroniniu paštu: nromuva@gmail.com iki rugpjūčio 15 d. nepamirškite nurodyti
savo vardo ir pavardės, tikslaus adreso ir telefono.
Konkurso nugalėtojai bus paskelbti kitame Naujosios
Romuvos numeryje.
Parengė marius miK alaj ūnas

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 2 (567)

salovartė’2009

Penktasis Naujosios Romuvos ir Nemuno susitikimas prie Merkio
Poezija kaip bendravimo būdas

nuoširdžiausiai dėkojame nenuilstantiems svetingiems sodybos šeimininkams
vitalijai ir tomui žibams
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Jonas balčius
* * *

Jonui Būgai atminti

kas aš toks –
taip beviltiškai amžiams
pasenęs,
tarsi smėlis vidurnaktį,
tarsi vėsa.
arba augalas,
šimtmečiais
tyliai ir
skaisčiai gyvenęs,
ir pražuvęs
kartu
su laikų iš nakties
netiesa!

jau žinau, jau girdėjau tą vakarą vėlų rugpjūčio,
kad sugrįžta žiema, dargana ir kad vėjai vėl pučia
ten, toli kalnuose, kur viršūnių šalti horizontai
laukia mano aukos,
laukia mano valtelės prie kranto –

o vis vien –
tik pažvelk –
vėlei rudenys eina
su lietum,
su tamsa –
ūkanota giria.
ir suklupus prie aukuro
rauda
Medeina.
ir tyli
tarsi žemė
jos skausmo tąsa –

bet bijau aš ir vėl – tokie tamsūs tie vandenys Stikso,
kad nuklysiu ne ten ir kad ten amžinai pasiliksiu.
ir dvejoju aš vėl –
nežinau, ką kelionėn man reiks pasiimti,
gal gyvenimą šį, o gal nuostabą, kančią ar viltį?
netikėk manimi, jei laikuos būsimuosiuos raudosiu –
tokia mūsų dalia – vabalėlio ir kruvino uosio,
kai atžergia ruduo,
ir kai šaltas dangus pasitinka,
stingsta Stikso vanduo
ir žuvėdra į tamsą suklinka – –
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b a r b a r a G r u s z k a -zy c h
lėlės galva

pokalbiai

lėlės galva vieną akį
sugadino nemandagi liga
atsisuka į smėlio dėžės pusę
po nuodėmingu voku tūkstančiai smiltelių

kartais namas ima kalbėtis su manim
bet nebijau kai netikėtai atsiveria
balkono durys tarsi kažkas
įeitų o girdis tik vėjas
arba tas pats vėjas staiga apkabina
sienas ir spusteli kad net užuolaidos prisiglaudžia
prie langų man stebint leidžiasi
glamonėjamos arba mėtų lapeliai šlama
ant palangės kaip svirpliai žolėje
kartais vis dėlto nukrenta garsiai
ant grindų kaip metalinis šaukštelis
ir pažadina mane tvankią naktį
kai viskas atidaryta
galiu kiekvieną akimirką išeiti iš namų

mama tėte šaukiasi jų pagalbos
vėl yra kieno nors vaikas
užuot ieškojęs naujų žodžių
atsako įrašytu tekstu
dabar turi tokią galvą
ant pečių o tie po pižama
visada gali ją padėti ant pagalvės
kai šaukštas nugramzdina į sapną
tiktai plaukai kaip ir dera žyla
tarsi tai nebūtų lėlė
o žmogus mano tėvas
šukos jo dievas skaičiuoja dienas

bijau kai kūnas pradeda kalbėtis su manim
nes negaliu iš jo išeiti nė akimirkai

musė

kelionės

1
sėdi vienas
šalia šaukštai šakutės lėkštės
ir paskutinė gyva musė ant staltiesės krašto
visai gera draugija

vasarą prasidėjus karščiams
išsinešu į balkoną apklotą kad pasak mamos
pagulėčiau kietai

2
musė
vaikštinėja po lapą
palieka pėdsakus
iš įpročio pradedu juos skaityti
3
ties kieno palaikais zuja musė
tūpdama ant laikraščio puslapio
su šviežiais nekrologais
4
musės zyzimas
tavo balsas mano balsas
ir staiga musgaudžio pliaukštelėjimas
kaip visada antausis sienai

matau iš viršaus kaip medžiai galynėjasi tarpusavyje
užmigtų jie be vėjo
ir kaip žolės šiaurinėje kiemo dalyje užaugo
matau mašina ten stovi seniai nevažiuoja
nežinau kas jos savininkas
ir kodėl vasaros savaitgaliais nepalieka miesto
gal kaip ir aš išeina basomis į balkoną
su įvairiausių poetų knygomis
ir keliauja keliauja sustodamas tik užkąsti
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* * *

* * *

žiūriu pro langą į vyšnių viršūnes
ir trapius vijoklių nėrinius
ir mąstau: kada nors tai baigsis
mano pėdos liečia lentas
rievių gyslelės kutena užpenčius
galima juoktis iš laimės
kad grindys vėsios
o virš jų karštas oras
bet aš mąstau: kada nors tai baigsis
įeina mama
kad primintų man
jog esu duktė
paberia virtuvės kvapų
užuot prašiusi dar kąsnelio
mąstau: kada nors tai baigsis
saulė po lietaus išlenda
drąsesnė nei anksčiau
nors jau šitiek švietė

rūsyje keli lankytojai
alaus klepsidra matuoja laiką
liežuvio liepsnelė šnypščia kai
pradedame bartis
klastingai prirašau ant tavo sąskaitos
tuščių vilties nulių
tą juodų kelnaičių nekrologą
gali perskaityti tik po ana suknele
Iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė
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Mindaugas Mi lašius-Montė
T. Brassas filmuoja M. M.*
konjake
pa mirko
cigaro galiuką
ir žiūri
į girtą
Marilyn Monroe
užpakalį
susika upęs

Jei kranktels kranklys šį rytą
Žinau – kranktels kranklys šį rytą. Stovėsiu
ant liepto virš ežero. Kranktels. Kai ausiuos
šilkinę kojinę. Rytą kaip kojinę. Taip
kojinėsiu ant liepto ir. Sepukupil
ve nė žarnos. Tik kojinės o, šilkinės. Garuos
ant liepto virš ežero. Klykaus
kirai ir žuvys suplauks. Prakaituotas
kojinių raštas ilgai. Virš ežero. Liepto
nėra ir kranklio. Tik kojinė o, šilkinė. Gerklėj.
Stemplė šilkinė. Liežuvis
a’pautas. Ir. Kojinėsiu. Tuo liežuviu
po ežerą. Išsikvėpsiu.

stebi juo
sliuogiančią
kvapnaus
prakaito aš ar ą
Marilyn vis
klausiasistento
ar aša ra pa
kankamai blizga
oh lyridė
signora
causa nostrae
laetitiae**

Išdrožk man krikštą, mylimasis
Mėlynieji dangaus irisai
Dabar, kai tėvas
užmiesčio žvyro karjere
pasiklojęs lietpaltį glamonėja
spigią moterį, netoliese
jo septynmetė duktė
žaidžia akmenėliais, gi
mano žila kalė
pakėlusi galvą įsistebi į
žydrynėj apirusį mė mę
nulio papirusą ir apsąla
nuo plaukiančių, mieguistų
katinų:

kic kic kic
rangiam Sfinksui.

Nubudau
lodamas į paukščius sode
ir mano gerklė skambėjo,
lyg skrabalai. O sapnavau,
kad nudyręs šuns kailį
džiovinau jį ištempęs
ant kryžmos. Net šastelėjau,
kai suplazdėjo šilkinis
moters fantomas įsaulyje:
susigėdęs
riečiau drėgną nosį, uodžiau
lūpų dažus ant kaktos.

* T. Brassas niekada nefilmavo M. M., juolab – Marilyn
Monroe;
** ponia priežastie mūsų linksmybės (lot.)
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Pakuros
*

*

*

Ežeras plieskia nakty, žiū
meldo vinis surūdijusi kyšo
bangoj – užmintum – pervertų
gomurį
*

*

*

tūkstantis ir viena
kaitrios nemigo-ss-kruzdės
zuja pažastimis
*

*

*

Mergos žiezdrai
tirta per lietų
*

*

*

Vapsva!
kad įgėlė: iškoriau
dvišaką, plaktą liežuvį ir
tekš keturiom tarsi driežas tekš
tekš balelių šokinukais tekš
per debeso tešlą
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*

*

*

Šaukštai popiet
nučiulpti ir diena
guli įrudus ant stalo
neplautu dubeniu: žiovauju,
musės, štiš, nulaižytos!

Strazdas Strazdui
kad švilpauja
aisiu
basas
kašiku
nešinas
sa sa
šuneli
parnešiu
par upį
prietemaj aj
mykia
raliuotas
raguočius
prieš lėly
mėnuolia
dabotinis
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Viktoras Rudžianskas
***
Vakar
lijo
lijo,
kol šeši galvijai
į elektros vielą
susivijo. Miega.
Kol žolė ataugs,
tol nebus lietaus.

***
laukinės našlaitės
žydi ant prijaukinto
dirvono
ateina žmogus ir
praeina žiedas

Kaimelio arterija
niekada neužželia
takelis į kapinaites –
gyvas ir gyvas
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Albinas Galinis
Stebinti Psichė
To m u i

1
ir kas per paprotys
prisegt monetą prie liežuvio,
įtrinti kvepalais, aliejum kūną
ir mimo judesiais pamėgdžiot
mirusiojo šokį –
juk nežinia rytų ar vakarų kryptim
srovė nuneš įdiržusį nuo šalčio luotą...
jei senis aklas?
jei naktis kurčia?
jei puikenybė nugalės dosnumą?..

3

grandinės menkos,
bet glėbys Tantalo –
ir neištrūksi – saugomas esi
kitaip – kokia nauda iš sielos mokslo?..

tarytumei tikri lošikai
aptardami nebūto mūšio eigą
slankiojo kariai,
po vieną karvedžiai
raudonais dryžiais gražintom chlamidom:

2

išpaikino taika
sapnais maitintą sielą,
bet kraujas antrino:
gyvybės senka pakraščiai –
lėkštę kurią
nusvers
besipuikuojanti ir tariama ramybė...

rampos šviesoj žiūrovai –
atlikėjai,
kaip vadeliotojai (tiesiog iš hipodromo)
sugužėję
pasveikinti vaiduoklių – dvasių
sugrįžusių į kūnus,
išsimazgoti paskalų maudykloje
ir paplepėti
apie laiko atvašas,
nustelbusias raidyną sodo...

4
kai alkį rytmetys pažadins
ji tuščią dubenį ant stalo neš:
nors šypsena veide tylės
ir gelmėje vyzdžių
regėjimo upokšnis kalsis
deja
it sapno užraktas atrėmęs naktį
kelionės važis subyrės
ir užsiskleis sumanymų knyga
(net lapų šnabždesys baugina)
o lanko pusmėnulis tykos
prieblandos delne
taurės
dievams nuliejusios salsvoko vyno.
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Rūta broker t

Delta
gula šešėliai dangaus
ant šiurpstančių vakaro marių
kosti laivo pirmagalis
springdamas dūžtančiu vandeniu
dešimt mazgų priešais vėją
šimtas bangų priešais kilį
farvateris – aidinti pieva
papasakok, kaip mane myli
debesys – burių šešėliai
po burėmis ošia dangus

Pasikalbėjimai
I
– kai pamatau tave
užsimiegojusią
ir susivėlusią, –
sakei,
– tai mano mintys
ima
ir susivelia – – –
II
niekada nesakei,
kad patinka, kai aš kalbu,
o tu, rodos, ir negirdi
ką sakau
žodžiai iškrinka vaikais,
išsislapsto po metų sijonais
neinu jų ieškot, nes žinau –
vis tiek nesurasiu

***

nuslysta vakaras it šilko kojinė
tarsi laivelė paskui upę
ir tavo akys it laivelė
po mano upę plūkinėja
ant laivės vakaras šilkinis
ant odos – atšvaitas nuo upės
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Va i n i u s b a k a s
Sojos kronika
Pasėjau soją
Ėmė ir išdygo
Atsikeliu iš ryto
Žiūriu pro langą
Soja žydi
Gražu

Šalia kaliausių porą pastačiau
Mundurais aprengiau
Mundurai praplyšę
Šienas pro skylutes nepadoriai
Išlenda
Bijo ožkos
Bijo ožiai artintis
Prie mano sojos
Ir senmergės bijo

Pradėjo skųstis kaimynai
Esą soja jų ožkas pas mane
Vilioja
Susirenka jos aplink
Mano soją
Galvas kraipo

Pasižiūriu vakare pro langą
Gražu

Pakeliui namo
Kone visą pieną iš
Tešmenų išlaisto

Mėnulis per sunkus
Nukrenta

Pradėjo skųstis ir senmergės
Kad po jų langais
Ožiai nebesitrina
Žolės nuo langinių
Nerupšnoja

Sėdžiu sau tamsoj
Ir juodos mintys
Virš galvos sukasi

Stovi kaliausės skylėtais mundurais
Žvaigždžių prisikarsto
Mėnulį užsikabina

Vis dažniau eina sojos
Pažiūrėti
Su ožkom aptarinėja sojos
Augimą

Ateis ruduo
Soja supus
Ir vėl nebus džiaugsmo
Reikia ką nors daryti
Savo soją kažkaip į istoriją
Įkišti

Taip įsiplieskė nesutarimai
Ir nutariau soją aptverti
Militaristinį režimą lysvėj įsteigti

Užsidegiau šviesą
Paėmiau pieštuką popiergalį
Ir užrašiau:

Paėmiau septynis metrus
Spygliuotos vielos

Vieną 2009 metų pavasarį
Būdamas apysveikio
Proto
Savo valia
Dievulio padėjimu

Ištempiau per lauką
Aplink duobių prikasinėjau
Paparčių lapais
Uždangsčiau

Pasėjau soją –
Ėmė ir išdygo – – –
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A lg i ma nt a s ly v a
Rasos
Gaudžia rasos
Teka apsnūdusi pieva
Vėjas galanda smilgų kankles
Beržo lapuose skęsta nulaužta eglės šaka
Į debesis grimzta sužeistas mėnuo
Aštrūs laužai geria rytmečio miglą
Aidą slėnio taurės
Įstrigau tarpduryje kelmų
Nesugebėjęs įžengti
Į šventą girią

Aušra
Laužai į debesis plukdo alkanas pušis
Sidabrinę riekę riekia ryto rasa
Aušra skina nakties gėles
Mėnulio dalgis pjauna žolę
Laša saldžios žvaigždės
Bunda akių spalva
Linkiu vėjui
Nemirt
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Romua ld M ieczkowsk i
Mano barbaras
Mano barbaras akivaizdžiai
su prievarta apsipratęs
mėgsta kruviną kepsnį
ir ašarą spaudžiančius filmus
čia pat po ranka neapykanta
Mano barbaras slepia
tolimuose miestuose meilę
tik retkarčiais ten išsiruošia
nes ką pasakyti neturi
Bjaurisi juo humanistas –
vegetaras su mokasinais
iš veršio odos
jo maištas vienpusis
lyg telefonas pagalbos
***
Poezija – kaip meilė
arba ji yra
arba jos nėra
Iš lenkų kalbos vertė Vytautas Dekšnys
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Alv ydas Aja

Be meilės
(Apvaizda)
Juk būna, kad
be meilės mirti
noris ir – gali
gali net gyvas
būdamas numirt
palaidot šviesą
savyje, užkalt
tikėjimą ir viltį
šitaip – viską
numarint savy
išbraukt, ištrint
-------------------

Tai pasakyk
ar vystantis
augina žiedą
tai pasakyk
ar gieda paukštis
be širdies
Gali gyvent
kaip pagalys
be meilės
gali žydėt
kaip medis
pakelės
Juk būna, kad
gali – ir taip, ir
taip, bet visad
ieškai meilės
Vilnius, 2006–2009

K azim ie r os lyvie nė s ir Gi edrės Putni K ai tės nuotraukos
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Gi ed rės Putn iK aitės nuotrauka

Juvenes dum sumus

Aušr inė

ši Audv y t y t ė

PROBĖGIAIS

MIK

Probėgiais
į tylą
užmirštas kelias
neloja naktimis nes
bijo
gūsiais užmušti
savus kitus
ir nepažįstamus žmones
kur liūtys išverda
po akmenio skalda
gyvuok
dievai išnyksta
trupinių sauja
atiduodu namus

tyluma akmenyse
snaudžia juokai
tuščios balos
pėdsakai vaikiškų liūčių
giedrėja norai sukalti
ne kryžiumi
keliasi medis
traukiniais dundėjusiais ramumą
tamsuma akių pakraščiuos
kartais žvilgteli
į tolį
miegantys kankorėžių šypsniais
mik, užmik

Juvenes dum sumus

VYNU NUOSKAUDOS
vynu skalautos nuoskaudos
ištirpo pavasariais
šypsenos, šypsenos
atsidūsėjimais kvepia
akys ramybės ir gatvės
šviečia žibintai
ir trumpam kada vaikystėj
išnyksta pasitikėjimai
savais, gyvais, mirusiais
sienomis
bėgi atgal ir nerandi
kas buvo vynu ragauta
ilgesių kauksėjimais
trauksies atgal į žibintų laukus
galiausiai
vynu išskalbti ilgesiai
gimdys ir verks rudenius

ŽVAIGŽDĖS IŠ PIEVŲ
pavirsim
plasnojančiais rudeniais
vyturiais rytiniais
be miego nukankinti
kūnai akys sielos
klajojančios pavienės
mintys
nedegins paryčiais
vandenimis užpilsim
dangų kasdieninį
išmušim nuodėmei akis
beprotes
ir mūzas kepsim
žvaigždėmis iš pievų

MŪZŲ ARBATA
išgersim paskutinius
lašus
mūzų arbatos
blaivėsim rytmečio
rasom
ieškosim kitų garsų
upių čiurlenimais
kvatosim
tupiančiais drugeliais
palanges nutiesim
paskutiniais lašais
praverksim į dangus
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ir rėksim ALIO
ALIO
Kas ten išgėrė
Paskutinius lašus
Mūsų arbatos

PRIMINIMAS
Brėkštant rytui
uodžiu užsilikusį
vakarą
ne skaudžiai
tyliai užsimerkus
langu šokinėja
nelyginant ruduo
lietaus zuikiai
kambarys šypsosi
žvakės užgęsta
o brėkštant mirksniui
uodžiu paskutinį
sapną
tylų kaip niekad
išskridimui laikas
juk naktim šviesiau
taku į dangų

BALTOJI DIENA
baltąsias dienas
sapnuodami
(be klosčių tos
mintys)
paklotose sieninėse
lovose
už paveikslų
tapytų šiurkščiomis
rankovėmis
krentu į žalsvą
megztinį patalų
supuosi it ant
mamos rankų
ramybės atradimui
ir nusižiovauju
ramu kaip tądien
baltąją dieną
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JA n Av ič iū t ė

Jorė – sugrįžimas
prie baltiškųjų šaknų

B

Kr is tin o s v r ublia us K aitė s nuotraukos

alandžio 25–26 dienomis etnografinėje sodyboje
Kulionių kaime, molėtų rajone, jau tryliktą kartą
atšvęsta jorės šventė. „šią šventę lietuviai švenčia
nuo neatmenamų laikų, – pasakojo renginio organizatorius, etnoastronomas vaidila jonas vaiškūnas. – žygeiviai ir romuviai šią šventę atgaivino praėjusio amžiaus
viduryje. o mes Kulionyse, šalia observatorijos, švenčiame nuo 1997 metų. jorė – tai laikas, kai po pavasarėjančiu dangumi medžių šakų juoduma pasidengia
švelnia išsprogusių pirmųjų pumpurų žaluma, kai iš
po žiemos nuleipusios negyvos pilkos pievos nubunda
gražiai pažaliavusios, kai žalias atgyjančios gyvasties
ūkas apgaubia žemę, medžius, žmones ir visus gyvius.
tai jorė – atgimstančios gyvasties jėga skelbianti naujuosius metus. tuolaik mūsų, kaip ir kitų pasaulio tautų,
protėviai švęsdavo gamtos atbudimo šventę, šventę, po
kurios prasidėdavo naujas gyvenimas, nauji metai. išgyvenęs niūrią ir šaltą žiemą žmogus vėl atsiveria gamtai,
o gamta žmogui.“
nors ir negausiai, bet jau penktadienį, balandžio
24-ąją, žmonės ėmė rinktis etnografinėje sodyboje. Čia
jų jau laukė žvaigždėčiausias visoje lietuvoje dangaus

skliautas (ne veltui Kulionyse pastatyta observatorija, kurios neseniai rekonstruotas bokštas per renginį
nuolat mus lydėjo). šeštadienį nuo pat ryto vyko talka,
žmonės buvo raginami padėti, mat tvarkant šventinę
erdvę kuriama darna aplinkoje ir savo viduje. Po pietų visi norintys grupelėmis buvo kviečiami į apeiginę
pirtį. visi visatos pradai – ugnis, akmuo, vanduo, oras,
garas, medis, žemė – teikia mūsų dvasiai ir kūnui dieviškųjų galių. visi išdrįsusieji išsikaitinę, išsipėrę ir išsimaudę gėlame lenktinio ežero vandenyje švaria bei
pakylėta siela patraukė į vakaronę – naktišokius arba
prie gausybės draugiškų dainingų laužų. nors naktis
dar buvo žvarboka, dainos po žvaigždėtu dangum netilo iki paryčių.
išaušus šviesiam ir saulėtam sekmadienio rytui, vos
spėję prasikrapštyti akis po bemiegės nakties, dalyviai
jau buvo kviečiami į sueigą senovinėje dangaus šviesulių stebykloje. buvo užkurtas aukuras, apie šios šventės
reikšmę kalbėjo ir visus sveikino vaidila jonas vaiškūnas
ir Romuvos krivis jonas trinkūnas. užkūrus aukų katilą
bendroms vaišėms (tai seniausias aukojimas, į kurį pagal
senovės baltų tikėjimą susirenka ne tik sukviesti svečiai,
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bet ir protėviai, ir dievai) daugiau nei pusės tūkstančio dalyvių (daug žmonių atvažiavo sekmadienio rytą) eisena, skambant ansamblių Kūlgrinda ir
Gilė giesmėms, patraukė Kulionių piliakalnio link.
šventakalnyje vyko pagrindinės šventės apeigos,
skambėjo senosios giesmės, norintys galėjo paimti į
rankas krivūlę ir visiems išsakyti nuoširdžius palinkėjimus. besižavintys baltų tikėjimu galėjo įsišvęsti
į romuvius (tokių, daugiausia jaunimo, buvo bene
penkiasdešimt). Per apeigas nepamiršta ir Kauno
žygeivė daina ramanavičiūtė, 1988 metais tragiškai žuvusi tvarkant piliakalnį. Po apeigų keletas
Varingio gyvosios istorijos klubo karžygių inscenizavo viduramžių kovą. Grįžus į etnografinę sodybą,
dangaus stebykloje tęsėsi apeigos – buvo aukojama
ir ratu siunčiama duona, gira. Gamtos prieglobstyje priimtos dangaus ir žemės dovanos sau ir savo
artimiesiems. toliau dangaus stebykloje vyko joriukų palabinimas. joriukai – tai vaikai, turintys
vardus su šaknimi jor-, jar-. jie buvo kviečiami į
rato vidurį. visi susirinkusieji giedojo Dijūta kalnali.
(Pernai giesmė buvo giedama man vienai, o šiemet
pagrindiniame rate jau buvome šešiese.) Galiausiai
Perkūno šventovėje aukojome atsivežtus akmenis
ir sakėme palinkėjimus taip kurdami darną, paskui
valgėme šventinį viralą, supomės sūpuoklėse ir ridenome joručius – margučius. Krikščioniškame pasaulyje jorės atitikmeniu laikomos ne tik jurginės
(švenčiamos balandžio 23-iąją, kaip senovėje jorė),
bet ir šv. velykos. vakare kantriausieji kartu palydėjo saulę.
„jorė – tai pavasario šventė, mūsų baltiškieji naujieji metai. tai šventinė vienminčių sueiga su savo tradicijomis, – aiškino jonas vaiškūnas. – yra dalykų, kurie žmones vienija ir
kurie skiria. antai politika ir mokslas kelia klausimą „arba–arba“. Kultūriniai, dvasiniai judėjimai paprastai vienija, stengiasi sujungti sakydami „ir–ir“. tai, kas vienija skirtingus žmones, vadinama tikėjimu, pasaulėjauta, bendrumo kultūra. juk
visiems, kurie siekia panašių tikslų, būtina kartkartėmis susirinkti ir veikti kartu. to reikia ir esperantininkams – neutralios
tarptautinės kalbos šalininkams. to reikia ir mums, etninės
lietuvių kultūros puoselėtojams. bendram susibūrimui ir veikimui derinti kaip tik ir padeda kalendorinių švenčių ciklas.
užsibrėžėme tikslą atgaivinti mūsų protėvių tradiciją, – toliau dėstė jonas vaiškūnas, – naujuosius metus, kaip seniau,
pradedant pavasarį, kai gyvoji gamta dar tik pradeda kilti iš
žiemos miego, kai nugriaudi pirmas perkūnas, sprogsta gyvybės galių pumpurai, pasklinda pirmoji žaluma – jorė. Kasmet paskutinį balandžio savaitgalį siūlome visiems atitrūkti
nuo dirbtinai sukonstruoto civilizacijos pasaulio ir pasijusti
gamtos vaikais, sugrįžtančiais savo tėviškėn. Kai sprogsta
pumpurai ir mumyse skleidžiasi pirmapradės gamtos galios,
įkvepiančios jėgų visiems metams. štai tuomet ir yra tikrieji
naujieji metai. daug kam tai yra nauja pradžia. tokia tad yra
mūsų jorės šventė.“
jei susidomėjote, nebūtina laukti kitų metų: įvairiose lietuvos vietose švenčiamos mildos, rasų (Kupolinės), vėlinių
(ilgių), užgavėnių ir kitos šventės. daug susidomėjimo sulaukia Romuvos stovykla.
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keturiasdešimt trys

K

ristina nebuvo niekuo ypatinga. bent jau taip manė
pati. laikė save stora, nors kaulus galėjo užčiuopti
per storiausią ilgą megztinį. nemėgo valgyti ir nevalgydavo paromis. tarėsi save įveikusi.
– jie niekada nesupras, kaip gera būti laisvam, nes
joks (girdi?), joks žmogus negali būti laisvas, kol yra
priklausomas nuo savo kūno, – kalbėjo ji vieną vakarą į savo diktofoninį dienoraštį. vadino jį dienogirdžiu.
Pasiklausydavo savaitgaliais ir rašydavo eilėraščius iš
minčių, kurių nelaikė savomis. Praėjus parai, o kartais
ir mažiau, po žodžių įrašymo, ji nebetikėjo, kad kalbėta
jos. apsimetė nepažįstanti savo balso.
– Kaip gali būti laisvas, jei nuolat galvoji, ką įsidėti į
pilvą ir kur tai išmesti praėjus tam tikram laikui? – tęsė
mergina. – išeitis yra. ne, ne, tai ne mirtis. jokios mirties. tai būtų pralaimėjimas prieš kūną. nejau galime
sau leisti būti tokiems silpniems? Kūnas yra mano. aš
jo valdovė. jis turi, privalo man paklusti.
ji nutilo ir palietė nuogą savo pilvą. tarėsi apčiuopianti žarnas, skrandį. suleido nagus. nusišypsojo iš
pasitenkinimo.
– Penkta badavimo diena, – sušnabždėjo į diktofoną
ir jį išjungė.
tuomet nuėjo į vonią ir pasisvėrė. šįvakar rodyklė
sustojo prie skaičiaus 43. Kristina nulipo nuo svarstyklių,
nusimetė rūbus, tuomet užlipo vėl. rodyklė nepasidavė
ir teberodė 43.
iš virtuvės atbėgo katinas ir ėmė glaustytis prie
nuogų merginos kojų. jo kailis buvo trumputis, mat per
vienas išgertuves, o tiksliau – prisigertuves, ji su keletu
vaikinų nuskuto katiną plikai. Proceso neatsiminė. buvo
neapsakomai gera valdyti ne tik savo kūną, bet ir kitą
padarėlį. Katinas keletą kartų sukniaukė. megina nuėjo virtuvėn, įmetė jo indelin keletą Whiskas gabalėlių.
Grįžo vonion, atsistojo prieš veidrodį. šis užėmė pusė
sienos. iš jo į Kristiną žvelgė laiba mergina išsišovusiais
klubo kaulais ir šonkauliais. Pastarųjų visų dar nebuvo
galima suskaičiuoti neliečiant. Kristina kritiškai įvertino savo veidą: per didelė nosis su kuprele, per plonos
lūpos, per aukšta kakta, per daug pajuodę paakiai, per
pilkos akys, per blankūs plaukai. nutarė, jog reikia numesti dar bent devynetą kilogramų. Keletas bado dienų,
diena valgymo ir vėl badas. Programa veikė. ji beveik
įveikė savo kūną.
Pasigirdo beldimas į duris.
Kristina užsimetė ant nuogo kūno žalsvą chalatą ir
nuėjo atidaryti. už durų stovėjo juozas – gal šešiolikos
metų vaikinas ilgais, netrinktais plaukais ir maža riesta
nosyte, kurią puošė keletas strazdanų.

– labas, – tarė jis įeidamas. – einam?
– Kur?
– Kaip tai kur? juk tarėmės. šiandien pas roką.
– bet aš nenoriu... – sumurmėjo Kristina, atsisėsdama ant palangės. jos chalatas prasiskleidė, atidengdamas
kaulėtas kojas. juozo akys lipte prilipo prie atsivėrusio
vaizdo.
– e-einam, – tarė jis, perbraukdamas ranka per plaukus.
– Kas ten gero?
– Grįžo tomas. Parsivežė. sako, gera.
Kristina pasimuistė, nušoko nuo palangės, susirado
cigaretę ir prisidegė.
– nori? – paklausė jo.
jis šyptelėjo, paėmė cigaretę iš jos rankų ir užgesino į sieną.
– eime, – tepasakė.
mergina atsiduso. Čia pat nusimetė chalatą, ir, juozui ryjant jos kūną akimis, užsitempė džinsus ir palaidinę.
miestas spindėjo žibintų šviesoje. ūžė pralekiantys
automobiliai. Kaukšėjo jos aukštakulniai. ėjo gal penkiolika minučių, tik staiga ji sustojo, atsirėmė į sieną ir
atsisėdo, atremdama nugarą į ją.
– bet aš nenoriu... – suinkštė.
– niekas neklausia. reikia. juk grįžo...
– man nusispjaut, kas grįžo, o kas ne! – sušuko ji ir
pati krūptelėjo nuo savo balso. jis pasirodė keistai spigus
ir tolimas. svetimas.
juozas prisėdo greta.
– man taip negera, taip negera... – murmėjo ji. – tu
nieko prieš, jei aš... – nebaigė ji ir trenkė galvą į už nugaros esančią sieną. akyse aptemo, ausyse suūžė, galvoje
kažkas sudužo.
– eime, – tepasakė juozas, pakeldamas ją. – Patarčiau mažiau kalbėt ten. šypsokis. na, žinai, ta tavo šypsena, kuri „verta ne milijono, o kelių grašių, nes tokios
šypsenos pinigais neįvertinamos“.
Kristina susikišo rankas į džinsų kišenes. Gyvenimas neatrodė keistas. jis buvo per daug gyvenimiškas.
Po penkių minučių pasiekė niekuo neišsiskiriantį
daugiaaukštį. jo šleikščiai gelsvai nudažytas sienas Kristina lietė it pirmą ir paskutinį kartą. Kopdama laiptais ji
braukė pirštais per gumbuotą jų paviršių. dvokė šunų
išmatomis.
Kadaise turėjo geriausią draugę. Prisiekė amžiną
draugystę. svajojo, kaip susitiks po dvidešimties metų
ir moteriškai plepės apie savo vyrus, vaikus ir kasdienius rūpesčius, kurie abiem bus malonūs. vieną dieną
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ją partrenkė automobilis. jos kūnas skrido keletą metrų
ir nukrito į pievą. žmonės kalbėjo, kad likimas pasielgė šlykščiai – draugės veidas tėškėsi į šunelio išvirkintą
maistą.
– juk jis manęs nemyli, ar ne? – paklausė ji tyliai
juozo, kai jis ieškojo buto raktų.
– Kas toks?
– jis...
– verčiau patylėk, mergaite, – atsiduso jis, įstumdamas ją į butą.
bute buvo tamsu, tik koridoriaus gale pro tarpdurį
sklido šviesa. tyliai pravėrė duris. ant lovos sėdėjo tomas, greta jo glaudėsi Kamilė, tadas, audra, rokas, andrius ir evaldas. daugybė vardų ir nė vieno veido.
– ooo, mano gražuole, – nusišypsojo tomas ir apkabino atėjusią merginą. – nagi, nusišypsok.
mergina išspaudė šypseną.
– štai kur šypsena! – susižavėjęs pliaukštelėjo jai
per užpakalį. – Pati gražiausia pasaulyje. tokia šypsena
neverta milijono, o tik kelių grašių, nes tokios šypsenos
pinigais neįvertinamos, – išdidžiai pasakė jis ir užsivertė butelį.
Po to ant lovos užsivertė Kristiną, pirštais pražiodė
ją ir iš savosios supylė jai deginantį skystį. mergina ėmė
kosėti, springti, tačiau prarijo. tuščiam skrandžiui tai
nepatiko. Kristina jautė, kaip viduje kažkas ėmė degti.
tačiau šįkart griebė butelį pati ir nurijo dar keletą gurkšnių. Po keleto minučių viskas tapo iškreiptai linksma ir
spalvinga. Po penkiolikos minučių ji jau raitė savo kūną
muzikos ritmu. aplink ją susėdusių žmonių rankose sukosi suktinė. aitrūs žalsvi dūmai apgaubė Kristiną ir ji
pasijuto it indų deivė, savo šokiu kurianti ir griaunanti
pasaulį. tuščia galva net nebandė prisiminti jos vardo. o
gal tai buvo jis. muzika valdė ją, ji valdė muziką. viskas
sukosi, sukosi, sukosi...
Kristina gėrė šaltą vandenį iš čiaupo ir prausė juo
gelsvą veidą. o gal tai veidrodis buvo gelsvas? ji nužvelgė save jame ir nustėro. tai buvo ne ji. svetima. nusišypsojo. šypsena neverta milijono. Prisiminė julią roberts.
dar kartą nusišypsojo. trenkė kumščiu į sieną. norėjo į
veidrodį, bet išsigando sužeisti tą svetimą gelsvą būtybę.
atsisėdo ant klozeto ir ėmė linguoti pirmyn atgal.
į vonią užėjo vaikinas. nebeprisiminė jo vardo. andrius, tadas, evaldas – koks skirtumas.
– jis juk manęs nemyli, ar ne? – paklausė ji, viltingai
pakeldama akis.
– Kas?
– jis...
andrius-tadas-evaldas priėjo prie Kristinos ir ėmė
bučiuoti jai kaklą.
– Gal... jis... tavęs... ir... nemyli... bet... aš... – murmėjo jis.
Kristina čiupo vaikiną už plaukų ir atitraukė jo galvą. skvarbiai pažvelgė jam į akis.
– jis, dievas, manęs nemyli? Kas tau sakė? – lėtai
iškošė žodžius.
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– Koks dar dievas, pupyt? nėra jokio dievo. esam tik
tu ir aš, tu ir aš, tu ir aš, – kartojo andrius-tadas-evaldas
kikendamas.
Kristina atstūmė jį ir toliau lingavo pirmyn atgal.
viskas buvo aišku.
– na, kas gi tau? – lipšniu balsu paklausė vaikinas.
– eik šalin.
– myli tave tas tavo dievas. myli. tik raminkis. verčiau nusišypsok. nagi. šyyyypt, – rankomis jis tampė
Kristinos skruostus.
– sakei, kad nemyli, – įtariai pažvelgė ji.
– Koks gi skirtumas, mažut. visus jis myli.
– net ir tuos, kurie jo nemyli?
– Ką aš žinau. nesu pakankamai girtas, kad kalbėčiau tokias nesąmones, – nusikvatojo jis ir įsisiurbė merginai į lūpas.
– eik šalin.
– neisiu.
– eik šalin.
andrius-tadas-evaldas užrakino vonios duris.
– eikš, – tarė, pakeldamas ją nuo klozeto. atsuko
merginą į gelsvąjį veidrodį. – renkis, – liepė.
– eik šalin.
– renkis.
– eik šalin.
jis ėmė plėšti nuo jos rūbus. Kristina tylėjo. tik atrėmė galvą į veidrodį. akimirką jos akys susitiko su gelsvaodės svetimosios žvilgsniu ir viskas tapo aišku. atitraukė galvą. iš visų jėgų trenkė ją į gelsvaodės kaktą. Pažiro
stiklai. moteris dingo. akyse aptemo. Po valandėlės prašviesėjo. vaikinas sėdėjo ant klozeto ir stebėjo ją.
– tu nesveika? – paklausė galiausiai.
– ar matei ją? visus 43 kilogramus. taukšt ir nebėra.
– apie ką tu? – nesuprato jis.
– eik šalin.
andrius-tadas-evaldas atsistojo ir atrakino vonios
duris.
– Gal tu neberūkyk daugiau tos žolės, – tarė išeidamas.
Kristina pažvelgė į savo rankas. jos ramiai gulėjo
tarp veidrodžio šukių. Kai kur rausvos nuo įbrėžimų. Palietė kaktą. ji buvo lipni nuo raudono skysčio. dar kartą
pažvelgusi į grindis, pamatė didesnę šukę, iš kurios į ją
žvelgė geltonodės veidas. jos kakta buvo pasidabinusi
raudonos spalvos gelsvo atspalvio grimu.
Kristina lėtai atsiklaupė ant kelių, akių nenuleisdama nuo šukės. akimirksnį joje matė šmėstelint geltonodės kūną. Griebė tą šukę, apsivertė ant nugaros. juto,
kaip mažos stiklo šukelės prigludo prie kaulėtos nugaros. rankose tvirtai laikė geltonodės įsikūnijimą ir lėtai
lėtai braukė juo sau per pilvą, skaičiavo šonkaulius, grožėdamasi plokščiu pilvuku, kuris nebebuvo nei baltas,
nei gelsvas.
2008, lapkritis
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Bijau sukelti garsą

***

Bijau sukelti garsą,
Mažoje virtuvėlėje –
Nesuteptos lentos
Slepia mano senelę
Nuo nakties,
Nuo meilės,
Nuo atminties...
Ir ji man atleidžia,
Kai tyliai vaikštau
Kinivarpų miestais
Lygindama Dievą
Su vabzdžiu.

Reikia turėti namus.
Aš turiu seną sraigės
Kriauklę, pilną vandens,
Ten mirksta mano namai –
Žiemomis dumblėjantys
Tarsi būtų negyvi...
Aš visuomet ten grįžtu,
Į trupantį namelį,
Kur vaidenasi
Saulėlydžiai verandos ložėje
Ir miega bitės po laiptais
Tarsi magiškos žuvys –
Nebylus jų dūzgimas.
Atsisėdu už drumsto stiklo,
Už nesibaigiančio žalio lietaus
Užuolaidos ir tuomet
Suskamba pienių monetos
Auksiniais tripletais,
Atsiriša vynuogių kasos,
Apsiverkia vystančios rožės
Skolintom ašarom,
Vaiduoklių ašarom.

Naktiniai balandžiai
Man primena kartais
Senelės rankas:
Jų drebėjimas,
Jų artėjimas,
Jų negalėjimas...
Bijau sukelti garsą,
Mažoje virtuvėlėje
Atsiriša durys,
Pakvimpa medum
Ir čiobreliais,
Sucinksi carinis
Šaukštelis...
Su aidu,
Su laime,
Su liūdesiu...
Prie sienos išnyra
Mergaitė ir žiūri,
Kaip skęsta
Metaliniam puodelyje
Sapnas,
Žvaigždė ir
Mėnulis.
Aprimsta balandžiai,
Su laikrodžio dūžiais
Senelės paveiksluose
Krentantis sniegas
Išbalina gatvę ir
Perbėga kaukas
Vilniaus stogais.
Bijau sukelti garsą –
Skylėta suknute apsivilkęs,
Stovi vaikas virtuvėje,
Basas ir vienas,
Nežinodamas,
Kad yra angelas.

Taip ir vaikštau
Nesibaigiančia kriauklės
Spirale namo
Sekdama kiekvieną
Ornamentą.
Dažniausiai tai būna
Lietaus šuorų
Suskaldyti akmenys,
Rugpjūčio žvaigždynai,
Marsas ir varpelių spindėjimas,
Upelės tekėjimas,
Mažutės vilnys tarsi kvėpavimas...
Byrantys laiptai kaip lapai
Ir bitės, ir žalios žolių grandinės.
Žiemą būna taip šalta,
O vandenys bėga
Aštriais kristalais,
Namelio lietvamzdžiais,
Lyg sraigės į debesis –
Mano
Benamės
Vasaros.
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tu esi mano juodasis deimantas
angliniu antveidžiu
suspaustas slepiesi oloje
man vienai girdėti
tavo sielvarto ūkas
šlifuojantis
nuokritų kvarcą

kelias duobėtas
vakare lietumi
lyg sidabru nusėtas
skylėtas
prakiurdytas
ratų medinių
puksėjimo
slidus
grindinys

neturiu teisės į tavo likimą
į tavo aliuzinę žėrą
matinio mėlio
kai porose veriasi
peleninių ragenų
duobės –
liūdesio sostai
nuvalkioto pliušo
iškyla landšaftinės buožės
saracėnijų gentys
išgirdusios drugį
suklūsta
į kanibališko troškulio čiurkšlę
o jeigu
tu visas –
anglis

juo jau nubėgo arkliai
vežimaity kinkyti
plaukais prisigėrę drėgmės
o vežikas – – –
tik garai už sukritusio kampo
estakadom balti slibinai
gatvė tyli tyla
o tiek yra ko pasakyti
jie suras sau takelį
žmonės laimingi
– – – gatvių nėra
– – – vienas kelias
grublėtas matyt
nežinau
slogiai kosti perkūnas
senukas nudaužęs kelius
į kelius skylėtus duobėtus
spjauna į praeitį –
sočiai tarytum Sacharos arklys
ir subliūkšta kupra
teisingumą pernešit tiltais
trapiais
sudūlėjusiais namo kampais
nuožulniais kontraforsais
jie suras sau takelį
žmonės laimingi
fajetono ratais
nebus nieko
– – – vien raukšlės
pabus
mažyčiais keliukais duobėtais
vingiuotais
į slibino lizdą
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Padalintas pasaulis:
laikas, erdvė, Žmogus

d

ažnai sakome: „tu pažeidei mano privačią erdvę“,
„mano erdvė“, „mano pasaulis“. nesusimąstome,
nes turime ir tikime esant kitą, į kurį daugiausia
ir orientuojamės. tačiau pamėginkime įsivaizduoti, kas
būtų, jei mums kas nors imtų aiškint, kad tolimoji erdvė
iš viso neegzistuoja, kad tai tėra reta, bet stipri psichozė, beprotybė kaip reiškinys? Kad tolimoji erdvė – tai laikas, o ne
erdvė? sakysite, sunku? neįmanoma? ir vis dėlto...
nežinau, kaip jaučiasi aklas žmogus, bet, manau, niekas jam neįrodinės, kad bet kuriam taške žmogus yra namie ir iš
esmės nejuda. tačiau fiktyviame pasaulyje net ir toks absurdas tampa įmanomas: įsivaizduokite moderniausių technologijų prikimštą tolimos ateities megapolį, kuriame gyvena
milijonai aklųjų, neturinčių nė menkiausio supratimo apie
išorinį pasaulį, kuriems nežinoma ir nesuprantama sąvoka
„regėti“. įsivaizduokite megapolį, kur per kažkokią gamtos
klaidą atsiradęs regintysis imamas traktuoti kaip psichikos
ligonis ir dėl to „gydomas“, t. y. apakinamas. žiauru? Pasirodo, ne taip viskas paprasta.
štai tokį pasaulį matome jaroslavo melniko Tolimoje
erdvėje. turiu prisipažinti: fantastinės literatūros neskaitau
ir ja, galima sakyti, nesidomiu. Priežastis, dėl kurios Tolimą
erdvę paėmiau į rankas, visai kita – susižavėjimas ir smalsumas, patirti perskaičius ankstesnius šio autoriaus kūrinius.
nors pats žanras man nemielas, tačiau pavadinimas pasirodė artimas ir pažįstamas (dėl to, beje, suklydau).
nori ar nenori, pavadinimą pirmiausia imi sieti su
romantikams būdingu „mėlynųjų tolių ilgesiu“, bet čia jis
įgyja ir daugiau prasmių. romantikai visuomet kažko ilgisi, ieško, ir tai, kas nepasiekiama ir neapčiuopiama, tampa
tolimąja jų erdve, o šiame romane šitokia erdvė visų pirma
yra fizinė. Kita vertus, ji iš tiesų turi ir tam tikrų „mėlynųjų tolių“ bruožų. štai kaip tolimosios erdvės reiškinį šiame
romane apibūdina psichiatrijos vadovėlio ištrauka: „...psichozė sukelia ryškias haliucinacijas, kurias lydi mirtinas
ilgesys, nepasitenkinimas. <...> vienas ryškiausių simptomų – nenumaldomas ligonio troškimas bėgti, bėgti „kuo toliau“. ligonis mato tolimosios erdvės, kuri jį „vilioja paskui
save“, haliucinacijas.“ (p. 25)
nežinau, kokius jausmus šis romanas sukėlė fantastinės literatūros gerbėjams, bet pati jau nuo pirmųjų eilučių
pasijutau atsidūrusi „ne savo teritorijoje“ – beveik kaip
koks kurmis, kuris orientuojasi aplinkoje velniai žino pagal ką. tuo tarpu centrinė romano figūra – Gabras silkas
– „slinko lėtai, pasikliaudamas perduodamų signalų grandine: jie vedė jį užklaustu praleidžiamajame punkte maršrutu, tiesiai į psichodiagnostikos centrą“ (p. 7).
tačiau ne tai svarbiausia. jau gana greitai net ir toks
žalias skaitytojas ima žaisti pagal šio žaidimo taisykles,
įsijausti ir užsimiršti, įsileist į save tą tolimą ir svetimą pasaulį, jo idėjas. Kitaip tariant, romanas „užkabina“. tačiau

jaroslavas melnikas. Tolima
erdvė. – lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, vilnius, 2008

įdomiausias man vis dėlto čia pasirodė ne siužetas (nors
jis taip pat įdomus), o romano struktūra ir erdvė – tokia
įvairi ir nevienalytė, galima sakyti, koliažinė; kiekvieno
skyriaus ir dalies svarba tampa ypač ryški santykyje su
kitomis dalimis ir kitais skyriais.
Kūrinio siužetą galima atpasakoti keliais sakiniais:
Gabras atsiradusį naująjį savo sugebėjimą iš pradžių, kaip
jam ir bandoma įteigti, supranta kaip psichikos sutrikimą
ir sutinka gydytis. bet juo toliau, tuo labiau jam ima aiškėti tiesa, kuri milijonams taip ir lieka neprieinama ir net
nereikalinga. o ir kaip ją reikėtų paaiškinti tiems, kurie jos
nesupranta ir net nenori suprasti, nes jiems gera mažytėje
savo erdvėje? juk ji siejasi su jaukumu, palaima, saugumo
jausmu, o tai, kas nesuprantama, viską atima, sugriauna ir
padaro žmogų nelaimingą. Kūrinyje šiuo atžvilgiu keliamas moralumo klausimas. „erezijas“ skleidžiantis regintysis tampa pavojingas visuomenei, ir dėl to, pasitelkus
didžiausias pajėgas, gaudomas kaip „ligonis“. Pagrobtas
iš gydymo įstaigos „teroristų“ (apakintųjų) ir atsidūręs
„perregimoje dėmėje“, Gabras spaudžiamas elgtis prieš
savo valią: sunaikinti megapolį. šiam reikalui tinka tik jis
vienas, nes, keršto ištroškusio generolo okso manymu, tai
padaryti gali tik regintysis.
romane daug netikėtų įvykių posūkių: pati gaudymo operacija, Gabro išlaisvinimas, nepavykęs bandymas
pakeisti bloką ir taip sunaikinti megapolį, atsidūrimas
ramiajame Kampelyje, kur gyvena megapolį valdantys
regintieji, antras pagrobimas ir pabėgimas į laisvę. veiksmas dinamiškas, bet jį stabdo kūrinio struktūra. į ją norėtųsi pažvelgti atidžiau.
iš pirmo žvilgsnio romanas, kaip minėjau, atrodo tarytum koliažas: į pasakojamuosius skyrius įsiterpia kiti –
poezija, proza, filosofinio veikalo skyriai, laikraščių ir dienoraščių įrašai, įsakymai, laiškai ir kita. šiek tiek trikdo ir
blaško dėmesį tas margumas, išbarstymas, tačiau galima
skaityt neskubant ir nebijant, kad kas nors pasimirš ir bus

Juvenes dum sumus
sunku susigaudyti. taip pat nepasakyčiau, kad kūrinys
padrikas – dalys glaudžiai susijusios, viena kitą papildo
ar paaiškina. Gal kiek mažiau turinio atžvilgiu su visu romanu siejasi poezija, tačiau ir ji atlieka savo funkciją: visų
pirma – struktūrinę, o antra – kaip kito laiko (skaičiavimo)
reprezentacija.
Poezija romanas ir pradedamas, ir baigiamas. tie nedideli kūrinėliai tarytum tęsia tai, ką j. melnikas pradėjo
jau anksčiau (Labai keistas namas), ir nukreipia dėmesį į sutirštintą ir išryškintą jutimiškumą, pavyzdžiui: „...aš verkiu, žmonės: mergina, šilta, brangi, prisispaudusi prie manęs perpildytame autobuse; iš penkių pusių suremtas jūsų
– žmonės! žmonės! – aš girdžiu, girdžiu, kaip kvėpuojate
jūs – penkeriais plaučiais, krūtine, krūtine, krūtine, krūtine, krūtine – trimis moteriškomis, dviem vyriškomis –
prisispaudę prie manęs perpildytame autobuse: tarsi prieš
galą, prieš patį galą...“ (p. 190) skyriai Neišnaudotų jausmų
diapazonas kalba apie jutimiškumą iš filosofinės perspektyvos: „mūsų jausmų pasaulis – ne vienintelis galimas.
mes galėtume (galime?) būti turtingesni, galime ir turime
ilgėtis nerealizuotos savo prigimties dalies. <...> visa, ką
norėjau pasakyti, telpa šioje frazėje: mes esame daugiau
negu esame.“ (p. 151)
Gal kam atrodo keistas šis mano jutimiškumo akcentavimas, bet pasaulyje, kuriame nėra vieno iš penkių pojūčių,
tokie pamąstymai atrodytų dar keistesni. stebina paradoksalūs samprotavimai, jų logika – ne tik apie neišnaudotas
jausmų galimybes, bet ir apie tai, kas yra moralu, kas yra
atsakomybė (kitaip tariant, apie kai kuriuos išties filosofinius ir vertus apmąstymo klausimus). Kita vertus, tie samprotavimai priklauso kitam laikui – ne tam, kuriame vyksta veiksmas, ir ne tam, iš kurio pateikiama poezija. laikas
romane irgi suskaldytas, padalintas.
be pagrindinio romano laiko (Xvii skaičiavimas), galima išskirti dar bent du: tą, kurį suvoktume kaip dabartį – pagal skyrius, pavadintus Iš čizo Dilko eilėraščių rinkinio „Artimas tolis“ (pirmas iX skaičiavimo ketvirtis), ir tam
tikrą pereinamąjį laikotarpį – pagal skyrius, pavadintus
Iš knygos „Neišnaudotų jausmų diapazonas“ (Xiv skaičiavimas). Kam įdomu, gali pasiskaičiuoti apytiksles datas.
Kyla klausimas: kam reikia tokio skirstymo, ką jis duoda?
Galima kelti prielaidą, kad toks būdas leidžia pažvelgti į
tas pačias problemas, į tuos pačius dalykus iš skirtingų
perspektyvų: pavyzdžiui, į tą patį jutimiškumą (kaip tai
daroma poezijoje ir filosofiniame veikale). romano veiksmo laiku jutimiškumas daugeliu atžvilgių iš viso nuvertinamas, ignoruojamas, filosofiniame veikale – apmąstomas, o labiausiai išryškėja poezijoje (ar ne todėl eilėraščių
rinkinys pavadintas Artimu toliu?). skirtingi laikotarpiai
– skirtingos pozicijos.
ir vis dėlto nesinorėtų anų filosofinių samprotavimų taikyti tik megapoliui ir jo gyventojams. jie atrodo prasmingi ir
savaip įdomūs ir šiandieniniame kontekste. Kodėl gi nepamąsčius apie tai, apie ką paprastai nesusimąstome?
Kalbėjau apie suskaldytą romano struktūrą, apie padalintą laiką. Galima pakalbėti ir apie padalintą erdvę:
ryškus skirstymas į didesnes ir mažesnes, vienaip ar kitaip diferencijuotas erdves. Pavyzdžiui: ramusis Kampelis, kur gyvena regintieji, ir „perregima dėmė“, kur slepiasi apakintieji. megapolis ir pasaulis už jo ribų. blokai,
kuriuose gyvena žmonės. lygmenys, kvadratai. Pagaliau
ir dažnas tų pačių „tolimosios“ ir „artimosios“ erdvės
sąvokų vartojimas labai jau krinta į akis. ar ne per daug

108

griežtai brėžiamos ribos? juk pasaulis nėra vien juodas ir
baltas, nėra taip griežtai padalintas. žinoma, tai priklauso
nuo požiūrio, tačiau pasigendu pereinamosios erdvės. Gal
ją iš dalies turėtų atitikti ramusis Kampelis?
šiame kūrinyje keliamos problemos, klausimai – kas
yra gėris, blogis, valdžia – susilieja į vieną pagrindinį: kas
yra žmogus? Koks jis – iš to, ką jau anksčiau aptariau,
atspėt nesunku. centrinės romano figūros skaldymasis
prasideda tada, kai jis ima regėti. iki tol ramiai savo vaga
tekėjęs gyvenimas staiga susidrumsčia, tvirtas pamatas
(jei apie tokį iš viso galima kalbėti) ima klibėti, ir Gabras
pradeda gilintis į save. negalėčiau tvirtinti, kad regėjimas
padėjo jam save suvokti kaip visumą. Pirmuosius skaldymosi požymius nesunkiai galima atsekti iš beveik pačioje
pradžioje pateikto dienoraščio įrašo: „...aš ėmiau blogai
save suprasti. aš noriu atsikratyti haliucinacijų, bet, kartą
išgyventos, jos tarsi nusėdo giliai manyje ir negaliu jų pamiršti.“ (p. 15) Kaip ryškėja iš tolesnių skyrių, vis labiau
suvokdamas savo situaciją, megapolio struktūrą ir kraupią, kaip jam pačiam atrodo, tiesą apie tai, kas tą megapolį
valdo, jis vis mažiau suvokia save patį. žinodamas tiesą,
jis negali likti toks, koks buvo. „tiesa buvo siaubinga, o
nežinojimas – palaima. tada kam žinoti teisybę – ir kam
ji reikalinga?“ (p. 37)
tą patį susiskaldymą puikiai iliustruoja vienas iš paskutinių epizodų, kai Gabras stovi ant kalno, atsilikęs nuo
nijos: „akimirką Gabras dar luktelėjo viršūnėje. jam reikėjo tos akimirkos: vienatvės akimirkos. norėjo likti vienas.
įtempęs akis, jis žvalgėsi į tolį. ten liko jo praeitis. motina
– nesuprantama pilka, skarmaluota būtybė, šliaužiojanti
prie kojų... lioz. ir natali... jei jos būtų buvusios ne trys, o
viena – galbūt jis būtų pasileidęs bėgti: taip nelauktai įsitempė, taip ėmė mausti artumo gijos. bet jis negalėjo bėgti
pas jas visas – ir gyventi su visomis iškart.“ (p. 257) tad
kur jis nori bėgti? man taip ir liko neaišku, ar paskui niją
(vieną būtų lengviau palikti nei tris), ar kaip tik apsisukti
ir bėgti atgal, iš kur atėjo. dviprasmiška pabaiga. dviprasmiškas ir jo apsisprendimas.
sakyčiau, Gabro figūra pasyvoka. veikti jis ima tik
verčiamas aplinkybių (pasitraukia iš megapolio ne todėl,
kad pats to norėtų, nors jam čia ir nebepatinka, sunku, o
todėl, kad taip susiklosto aplinkybės). jis nuolat draskomas įvairių dvejonių, nuolat gilinasi į save ir niekaip negali
rasti atsakymų į jam rūpimus klausimus: „...ar gali tavo gyvenimo esmę sudaryti vien tai, kad tu kažkam kuri laimę?
o tu? tu pats? jis, Gabras, gyvena kaip šešėlis.“ (p. 243)
štai kodėl man pabaiga atrodo keistoka. „mes abu būsime
laimingi. Kaip niekas kitas“, – sako jam nija. jis ir dabar
suvokia save kaip jos išsvajotą bendrakeleivį, o ji šito ir
neneigia. jis ir dabar lyg koks šešėlis seka nijai iš paskos.
istorija lyg ir baigiasi laimingai, bet, kita vertus, lyg ir kartojasi. Klausimas kas yra žmogus taip ir lieka neatsakytas.
o ar iš viso į šį klausimą galima atsakyti? romanas
baigiasi žodžiais iš eilėraščių rinkinio: „o, įspėkite kas
nors manyje didelį paukštį, kuris nenori būti žmogumi.“
jie nuskamba tarytum skundas žmogiškąja prigimtimi,
tarytum noras ištirpti. Gal čia ir būtų atsakymas, bent jau
vienas iš galimų?
Gal romanas ir sudėlioja viską į lentynėles, bet palieka nemažai vietos ir apmąstymams, skaitytojo fantazijai.
racionali, šalta kaip megapolis konstrukcija ir gyvybe pulsuojantis jo turinys – oksimoroniškas derinukas, tačiau iš
tiesų vertas dėmesio.
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A R I š l I K s tA U t O s š A K N y s ?

„nežinomi šaknų keliai“, – rašė justinas marcinkevičius. savųjų šaknų pasigendama būtent
tada, kai kyla grėsmė tautos egzistencijai, kai tos šaknys nutraukiamos, iškeičiamos į kitokias
vertybes. susirūpinimą tautinės savasties išsaugojimu matome pastarųjų metų filosofų, literatūrologų, edukologų darbuose. vienas jų – pernai išleista etnologės irenos Čepienės knyga
Lietuvių etninė kultūra. Raidos įžvalgos. Pratarmėje autorė apibrėžia leidinio paskirtį – plačiam
skaitytojų ratui, ypač jaunimui, norinčiam geriau pažinti mūsų tautos tradicinę kultūrą ir išsiaiškinti, koks jos vaidmuo siekiant sustabdyti lietuvių tautos nykimą. Knygos paskirtis sąlygoja
jos turinį, struktūrą, stilių, taip pat leidinio apipavidalinimą, iliustracijas.
Knygą sudaro septyni skyriai. Pirmame – baltų ir senoji lietuvių kultūra. jame skaitytojas glaustai, patraukliai supažindinamas su seniausiais mūsų etninės kultūros klodais: archeologiniai tyrinėjimai, mitologijos ženklai, senieji tikėjimai, jų ryšiai su tautosaka, liaudies menu.
remdamasi rašytiniais šaltiniais, archeologų, mitologų darbais, autorė aptaria baltų ir senovės
lietuvių mitinės pasaulėjautos ypatumus, rašo apie senąsias šventyklavietes, garbintus dievus,
gimininės bendruomenės, šeimos papročius, apeigas. Pateikiama duomenų apie lietuvių šeimos struktūrą, pradedant didžiąja neišsidalinusia dviejų trijų kartų šeima, vėliau – apie mažąją
šeimą. Čia randame svarbiausius giminystę apibūdinančius terminus (šešuras, moša, dieveris,
intė, laigonas ir kt.), dabar daugelio pamirštus, painiojamus. senoji lietuvių materialinė kultūra
nebūtų eiliniam skaitytojui suvokiama be plataus istorinio fono: ankstyvosios feodalinės valstybės kūrimosi. Pasakojama apie kasdienę lietuvių buitį, šventes, verslus, amatus, žemdirbystės
tradicijas, karybą. visa tai iliustruojama radinių nuotraukomis, piešiniais, žemėlapiais.
antras ir trečias knygos skyriai apima du vėlesnius etninės kultūros raidos laikotarpius:
keturių šimtmečių (Xiv–Xviii a.) ir gerokai trumpesnį (XiX–XX a. pradžios). antrame skyriuje
autorė analizuoja lietuvių feodalinės visuomenės etninę kultūrą, atsižvelgdama į istorines jos
raidos aplinkybes. Pateikiami rašytiniai amžininkų šaltiniai, kurių dalis vertinama kritiškai, nes
jų autoriai – svetimtaučiai, menkinę lietuvių išpažįstamą tikėjimą, tradicijas. jų duomenys nebuvo objektyvūs. šiame skyriuje neapsiribojama tradicinės valstiečių kultūros dalykais, gilinamasi ir į miestiečių bei bajorų kultūrą, kuri glaudžiai susijusi su baroko atsiradimu lietuvoje.
daugelyje ankstesnių etnologų darbų į tai žiūrėta kaip į kažką svetimo, tarsi lietuvoje nebūta
nei miestų, nei dvarų. tiesa, toji kultūra neretai reiškėsi kitomis kalbomis, didžiuma nutautėjusios bajorijos įsiliejo į svetimą kultūrą ir vis dėlto – tai etninės kultūros visumos dalis, verta
mokslininkų ir visuomenės dėmesio.
trečiame skyriuje glaustai išdėstyti ir susisteminti svarbiausi lituanistinio sąjūdžio momentai, etninės kultūros įtaka tautiniam sąmonėjimui. be abejo, dėmesys etninei kultūrai, jos
tradicijų puoselėjimas neatsietinas nuo tautinio savitumo įsisąmoninimo ir aptariamuoju laikotarpiu, ir vėlesniais laikais, per okupacijos dešimtmečius. to meto valstiečių etninė kultūra
daugiausia tyrinėta, daugiausia veikusi moderniąją, profesinę lietuvių kultūrą. jos tradicijos dar
gyvavo mūsų kaime antroje XX a. pusėje. tik dviem trims dabarties kartoms nebepažįstamos.
turtingas šių tradicijų žodynas – žemdirbystės, kaimo sodybų, susisiekimo priemonių, verpimo, audimo, maisto gaminimo – jau pasitraukęs iš aktyviosios vartosenos. i. Čepienės knygoje
visa tai sugrąžinama, pagyvinama iliustracijomis, todėl skyrius įdomus ne tiktai etnologiniu,
bet ir kalbos istorijos požiūriu.
ypač įdomus poskyris – valstiečių šeimos tradicijos: vestuvės, krikštynos, laidotuvės, vaikų
auklėjimas. iš kaimo kilusių vyresnės kartos žmonių šios tradicijos dar atpažįstamos, gaivintos
Kupiškėnų vestuvių, kitų saviveiklinių ansamblių, bandytos tęsti okupacijos laikotarpiu. neretai, pasiskaičius populiariosios literatūros, būta ir mergvakarių, gerai savo pareigas išmanančių
piršlių, svočių, kitų personažų. taip bandyta saugoti tautinį savitumą. Plačiai paplitę kai kurie
laidotuvių, vėlinių papročiai. mažiau okupacijos metais išsaugotos religinės tradicijos – slaptos,
ypač inteligentų, bažnytinės santuokos, krikštynos, vogčia organizuojamos senelių ar patikimų
draugų. senosios šeimos tradicijos neblogai išstudijuotos ir i. Čepienės įdomiai aprašytos, o
vėlesnis laikotarpis – ypač tarybinės okupacijos – turėtų sulaukti specialaus tyrimo, nes tai – savita rezistencija, kuria siekta išsaugoti religinį bei tautinį identitetą. Kaip šie papročiai transformavosi, kaip buvo gaivinami atkuriant nepriklausomybę – tai būtų įdomi ir savalaikė studija,
kurią atlikti reikėtų neatidėliotinai, kol yra gyvų liudininkų.
trečiame skyriuje aprašytų kalendorinių švenčių, žemdirbystės ciklų tradicijos jaunam
žmogui – seniai nutolęs pasaulis, kurį dalis siekia pažinti, studijuoti, o kita dalis savosioms
šaknims lieka abejinga. deja, pastebimai mažėja žmonių, kurie čia atpažįsta savo jaunystės
ženklus, susigrąžina tą jausmą, kai atšilusi žemė glosto basas kojas, koks didelis, gražus tėvas,
beriantis į dirvą grūdą, kaip dunda močiutės staklės, audžiančios čerkasą ar milelį, kuriuo apsirengęs važiuosi į tolimo miesto universitetą. Kelionei pasiimsi kepalą duonos, kurį kryžiumi
pažymėjo motina, ant ližės pašaudama į krosnį. visa tai nusakoma žodžiais, seniai nuėjusiais
į praeitį kartu su numelioruotose sodybose apleistose palėpėse sutrūnijusiais daiktais. tuos
ženklus atpažįstame just. marcinkevičiaus, j. strielkūno poezijoje, r. Granausko prozoje. tačiau pagarba darbui, duonai, žemei, vandeniui, visai supančiai gamtai, išsakoma i. Čepienės
knygoje, iki skausmo reikalinga šiandien – gal dar išgirs, gal susivoks, gal taip beatodairiškai
nebenaikins savo šaknų, dabarties ir ateities.
du kiti skyriai (etninės kultūros ugdymas lietuvoje 1918–1940 metais ir švietimo sistemoje
atkūrus nepriklausomybę) koncentruojami į edukacines problemas. rašoma apie tautinės mo-

irena Čepienė. Lietuvių etninė kultūra. Raidos įžvalgos . –
Alma littera, vilnius, 2008
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kyklos kūrimą skirtingais laikotarpiais, jos mokslinius pagrindus, tarpukario lietuvoje s. šalkauskio, a. maceinos kurtą tautinio auklėjimo teoriją atgavus nepriklausomybę, kitų kultūrologų, edukologų darbus. tarpukario mokyklos laikotarpis itin svarbus, buvo diskutuojama apie
pedagoginius kraštotyros tikslus, aplinkotyrą pradinėse mokyklose, kraštotyrą – vidurinėse,
atskirų dalykų pamokose, ir užklasinėje veikloje. viename iš poskyrių aptariamos tarpukario
lietuvos mokyklų tradicijos – valstybinės, tautinės, religinės mokyklų šventės. Gal reikėtų vieno
kito ryškesnio šių švenčių aprašymo, išlikusių nuotraukų (o jų vyresniosios kartos gimnazistų
albumuose dar atsirastų). tai pagyvintų aptariamą laikotarpį.
Penktas knygos skyrius – dabarties problemos. aptariamos skaudžios okupacijos dešimtmečių pasekmės, oficialiosios ideologijos vykdytas etninės kultūros naikinimas turint aiškų tikslą – nutautinti. tiesa, būta ir priešingų tendencijų: slapto ar pusiau slapto (priklausomai nuo
socialinio sluoksnio) tradicijų saugojimo šeimose, kraštotyrinio, folklorinio sąjūdžio mokyklose,
kultūros įstaigose. tačiau tai – ne vien šio apibendrinančio darbo, o specialių (ir neatidėliotinų!)
studijų sritis. šiame skyriuje autorė analizuoja šiuolaikines etninės kultūros vertybių nykimo
priežastis, pateikia informacijos apie švietimo reformą – koks dėmesys etninei kultūrai skiriamas jos koncepcijose, įvairių dalykų ugdymo turinio programose. tačiau kaip teorinės reformos
nuostatos realizuojamos mokykloje, nesiima analizuoti nei šio darbo, nei kitų, netgi specialiai
reformai skirtų darbų, autoriai. tam turbūt dar neatėjo laikas.
skaudi dabarties problema – globalizacijos iššūkiai, tautinio tapatumo išsaugojimas. Knygoje profesionaliai ir kritiškai nagrinėjami pastarojo dešimtmečio vyriausybinių institucijų dokumentai, kuriuose, deja, pirmenybė teikiama pilietiškumui ir nepakankamas dėmesys skiriamas tautiniam tapatumui. be to, pastebima tendencija tautiškumą tapatinti su pilietiškumu, o
tai rimtas pavojus mūsų tautai sudėtingoje vertybių krizės situacijoje.
Penkto skyriaus baigiamasis poskyris – apie etninės kultūros pagrindų dėstymą, šios srities pedagogų rengimą dabarties mokyklai. tai tiesioginė pačios autorės – etnologės, edukologės – darbo, tyrimų sritis. tad ir remiamasi daugiausia jos pačios straipsniais, įvairių konferencijų medžiaga. tai labai konkretūs dabartinių švietimo įstaigų ugdymo turinio, pedagogų
kompetencijų, gerai pažįstamos mokyklų realybės dalykai. Knyga baigiama tuo, kuo gyveno
ir gyvena pati autorė.
i. Čepienės knygą prasmingai papildo priedai: vi skyrius – rašytinių šaltinių ištraukos nuo
seniausių laikų iki XX a. pabaigos (nuo Publijaus Kornelijaus tacito iki jono balio). ne mažiau
reikšmingos ir įžymių asmenybių mintys apie lietuvių etninę kultūra – vii skyrius (nuo jono basanavičiaus iki Gintaro beresnevičiaus). tai įdomu eiliniam skaitytojui. Giliau besidominčiam lietuvių
etnine kultūra nurodyti šaltiniai padės lengvai susirasti tai, kas nagrinėjamoje srityje svarbiausia.
r e Gina n o r Ke v iČ ie nė

Patraukli, spalvinga ir informatyvi knyga Tautos ąžuolynas skiriama ypatingam krašto kultūrai
objektui – lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynui. šio visuomenės veiksmo ir idėjos gimimą inicijavo lemtingas europą sudrebinęs istorinis ir politinis įvykis, kai, griūvant sovietų sąjungai,
baltijos šalių visuomenės pakilo atkurti savo nepriklausomo valstybingumo. lietuvos tautinio
atgimimo ąžuolyno sodinimas – tai tarsi unikalaus pasaulyje negirdėto užmojo – baltijos kelio – atgarsis lokalioje erdvėje, turinčioje simbolinę reikšmę. ąžuolyno sodinimo vieta pasirinkta
įžymaus lietuvio tautos vienytojo ir XX a. modernios lietuvos valstybės kūrėjo jono basanavičiaus gimtinė. tai buvo tinkamiausia vieta pagerbiant istorinį įvykį, įamžinantį antrąjį lietuvos
valstybingumo etapą.
leidinį sudaro straipsniai ir eseistinio pobūdžio rašiniai, kurių autoriai, įvairiais aspektais
nagrinėdami pagrindinę knygos temą, aptaria atgimimo ąžuolyno idėjos atsiradimo peripetijas, jo steigimo žingsnius, medelių sodinimo talkas, tapusias patriotizmo ir pilietinio solidarumo ženklu. Čia pateikiamos svarbiausios datos, ąžuolyno aplinkos aprašymas – jo geografinė
bei topografinė charakteristika, schemos ir fotografijos, nurodomos augančių giraičių vietos.
skaitytojas supažindinamas su įvykių istorija, su lietuvių etniniu palikimu, kuriame atsispindi
šimtmečiais susiklostę tarpusavio bendravimo ryšiai, atsiskleidžiantys sąvokų sekoje: žmogus–
ąžuolas–Gimtinė.
j u o z a s a . K r iK š t o Pa it is

Prieš porą mėnesių kultūros ministras remigijus vilkaitis nepaprastai išgarsėjo pareiškęs, kad naujų knygų leisti nebūtina, nes dar neperskaitytos senos. jau seniai įpratome,
kad valdžia yra teisi, dažniausiai – iš dalies, kitaip tariant – perpus. logikos taisyklės
neleidžia laikyti teisinga tokios implikacijos: jeigu senos knygos neperskaitytos, naujų
leisti nereikia; tačiau antecedentas – senos knygos neperskaitytos – jokių abejonių nekelia. Kad neperskaitytų knygų yra gerokai daugiau nei perskaitytų, gali prisipažinti
ne tik ministras, bet netgi koks skaitytojas maniakas.
Pakliuvusi į gana keblią padėtį Naujoji Romuva laikinai sustabdo tradicinę naujausių knygų prezentaciją. būtume labai dėkingi mūsų skaitytojams už įvairiausius patarimus knygų leidybos ir jų pristatymo klausimais bei už prasmingas kultūros ministro
aforizmo interpretacijas.

Tautos ąžuolynas (sudarytojas vitalius stepulis). – Versus
aureus, vilnius, 2009

