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Va l e n t i n a s  s V e n t i c k a s
Šios diskusijos pretekstas – rašytojo ir literatūros tyrinė-
tojo, akademiko vytauto martinkaus knyga Estetinė lite-
ratūros gyvybė. o pokalbio iniciatorius – kino režisierius 
antanas maciulevičius. Ši aplinkybė, tarsi nelabai tikėti-
na, man atrodo svarbi, savaip jaudinanti ir turinti veikti 
pašnekovus. Kaip tik ji padrąsino įsipareigoti pokalbiui. 
susidariau įspūdį, kad antaną maciulevičių slegia ir jo 
norą veikti kursto štai kas: yra knygų, vertų dėmesio ir 
tyrinėjimų, bet šių vertų dalykų nenori imti jų verta vi-
suomenė – moksleiviai, studentai, šiaip skaitantieji, lyg ir 
linkusieji skaityti. Knygą Estetinė literatūros gyvybė parašė 
mąslus rašytojas, joje literatūra bei jos teoriniai apmąs-
tymai savaime skleidžiasi kaip visuomenei reikšmingas 
dalykas; atrodytų, turtas ranka pasiekiamas, bet retas 
kas tą ranką ištiesia.

Šiame veikale vytautas martinkus apstulbina svar-
biausių literatūros teorijų išmanymu ir savarankiškomis 
filosofinėmis refleksijomis. savo tyrinėjimų lauke jis pui-
kiai atrodo kaip rašytojas. teoriškai nebūtų galimybių 
įrodyti, kad tiek daug apie literatūrą išmanantis žmogus 
galėtų laisvai rašyti prozą. bet jis tai daro – pavadinkime 
tai martinkaus aporija. Kaip ir dauguma postmodernaus 
modernizmo teoretikų didžiai mokslingai reflektavęs 
teorijas nuo aristotelio iki romano ingardeno ir vikto-
rijos daujotytės, mandagiai nusakęs jų vertę ir kaip de-
rėtų akcentavęs visus reliatyvumus, vytautas martinkus 
galų gale sako didžią naujieną: santykis su kūriniu yra 
ir gali būti tik reliatyvus, o individualios patirtys, pajau-
tos yra sugėrusios ir platoną, ir maironį, ir rikertą, ir... 
gyvenimą.

C o n v e r s a t o r i u m

literatūros gyvybė 
ir kitos mūsų 

kultūros problemos
Vytauto Martinkaus knyga „Estetinė literatūros gyvybė“ (Vilniaus peda-
goginio universiteto leidykla, 2010) sudomino ir sujaudino ne vien litera-
tūrologus – į diskusiją „Šiandienės lietuvių literatūros versmės: amžinos ir 
išnykstančios“ Lietuvos mokslų akademijoje  sausio 17 d. susirinko filosofai, 
kalbininkai, edukologai, muzikantai, dailininkai, tad ir kalbėta buvo ne tik apie 
literatūros gyvybę, bet ir apie kitas rimtas dabartinės Lietuvos kultūros proble-
mas. Kai kurias pokalbio dalyvių mintis vertėtų prisiminti.

V y tau ta s  M a rt i n k u s
menu, kolegos rašytojai, filosofai ir literatūrologai ne 
sykį manęs klausė, ar galėčiau įsivaizduoti viešą pokalbį 
knygos Estetinė literatūros gyvybė klausimais. iš pradžių 
labai abejojau.visų pirma dėl to, kad ši knyga man pa-
čiam tebėra labai asmeniška. panašaus – asmeniško, indi-
vidualaus – patyrimo linkėčiau ir visiems skaitytojams. 
ir kažin ar svarbiau apie ją viešai kalbėti nei skaityti. an-
tra, knygoje rašoma apie vertinimus, o vertinimai daž-
niau mus išskiria nei suvienija. (geros) literatūros sam-
prata šiandien ne tik marga, bet ir karinga. tai, kas vienų 
itin vertinama, kitų net literatūra nevadinama. man atro-
dė, kad konkrečiam ir taikiam pašnekesiui prie bendro 
stalo nepavyktų susodinti netgi literatūrologų (plačiąja 
šio žodžio reikšme). Labai skirtinga mūsų literatūra, ir 
mes, ją tyrinėjantys, ne mažiau skirtingi. atrodytų, juo 
įvairesnė literatūra, tuo geriau, tačiau esame susipykę 
su vertybių tvarka, pernelyg abejojame aukštųjų ir pačių 
aukščiausiųjų vertybių galia, o nuomonių įvairovė ir jų 
lygiavertiškumas ar bent jų teisė būti kartu sunkiai dera.

susitarti dėl bendros pozicijos vertinant naujas kny-
gas beveik neįmanoma. Ką gi, galima būtų ir šitaip – 
ginčijantis – gyventi. su išlyga: dėl mūsų ginčų neturėtų 
gilėti lemtingiausi literatūros ir kitų menų, tautinės lite-
ratūros ir tautinės kultūros prieštaravimai. nesutariant 
dėl giluminių mūsų nacionalinės literatūros pamatų, len-
gva juos iš viso užmiršti, pakeisti moderniomis, masiškai 
gaminamomis pamatų konstrukcijomis. tada pradeda 
nykti, nematomai tirpti tautinė mūsų literatūra. vietoj jos 
ima formuotis globali, visų ir niekieno literatūra. iškilusi 
lietuvių literatūros tapatumo problema skelbiama pase-
nusi, gal net ,,mirusi“, ją pakeičia modernius literatūros 
pamatus atitinkanti jos tapatumo forma – daugiaveidė ir 
daugialypė, lengvai sukonstruojama ir išardoma litera-
tūros savastis. galbūt tai nėra labai nauja, atvirkščiai, gal 
visiškai ne nauja, tačiau padeda suprasti, kodėl gyventi 
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literatūra, svarstyti jos klausimus yra kasdienė nuolatinė 
provokacija – literatūros reikšmės ,,išsprūsta“, vis tenka 
pasiklausti savęs ir kitų, kokia gi jinai, ta pati ar jau visai 
kitokia, kokios vertybės ją maitino ar tebemaitina.

rašydamas knygą, be abejo, visa tai puikiai žinojau. 
manyčiau, tas prieštaringas literatūros vaizdas paliko 
savo pėdsakus ir knygos puslapiuose. tiesa, aš pats to-
kius kraštutinio prieštaringumo pėdsakus ir slėpiau, ir 
naikinau, nes man labai norėjosi vieningos, nedalomos, 
kokybiškai apibrėžtos, individualiai patiriamos, estetiš-
kai išgyvenamos šiandienės literatūros.

taigi rimčiau kalbant tenka aiškintis, būtina pajausti 
kažką, kas vadinasma literatūros savastimi, konkretaus 
kūrinio individualumu, estetiškumu ir pan. Kalbėtis apie 
tai dar sunkiau nei apie literatūrą bendrais jos prigimties 
ar paskirties klausimais. rašydamas knygą, stengiausi 
jungti abu pjūvius: rašiau apie literatūros kasdienybę, 
apie jos konkrečius moderniuosius kūrinius, bet jiems 
,,atrakinti“ taikiau genealoginį estetiškumo, estezės galios 
metodą. estetinę kūrinio galią sunku apibrėžti, ji, kaip 
ir bet kuri galia (pasak m. Foucault) linkusi slėptis. tai 
tik rai juoda katė tamsiame kambaryje. tik jinai ten tikrai 
yra, ir kai kuriems kritikams ją vis dėlto pavyksta jei ne 
pagauti, tai bent pajausti ir nurodyti kitiems. man tai 
padaryti sunkoka, bet, laimė, yra gabesnių nei aš. visais 
laikais estetiškumas buvo miglota ir daug ginčų kelianti 
žmogaus patirtis, o šiandien dėl jo dar menkiau sutaria-
ma. ne vienam atrodo, kad ir kalbėti apie estetikos pro-
blemas yra nei moksliška, nei išmintinga, nei prasminga. 
sunkiai įsivaizduoju literatūrologus ir kritikus apie tai 
besikalbančius su istorikais, etnologais, net meno filoso-
fais. aiškiai suvokiau, kad bet kuris mano keltas literatū-
ros kūrinio estetinės ar literatūrinės sampratos aspektas 
būtų prastinamas, ,,suplokštinamas“, nes tik šitaip gali-
ma rasti bendrų kalbos taškų.

derėtų kalbėtis ne vien apie knygoje raiškiau įvardy-
tas kai kurias vertybines dabartinės prozos aktualijas, bet 
ir apie pamatines lietuvių literatūros vertybes, be kurių ji 
negalėjo atsirasti ir šiandien negalėtų gyvuotų. tikriau-
siai net išnyktų. juk literatūros ir gimsta, ir miršta. juk 
literatūros kūrinys gyvuoja tik kaip tam tikros kultūrinės, 
mūsų atveju – etnokultūrinės, struktūros (sistemos) dalis. 
Kaip sąsaja su dieviškaisiais (ar kitaip įvardytais) pradais. 
be to jo iš viso negali būti. man regis, tai itin aktualu – 
aiškintis, diskutuoti, susitarti visais tais paraliteratūri-
niais, hiperliteratūriniais ar tiesiog filosofiniais literatūros 
(gyvybės) klausimais. Šiuo atžvilgiu mano knyga, matyt, 
pernelyg uždara. Kitų dvasinių vertybių pasaulis turėtų 
papildyti ją, įsiveržti į ją, sprogdinti ją. per dvejus metus, 
kurie prabėgo nuo knygos pasirodymo, tame didžiųjų 
vertybių pasaulyje, kurį turiu galvoje, kai kas pasikeitė, ir 
ne vien į gerąją pusę. mūsų kultūros horizonte vis rečiau 
bepastebimos ar tampa beveik neįžiūrimos tautinės ver-
tybės, pasmarkėjo, net sunuožmėjo europos ir globaliųjų 
vertybių ataka. be abejo, tai nėra nelaukta.

menu XX amžių kaip ne itin protingą, ne itin lai-
mingą, užtat labai tragišką utopinių, grynųjų vertybių 
medžiotojų amžių. XXi amžius neatsilieka nuo jo. griauti 
tebėra lengviau nei statyti. dvynių dangoraižių griūtis, 
man regis, labai simbolinė. sunku net patikėti, kad taip 

lengvai ir greitai trupa, griūva, nyksta, atrodo, tokios 
tvirtos tradicinio tikėjimo ar tradicinės šeimos švento-
vės, etinės mūsų gyvenimo sargybos, patriotinė atspara, 
tautinio tapatumo stuburas.

ne išimtis ir mūsų literatūra. jos tautinėmis vers-
mėmis ir ypač tautinėmis perspektyvomis tenka vis 
dažniau suabejoti. ar istorinės jos versmės, ypač kalba, 
ne mažiau – etninė pasaulėvoka ir pasaulėjauta, tebėra 
pajėgios atlaikyti globalias jėgas – ir atvirai puolančias, 
ir slaptomis (klastingai, nes labai ,,ramiai“) naikinančias? 
Laisvosios rinkos šalininkai vartoja kitas, ,,švelnesnes“ 
sąvokas: pasak jų, tai ne tautinių galių naikinimas, ne 
jų išlikimas arba išnykimas, o tik konkurencija. neva visa, 
ko Lietuvai reikia, tai tik gerų darbo arba verslo sąlygų. 
tame homo economicus vertybių pasaulyje nėra ir kažin ar 
gali atsirasti lietuvių literatūros. akivaizdu, kad nesame 
tikri, kad jos reikia (tebereikės).

porą dešimtmečių sakome, kad jau esame atviri pa-
sauliui ir jo naujovėms – globalios Lietuvos piliečiai, ku-
riems pavyks išsaugoti savo unikalią kalbą ir kultūrą. 
ar pavyks? ar ištversime? ar nėra kito, taip pat šiuolai-
kinio, kelio? ar tikrai liberali arba globali šoko terapija 
neturi alternatyvos? gal turime minėti ne mažvydo ar 
donelaičio jubiliejus – remtis tik lietuviškos kalbos ge-
nais mūsų literatūroje, gal reikia grimzti į gilesnes kul-
tūros sietuvas, senesnius amžius, kai raštija mūsų krašte 
kilo kitų kalbų formomis, minėti kitokias, archetipais va-
dintinų senosios baltų, aisčių ir pan. kultūros reiškinių, 
sukaktis? tačiau tam būtina gyva istorinė sąmonė. Kas 
galėtų papasakoti mums šiandien aktualią, prasmingą 
Lietuvos istoriją – kaip mažai tautai išsaugoti savo tapa-
tumą, neištirpti, nebūti paaukota didelei? gal kas ją jau 
rašo? negirdėjau, nors ir su pavydu seku naujausius 
kultūros istorikų darbus. gal vis dar ne tie jų darbai, 
nes matau, kaip ,,estetiškai“ gali būti griaunama mūsų 
ateitis – tai, kas dar turi būti. ir deja, jau buvo, deja, jau 
yra (pasak Koheleto).

neseniai Lietuvos žiniose saulius spurga, kaip gai-
lestingas chirurgas, perspėjo (mus?): „Kad tauta žengtų 
globalios Lietuvos keliu, turi įvykti tautinės sąmonės lū-
žis. tai skausmingas procesas – dauguma jį įvertins kaip 
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griūtį, kaip katastrofą. globali Lietuva tam tikru požiū-
riu yra kita šalis nei ta, kurią mylėjo justinas marcinke-
vičius. tačiau gyvenimas negailestingas – mes galime 
neįsileisti svetimų vertybių ar užsieniečių, bet gali atsi-
tikti taip, kad nebebus ką saugoti ir ką ginti, nes dauge-
liui lietuvių tai taps nepatrauklu.“ toks, gal ir be mūsų, 
Lietuvos lauktų globalus Aukso amžius.

Lietuviai ,,nenori“ Lietuvos, nes ji jiems nepatrauk-
li. sakyčiau, apokaliptinis vaizdas. nenorėčiau jo ma-
tyti. nenorėčiau pripažinti jį tikrovišku. tad ką daryti? 
nesakau, kad kolega s. spurga ar kiti neturi teisės būti 
globaliais optimistais ar realistais ir barti tuos, kurie ,,ka-
poja savas šakas ir lieja graudžias ašaras“ (s. spurga. 
Kaip atsispirti globalizacijai // Lietuvos žinios, 2013, sausio 
16). nesu katastrofininkas. tačiau negaliu neišgirsti tikro 
mūsų katastrofininko – arvydo Šliogerio balso. jo poeti-
nis simbolinis Lietuvos kaip vandens lašo, nukritusio ant 
įkaitintos geležies, įvaizdis yra puiki ir ironiška globalios 
Lietuvos kritika. tačiau įvaizdis ar metafora savaime nie-
ko nepakeičia. ji turi uždegti veikimo aistrą, padėti jei ne 
kovoti, tai susitarti.

Déjà vu! abu jie – katastrofininkas ir globalus lietu-
vis – man primena jau prieš 20 metų milano Kunderos 
pasakytą mintį apie lietuvių kalbos ir poezijos grožį, jų 
,,ritminę anžambemano tėkmę“, kuri, pasak Kunderos, 
gana greitai, deja, išnyks, nes ,,visos mažos tautos turės 
susitaikyti su skaudžia tikrove, jog jos išnyks vienos pir-
mųjų“. primena, kad neturime teisės nieko neveikti ten, 
kur ką nors išmanome ir už kažką atsakome tik patys.

Ką vis dėlto reiškia mūsų literatūra šio apokalipti-
nio vaizdo – tegul kaip tragiškos vizijos – akivaizdoje? 
iš kur (kas) tie ,,daugelis“, kurie iš pradžių pasakys, kad 
jiems nepatrauklūs donelaitis,  baranauskas, žemaitė, 
maironis, marcinkevičius, o vėliau – ir sigitas geda, ir 
romualdas granauskas, marcelijus martinaitis ir visi 
kiti? bet juk jokio Aukso amžiaus – ir ypač kaip Globali 
Lietuva – tikrai nebus. daug kartų istorija tai parodė. Ką 
turi suvokti pati lietuvių literatūra, kad ji tinkamai ser-
gėtų savo pamatus ir išliktų (savimi)? Ką žinome apie 
jos stiprybes ir silpnybes? Kaip jai susivienyti su kitais 
aukštųjų dvasinių vertybių gynėjais, sargybiniais?

V i k t o r i j a  D au j o t y t ė
tai, kas parašyta vytauto martinkaus knygoje ir ką jis 
dabar sako, Lietuvai, kaip kultūros kraštui, kaip kultū-
ros sąmonei, savimonei, nėra naujas dalykas. puikiai 
žinome, kad XiX amžiuje žodžiai apie tai, kad Lietuva 
jau praeity, net kad pats laikas menui, kylančiam iš tos, 
kuri jau praeity, skambėjo labai aštriai. Labai pasitikiu 
czesławu miłoszu, sakiusiu, kad Lietuva atgimė iš fi-
lologijos. ne kartą esu tuos žodžius aiškinusi ir matau 
čia daug prasmių, todėl galiu lengvai sakyti, kad filolo-
gijai, vadinasi, tam, kas kyla iš žodžio, susiję su žodžio 
meile, su žodžio pajautomis, kultūros pajautomis, ten-
ka tikrai didelė atsakomybė. Šios atsakomybės centrą 
matau atskirose žmonių sąmonėse. ne itin bepasitikiu 
kokiomis nors organizuotomis formomis, veikiau ats-
kirais dirbančiais, kuriančiais žmonėmis. galvoju net, 
kad jeigu bus aiškiai ištarta, jog mūsų visų likimas yra 
ne mūsų, o mūsų atskirųjų rankose, galbūt kas nors 

pradės labiau ryškėti. Literatūroje, pirmiausia poezijo-
je, palengva susidaro toks atsakingųjų branduolys (keli 
poetai, nebus jų gal nė dešimt), kuris jaučia, ką iš tiesų 
daro. vadinasi, yra tam tikrų refleksijų, supratimo, yra 
žmonių, kurie eis toliau ir tikriausiai bandys suburti 
vis daugiau mąstančiųjų. Šitaip galbūt gali didėti są-
monės intensyvumas. tokios mintys savaip jos kyla iš 
v. martinkaus knygos, iš jo rūpesčio. vytautas sako, kad 
tai – asmeniška knyga. Šioje vietoje aš jį pataisyčiau: ji 
asmeniška tol, kol ją rašai; kai atiduodi skaitytojams, 
asmeniškasis klodas dingsta – aš ją skaičiau kaip mums 
visiems bendrą knygą.

susiečiau galimybę svarstyti pasitikėjimą su knyga 
pavadinimu Estetinė literatūros gyvybė. Ši formuluotė, at-
rodanti labai bendra ir gal net negyvybinga, tikrai turi 
gyvybės savo iš patirties kylančiose pajautose, kurios 
persvarsto sumanytą ištirti pasaulį. su džiaugsmu pa-
cituosiu Friedrichą nietzsche: gyvenimas ir pasaulis at-
rodo pateisinami tik kaip estetinis reiškinys (Tragedijos 
gimimas). visiškai pasitikiu šia mintim. jeigu pasaulis ir 
žmogus praras estetinį matmenį, praras kartu ir savo es-
minę gyvybingumo šaknį. Šią nietzsche’s mintį, atrody-
tų, pakibusią filosofiniame tragedijos gimimo kontekste, 
skleidžia ir artina v. martinkus.

negaliu sutikti su vytauto mintimi, kad šiandien 
menas, atrodo, laimi prieš grožį. Kitaip susiję šitie da-
lykai. grožis yra tai, kas persmelkia meną ir iškelia jo 
gyvybę. negalima aptikti estetinės gyvybės ten, kur ne-
matome grožio. užtat labai vertinu vytauto mintį apie 
estetinę galią kaip linkusią slėptis. dabartinė mūsų meno 
realybė tai aiškiai rodo, o vytautas tai iliustruoja savo in-
terpretacijos pavyzdžiais. prie tikros estetinės galios rei-
kia artėti, ieškoti, skleisti, o ta, kurią galėtume pavadinti 
ne estetine arba net antiestetine, linkusi afišuotis, kartais 
netgi brutaliomis formomis. mūsų didelio autoriteto se-
miotiko algirdo greimo ir vytauto martinkaus mąstymo 
paradigmos, atrodo, yra priešingos, bet kažkaip įdomiai 
suartėja, susilieja. greimas iš tiesų esmingai mąsto apie 
grožį (šis terminas netgi paminėtas jo lietuviškų straips-
nių rinktinės Iš arti ir iš toli paantraštėje): jam estetinė ir 
ne estetinė būsenos nėra visiškai atskiros, jos kažkaip 
stebuklingai „sumišusios“ (čia greimo žodis), ir ten, kur 
mes lyg ir norėtume tą grynąją estetinę būtį matyti kaip 
pulsuojantį gyvybės šaltinį, galime jos iškart ir nepaste-
bėti. Šiuo požiūriu, t. y. estetinės ir ne estetinės būties 
„sumišimo“ klausimu, puikus pavyzdys yra greimo ir 
aleksandros Kašubienės susirašinėjimas. vienas greimo 
grožio argumentas man yra toks pat įspūdingas kaip 
nietzsche’s mintis, kad gyvenimas ir pasaulis atrodo 
pateisinami kaip estetinis reiškinys: kai nieko nebelieka, 
lieka dar noras, kad būtų gražu. negali būti, kad, pra-
radę viską, prarastume ir norą, kad būtų gražu. iš šios 
versmės tarsi iš naujo patyrimo, man atrodo, pasaulio 
ratas gali pradėti suktis iš naujo, o gyvenimas – vėl aiš-
kėti kaip estetinis reiškinys.

būdamas jau prastos sveikatos, kai viskas tarsi bai-
gėsi, greimas norėjo su savo semiotikos kurso klausyto-
jais organizuoti seminarą apie tai, kaip yra galima este-
tinė dimensija žmogaus gyvenime. Ši linija išryškėja jo 
laiškuose jaunystės meilei aleksandrai. čia ir fantastiški 
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pastebėjimai, kaip gyvena jo šunelis rudis, kaip jis par-
siveda į svečius mažą baltą kalytę, kaip ta kalytė palaižo 
ranką. gyvenime vėl pasirodo estetinis matmuo ir tarsi 
ima gaivinti blėstančią sąmonę.

estetinė literatūros gyvybė yra ir gyvenimo gyvy-
bė ir jokio kito šaltinio be jo didenybės gyvenimo, kuris 
susitelkia į sąmonę, į sielą, literatūra turėti negali – vy-
tautas tai gražiausiai parodė.

a l g i r D a s  g a i ž u t i s
vytautas martinkus yra rašytojas intelektualistas. jam 
rūpi ne vien tai, ką jis pats sukuria, bet ir kaip tie daly-
kai plėtojasi bendrame literatūros kontekste. manyčiau, 
kad nedaug yra meno srityje individų, kuriems rūpėtų 
tuos dalykus įvardyti, apmąstyti. vytautas martinkus – 
žmogus su rūpesčiu...

yra du didžiuliai išminties ir nepakartojamumo are-
alai – gamta ir kultūra. man, kaip edukologui, svarbu, 
ką daryti, kad žmogus neprarastų savasties, kad nepasi-
klystų, kad turėtų patikimų atsparos taškų. prieinu prie 
išvados, kad daugiausia išminties – bent mūsų dabarti-
nio gyvenimo sąlygomis – mes galim išskaityt iš pačios 
gamtos. žmogui reikia labiau atsigręžti į gamtą – gamta 
niekada žmogaus neišduoda, gamta yra tikra visuose 
savo virsmuose, visuose reiškiniuose. o kultūra, kurią 
mes kuriam, išduoda žmogų. Šiandien ji perša vienas 
vertybes, rytoj kitas, vadinasi, įteisina tam tikrą reliaty-
vizmą. skaitydamas v. martinkaus tekstus, dar kartą su-
simąsčiau: ką daryti? matyt, reikėtų puoselėti ir stiprinti 
kultūros kritiką, analitiką. ypač literatūros, nes abejoju, 
ar dabartiniu metu literatūros analitikai turėtų kokios 
įtakos skaitytojų orientacijai. galbūt nereikia žmogaus 
pernelyg orientuoti – juk gyvenam daugmaž demokrati-
nėj visuomenėj, tad subtili, išprususi būtybė žino, ko nori 
bei ką ir kaip pasirinkti. tačiau pasigendu tikros kultū-
ros – literatūros, muzikos, teatro – kritikos ir analitikos, 
ši grandis, bent jau man taip atrodo, yra nusilpusi ar net 
ir nuslopusi. Šios mano mintys anaiptol nėra pesimisti-
nės. Labai gerbiu filosofuojantį istoriką a. j. toynbee, 
kuris sakė, kad kiekviena epocha, kiekvienas laikotarpis 
turi savo yra iššūkių. į juos būtina reaguoti, nes kitaip 
mes paprasčiausiai išnyksime. natūralu, kad kalbame 
apie tai, kas mums peršti, kas skauda. nesutikčiau su v. 
martinkumi tik vienoj vietoj: nieko nėra mūsų kultūroj 
itin prasto ar niekingo. o jeigu randame ką nors netinka-
ma ar pavojinga, turime apie tai kalbėti ir ieškoti atsako.

j ū r at ė  s p r i n D y t ė
man visąlaik rūpi platesnė auditorija ir jos reakcija – kiek 
yra skaitomos mūsų knygos, kokia apskritai literatūros 
reikšmė visuomenei. manau, kad lietuvių literatūra bus 
dar ilgai rašoma – kol turės nors vieną potencialų skaity-
toją ir kol bus lietuvių kalba. graudžiai kalbėti nereikėtų, 
man graudžiau yra matyti, kaip vis dėlto mūsų knygų 
išeina labai daug ir kaip jos yra mažai skaitomos arba 
kaip skaitomos yra ne tos knygos. Ši problema man yra 
skaudžiausia.

vytauto martinkaus knygoje matau daug gyvybės; 
individualus autoriaus santykis su tekstu čia tikrai ryš-
kus: žūtbūtiniai klausimai keliami sau pačiam ir todėl 

ši sugestija mus veikia. Liūdna, kad pats estetikos, este-
tiškumo konceptas yra pasitraukęs iš viešojo diskurso. 
teisus v. martinkus, sakydamas, kad vertybiškumas, 
kaip ir grožis, dažnai pašalinamas iš bet kurios šiuolai-
kinio meno refleksijos. suprantama, kad literatūra ir jos 
suvokimas kinta kintant pasauliui, kad daugelis dabar-
ties kūrėjų puoselėja tradicines estetines vertybes ir ieško 
naujų kelių, naujos estetikos. manau svarbiausia yra tai, 
kad estetikos samprata, jos svarba ir reikšmė yra labai 
sumenkę. ir šiaip jau keičiasi mūsų retorika ir man visa-
da oksimoroniškai skamba frazė „bjaurasties estetika“, 
šiuolaikinėje literatūroje dažnai naudojama nusakyti ne 
itin gražioms, vulgarioms tendencijoms. galėtume tai 
vadinti „antiestetika“, bet esame estetiškai korektiški 
ir nežinau, ar tai yra gerai. Kasmet Lietuvių literatūros 
institutas svarsto praėjusių metų knygas ir renka dvylika 
kūrybiškiausių. per metus Lietuvoje išleidžiama apie 600 
grožinės literatūros knygų – čia suskaičiuota ir klasika, ir 
vertimai, bet du trečdaliai yra lietuvių autorių kūriniai. 
mažai šaliai tai iš tikrųjų labai daug. bet kiek tų knygų 
perskaitoma? deja, turiu konstatuoti, kad sparčiai dau-
gėja labai lėkštos lektūros: komercinis leidyklų interesas 
reikalauja kuo daugiau leidinių pavadinimų; apsimoka 
tik tokia knyga, kurios išperkama 2000 egzempliorių; 
perkamesnis autorius leidyklos ir samdomų kritikų pa-
stangomis tuoj pat padaromas žvaigžde, kad turėtų kuo 
daugiau skaitytojų ir pakartotinių leidimų. Komercija la-
biau pakeitė mūsų literatūros pobūdį nei pats nepriklau-
somybės atgavimo faktas. profesorius donatas Katkus 
gražiai pasakė, kad muziką reikia mokėti ne tik atlikti, 
bet ir jos klausyti. Lygiai taip pat reikia mokėti skaityti 
knygą. viešoj erdvėj nunyko svarstymai apie meno kū-
rinio kokybę, estetinį lygmenį. įsigalėjo greitasis vartoji-
mas – greitas rašymas ir greitas skaitymas. viena mano 
kolegė sugalvojusi net tokią sąvoką: trumpasakių saki-
nių terorizmas (čia, aišku, labiau apie prozą). Lietuvių 
prozoje įsigali žurnalistinis mąstymas ir žurnalistinis sti-
lius. Kokia nors aktualija pateikiama greitai, šmaikščiai, 
su tam tikra susimuliuota skandaliuko doze, o iš tokių 
fragmentų suneriamas neva romanas. Literatūros adre-
satas nebeturi receptorių sudėtingesnei ir tikrai estetiškai 
kūrybai priimti. Šie receptoriai turėjo būti ugdomi vai-
kystėj, paauglystėj. bet ką čia kalbėti apie mokyklas, jei 
vilniaus universiteto lituanistai negirdi jokių paskaitų 
apie vaižgantą, neišklauso visuotinės ar užsienio litera-
tūros kurso. dabar greito buvimo metas. visus, ypač jau-
nuomenę, labai veikia greito gyvenimo aplinka ir naujas 
greitos sėkmės konstruktas. tad ir stokojam kokybiškos 
publikos, kokybiško adresato, kuris norėtų orientuotis į 
kokybišką meno rezultatą ar sąmoningai ieškotų gilesnių 
estetinių alternatyvų. retai aptiksi literatūrinę literatū-
ros refleksiją. prozoje jau seniai, užuot kėlus klausimą 
kaip parašyta, domimasi tik apie ką ir kas parašyta. apie 
kalbos įvaldymo lygį, apie struktūros, žanro, siužeto 
parametrus dabar kalbėti nebemadinga. Laimė, v. mar-
tinkus ar v. daujotytė vis dar išpažįsta fenomenologinį 
metodą – taigi santykis su tekstu yra labai gyvas. pri-
simenu juozo grušo frazę: gyvai prisiliesti prie daikto 
ar reiškinio; man tai yra imperatyvas – gyvai bendrauti 
su tekstu. dabar yra suklestėję kontekstiniai literatūro-
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logijos metodai: naujasis istorizmas, naujoji sociologija, 
feministinė kritika, postkolonializmas, įvairios komu-
nikacinės teorijos ar tarpdisciplininės prieigos. visa tai, 
aišku, savaip intriguoja, bet vis dėlto yra toli nuo žodžio 
meno ir nuo žodžio kaip meno apskritai, o juk tai yra li-
teratūros pamatas. martinkus iš tiesų vadintinas teorijos, 
struktūros žmogumi ir racionaliai pastebi, kad teorijos ir 
padeda, ir trukdo.

man atrodo, ne kultūra išduoda žmogų, kaip kad 
buvo pasakyta a. gaižučio, o žmogus jau išduoda kul-
tūrą. viešumoje dabar svarbu, kokia tavo šuns veislė, 
automobilio markė, koks tavo sporto klubas, kokia firma 
kuria tavo buto interjerą ir t. t. Šie naujojo fasadiškumo 
ženklai labai veikia dabartinę kūrybą – tiesiog stelbia 
egzistencinę gelmę ir netgi bet kokią kūrybos prasmę. 
mūsų pareiga yra atkreipti dėmesį į tokias rimtas, ko-
kybiškai parašytas knygas, svarstančias esminius klau-
simus. turime apie tai kalbėti, rašyti, transliuoti jaunam 
žmogui, kuriam dar rūpi literatūra kaip asmenybės for-
mavimo veiksnys.

s au l i u s  Va s i l i au s k a s
skaitant profesoriaus vytauto martinkaus veikalą Esteti-
nė literatūros gyvybė, man, jaunam lituanistui, studentui, 
dar labiau išryškėjo daugialypė dėstytojo asmenybė.

Kartą su filosofiją studijuojančiu bendraamžiumi 
diskutavome apie žmones, kurie realizuoja save kelio-
mis kryptimis, kurie aukoja savo laiką, jėgas, mintis 
keliems objektams tuo pat metu – svarstėme, ar reiktų 
gyventi taip, ar, priešingai, susitelkti į vieną konkretų 
tikslą ir dėti visas pastangas jam pasiekti. nors tada, 
kaip neretai panašiomis aplinkybėmis nutinka, nepriė-
jome aiškių išvadų, galvojant apie gerbiamą dėstytoją, 
išvados savaime pakrypsta tam tikra linkme. ir ne vien 
dėl to, kad ne vienas stebimės jo aktyvumu – štai išeina 
įspūdinga, šiandien aptarinėjama monografija, štai ir 
novelių knyga Dvylika lieptų, rengiamas mokslo straips-
nių rinkinys Estezės pjūviai: vertinimai, o dargi per pas-
kaitą ima ir paskambina anūkas, tarsi simbolizuodamas 
tikrų tikriausius gyvenimiškus džiaugsmus ir rūpes-
čius... stebiuosi, kad visa tai vytautui daryti sekasi taip, 
jog ta naivi mano ir jauno filosofo naktinė diskusija ima 
atrodyti vis labiau beprasmė.

gimiau sąjūdžio įkarštyje, augau nepriklausomoje 
šalyje, todėl visi šiuolaikinės lietuvių literatūros įvykiai 
tarsi augo ir kūrėsi kartu, čia pat. Kitaip nei daugelis 
mano bičiulių, rodos, mokyklos laikais nebūsiu pralei-
dęs lietuvių literatūros ar visai iškeitęs ją į užsienio li-
teratūros skaitymą. ar iš mokytojos, ar iš kažkur giliau, 
gal iš a. a. senelio ir dar tebegyvos, skaityti išmokusios, 
močiutės paveldėto patriotinio jausmo jaučiau paskatini-
mą domėtis, kas rašoma šalia; gal dar nesąmoningai, bet 
norėjau įsitikinti, ar nauji lietuvių kūriniai veikia mano 
mąstymą taip pat artimai, kaip, pavyzdžiui, antano Škė-
mos Balta drobulė, justino marcinkevičiaus Siena ar mo-
kykloje atradimu tapusi juozo apučio apysaka Skruzdė-
lynas Prūsijoj. o jeigu veikia kitaip, tai kaip?

Klausimas, į kurį, turbūt, nebuvau ir nesu atsakęs. 
tačiau prisimenu, kaip siužetą nušauti pasiūlė rašytojai 
giedra radvilavičiūtė, alfonsas andriuškevičius, sigitas 
parulskis, gintaras beresnevičius, sigitas geda. nors šį 
pasiūlymą išvydęs dar visai neseniai buvau suvisam pa-
dėjęs vandens šautuvus ir kitas vaikystes pramogas, šis 
literatūrinis šūvis mane palietė ir, sakyčiau, prie jo vėliau 
pridėjus Kęstučio navako, alio balbieriaus ir kitų rašyto-
jų eseistiką, sužavėjo. tada ir pats bandžiau rašyti šiokias 
tokias esė, kurios, nekalbant apie jų vertę, leido save iš 
arčiau pažinti, su minėtais rašytojais, nors tada ir netie-
siogiai, intertekstų ir kontekstų pavidalais, pabendrauti.

gal dėl to, jog labiau domėjausi proza ir eseistika, 
tik bakalauro studijų metais labiau atradau šiuolaikinę 
lietuvių poeziją – jau minėtus parulskį, navaką, donal-
dą Kajoką, gintarą grajauską, eugenijų ališanką, kiek 
vėliau rimvydą stankevičių, donatą petrošių, antaną 
Šimkų bei kiek kitokią, iš pirmo žvilgsnio paprasta, to-
dėl labai rizikinga, bet prie knygos ilgam prikaustančia 
kalba pasižyminčią gintaro bleizgio poeziją. Kalbdamas 
apie šias skaitymo patirtis noriu pasakyti, jog šiuolaikinė 
lietuvių literatūra, kad ir kaip ją vertintume, darė ir tebe-
daro įtaką vienokiems ar kitokiems dvasiniams, o kartais 
net fiziniams mano pasirinkimams.

vytauto martinkaus monografijoje, kurioje autorius 
prisimena ir savo jaunystę, radau šiokių tokių panašumų 
ir skirtumų, kurie, nebandant jų sureikšminti, pasirodė 
svarbūs. na, pavyzdžiui, joje minima piemenavimo pa-
tirtis, ogi aš tokios patirties neturėjęs, visai neseniai ra-
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dijo laidoje kalbėjęs apie sausio 13-osios įvykius ir mūsų 
netiesioginę atmintį, sulaukiau pasipiktinusio vyresnės 
kartos žmogaus komentaro, esą aš ir visa mano karta 
neturi teisės kalbėti apie tai, ko nesame patyrę. iš tiesų, 
negaliu kalbėti apie viduramžius, juo labiau apie antiką, 
taip pat kaip apie sausio 13-ąją ar apie tankus, kuriuos 
nesąmoningai, nežinia kodėl piešdavome pirmose klasė-
se. dera kalbėti tik apie tai, ką patyriau. o ar skaitytos 
knygos nėra mano patyrimo dalis?

jei reikėtų ryškinti kartų skirtumus ir kalbėti apie 
laisvę, kurios šiandien kartais atrodo net per daug, kuri 
ir žiniasklaidoje, ir pačioje visuomenėje kartais radikaliai 
hiperbolizuojama, atsisakant tikrųjų, žmogiškųjų verty-
bių kaip pagrindinio žmogaus gerumo mato, keletas jų 
vytauto martinkaus knygoje paminėta. na, pavyzdžiui, 
kad ir knygų biblioteka, kurią jaunas vytautas pamažu 
rinkosi pats, o štai man biblioteka buvo paduota iš karto. 
vis dėlto manau, kad gavimas to, ko iš pradžių nepažįs-
ti, nebūtinai yra teigiamas – žiūrėti į knygas, kurių yra 
tiek, jog esi priverstas suprasti, kad jų visų neperskaitysi, 
yra, švelniai tariant, nekoks jausmas. toks pats jausmas 
apima, kai nuėjus į knygynėlį antakalnyje, geras knygas 
perki po 2–3 litus, nebūdamas įsitikinęs, ar nepateks bent 
viena iš jų amžiams dulkėti tose lentynose.

Knygoje autorius prisimena ir skaudžius dalykus, 
pavyzdžiui, kaip dūkimas su broliu lėmė tragišką jo li-
kimą, atsitrenkus į priekrosnį. panašiai ir aš, pamenu, 
vaikystėje dūkdamas su broliu, nežinojau, tėvui garsiai 
šaukiant, kuo baigsis jo atsitrenkimas į durų staktą. tą-
kart, ačiū dievui, baigėsi keletu adatos dygsniu ir susiūta 
galva, tačiau pats išgyvenimas, vaizdas, kai nekaltai bė-
gome ir juokėmės, kai nežinojau, kad toks bėgimas gali 
turėti skaudžių pasekmių, išliko kaip pamoka. todėl 
šiandien, net ir norint dar daug perskaityti ir nuveikti, ne-
sinori bėgti ir juoktis. nesinori atsitrenkti į durų staktą ar 
priekrosnį. o neatsitrenkti moko ir gyvenimas, ir knygos.

34-ame knygos puslapyje ne veltui cituojami gruzi-
nų filosofo merabo mamardašvili žodžiai: „prustas teigė: 
jeigu ką nors sužinome, sužinome jaunystėje. žinoma, 
reikia pridurti, kad jis turėjo galvoje tokį dalyką: yra 
laikas sužinoti ir laikas skaityti tai, ką sužinojai. nieka-
da nesužinosime to, ko nesužinome jaunystėje. Ką nors 
perskaityti galime irgi tik iš to, ką sužinome jaunystėje.“

norėčiau manyti, kad šiuolaikinė lietuvių literatūra, 
kaip ir ne taip jau seniai į pasaulio žemėlapį sugrįžusi lietu-
vių tauta, dar yra palyginti jauna, dar turi ką sužinoti, o kai 
ką privalo prisiminti ar iš naujo permąstyti. būtent prie šio 
permąstymo ir sužinojimo prisideda vytauto martinkaus 
monografija, man rodos, nesiūlanti mums „ieškoti saujos 
smėlio akims jai užpilti menamoje kapavietėje“. priešingai, 
ji praneša mums, prisimenant mamardašvili žodžius, kad 
atėjo laikas skaityti. ir kad skaitymas palaiko amžinas lite-
ratūros versmes, palaiko ir mūsų pačių gyvastį.

j o n a s  B a l č i u s
skaitant vytauto martinkaus monografiją, pirmiausia 
į akis krenta nepaprastas jos autoriaus aristokratišku-
mas – jis nepaprastai taktiškas, švelnus ir dėmesingas. 
skaitydamas vis galvojau: dieve mano, kiek reikėjo au-
toriui perskaityt! vien pavardžių kiek suminėta – ir apie 

kiekvieną randama ką nors gera pasakyti. mane tokie 
dalykai nepaprastai žavi. galbūt todėl, kad pats taip ne-
moku – iš karto kimbu į gaurus.

Knygoje mane labiausiai domino filosofijos ir lite-
ratūros santykis. gana ribotas mano apsiskaitymas ir 
interesas leidžia pripažinti tik tris filosofijos autorite-
tus pasaulinėje literatūroje: F. dostojevskį, o. Wilde’ą ir 
a. camus. o štai mažytė Lietuva, mano galva, taip pat 
turi net tris grožinės literatūros kūrėjus-filosofus: vienas 
jų – romualdas granauskas, kuriam, jei būčiau koks di-
delis viršininkas, duočiau nobelio premiją už Jaučio auko-
jimą; kitas – vincas Krėvė-mickevičius, jį apdovanočiau 
už apsakymą Skerdžius, o joną biliūną – už apsakymus 
Kliudžiau ir Laimės žiburys. iš pastarojo rašytojo kūrybos 
giliai filosofiškai motyvuoto psichologizmo vėliau išrie-
dėjo ir v. mykolaičio-putino Altorių šešėly.

r. granauskas minėtoje apysakaitėje ne tik parodo 
skaitytoją stulbinančią literatūrinės lietuvių kalbos galy-
bę, bet ir kartu atskleidžia tokį ikikrikščioniškosios baltų 
pasaulėžiūros grožį, didybę ir galią, tokį jos universalu-
mą, išbaigtumą ir stiliaus tobulumą, jog ir visa apysaka 
pasirodo esanti absoliučiai įmanoma kaip vienas vie-
nintelis sakinys, kaip tos prabaltiškosios pasaulėjautos 
monolitas – nepaprastai talentingai padaryta. Štai jums 
ir grožinės literatūros idėjos ir turinio neatskiriamumo, 
nedalomumo pavyzdys!

v. Krėvės Skerdžius man taip pat yra nelygstamas 
kūrinio idėjos ir meninių priemonių vienovės etalonas. 
o štai jo Dangaus ir žemės sūnūs tokių minčių ir jausmų, 
deja, nesukelia. Kaip tai paaiškinti? nepavyko? pritrūko 
talento? aišku, kad ne. Kūrinyje keliamos problemos, 
mano manymu, lietuvių tautai gerai žinomu istoriniu lai-
kotarpiu buvo primestos karu, krauju ir kalaviju. todėl, 
kad ir kaip stengtųsi rašytojas, kad ir kaip išmoningai, 
virtuoziškai naudotų visą jam žinomų meninės įtaigos 
priemonių arsenalą, rezultatas visada bus tas pat. nes 
grožinei literatūrai – ir poezijai, ir prozai – yra būdingos 
ne tik estetinės, bet ir etinės prielaidos, kitaip tariant, ne 
tiktai meno kūrinio grožis, bet ir tiesa. jeigu nors vieno 
šių sandų stokojama, kūrinys tampa meniškai nefunkcio-
nalus, nevykęs, neįtaigus. visa vadinamųjų tarybinių ra-
šytojų išstenėtoji kūryba iš tikrųjų buvo bevertis niekalas 
kaip tik dėl to, kad joje nebuvo tiesos! meno kūrinio tiesa 
niekuo kitu nepakeičiama, tai – unikali meninė priemo-
nė, lemianti bet kurio žanro meno kūrinio organiką. tuo, 
beje, paaiškinamas ir meno kūrinio sinkretiškumas, or-
ganiška estetiškumo ir etiškumo, kitaip tariant, meninės 
išmonės ir tiesos samplaika.

1976 metais vilniaus universitete skaitė paskaitą gar-
susis lietuvių semiotikas algirdas julius greimas. tupėjau 
tada kaip koks šunelis kampe su diktofonu ir įrašinėjau 
viską, ką jisai sakė. paskui sovietinis saugumas „nukni-
so“ visą tą įrašą, tačiau aš labai gerai atsimenu, ką garsu-
sis profesorius sakė. pasibaisėjęs tuometinio tautosakos 
sektoriaus Lietuvių kalbos ir literatūros institute materi-
aline padėtimi, jis pabrėžė, kad mes tokiu savo protu ne-
suvokiamu aplaidumu kas dieną ir kas valandą žudome 
esminę tautos praeitį – žodinę lietuvių liaudies kūrybą: 
brangiausi, unikaliausi didžiausią vertę turintys tautosa-
kos tekstai be jokios tvarkos sukamšyti tarp trūkinėjančių 
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vandentiekio, kanalizacijos vamzdžių ir radiatorių. bran-
gieji, – kreipėsi į auditoriją a. j. greimas, – pameskite viltį, 
panašiai kaip dante, išvydęs užrašą ant garsiųjų pragaro 
vartų, kad lietuvių tauta kada nors išgarsės kosmonautais 
ar kokiais nors niutonais bei einšteinais. jūs nevertinat net-
gi to, ką jūs jau turit, ir ko neturi ir niekada neturės euro-
pa. o visa europa neturi šitokios neapsakomo vertingu-
mo tautosakos. ir jeigu jūs išverstumėt, nors ir pažodžiui, 
visas tas lietuvių liaudies šimtmečiais dainuotas dainas ir 
pasakas, nesvarbu, ar į prancūzų, ar į anglų ar vokiečių 
kalbą, jūs padarytumėt neįkainojamos vertės paslaugą 
visai europai ir savo pačių kaip tautos nemirtingumui.

iš tikrųjų – kiekviena pasaulio tauta turi savo misiją, 
savo paskirtį pasaulyje. mes nesame nuolatiniam techno-
loginiam procesui, jo pažangai įsipareigojusi tauta – tai 
vokiečių, anglų, amerikiečių dalia ir paskirtis pasaulyje. 
mūsų – kita.

be tautos (ar žmonijos) istorijos, be su tautos istori-
niu likimu, patirtimi susijusios ir išlavėjusios menininko 
savimonės – tai dar tarpukariu savo Pedagogikoje pabrė-
žęs antanas maceina – neįmanomas tikras, nemeluotas 
menas, darantis neabejotiną estetinį poveikį skaitytojui, 
žiūrovui arba klausytojui.

monografijos visa tai gali tik apibendrinti, tačiau ne-
gali to išmokyti. o ir jų paskirtis yra kita. tokios „meno 
teorijos“ kaip, pavyzdžiui, dekonstruktyvizmas, kurias 
šiandien propaguoja įvairiausi vakarų postmodernistai, 
yra vištos plunksnų plėšymas pavėjui, tikintis, jog kada 
nors iš jų susiformuos balandis. tačiau visas šias kultūro-
logų teorijas žinoti vis dėlto reikia. to siekia, o ir mums 
padeda šiandien čia aptariamos monografijos autorius.

s au l i u s  s o n D e c k i s
Labai įdomus ir aktualus man atrodo pats vytauto mar-
tinkaus knygos pavadinimas. turėtume daugiau kalbėti 
būtent apie estetinę literatūros, muzikos, apskritai meno 
ir kultūros gyvybę. Kažkodėl pačią estetikos sampra-
tą mes nustūmėme į pakraščius ir pamažu užmirštam. 
Šta neseniai buvo laužomos ietys dėl to spektaklio, kur 
drabstomasi išmatomis: ir viena, ir kita pusė pateikė ar-
gumentus, kilo kova, o apie estetinę esmę, rodos, nė vie-
no žodžio nebuvo pasakyta...

man yra tekę ne kartą įvairiose šalyse dalyvauti euro-
pos kultūros sostinių renginiuose. žinau, kad tose sostinė-
se po festivalių lieka labai reikšmingų dalykų. pavyzdžiui, 
gracas dabar turi puikų parodų paviljoną, puikią koncertų 
salę. o vilnius? mums liko nebent vamzdis krantinėje ir 
apkasai prie parlamento. na, turime dar vieną, net nacio-
naline premija pažymėtą „estetinę“ vertybę, tai – surūdijęs 
kablys ant geležinkelininkų kultūros rūmų...

didžiojo meno destrukcija vyksta ne tik Lietuvoj, 
bet ir visam pasauly. visa yra užtvindžiusi plebėjiškoji 
kultūra – ji ir žudo didįjį meną. tarkim, muzikos srityje 
jaunuoliai gal ir neblogai paruošti profesionaliai, tačiau 
nerodo jokio platesnio intereso, nesistengia suvokti mu-
zikos kaip meno reiškinio, sieti ją su kultūra apskritai. 
jie net nežino žymiausių Lietuvos muzikų, kūrusių vi-
sai neseniai, gal prieš kelis dešimtmečius. užtat puikiai 
pažįsta visą pseudokultūrą. Šalia jų jaučiuosi nelabai iš-
silavinęs, nes neįstengiu sekti visų tų kaleidoskopiškai 

besikeičiančių garsenybių... tad gal skaitysiu v. martin-
kaus knygą – manau, ji reikšminga ne vien literatūrai, 
bet kitiems menams bei kultūros sritims.

juoz a s algiM an ta s k rikštopaitis
skaityti v. martinkaus knygą nėra lengva. terminija, 
ypač sąvokų sinonimai ir papildomi jų paaiškinimai, 
sukelia balastinį bruzdesį. atrodo net, kad autoriaus 
intelektinės išmonės turi konkrečią paskirtį – išbandy-
ti skaitytojo galias. Kita vertus, prieš akis veriasi tekstų 
autoriaus išpažintis. tokia žanrinė ypatybė ir domina, 
ir jaudina, nes skatina pažvelgti į savo asmeninę patirtį, 
konkretizuoti įžvalgas, atidžiau pamąstyti apie tai, kas 
dedasi mūsų literatūros baruose.

autoriaus teiginių pagrįstumas išryškėja jam imant 
svarstyti pamatinius filosofijos klausimus literatūros kri-
tikos ir vertinimo kontekste. aiškėja kiek užslėpta tiesa – 
autorių plėšo dichotominė perskyra rašytojas vs kritikas. ji 
geidžia ir rašyti, ir analizuoti savo tekstus. Kyla drama-
tiška situacija – kritinis mąstymas paralyžiuoja grožinės 
literatūros kūrybą. Knygoje teigiama, kad „autorius ne 
tik parašo kūrinį, bet ir pirmasis jį perskaito. vertini-
mas visada yra rašymo (kūrybos) dalis, jo savimonė.“ 
(p. 103) galima sutikti su šia prielaida, tačiau vertinimas 
yra mąstymo aktas, įvykstąs po kūrybinio etapo. Loginis 
autoriaus mąstymas gesina kūrybines galias. autorius 
negali tapti pašaliniu skaitytoju. būtent todėl neaišku, 
kaip įmanoma kurti ir tuoj pat vertinti tai, kas kyla iš ra-
šymo katarsio ir galop materializuojasi rašytiniu tekstu.

rankiodamas frazes, kurios tiktų literatūros kritiko 
analizei, v. martinkus neišvengiamai įžengė į piktžolių 
užgožtas fenomenologijos lankas, tačiau nemenkas išra-
dingumas leido jam aptikti čia būtent tai, ko ieškoma. 
Štai jis pasiūlo tinkamą teiginį: „...istorinės estetinių idėjų 
raidos šiuolaikine forma bus vadinama estetika kaip meno 
filosofija...“ (p. 111) išsisukęs iš sąvokų ir sampratų sumaiš-
ties, autorius nėrė į kitą neaprėpiamą erdvę – į aksiologi-
jos okeaną, kur nematyti nei krantų, nei ribų, kur bangas 
gainioja nenuspėjamų krypčių vėjas. bet ir čia jo entuzi-
azmas negęsta ir intuityviai skverbiasi į tiesų slaptavietes.

įveikęs tik trečdalį knygos, drįsčiau teigti, jog atra-
dau joje kai ką sau svarbaus. apčiuopiau tai, ką intui-
tyviai jutau, bet neradau laiko apmąstyti. turiu galvoje 
pirmiausia skausmingą kūrybingo asmens susidvejini-
mą. rašytojo, nagrinėjančio teorines literatūros proble-
mas, dvilypumas dramatizuoja jo veiklą. manau, tokios 
įtampos pojūčius išgyveno dramaturgas balys sruoga, 
rašydamas kritinius straipsnius, poetas vincas myko-
laitis-putinas, ruošdamasis akademinėms paskaitoms. 
tikriausiai taip nutikdavo ir rašytojui antanui žukaus-
kui-vienuoliui. Kas dabar pasakys, koks sielvartas dras-
kė vienuolio sielą, kai jis anykščiuose ant svarstyklėlių 
berdavo sugrūstus vaistų miltelius? dabar galime tik 
spėlioti. toms spėlionėms pagrindus pasiūlė man dar iki 
galo neperskaityta vytauto martinkaus knyga.

k r e s c e n c i j u s  s t o š k u s
nesu nei modernistas, nei postmodernistas, greičiau – 
ret rogradas. bet man brangesnė yra modernybė. moder-
nybė, kuri žino vieną nuobodų motyvą, galbūt įkyrėjusį 
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per daug metų, bet juk nieko geresnio nerasta – tai yra 
vertybių hierarchija. postmodernizmas ją radikaliai atme-
ta. visos vertybės jam yra vienoj plokštumoj. jeigu taip 
būtų iš tikrųjų, aš negalėčiau gyvent nė vienos dienos 
tokiame pasaulyje. bet daug yra tuo tikinčių, dar dau-
giau – koketuojančių, imituojančių, kad reikia būti, kaip 
čia Wolfgangas Welschas padiktavo, būti postmodernio-
sios modernybės apologetu, kitaip sakant, būti savo laiko 
žmogumi. modernybė, ko gero, jau užbaigė savo vaidme-
nį. ji turėjo keletą labai paprastų komponentų, kaip, pa-
vyzdžiui, pažanga, optimizmas, moksliškumas, raciona-
lumas, taisyklingumas. dabar diegiama postmodernioji 
kultūra iš esmės yra modernybės pabaiga. Kiekvienos 
epochos arba istorijos laikotarpio pabaiga yra daugiau ar 
mažiau dramatiška, o ši, ko gero, tiesiog tragiška.

postmodernybė turi vieną keistą savybę – ji šaiposi 
iš melancholikų. tai yra tų, kurie ilgisi naujųjų laikų, rū-
pinasi atgaivinimu, puoselėjimu. Šiandien dera pripažinti 
labai liūdną, bet iš tikrųjų mūsų realią būklę reprezentuo-
jantį faktą, kad nėra nė vieno to reikšminio dalyko, kurie 
išvardyti v. martinkaus knygos pavadinime – nei estetikos, 
nei literatūros, nei gyvybės. postmodernybė yra mirties fi-
losofija. ji to neslepia. jeigu tikrai norime būti nuoseklūs, 
prisiminkime, kad tas perversmas radikalizavosi atėjus 
F. nietzsche’i. bet mes iki šiol ir nietzsche skaitome kaip 
gyvybės gyvenimo pranašą. paradoksalu, bet... niekam 
civilizuotam pasaulyje nepasisekė perskaityt teisingai, kol 
neatėjo prancūzai. perskaityt, kad nietzsche’s Zaratustra 
skelbia pabaigą, po kurios galimas sugrįžimas. Kitaip sa-
kant, nietzsche pasėjo nihilizmą, kuris įsišaknijo literatūri-
niame, muzikiniame, turbūt ir dailės modernizme ir davė 
vaisių, apie kuriuos čia užsiminė maestro s. sondeckis.

Kaip mes galim šiandien sėdėti prie apskrito stalo ir 
vaizduoti, kad kalbamės apie mums rūpimą dalyką, jei 
mes esam postmodernizmo atpalaiduoti nuo susikalbė-
jimo. apie interpretacijas nėra nė kalbos, visiškai nekyla 
klausimas, ar reikia suprasti tekstą. Kitaip sakant, nėra 
kriterijų, sąmoningai ištrintas uždavinys suprasti meno 
kūrinį ir tinkamai juo pasinaudoti. naudotis galim kaip 
kam patinka – panašiai kaip tas valstietis, kuris pasinau-
dojo skulptūra, kad suslėgtų raugintus kopūstus (gali-
mas ir toks meno kūrinių panaudojimo būdas).

manyčiau, kad ir v. martinkus patyrė nemenką Wolf-
gango Welscho įtaką, jeigu pritaria pliuralistiniam požiū-
riui kaip pagindinei postmodernizmo charakteristikai.

V y tau ta s  M a rt i n k u s
visiems nuoširdžiausiai dėkoju už dėmesį mano knygai. 
tačiau pokalbio tema platesnė nei knygos. aš manau, 
kad tai, ką mes čia vieni iš kitų išgirdome, yra bandy-
mas atsakyti į paprastesnius ar sudėtingesnius ne tik 
literatūros būties, bet ir viso meno pasaulio klausimus. 
mūsų pasižvalgymas po šį platųjį pasaulį buvo svarbus, 
jis mus suvienijo. 

Knyga buvo bandymas daug ką apmąstyti ir sude-
rinti. ne viską turbūt pavyko individualizuoti, pavers-
ti savu problemų regėjimu, bet aš to siekiau. ieškojau 
būdo suvokti estetinę konkretaus literatūros kūrinio 
būtį arba savastį.

pavojų ar grėsmių mūsų literatūra tikrai turi, mes tai 
jaučiame. turėtume jaust. tas pajautas siečiau ir su jos 
estetiškumu: ar ne per atlaidžiai į jį žiūrime? matyt, esu 
šiek tiek teisus, nes visi diskutantai tai savaip pabrėžė. 
man regis, kad itin saugotina estetinė literatūros kūrinio 
pusė, gilioji jo grožio būtis. juk ją maitina, kaip sakyta, 
mūsų kalba ir net visas mūsų gyvenimas. ji yra ir mūsų 
literatūros jėga ir, ko gero, didžioji mūsų silpnybė. jeigu 
nesaugosim estetinės literatūros kūrinio gelmės, mes iš 
tikrųjų tapsim ta globaliąja Lietuva daug greičiau negu 
tikimės, kad taip atsitiks. tai – gana slãpta, kartais beveik 
nematoma. iš tikrųjų viskas – tenai, tose gelmėse, jos yra 
susijusios su vertybėmis. man vertybės svarbios ir tikiu, 
kad net postmodernėjimo sąlygomis galima jų hierar-
chiją matyti, susikurti ir netgi apginti. estetinių vertybių 
gelmėse ir yra ta tikroji mūsų literatūros ateitis. jeigu mes 
jos nesaugosim, vadinasi, kaip jau esu sakęs, anksčiau ar 
vėliau turėsime skelbt nepaprastąją padėtį lietuvių lite-
ratūroje. reikės imtis ypatingų priemonių, kad ją apgin-
tume. tai nebūtų geriausia  jos ateitis. Kol kas aliarmo, 
atrodo, skelbti nereikia ir ačiū jums visiems už tai.

spaudai parengė a n t a n a s  m a c i u L e v i či u s , 
v i d a  m i s i ūn i e n ė, a n d r i u s  K o n i c K i s
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„t e ž y D i  taV o  t ė V y n ė  i r  taV o 
t e at r a s . . .“
Šiais žodžiais Fiodoras Šaliapinas, viešėdamas Kaune 
1934 metais, kreipėsi į savo kūrybos partnerį ir bičiulį 
Kiprą petrauską, dėkodamas už viešnagės metu patir-
tus labai šiltus įspūdžius. tačiau praeis daug laiko, kol 
didysis menininkas, apkeliavęs geriausias pasaulio ope-
ros scenas, atvyks į mažytį Lietuvos laikinosios sostinės 
teatrą ir ištars minėtus žodžius.

balys sruoga ir viktoras žadeika rašo, kad, prade-
dant 1919 metais, Kipras petrauskas ima rūpintis grįžti 
į Lietuvą, kurios buvo labai pasiilgęs. tačiau Fiodoras 
Šaliapinas, tada maskvos didžiojo ir peterburgo marijos 
teatrų direktorijų narys ir marijos teatro meno vadovas, 
prašė K. petrauską nemesti darbo ir baigti 1919–1920 
metų sezoną. K. petrauskas sutiko su sąlyga, kad, pasi-
baigus sezonui, jam bus leista išvykti į tėvynę1.

į Lietuvą K. petrauskas grįžo 1920 m. rugpjūtį. Kau-
ne jis rado neseniai įsisteigusią Lietuvos meno kūrėjų 
draugiją, kuri puoselėjo idėją įkurti nacionalinę operą. 
K. petrauskas tapo karštu šios idėjos šalininku. nutaria-
ma ruoštis g. verdi Traviatos pastatymui. 1920 m. gruo-
džio 31 d. pirmą kartą pakilo lietuviškos operos uždanga. 
pirmieji Traviatos atlikėjai buvo: violeta – a. galaunienė, 
alfredas – K. petrauskas, žermonas – a. sodeika, Flora – 
v. podėnaitė, arina – j. vencevičiūtė, daktaras – p. oleka2.

viltingas gandas. Laikraštis Lietuva (tuometinis šalies 
oficiozas) 1921 m. liepos 23 d. išspausdino sensacingą 
žinutę: „gautomis žiniomis, Šaliapinas esąs jau gavęs 
leidimą išvažiuoti iš rusų. greitai būsiąs rygoj ir Kaune. 
Kaune drauge su Kipru petrausku surengs dainos kon-
certą.“3 po kelių dienų tas pats laikraštis ta pačia tema 
išspausdino platesnę medžiagą, pasirašytą „padegėlis 
Kasmatė“ slapyvardžiu. matyt, tai buvo balys sruoga, 
nes rašinio mintys identiškos toms, kurias jis 1938 m. 
plėtojo įvadiniame straipsnyje F. Šaliapino knygos Mano 
gyvenimas vertimui į lietuvių kalbą.

anonimas džiaugsmingai tvirtino, kad Kaunas ruo-
šiasi didžiausiai meno šventei, nes netrukus atvažiuoja 
F. Šaliapinas, kuris „duos keletą koncertų“. nepriklauso-
mos Lietuvos visuomenė pirmą kartą galėjo perskaityti 
profesionalų didžiojo menininko vertinimą. „retai kam 

j o n a s  a n i č a s
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lietuvos žemėje
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pabaiga. pradžia – Naujoji Romuva, 2012, nr. 4.

mirtingųjų šiame pasauly per ilgus amžių tūkstančius 
tėra tekusi tokia dalia kaip Šaliapinui! – rašė autorius, 
gerai susipažinęs su F. Šaliapino gyvenimu ir kūry-
ba. – pradėjęs savo dienas užuomaršos nedalioj, žings-
nis po žingsnio ėmė gyvenimą savo rankosna, žingsnis 
po žingsnio kėlės į aukštį, kolei pasiekė to laipsnio, kad 
visas pasaulis prieš jį pagarboj lenkias. jeigu retai kam 
tenka pasauly eiti į meno aukštybes tokiu keliu kaip Ša-
liapinui, tai dar rečiau kas prie gyvos galvos yra genijum 
pripažįstamu. Šaliapinas, dainavęs visose pasaulio šaly-
se, visur buvo vienu balsu pripažįstamas genialiu artistu. 
ir jis, kaip genialingas artistas, tuomi pat nustoja buvęs 
vien tik rusų artistas: jis yra pasaulio brangenybė!“4 Ša-
liapino kūrybą autorius prilygino homero, dante’s, Le-
onardo da vinci, shakespeare’o, michelangelo, Lope de 
vegos, nietzsche’s darbams.

deja, Kaune F. Šaliapinas tada nepasirodė. paskli-
dęs gandas, matyt, buvo susijęs su jo gastrolėmis nepri-
klausomos Latvijos sostinėje rygoje 1921 metų rugpjūtį. 
gal ir buvo su juo tartasi dėl atvykimo į Kauną, tačiau 
dokumentiškai atsakyti į šį klausimą nėra galimybių. 
Lietuva daugiau nieko ta tema nerašė. iš rusijos, bėgda-
mas nuo bolševikinės tvarkos, F. Šaliapinas „gydytis ir 
gastroliuoti“ išvyko 1922 m. birželio 30 d. ir nebegrįžo. 
tik po dvylikos metų didysis dainininkas surengs Kaune 
didžiulę meno šventę.

grandų gastrolės. Keliaujant per viso pasaulio operos 
teatrus, Fiodorui Šaliapinui, pasak algimanto Kalinaus-
ko, labai stigo scenoje bendraminčio partnerio, be kurio 
sunku ne tik vieningą spektaklio atmosferą sukurti, bet 
ir visus savo interpretacinius sumanymus įgyvendinti5. 
tad į geriausias pasaulio scenas F. Šaliapinas drauge 
dainuoti kviesdavo savo kūrybos partnerį ir seną bičiulį 
Kiprą petrauską.

pirmosioms bendroms gastrolėms F. Šaliapinas pa-
kvietė K. petrauską 1925 metais. pasak vlado Kavoliūno, 
Kipras, jau anksčiau dažnai išvykdavęs gastrolių svetur, 
su džiaugsmu priėmė šį kvietimą. jie vyksta į vokietiją, 
kur Fauste Šaliapinas dainuoja mefistofelį, o petrauskas – 
Faustą. Šių dviejų operos korifėjų gastrolės su milžiniš-
ku pasisekimu praeina Leipcige, miunchene, drezdene 
ir kituose miestuose6.

1928 m. K. petrauskas su F. Šaliapinu gastroliuoja 
ispanijoje, dainuoja garsiuose madrido ir barselonos 
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operos teatruose. su dideliu pasisekimu jie atlieka vaid-
menis n. rimskio-Korsakovo operose: gvidoną Care 
Saltane, grišką Kutermą – Pasakojime apie Kitežo miestą, 
berendėjų – Snieguolėje; m. musorgskio operose: dimi-
trijų apsišaukėlį – Borise Godunove, gricko – Soročincų 
mugėje7.

tais pat 1928 metais K. petrauskas su F. Šaliapinu 
vėl gastroliavo vokietijoje – berlyno ir Leipcigo operose. 
vaclovas sidzikauskas, tuo metu Lietuvos pasiuntinys 
vokietijoje, savo atsiminimuose pateikia įdomių bruo-
žų iš bendravimo su abiem menininkais. K. petrauskas 
buvo apsistojęs pasiuntinybėje. „Keletą kartų pietums 
buvome pakvietę Šaliapiną ir operos dirigentą emilį 
Kuperį, – rašo v. sidzikauskas. – tuo laiku berlyne vie-
šėjo lietuvių delegacijos prekybos sutarčiai su vokietija 
sudaryti nariai jonas norkaitis ir jonas dobkevičius. po 
pietų pasiuntinybėje Šaliapinas mėgdavo su jais ir Kipru 
iki vėlyvos nakties lošti preferansą.“

berlyno operoje Unter den Linden K. petrauskas su 
F. Šaliapinu dainavo Borisą Godunovą ir Faustą, o Leip-
cige  – Faustą. „ta proga ir mudu su žmona buvome 
nuvykę į Leipcigą, – toliau prisimena v. sidzikauskas. – 
po operos visi susirinkome viename Leipcigo restorane. 
Šaliapinas rinko vyną, o man buvo pavesta sudaryti li-
kusį meniu. <...> Šaliapinas buvo įdomus pasakotojas ir 
malonus vaišių dalyvis, skatindamas gėrimą įvairiomis 
rusiškomis dainuškomis, bet drauge jis buvo ir praktiš-
kas. sakysim, berlyne jis atsisakė eiti į sceną, jei jam iš 
anksto nebus sumokėta sutartoji už spektaklį suma – trys 
tūkstančiai dolerių. „Kas žino, kiek aš dar dainuosiu, o 
gyventi reikia“, – sakydavo jis. vėliau susitikdavau su 
juo Londone.“8

viltys pildosi. Kipro petrausko kūrybiniai susitikimai 
su Fiodoru Šaliapinu stiprino viltį, kad neprilygstamas 
maestro pagaliau aplankys ir Lietuvą ir suteiks nepa-
kartojamą šventę savo gerbėjams. „ar užsuks Šaliapi-
nas į Lietuvą?“ – klausė laikraštis Lietuvos žinios 1930 m. 
balandžio 9 d. anoniminis rašinio autorius samprotavo: 
F. Šaliapinas jau po kelis kartus lankėsi rygoje ir taline; 
jo apsilankymas Kaune turėtų didelės kultūrinės reikš-

mės ir visuomenei, ir mūsų teatrui; tad valstybės teatro 
vadovybei būtina ypatingai susirūpinti tuo klausimu9.

galima neabejoti, kad to labai norėjo pats Kipras pet-
rauskas ir, matyt, ne kartą tuo klausimu kreipėsi į savo 
mokytoją, scenos partnerį ir bičiulį. nėra pagrindo tvir-
tinti, kad tuo nesirūpino ir valstybės teatro vadovybė. 
tačiau F. Šaliapino gerbėjai jo nesulaukė dar ketverius 
metus. tiktai 1934 m. aplinkybės taip susiklostė, kad at-
sirado galimybė apsilankyti Kaune. dera prisiminti, kad 
tai nebuvo iš anksto suplanuota viešnagė. F. Šaliapinas 
vyko gastroliuoti į rygą, tačiau ten 1934 m. gegužės 
15–16 d. įvyko valstybės perversmas, koncertai ir spek-
takliai buvo atšaukti. tad F. Šaliapinui neliko nieko kita, 
kaip pakeliui užsukti į Kauną pas savo bičiulį Kiprą pet-
rauską. būtent taip jis aiškino susidariusią padėtį laiške 
dukrai irinai, rašytame iš Kauno 1934 m. gegužės 25 d. 
„mieloji arinuška, jau savaitė, kaip atsitiktinai gyvenu 
Kaune. <...> važiavau į rygą, bet nepatekau, kažkas ten 
atsitiko, kažkoks perversmas. mano koncertą ir spektaklį 
atšaukė. Štai aš ir gyvenu Kaune...“ matyt, F. Šaliapinas, 
netikėtai atšaukus jo gastroles rygoje, susisiekė su Kipru 
petrausku ir pasisiūlė atvykti į Kauną ir surengti vieną 
koncertą. Laiške dukrai jis aiškino: „atvažiavau vienam 
koncertui, o mane įkalbino sudainuoti dar du Faustus. 
Šiandien paskutinis. rytoj išvykstu į prahą...“10

archyve išliko dokumentai, iš kurių matyti, kaip 
skubiai teko tvarkyti F. Šaliapino atvykimo į Lietuvą 
formalumus. 1934 m. gegužės 14 d. valstybės teatro ad-
ministracija kreipėsi į vidaus reikalų ministeriją tokio 
turinio raštu: „Š. m. gegužės pabaigoje žinomas artistas 
teodoras Šaliapinas (pranc. pasas) valstybės teatre ruo-
šia koncertą. valstybės teatras prašo leisti atvykti šiam 
dainininkui Lietuvon 4 dienoms ir duoti jam darbo lei-
dimą. Kartu su Šaliapinu atvyksta jo žmona marija ir 
sekretorius michail čestokril-Koval (nansenistas**).“11 
ministerija leido F. Šaliapinui „atvykti ir dirbti“, tačiau 
be žmonos ir sekretoriaus.

** nansenistas – politinis emigrantas, netekęs pilietybės ir gyvenantis 
svetur su nanseno pasu (laikinu pažymėjimu, įvestu F. nanseno 
iniciatyva).  

valstybės teatras, 1921
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sutikimas Kaune. F. Šaliapinas iš berlyno į Kauną 
atvyko 1934 m. gegužės 19 d., šeštadienį. Lietuvos žinios 
taip aprašė jo sutikimo nuotaiką: „sekminių išvakarėse 
galutinai paaiškėjo, kad Feodoras Šaliapinas Kaunan at-
vyksta gegužės 19 d. 12.57 val. Šita žinia greit aplėkė visą 
miestą, o visus teatralus pastatatė ant kojų. visą pusva-
landį anksčiau stotin pradėjo plaukti Šaliapino gerbėjai, 
kurių gausiausią grupę sudarė valstybės teatro operos 
solistų kolektyvas su Kipru petrausku priešakyje. ponia 
v. grigaitienė atsinešė ir gėlių. berlyno traukinys kiek 
suvėlavo. Šaliapiną pirmasis pasveikino Kipras petraus-
kas, jo senas draugas bendradarbis. seni draugai vagone 
apsikabinę jautriai pasibučiavo. Šaliapinui pasirodžius 
perone, publika jį sutiko „valio“ ir katučiavo. Šaliapinas 
publikai entuziastingai sveikinant ir fotografų apara-
tams čerškant, iš stoties patraukė pro dešinįjį išėjimą.“12

F. Šaliapinas apsigyveno geriausiame Kauno viešbu-
tyje – Metropolyje. pasak augustino savicko, „...netrukus 
pasklido Kauno poniučių apkalbos, esą, Šaliapinas labai 
šykštus: užsakė Metropolyje šampano butelį, bet, sužino-
jęs didelę jo kainą, liepė kelneriui atnešti kitą butelį iš 
krautuvės, nes pigiau – be antkainio...“13 po pietų F. Ša-
liapinas išėjo pasivaikščioti Laisvės alėja. jį lydėjo smal-
suolių minia. Lygiai 18 val. Metropolio svečių kambaryje 
prasidėjo F. Šaliapino susitikimas su Kauno žurnalistais.

į tradicinį klausimą, ar pirmą kartą lankosi Kaune, 
maestro papasakojo netikėtą epizodą: „dainuoju pirmą 
kartą. bet kartą, dar 1895 m., teko būti Kauno stotyje, ke-
letą valandų laukti traukinio. toliau į miestą nepatekau, 
bet ir šis viešėjimas paliko mano atmintyje ir pasibaigė 
gan katastrofiškai. benuobodžiaudamas stotyje pama-
čiau bufete kažin kokius apdulkėjusius butelius. Kas 
čia? –  paklausiau. vynas, – sako man. Kiek? – penki rub-
liai bonka. na, sakau, palaukit, paimsiu, pamėginsiu ir 
parodysiu jiems, ką reiškia už pasenusį vyną tokias kai-
nas plėšti. pamėginau. pasirodo, tikras nektaras, tirštas, 
skanus ir stiprus. ėmiau ir išgėriau visą butelį. paskui at-
ėjo kažin koks traukinys, įlipau į kažin kokį kupė, atsigu-
liau, ir rytą mane pakėlęs konduktorius konstatavo, kad 
mano per visą naktį važiuota visai priešingon pusėn...“

nėra galimybės nustatyti šio epizodo autentiškumo. 
matyt, šiais vaizdais savotiškai susipynė F. Šaliapino pri-
siminimai apie pirmąsias jo gastroles vilniuje 1895 m.

atsakydamas į klausimą „Koks dabar yra operos 
stovis pasaulyje?“, garsusis dainininkas, gastroliavęs ge-
riausiuose pasaulio operos teatruose, pastebėjo: „opera 
neabejotinai smunka. yra, tiesa, gerų balsų, yra puoš-
nūs pastatymai, bet nėra gyvų pastangų sukurti gilesnį, 
reikšmingesnį operos meną, padaryti gilesnio įspūdžio 
žiūrovams. opera virtusi kažkokiu sustingusiu trafare-
tu. yra, tiesa, entuziastiškų mėgėjų būreliai, bet jų maža. 
iš viso dabartiniai žmonės pernelyg paskendę savo že-
miškų reikalavimų patenkinime. opera jiems per rimtas 
dalykas. pasakyk kokiam ivan ivanovičiui – einam šį 
vakarą į Karmen, o jis: Karmen... Kada ji prasideda, toji 
Karmen? aštuntą? – žinot, nueičiau, bet jau užsakiau 
staliuką restorane...“ tai girdėdami Kauno žurnalistai 
džiaugsmingai konstatavo, kad „bent šioje srityje pas 
mus dar ne visai taip“. maestro gerai įvertino kino meno 
galimybes („mat ten galima, sakysim, parodyti, kaip 
skęsta transokeaninis laivas ar dūžta traukinys. teatre 
tai negalima“), tačiau don Kichotą, jo manymu, geriau 
galima suvaidinti teatro scenoje. paprašytas pasakyti, ką 
labiau mėgsta – operą ar koncertinį veikalą, dainininkas 
su humoru atsakė: „be abejo, koncertą. nes koncertas tai 
tikrai menas. operoje, be meno, dar tenka ką nors nu-
durti ar pabučiuoti. Koncerte gali pasiekti efekto tik savo 
meistriškumu.“ žurnalistai buvo tos nuomonės, kad šia 
autoritetinga nuomone turėtų pasinaudoti ir mūsų dai-
nininkai, ir publika, nes, jų manymu, „pas mus koncer-
tinio dainavimo menas laikomas juk tiktai nereikšmingu 
priedu prie baliaus programos“14.

Koncertas. pirmasis Fiodoro Šaliapino pasirodymas 
Kauno publikai – koncertas valstybės teatre gegužės 
20 d., sekmadienį, per sekmines. prasidėjo anksčiau, 15 
valandą, nes pagal teatro repertuarą vakare scenoje tu-
rėjo vykti dramos spektaklis. pasak liudytojų, valstybės 
teatras seniai nebuvo matęs tokio didelio žmonių antplū-
džio. jie sausakimšai pripildė visą teatrą, o dukart tiek 
publikos liko lauke.

neišlikus koncerto programai (matyt, nebuvo su-
spėta parengti), pasinaudosime aleksandros staškevi-
čiūtės (1899–1984) atsiminimais, užrašytais tomo sa-
kalausko 1965 m. „Kad ir daug mes girdėjome apie šį 

1934 m. gegužės 19 d. Kaune – dirigentas v. marijošius, K. petrauskas, 
F. Šaliapinas, j. mažeika

F. Šaliapinas su Kauno žurnalistais 1934 m. gegužės 19 d. (antras iš kairės – 
Naujosios Romuvos redaktorius juozas Keliuotis)
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dainininką, – pasakojo a. staškevičiūtė, – tačiau įspū-
džiai buvo tokie gilūs ir nelaukti, kad aš dar dabar nega-
liu jų užmiršti... Šaliapino balsas pasižymėjo nepaprastai 
turtinga vokalinių spalvų palitra. Kiekviename, kad ir 
pačiame mažiausiame, kūrinyje jis sugebėjo parinkti iš-
raiškingą spalvą; didysis dainininkas taip juto formą, jog 
klausytojui prieš akis kaip gyvas iškildavo muzikos kū-
rinio neaprėpiamas turtingumas. Klausantis F. Šaliapino 
dainuojamos Dubinuškos, m. musorgskio Blakės, a. ru-
binšteino romanso Šniokščia ir putoja, m. glinkos Naktinio 
patikrinimo, ž. masnė Elegijos ir kitų kūrinių, apima toks 
jausmas, tartum kitiems dainininkams nuo panašaus re-
pertuaro reikėtų kuo toliau bėgti... atrodė, jog jis suge-
ba išsemti visas muzikos gelmes, kitiems tepalikdamas 
plokščią, pliką dugną...“15

Lietuvos aidas išspausdino koncerto recenziją, ku-
rią profesionaliai parengė tuomet daugiausiai rašęs jau-
nas įžvalgus ir autoritetingas kritikas vladas jakubėnas 
(1928 m. baigęs rygos konservatoriją, 1928–1932 m. studi-
javęs kompoziciją berlyno aukštojoje muzikos mokykloje).

„Šaliapinas Kaune! – pradeda kritikas. – prikimštas 
teatras primena pirmuosius mūsų operos laikus – sėdi-
ma ir stovima visur, kur tiktai iš viso galima. publikos 
tarpe svarbiausia problema – koks dabar Šaliapinas? Kai 
kurie iš gerbėjų net neatėję, bijodami nusivylimo, užtat 
kiti veržiasi dar išgirsti genialų artistą. <...>

tebūnie leista išreikšti keletą gal subjektyvių muzi-
ko įspūdžių iš to, koks Šaliapinas dabar ir koncerte 
(ne operoje), anksčiau jo niekuomet negirdėjus. <...>

vokaliniai – sensacijos jau nebėra, bet to, kaip da-
bar jo balsas skamba, gali pavydėti daugelis gan stam-
bių dainininkų. ypač puikus minkštas, švelnus, ir tačiau 
visai salei girdimas „pianissimo“.

interpretacijos svarbioji pusė – vaidybinė, dekla-
matoriška. artistiškumo taip daug, kad dabartiniam 
muzikui jis net trukdo, susidaro nebe gryno, bet pri-
taikomo muzikos meno įspūdis. atrodo, kad daugelį 
romansų padeklamavus, užuot dainuoti, įspūdis būtų 
ne menkesnis. iš tikro – Šaliapino rusiškai atpasakotas 
garsiosios Leporello arijos turinys buvo toks deklamavi-
mo ir vaidybos šedevras, kad net nustelbė vėliau padai-
nuotą pačią ariją. <...>

teko išgirsti vieną iš tų didžiūnų, kurie tarpo ro-
mantiško XiX šimtmečio pabaigoje ir kuriuos vargu be-
pagimdys žiaurėjanti ir realėjanti pokarinė tikrovė. Ša-
liapino sugestyvinė jėga tebėra gigantiška, inteligencija 
ir kūryba, įdėti kiekvienan dalykan, – nepalyginamos.“

recenzentas apgailestavo, kad koncerto programoje, 
išskyrus garsiąją Blusą, mažai buvo m. musorgskio, kurį 
taip genialiai atlieka F. Šaliapinas. recenzentas pabrėžė, 
kad fortepijonu subtiliai akompanavo Leiba hofmekleris16.

pasak Lietuvos žinių, F. Šaliapino koncertas baigėsi 
jo triumfu. publika plojo, bisavo, klykė, o dainininkas 
kartojo numerį po numerio. matyt, jis būtų dainavęs 
dar ilgiau, jei ne laiko stoka, nes po pusvalandžio turėjo 
prasidėti vakarinis spektaklis, o teatre tebetriukšmavo 
koncerto publika. Koncertui pasibaigus, įžymųjį daini-
ninką į savo ložę pakvietė respublikos prezidentas an-
tanas smetona. čia svečias išbuvo apie dešimt minučių. 
po koncerto F. Šaliapino dar laukė didžiausios ovaci-

jos miesto sode (priešais valstybės teatrą). tūkstantinė 
minia užplūdo visus praėjimus. F. Šaliapinui su Kipru 
petrausku išėjus iš teatro, gerbėjai sukėlė negirdėtas 
ovacijas ir lydėjo iki Laisvės alėjos, kur juodu sėdo į 
K. petrausko automobilį ir nuvažiavo. vakare valstybės 
teatro operos artistai, vadovaujami Kipro petrausko, su-
ruošė svečiui pagerbti vaišes17.

apie didžiulį visuomenės susidomėjimą Fiodoru Ša-
liapinu ne tik Kaune, bet ir visame krašte liudijo iškilęs 
klausimas dėl jo gastrolių transliavimo per radiją. visuo-
menei buvo paaiškinta, kad radiofono vadovybė labai 
norėjusi transliuoti, bet nesutikęs pats dainininkas, nes 
jis yra pasirašęs atitinkamas sutartis su patefono plokš-
teles gaminančiomis firmomis, kurios reikalaujančios, 
kad jo koncertai ir operos, kuriose jis dainuoja, nebūtų 
transliuojamos per radiją18.

du Faustai . atvykus F. Šaliapinui į Kauną, buvo susi-
tarta, kad jis, be koncerto, dainuos mefistofelį dviejuose 
ch. gounod operos Faustas spektakliuose gegužės 23 ir 
25 d. vėl teko skubiai atlikti su tuo susijusius formalu-
mus. Laikinai einantis valstybės teatro direktoriaus pa-
reigas v. Kasakaitis gegužės 22 d. raštu kreipėsi į švieti-
mo ministrą Konstantiną Šakenį ir prašė leisti: „1) š. m. 
gegužės 23 d. Fausto operoje dainuoti garsiajam daini-
ninkui Feodorui Šaliapinui ir mokėti jam 75 % brutto to 
spektaklio pajamų, 2) bilietų kainas nustatyti nuo 5 ligi 
25 litų, ir 3) padaryti stovintiems 50 bilietų į ii-ąjį aukš-
tą po 8 litus ir stovintiems 50 bilietų į iii-ąjį aukštą po 5 
litus, nes yra būtinas reikalas aprūpinti pigesniais bilie-
tais nepasiturinčius studentus, konservatorijos mokinius 
ir šiaip nepasiturinčiai visuomenei. teatro patalpos šį 
skaičių lengvai ir be pavojaus gali sutalpinti.“19 gegužės 
23 d. buvo parašytas visiškai analogiškas raštas dėl an-
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trojo (gegužės 25 d.) spektaklio, tiktai su tuo skirtumu, 
kad honoraro buvo prašoma leisti mokėti „70 % brutto 
to spektaklio pajamų.“20 

apie pasirengimą gegužės 23 d. Fausto spektakliui 
liudija operos darbo dienyne padarytas įrašas, kad ge-
gužės 22 d. vyko sceninė repeticija, dalyvaujant Fiodo-
rui Šaliapinui ir Kiprui petrauskui. dėl to buvo nukeltas 
Čigonų barono spektaklis21. dieną prieš repeticiją buvo 
paskelbtas artėjančio spektaklio atlikėjų sąrašas: Faus-
tas – Kipras petrauskas, mefistofelis – F. Šaliapinas, 
marta – a. dičiūtė, Zibelis – j. vencevičaitė, vagneris – 
v. puškorius, valentinas –  j. mažeika. pasak aleksan-
dros staškevičiūtės, dar likusi nežinoma margaritos at-
likėja, o šią partiją buvo paruošusios net kelios solistės. 
„bilietai jau parduoti, – atsimena a. staškevičiūtė, – o 
kas dainuos margaritą – nežinia. matulaitytė, dambraus-
kaitė, o gal... staškevičiūtė! bet juk ji nelabai buvo teatro 
vadovybės mėgstama, neturėjo pažinčių. tik gražų bal-
są... viską nulėmė pats Šaliapinas. repeticijos metu jam 

nepatiko dviejų pirmųjų dainavimas, ir administratoriui 
buvo liepta nedelsiant pakviesti staškevičiūtę. po repeti-
cijos jis (su jam būdingu tiesumu) pasakė:

– dainuosiu su šita didžiaake.“
t. sakalauskas, užrašęs šį a. staškevičiūtės atsimini-

mų fragmentą, pastebi: „viena Fausto repeticija, kurioje 
dalyvavo Šaliapinas ir nesivaržydamas darė savo įvairias 
pastabas, teatro kolektyvui ir asmeniškai a. staškevi-
čiūtei turėjo neįkainojamos reikšmės. jis atskleidė visai 
naują požiūrį į vaidmens kūrimo principus. dainininkės 
atmintyje išliko kai kurios repeticijos detalės.

...stebėjęs Zibelio (vencevičaitės) vaidybą, Šaliapi-
nas sustabdė solistę ir pasakė:

– nors tu ir moteris, bet vis dėlto Zibelis – vyras. 
reikia būti vyriškesnei, persikūnyt...

– aš dainuoju, kaip išeina, – atsakiusi ši.
– su tokiais aš dainuot negaliu... tokie tinka tik na-

muose vaikams košę virti. <...>
margaritai iii veiksme dainuojant žinomą Baladę apie 

karalių, jis pastebėjo:
– Kodėl liūdnai dainuoji, kodėl verki? juk esi jauna, 

paprasta, sveika, nerūpestinga mergiotė... dar nieko ne-
žinai... neatskleisk taip greitai savo tragedijos. <...>

F. Šaliapinas liepė iii paveiksle – bažnyčios scenoje – 
pakeisti mizanscenas... nors čia ir pasirodo mefistofelis, 
bet jis reikalavo, jog margarita iš pradžių jo nepastebė-
tų. tegul ji už nugaros stovintį mefistofelį traktuoja kaip 
savo sąžinę, kaip artėjančios katastrofos nuojautą. ir tik į 
scenos pabaigą, atsigrįžusi, pilnomis baimės akimis, turi 
pamatyti šį tamsųjį svečią...“22

žinia, kad F. Šaliapinas dainuos Fauste, žaibo grei-
tumu pasklido Kauno visuomenėje. nors bilietai, kaip 
minėta, buvo ganėtinai brangūs, „ištirpo“ per labai trum-
pą laiką. teatro salė, kurioje normaliomis sąlygomis 
tilpdavo 750 žiūrovų, dabar sutalpino po visą tūkstantį 
laimingųjų. ir dar tiek pat liko nuskriaustųjų, nepate-

po Fausto spektaklio 1934 m. gegužės 23 d. – j. mažeika, j. vencevičaitė, 
a. dičiūtė, F. Šaliapinas, a. staškevičiūtė, K. petrauskas

valstybės teatro 
scenoje po Fausto 
spektaklio 1934 m. 
gegužės 23 d. su 
visa teatro trupe
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kusių į teatrą. Kaip rašė Literatūros naujienos, „apsukrūs 
Kauno žulikai nepraleido progos ir, užuot padirbinėję 
banknotus, padirbinėjo... teatro bilietus, kurių jie apie 
50 pardavė“23.

teatro kritikai vėl atstovavo vladas jakubėnas, ku-
rio straipsnį išspausdino Lietuvos aidas. Kritikas rašė: 
„Šaliapino gastrolė Fauste praėjo po tikru meno šventės 
ženklu. sausakimšai prikimštas teatras, visur kažkokia 
įtampa, iškilminga nuotaika. prasidėjus pirmajam pa-
veikslui, visi įtemptai laukia, koks bus pirmas mefistofe-
lio pasirodymas. toliau spektaklio žiūrint, pasirodė, kad 
Šaliapinas šiandieną ne tik gastroliuoja: jis ir režisuoja, 
jo dvasia jaučiasi ir už dirigento pulto, L. hofmeklerio 
vykusiai atstovaujamo. daug naujų mizanscenų ir reži-
sūros smulk menų; visos jos sceniškai išlošiamos ir priva-
lėtų likti kaipo pastovus įnašas šioje operoje. <...>

bet šios dienos centrinė figūra – pats Šaliapinas: kas 
jo nematė „jaunais“ laikais, tas negali spręsti, kiek nu-
kentėjo nuo amžiaus jo balsas; tačiau ir dabar esamo su 
kaupu užtenka. nepaprastas, minkštas „bel canto“, lais-
vas visų registrų valdymas ir, nors labai retai ir atsargiai 
vartojamas, dar galingas „fortissimo“: viso to neturi dau-
gelis dar „jaunų“ dainininkų.

tačiau pats Šaliapino svarbumas – genialumu dvel-
kiančioje vaidyboje. nuostabi čia jo spalvų skalė: ir 
komiškai ironiškas, ir tragiškai šiurpulingas (kaip baž-
nyčios scenoje); didžiai ekspresyvus, o tačiau nešaržuo-
jantis; susilaikantis, ekonomiškas, o tačiau laisvas. taip 
pat mažai grimuotas, o kartu begaliniai įvairus mimiko-
je. nereikalinga būtų minėti, kad abi garsios arijos buvo 
tikrais šedevrais ir, triukšmingai publikai reikalaujant, 
buvo kartojamos. iš atskirų momentų dar įstrigo gėlių 
užkeikimo ir bažnyčios scena. visumos įspūdis: genia-
laus vaidybinio ryškumo.

neužmirštamoje aukštumoje buvo ir Kipras petraus-
kas. jo eiliniuose spektakliuose kartkartėmis pastebimas 
abejingumas dingo be pėdsakų. jis visas virpėjo švelniu 
muzikalumu ir subtilingais niuansais, sudarydamas su 
mefistofeliu puikų, išlygintą ansamblį. didžioji „sodno“ 
arija irgi iššaukė gausingus publikos plojimus.

iš viso – išimtinas, nuostabus spektaklis. galinga sve-
čio asmenybė neišsikišo, kaip kad kartais būna, tarp kitų, 
bet priešingai – įteigė visiems kažkokį vieningą spektaklio 
ritmą, padarė iš viso vaidinimo vieną vieningą kūrinį.“24

mūsų dienas pasiekęs anos meno šventės Kaune 
liudytojas augustinas savickas prisimena: „mane, ir ne 
tik mane, visus, kas tik buvo salėje, – ir snobiškus mies-
čionis, ir kiek praprususius klausytojus, – užhipnotiza-
vo geniali Šaliapino vaidyba, judesiai buvo natūraliai 
įspūdingi, nevaržomi – jis ne vaidino, o gyveno scenoje. 
mimikos kas minutę keitėsi – tai jis garsiai ir natūraliai, 
tai piktai juokėsi, tai čiulbėjo viliojamu balsu, tai griežtai 
įsakinėjo... prieš mane buvo tikras goethe’s sukurtas pik-
tasis genijus – mefistofelis. <...> vėliau teko daug kartų 
matyti įvairiuose europos teatruose, bet antro Šaliapino 
jau niekur nesutikau – niekas nemokėjo taip natūraliai 
įsijausti į vaidmenį, neturėjo tokios vidinės jėgos, kuri 
užburtų žiūrovus. niekas neturėjo tokio balso – nors ir 
ne toks galingas, kaip jaunystėje, bet vis tiek tai buvo 
titano balsas.“25

prie Fausto spektaklių triumfo nemažai prisidėjo 
ir scenografo mstislavo dobužinskio (1875–1957) su-
kurtos puikios dekoracijos. Šis žymus rusų dailininkas, 
Fiodoro Šaliapino bičiulis, Lietuvoje gyveno 1925 m. ir 
1929–1939 m. dirbdamas valstybės teatro scenografu, jis 
sukūrė dekoracijas ir kostiumus m. musorgskio Borisui 
Godunovui, a. borodino Kunigaikščiui Igoriui, p. čaikovs-
kio Pikų damai, r. Wagnerio Tanhoizeriui, j. Karnavičiaus 
Radvilai Perkūnui. pasak vytauto mažeikos, pastaro-
sios operos apipavidalinimas yra vienas sėkmingiausių 
m. dobužinskio darbų, atliktų Lietuvoje26. F. Šaliapinui 
viešint Kaune, m. dobužinskis spėjo nupiešti jo portretą.

po antrojo Fausto spektaklio F. Šaliapinas scenoje 
tarė žodį, skirtą Kiprui petrauskui ir Lietuvos operai. 
įteikdamas K. petrauskui gėlių jis pasakė: „brangus 
drauge ir bendradarbi, kai mes anais laikais abu dirbo-
me scenoje, aš nemaniau, kad likimas mums leis susitikti 
šiame puikiame tavo teatre. aš daug mačiau teatrų, bet 
tavo teatras yra tikras teatras, kurio visi bendradarbiai 
dega viena kūrybos ugnimi. tai yra reta. sveikindamas 
tave, aš sveikinu visus tavo draugus ir šią mielą publi-
ką, kuri jūsų pastangas taip kilniai moka įvertinti. težy-
di tavo tėvynė ir tavo teatras kaip šios štai gėlės, kurios 
taip puikiai išsiskleidė...“27 Šiuos F. Šaliapino žodžius 
viešoji nuomonė įvertino kaip brandos atestatą Lietuvos 
operai ir didžiųjų nuopelnų pripažinimą jos kūrėjui Kip-
rui petrauskui.

„už nuopelnus Lietuvai...“ 1934 m. gegužės 26 d. 
Fiodorą Šaliapiną priėmė Lietuvos respublikos prezi-
dentas antanas smetona. svečią lydėjo Kipras petraus-
kas, audiencijoje dalyvavo švietimo ministras Konstanti-
nas Šakenis. prezidentas a. smetona įteikė F. Šaliapinui 
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Lietuvos didžiojo Kunigaikščio gedimino 1-ojo laipsnio 
ordiną. prezidento 1934 m. gegužės 26 d. aktas nr. 452 
skelbė: „pasirėmęs Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir 
kitų pasižymėjimų įstatymu (str. 23 ir 219), už nuopelnus 
Lietuvai apdovanoju dainos meno kūrėją Feodorą Šalia-
piną didžiojo Lietuvos Kunigaikščio gedimino ordinu, 
pirmuoju laipsniu. Kaunas, 1934 m. gegužės mėn. 26 d. 
respublikos prezidentas antanas smetona. ministeris 
pirmininkas, laikinai einantis užsienio reikalų ministerio 
pareigas juozas tūbelis.“28

pasak ministro K. Šakenio sūnaus romualdo Ša-
kenio, tėvas pasakojęs, jog per audienciją F. Šaliapinas 
pusiau juokais, pusiau rimtai pasakęs a. smetonai, kad 
jis tik dabar sužinojęs, jog „Kiprijaša – litovec“ (Kipri-
jaša – lietuvis). Kiprui tai buvę itin nemalonu. „tėvas 
pasakojo, – rašo romualdas Šakenis, – kad ir tada, ir 
daugel metų praslinkus jam liko neaišku, ar ši replika 
buvo vykęs didžiojo artisto sarkazmas, ar jis sakė nuošir-
džiai.“ beje, to paties šaltinio liudijimu, švietimo minis-
tras K. Šakenis atkalbinėjęs a. smetoną dėl F. Šaliapino 
apdovanojimo Lietuvos ordinu. K. Šakenis motyvavęs 
tuo, kad F. Šaliapinas jokių nuopelnų Lietuvai neturi ir 
neturės. o a. smetona sakęs, kad, jei įžymi asmenybė 
saugos tokį ordiną, Lietuvai bus garbė29.

galbūt su tuo buvo susiję ir F. Šaliapino apdova-
nojimo procedūros nesklandumai, apie kuriuos rašo 
Lietuvos valstybinių apdovanojimų tyrinėtojas vilius 
Kavaliauskas. svečiui skirto ordino diplomas, preziden-
tūros ordinų kanceliarijos išrašytas 1934 m. gegužės 26 d. 
ir a. smetonos patvirtintas, taip ir liko gulėti užsienio 
reikalų ministerijos archyve. jam trūko užsienio reika-
lų ministro parašo ir į vidų įdedamo diplomo vertimo į 
prancūzų kalbą. taigi šis dokumentas F. Šaliapinui ne-
buvo įteiktas30.

patsai Fiodoras Šaliapinas, turėjęs labai daug įvai-
riausių apdovanojimų, taip išdėstė savo požiūrį į juos: 
„Kaip artistas, aš patikau visiems sluoksniams, turėjau 
pasisekimą ir rūmuose. bet garbingai sakau – niekuomet 
nesistengiau gauti jokių apdovanojimų, nes iš prigimties 
nesergu garbėtroška, o dar mažiau – tuštybe. apdova-
nojimus gaudavau todėl, kad, jeigu įprasta apdovanoti 
artistus, negalėdavo neapdovanoti ir manęs. apdovano-
jimai, kuriuos gaudavau, man visada būdavo šioks toks 
netikėtumas, bet, prisipažinsiu, malonus.“31

„aš Faustą  dainuosiu lietuviškai...“ viešėdamas 
Kaune, F. Šaliapinas gyvai domėjosi Kauno ir kartu vi-
sos Lietuvos kultūriniu gyvenimu. Kipras petrauskas 
gerokai vėliau savo atsiminimuose parašys: „Laisvalai-
kiu apžiūrinėjome miesto įžymesnes vietas. didysis dai-
nininkas labai jautriai domėjosi lietuvių tautos istorija, 
kultūra, liaudies buitimi, papročiais. jis negalėjo atsigro-
žėti skambiomis lietuvių liaudies dainomis. nepraleido 
Šaliapinas progos apžiūrėti ir sportinių varžybų. manęs 
kviesti irgi nereikėjo. čia, žalioje vejoje, kur kunkuliavo 
jaunystė, grožis, jėga, sportinės kovos aistra, Šaliapino 
artisto nė žymės. jis tapo paprastu, eiliniu, nuoširdžiu ir 
vaikėziškai triukšmingu sirgaliumi. (čia K. petrauskas 
turėjo galvoje gegužės 21 d. žaliakalnio stadione žiūrėtas 
futbolo varžybas tarp Lietuvos gimnastikos ir sporto są-

jungos ir Karo mokyklos komandų. Kartu su F. Šaliapinu 
buvo K. petrauskas, j. mažeika ir kiti teatralai. – J. A.) <...>

Kartą, iš vakaro, – tęsia atsiminimus K. petrauskas, – 
patraukėm į medžioklę. Šaliapinas negalėjo atsidžiaugti 
Lietuvos gamta, paprastais valstiečiais, darbo žmonėmis.

– Koks grožis!.. čia viskas man primena tėviškę: ir 
laukai, ir miškai, ir lauko gėlės, ir berželiai, – visai kaip 
pas mus, rusijoje. mane slegia tėvynės ilgesys. Kol žmo-
gus jaunas, tai galbūt jis ir nelabai jaučia. bet senstant tė-
vynės ilgesys užgula visa jėga. ech, Kipruša, tu nežinai, 
kaip tai yra...

– na, jau na, Fiodorai ivanovičiau, – guodžiu aš jį, – 
už tai jus myli ir gerbia visas pasaulis. jūs priklausote 
visam meno, kultūros pasauliui.

– tai sunki našta...
Kiek patylėjęs Šaliapinas tęsia:
– žinai, Kipruša, čia pas tave, Lietuvoj, būtų visai 

nebloga apsigyventi.
– jūs būsite garbingiausias Lietuvos pilietis, – atsa-

kiau.
– taip ir padarysime. grįšiu iš gastrolių maždaug po 

poros metų. noriu kauniečiams parodyti kitą mefistofelį, 
kurio ilgai ieškojau ir kurio kontūrai jau yra.“32

Ši mintis nuskamba ir anoniminiame straipsnyje, 
kurį išspausdino Literatūros naujienos. reaguodamas į 
F. Šaliapino pasisakymą, kad jam patikęs mūsų teatras, 
patikusi mūsų tėvynė, Fausto vertėjas Kazys binkis pa-
reiškęs apgailestavimą, kad neteko išgirsti „kaip skamba 
jo vertimas Šaliapino lūpose“. į tai Šaliapinas atsakęs: 
„tai dar bus. aš dainuosiu Faustą lietuviškai.“33

vieną laisvą dieną F. Šaliapinas buvo nuvykęs į prie-
nus, ten aplankė seną pažįstamą, prienų gimnazijos fizi-
kos ir matematikos mokytoją cezarį pšemeneckį. jų pa-
žintis ir draugystė prasidėjo maskvoje apie 1911 metus, 
kur c. pšemeneckis dirbo baigęs maskvos universiteto 
Fizikos ir matematikos fakultetą. žmonos anos paska-
tintas, jis pradėjo lankytis Fiodoro Šaliapino mažojoje 
studijoje, kuriai vadovavo dainininko žmona balerina 
ijola tornagi. ten jis padėdavo įrengti apšvietimą, su-
tvarkydavo elektros tinklus, scenoje suruošdavo „žai-

Kauno stadione 1934 m. gegužės 21 d. – K. petrauskas, F. Šaliapinas, 
j. mažeika
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bus“ ir „perkūniją“. susidraugavo, lankydavosi Šaliapi-
nų bute novinskij bulvare. tad seniems bičiuliams buvo 
apie ką pasidalinti atsiminimais. o atsisveikindamas gar-
bingasis svečias paliko savo nuotrauką su dedikacija34.

gegužės 27-oji. po devynių viešnagės dienų Fiodo-
ras Šaliapinas išvyksta. stoties perone minios palydin-
čiųjų, tarp jų – laikinai einantis valstybės teatro direk-
toriaus pareigas v. Kasakaitis, Kipras petrauskas, kiti 
operos artistai, menininkai. garbingasis svečias duoda 
paskutinį interviu laikraštininkams. su jaunatvišku en-
tuziazmu jis kalba apie Lietuvoje patirtus reto malonu-
mo išgyvenimus, paliekančius neišdildomus įspūdžius. 
paprašytas įvertinti „mūsų kuklų teatrą“, jis sako: „Lie-
tuvos valstybės teatras, kuriame aš dainavau vieną kon-
certą ir du operos spektaklius, padarė man tą įspūdį, 
kurio aš nesu patyręs nuo to momento, kai išvykau iš 
savo tėvynės. po dvylikos metų vėl pamačiau tikrą teat-
rą, kur žmonės dirba ir kuria iš meilės menui, iš meilės 
savo krašto teatrui. o tokia atmosfera yra tai, ką aš va-
dinu tikruoju teatru. savo nuomonę apie gražų Lietuvos 
valstybės teatrą, kurio scenos pažiba yra mano senas ir 
mylimas draugas Kipras petrauskas, jau pasakiau po 
savo antrojo spektaklio. su didžiausiu malonumu tą patį 
pakartoju ir dabar. jame praleistos valandos bus mano 
gražiausių teatrališkųjų atsiminimų dalis!“ maestro vėl 
pareiškė tvirtą nusistatymą artimiausiu metu atvykti į 
Lietuvą pailsėti, o vėliau ir įsikurti („Lietuvoj noriu pirkti 
ūkį ir jame visada vasaroti“)35.

18.05 val. traukinys Kaunas–berlynas pajuda. Fio-
doras Šaliapinas išvyksta, sakydamas „iki pasimatymo!“

pa s k u t i n ė  V i e š n a g ė
išvykdamas iš Kauno, Fiodoras Šaliapinas, kaip matė-
me, neslėpė susižavėjimo Lietuvos žmonėmis bei gamta 
ir ketino netrukus atvykti poilsiauti, pakeliauti po šalį, 
plačiau su ja susipažinti, galbūt ir įsikurti. Kas jį traukė į 
Lietuvą? Kaip matyti iš autobiografinės knygos Kaukė ir 
siela, dainininkas skausmingai išgyveno atotrūkį nuo tė-
vynės. Šlovė nenustelbė vis stiprėjančio dvasinės vienat-
vės jausmo, todėl dvasinės paguodos bandė ieškoti kraš-
tuose, kurie jam galėjo priminti prarastą rusiją. Lietuva 
ir buvo vienas iš tų kraštų. minėtame 1934 m. gegužės 
25 d. laiške, rašytame iš Kauno dukrai irinai, per kraš-
tus liejasi F. Šaliapino nostalgija: „man tiesiog sudėtinga 
perteikti jausmus, kuriuos patiriu čia. patekau į rusiją!!! 
vaikštau „penziškomis“ ir „saratoviškomis“ gatvėmis. 
seni namai su mediniais ir skardiniais stogais, varteliai, 
grindinys, apaugęs žole. na, taip, kaip būdavo pas mus 
sukonoje. gėriuosi šiais vaizdais beprotiškai. netraukia 
išvažiuoti. pasisekė neįtikėtinai.“36

susitikimai Klaipėdoje. gal ši trauka Lietuvai, la-
biausiai primenančiai gimtąją rusiją, paskatino Fiodorą 
Šaliapiną tų pačių 1934-ųjų pabaigoje vėl užsukti į mūsų 
šalį. Šį sykį, vėl vykdamas gastrolių į rygą, jis sustojo 
Klaipėdoje. prie to, suprantama, prisidėjo ir konkrečios 
derybos, kurias, kaip pranešė Klaipėdos laikraštis Darbi-
ninkų balsas, su F. Šaliapinu vedė būsimasis besikurian-
čios uostamiesčio operos režisierius stasys dautartas. jis 
prašė dainininką, kad, vykdamas į rygą, sustotų Klaipė-

doje ir duotų vieną koncertą37. s. dautartas, be abejonės, 
turėjo slaptą mintį gauti iš didžiojo maestro naudingų 
patarimų jo statomai g. verdi Traviatai Klaipėdos mies-
to teatre.

Kai Klaipėda ir visa mažoji Lietuva 1923 m. prisi-
jungė prie nepriklausomos didžiosios Lietuvos, čia spar-
čiais žingsniais ėmė plėtotis lietuviškoji kultūra. svarbus 
vaid muo teko Aukuro kultūros ir švietimo draugijai, kurią 
dar 1922 m. įkūrė vilius gaigalaitis, jokūbas stikliorius ir 
kiti aktyvesni lietuvininkai. Aukuro veikloje dalyvavo per 
šimtą miesto kultūros veikėjų, tai buvo viena gausiausių 
lietuviškų organizacijų visame Klaipėdos krašte. ji rengė 
įvairias paskaitas, parodas, spektaklius, įsteigė savo kny-
gyną ir biblioteką, šelpė moksleivius, turėjo savo chorą 
Vaidilutė ir aktyviai talkino miesto ir kultūros įstaigoms. 
Aukuro draugijoje gimė idėja įkurti operos teatrą. Kon-
kretaus operos kūrimo darbo buvo imtasi, kai 1932 m. 
į Klaipėdą atsikėlė kompozitorius jeronimas Kačinskas. 
jam talkino iš Kauno valstybės teatro pakviestas režisie-
rius s. dautartas, chormeisteris s. sodeika, baletmeisterė 
b. juškevičiūtė. operos sezono pradžiai buvo statoma 
g. verdi Traviata. 1934 m. rudenį prasidėjo repeticijos38.

apie Fiodoro Šaliapino ketinimą apsilankyti Klai-
pėdoje Darbininkų balsas pranešė 1934 m. lapkričio 17 d. 
Kiek vėliau Lietuvos keleivis išspausdino žurnalisto pul-
gio andriušio publikaciją Į Klaipėdą atvyksta Fedoras Šalia-
pinas, kurioje skaitytojas supažindinamas su įžymiuoju 
dainininku, akcentuojamas jo vaidmuo lietuvių muzi-
kinei kultūrai. „tai dainininkas, dėl kurio varžosi visos 
pasaulio operos, visi europos žymiausi teatrai, – rašo 
autorius. – rusų tauta davė geriausius menininkus, ku-
rių pirmoje eilėje įrašytas Fedoro Šaliapino vardas. Šis 
dainos maestro mums, lietuviams, yra labai artimas 
žmogus. F. Šaliapinas savo patarimais ir draugyste iš-
auklėjo mūsų operos tėvą Kiprą petrauską.“ trumpai 
nušvietęs nuostabų dainininko karjeros kelią, autorius 
dar paaiškino: „F. Šaliapinas dainuoja bosu. jam lygaus 
balso pavyzdžių ligi šiol nėra. be savo galingojo balso, 
jis turi dangaus įdiegtą artisto dovaną. balsas ir vaidyba 
Šaliapino asmenyje laisvai ir be jokių pastangų jungiasi 
į tobulą vienybę.“39 taip Klaipėdos visuomenė buvo ren-
giama sutikti garbingąjį svečią.

į Klaipėdą F. Šaliapinas atvyko 1934 m. lapkričio 
24 d., šeštadienį, važiuodamas traukiniu iš paryžiaus pro 
pagėgius. dokumentiškai nepatvirtintais duomenimis, jį 
geležinkelio stotyje pasitikęs iš Kauno atvažiavęs Kipras 
petrauskas. F. Šaliapinas apsistojo Viktorijos viešbutyje, 
ir jis jam labai patiko. vos atvykęs jis priėmė spaudos 
atstovus. maestro nuoširdžiai džiaugėsi, kad Klaipėdoje 
kuriamas operos teatras, ir palinkėjo kūrėjams nepraras-
ti entuziazmo. „tik tokioje dievo artimybėje, kaip čia, 
gims dideli žygiai. paryžius, Londonas dvasina meną 
kaip pragare“, – sakęs F. Šaliapinas. papasakojo apie ar-
timiausius gastrolių planus – vyksiąs į rygą, dainuosiąs 
Kaune. maestro vėl kalbėjo apie ketinimą įsikurti Lie-
tuvoje: turįs sūnų, mėgstantį žemės ūkį, jam Lietuvoje 
tikrai pirksiąs dvarelį40.

tos dienos vakarą F. Šaliapinas dalyvavo Traviatos 
repeticijoje miesto teatre. žurnalistas gediminas pilaitis 
1985 m. užrašė klaipėdiečių Traviatos chore (tada jį suda-
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rė Vaidilutės choro dalyviai) dainavusio viktoro rygerto 
atsiminimus. pasak jo, atmosfera buvusi įtempta: daini-
ninkai ir muzikantai sunerimę, užkulisiuose s. dautar-
tas guodžia mirtinai išblyškusią m. bručkienę – jai ma-
estro akivaizdoje teks atlikti violetos partiją. j. Kačinsko 
rankoje švysteli dirigento lazdelė – suskamba Traviatos 
uvertiūra.

– mūsų choras buvo neprastas, – pasakoja v. ryger-
tas. – F. Šaliapinas tai iš karto pastebėjo. Kai kas tvirtino, 
kad jis pasipūtęs, pretenzingas, publikos išlepintas. ne-
pasakyčiau. F. Šaliapinas tolerantiškai bendravo su dai-
nininkais ir net pagyrė dirigentą j. Kačinską. po repeti-
cijos nusifotografavo su trupe. sužinojęs, kad ruošiamės 
statyti Faustą, sakė atvažiuosiąs pas mus dar kartą sudai-
nuoti mefistofelio partijos. Klaipėdą vadino neatskleistu 
vokalinių galimybių miestu ir dar pasakė – kur dainuo-
jama siela ir širdimi, net kukliomis pajėgomis atliekami 
dideli darbai. aš įsiminiau šiuos Šaliapino žodžius41.

beje, klaipėdiečių Traviatoje alfredą dainavo jau pa-
garsėjęs solistas juozas babravičius (1882–1957; 1914 m. 
baigė peterburgo konservatoriją, 1914–1919 m. daina-
vo maskvos didžiajame teatre, 1920–1924 m. graikijos, 
prancūzijos, anglijos, jav teatruose, nuo 1934 m. su per-
traukomis Kauno valstybės teatre). jis buvo F. Šaliapino 
partneris per jo gastroles amerikoje, 48 spektakliuose 
dainavęs almavivą g. rossini operoje Sevilijos kirpėjas42. 
matyt, galima tvirtinti, kad j. babravičius bus prisidėjęs 
prie F. Šaliapino pakvietimo atvykti į Klaipėdą.

Klaipėdos dienraštis Lietuvos keleivis išspausdino 
pastabas apie F. Šaliapino dalyvavimą Traviatos repe-
ticijoje (Dainos genijus padrąsina Klaipėdos draugus). jose 
rašoma: „jis rūpestingai teikė jauniems Klaipėdos me-
nininkams patarimų ir labai džiaugėsi Vaidilutės choro 
aukštu kultūringumu bei tobulumu. po bandymo [re-
peticijos] pasaulinis dainos meistras kartu su Klaipėdos 

operos dalyviais praleido kelias valandas konservatori-
jos patalpose įvykusiame subuvime. čia jis pakėlė tostą 
už Lietuvos prezidentą ir nuoširdžiai džiaugėsi pajūrio 
dainininkų šeima.“43 Laikraštis išspausdino operos daly-
vių nuotrauką su F. Šaliapinu.

1934 m. lapkričio 27 d. – Šaulių namuose klaipėdie-
čių labai lauktas Fiodoro Šaliapino koncertas. jį aprašęs 
pulgis andriušis pastebėjo, kad koncerto programą su-
darė rusiškas repertuaras. „po vykusiai ir rūpestingai at-
likto Kačinsko ir Klebackio dueto (piano ir viola), – rašo 
žurnalistas, – scenon įžengė aukštas, galingo sudėjimo, 
kilniai senstelėjusiais bruožais dainos nepalyginamasis 
maestro. demokratiškai šypsodamasis ir iš karto už-
mezgęs kontaktą su karštai plojančia publika, Šaliapinas 
pradėjo koncertą m. rimskio-Korsakovo Pranašu. <...> 
visiems girdėta ir plačiai žinoma Dviejų grenadierių dai-
na Šaliapino rankose atgyja, sukuria šiurpius mirties ir 
tėviškės pasiilgimo vaizdus. <...> arba Šachnovskio Gy-
venimas ir mirtis. čia sudrebinančiai kovoja šiedu amži-
nieji pradai <...> Medžioklės ragas prancūziškai sudainuo-
tas buvo ne vien daina: čia tylios vakaro prieblandos, čia 
vasaros naktys, kurių glūdumoje girdime tolimus rago 
ūkavimus; jie artėja, blaško aistringos nakties tylą ir virs-
ta medžiokliniu triukšmu. Persų daina Šaliapino išpildy-
me tikrai padvelkė orientalistiškąja, kauptai gilia aistra. 
pustoniai, vos klausai prieinami garsai suteikė šiai dainai 
sodrius rytų dažus. bet viso dėmesio centre buvo mėgs-
tamiausia Šaliapino Dubinuška. Šią pavolgio sielininkų 
dainą jis sudainavo su nepaprastu užsidegimu. ją, pasak 
amžininkų, didysis dainininkas pavertė nepakartojamu 
vilties ir ilgesio himnu visų rusijos upių motinai – vol-
gai. Blusa – komiška dainelė apie šį niekingą gyvulpalai-
kį, kurį globojo vienas karalius. čia pažymėtini kvatoji-
mo pasažai, kuriuos Šaliapinas su dideliu muzikalumu 
įpynė į tarpuposmius. virš programos sudainuota ko-

F. Šaliapinas su 
Klaipėdos operos 
trupe 1934 m. 
lapkričio 24 d.
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miška dainelė Patarėjas ir generolo duktė meniškai sukurtu 
girtuokliu prajuokino publiką. <...>

netilstantys pritarimai, valiavimai, pakartotiniai iš-
šaukimai, džiaugsmas veiduose – buvo atlyginimas Ša-
liapinui“44 , – baigia koncerto apžvalgą p. andriušis. po 
koncerto Biržos kavinėje miesto teatrinė visuomenė su-
rengė pobūvį. F. Šaliapinas padėkojo klaipėdiečiams už 
svetingą priėmimą, pasidžiaugė Klaipėdoje gimstančia 
opera bei žmonių nuoširdumu. o klaipėdiečiai meni-
ninkai pareiškė didžiajam dainininkui gilų dėkingumą 
už suteiktus padrąsinimus bei moralinę paramą užsimo-
tiems darbams. Konkreti tų darbų išraiška buvo 1934 m. 
gruodžio 8 d. įvykusi Traviatos premjera, tapusi didele 
švente, primindama klaipėdiečiams, kad prie jos ištakų 
prisilietė ir pats Fiodoras Šaliapinas, kaip sakyta, su ge-
rais patarimais bei padrąsinimais dalyvaudamas repeti-
cijoje 1934 m. lapkričio 24 d. 

Knygoje Klaipėdos kultūros raidos bruožai (Klaipėda, 
1992) du kartus nepagrįstai „praturtinta“ šio miesto 
kultūros istorija: „1935 m. pastatomas Š. guno Faustas. 
<...> Fausto spektaklyje šalia K. petrausko dainuoja gas-
troliuojantis F. Šaliapinas.“ (p. 37); „spektakliai, labai 
sunkiomis sąlygomis išvydę Klaipėdos sceną, sutrauk-
davo daug klausytojų, ypač dalyvaujant F. Šaliapinui ir 
K. petrauskui.“ (p. 52) deja, F. Šaliapinas nėra dainavęs 
nė viename Klaipėdos operos spektaklyje.

ir dar apie vieną „praturtinimą“. stasys santvaras, 
ruošdamas straipsnį apie F. Šaliapiną bostono Lietuvių 
enciklopedijai, neatidžiai perskaitė spaudos publikaci-
jos žodžius, kad F. Šaliapino koncertas 1934 m. lap-
kričio 27 d. vyko Šaulių namuose, t. y. Šaulių sąjungai 
priklausančiuose namuose. žodis „Šaulių“ jam, matyt, 
asocijuojasi su Šiauliais. autorius tvirtino, kad F. Ša-
liapinas „su koncertais aplankė Klaipėdą ir Šiaulius“. 
Šaltiniuose nėra duomenų, kad F. Šaliapinas būtų lan-
kęsis Šiauliuose ir koncertavęs. Šią s. santvaro įveltą 
klaidą pakartojo knygos Федор Шаляпин и Литва au-
torė v. agafonova (p. 84–85).

Borisas Godunovas  Kaune. Lietuvos aidas 1934 m. 
lapkričio 28 d. išspausdino žinutę: „Šįryt iš Klaipė-
dos atvyko Kaunan F. Šaliapinas ir apsistojo Lietuvos 
viešbutyje.“45 Lietuvos žinių laikraščio korespondentas 
a. vidmantas rado F. Šaliapiną Metropolio restorane pi-
etaujantį su teatralais. į Kauną jis atvykęs „pas draugus 
paviešėti ir pailsėti“, iš čia vyksiąs į rygą, kur gruodžio 
1 d. dainuosiąs spektaklyje, o grįždamas vėl sustosiąs 
Kaune. paaiškėjo, kad maestro dar nėra galutinai susi-
taręs su valstybės teatru dėl spektaklio; jeigu susitarsią, 
tai dainuosiąs Borisą Godunovą.

Lietuvos žinios išspausdino visą savo koresponden-
to pasikalbėjimą su F. Šaliapinu. jis vėl patvirtino savo 
susižavėjimą Kaunu. galbūt daugelis kauniečių svajoja 
pagyventi paryžiuje, o aš, sakė svečias, svajoju, kaip pa-
tekti į Kauną, nes po visų triukšmingų miestų Klaipėda 
ir Kaunas yra stebuklinga poilsio vieta, čia taip ramu 
ir jauku. F. Šaliapinas, matyt, norėjo pasiaiškinti savo 
gerbėjams, kodėl jis praėjusią vasarą neatvyko poilsio į 
Lietuvą, kaip buvo žadėjęs. sutrukdė šeimyninės aplin-
kybės – išleido už vyro vieną dukterį; po to ilsėjęsis ir 

taisęs sveikatą tirolyje, koncertavęs budapešte ir sofijo-
je, kur buvęs sutiktas taip pat nuoširdžiai kaip ir Kaune.

paskui nukrypus kalbai apie Kauno operos repertu-
arą ir kažkam pasakius, kad statomas j. strausso Čigonų 
baronas, F. Šaliapinas prašneko:

– Čigonų baronas statomas pas jus? smagi operetė. 
žinote, labai norėčiau ir aš sudainuoti operetę. Links-
mą ir juokingą operetę su kauniškiais artistais. gaila, 
kad nemoku lietuvių kalbos! bet galbūt reikalai susiklos 
taip, kad aš Kaunan atvyksiu ilgesniam laikui, tąsyk mes 
drauge pastatysim ir smagią operetę.

ir, improvizuodamas Čigonų barono kiaulių auginto-
ją, užtraukė tą arijos vietą, kur jis sakosi esąs ne rašytojas 
ir ne poetas, bet kiaulių augintojas ir mokąs tik dešras 
gaminti46.

tos dienos vakare F. Šaliapinas sėdėjo valstybės 
teat ro parterio pirmoje eilėje, žiūrėjo L. delibes’o operą 
Lakmė ir plojo dainininkams, tarp kurių buvo ir jo bičiulis 
Kipras petrauskas. Kitą dieną (lapkričio 29 d.) jis išvyko 
į rygą, o į Kauną grįžo gruodžio 2 d.

tuo tarpu valstybės teatras ruošėsi modesto mu-
sorgskio Boriso Godunovo spektakliui su Fiodoru Šalia-
pinu. gali kilti klausimas: kodėl maestro panoro savo 
pamėgtai Kauno publikai dar kartą pasirodyti būtent 
boriso godunovo vaidmenyje? apie šį vaidmenį jis pats 
rašė: „didi boriso godunovo jėga – ši asmenybė man pati 
simpatiškiausia iš viso maniškio repertuaro.“47 Lietuvos 
žinių redaktorius jonas Kardelis taip aiškino laikraščio 
skaitytojams: „plačiai pasklidusi nuomonė, kad Šaliapi-
nui nėra mažos rolės; mažiausia jų Šaliapino interpre-

Fiodoras Šaliapinas – borisas godunovas berlyno operoje, 1928
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tacijoj yra didelė ir reikšminga. tačiau bene tvirtesnė 
nuomonė yra ta, kuri sako, kad visą Šaliapiną galima 
pamatyti tiktai borise, kurį jis yra sukūręs kaip tikrą še-
devrą.“48 taigi F. Šaliapinas norėjo Kauno publikai pa-
rodyti visą save. ir jis tai padarė.

valstybės teatro administracija vėl kreipėsi į vi-
daus reikalų ministeriją, prašydama leidimo F. Šalia-
pinui 1934 m. gruodžio 5 d. dainuoti Boriso Godunovo 
spektaklyje. archyve išliko dokumentas – Darbo leidimas 
nr. 2671 Prancūzijos piliečiui Feodorui Šaliapinui... pasira-
šytas vidaus reikalų ministerijos piliečių apsaugos de-
partamento svetimšalių referento49. 

gruodžio 4 d., antradienį, 10–14 val. vyko generali-
nė Boriso Godunovo repeticija. archyve saugomame ope-
ros darbo dienyne yra lakoniškas įrašas apie tai: dirbo 
dirigentas m. bukša, režisieriaus padėjėjas j. stumbras, 
nurodomos dalyvaujančių artistų pavardės. Lapo šone 
pastaba: „p. Šaliapinas pavėlavo 35 minutes“. spektaklio 
dieną, trečiadienį, iš ryto dar vyko orkestro (10–12 val.), 
choro (10–13 val.) ir solistų repeticijos50.

po repeticijos (gruodžio 4 d.) F. Šaliapinas, kaip 
tarptautinės rotary klubų sąjungos narys, lankėsi ne-
seniai įsteigtame šios organizacijos Kauno skyriuje. ro-
tary (angl. rotation – sukimasis, kaita) sąjūdis prasidėjo 
1905 m. čikagoje. paplitęs daugelyje kraštų, jis 1922 m. 
susivienijo į tarptautinę organizaciją – Rotary Interna-
tional. humanistinis tikslas – padėti vienytis ir jungtis 
įvairių profesijų žmonėms, pažinti ir suprasti vieniems 
kitus ir per tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą 
siekti tautų bei valstybių solidarumo ir vienybės. Kau-
no rotary klube dalyvavo žymūs mokslo, meno, vers-

lo ir kitų sričių veikėjai, tarp jų – profesoriai mykolas 
römeris, Zigmas žemaitis, vladas Kuzma, bankininkai 
a. vosylius, maksas soloveičikas, menininkai antanas 
žmuidzinavičius, Kipras petrauskas, rašytojas vincas 
mykolaitis-putinas, advokatai mykolas sleževičius, jo-
nas vileišis ir kiti. su jais F. Šaliapinas ir pabendravo tą 
popietę. pasak Lietuvos žinių, svečias, kalbėdamasis su 
Kauno rotariečiais, „...pareiškė, jog jam Lietuva taip pa-
tinkanti, taip jis ją pamilęs, jog nusistatęs nuolat Lietuvoj 
apsigyventi. dabar ieškąs Lietuvoje nusipirkti stambų 
ūkį arba dvarelį.“51

gruodžio 5 d., trečiadienį, valstybės teatras vėl buvo 
perpildytas. tą įžymų įvykį Kauno kultūriniame gyve-
nime padeda suvokti kritinis vlado jakubėno straipsnis, 
išspausdintas Lietuvos aide. „nors nebuvo lemta Kaunui 
išgirsti genialųjį rusų artistą tada, kai jis spindėjo savo 
vokaliu talentu aukštumoje, bet ir dabar jo apsilanky-
mas – pirmaeilė sensacija Kauno publikai, – rašo kriti-
kas. – Šaliapino pamatyti veržiasi senas ir jaunas, išsky-
rus gal kai kuriuos tų, kurie jį matę dar prieškariniais 
laikais ir bijo nusivilti. Borisas Godunovas irgi surinko 
pilną teatrą su visomis pristatomomis bei papildomomis 
vietomis. Ši rolė visuomet garsėjo kaip vienas geniališ-
kiausių Šaliapino kūrinių. <...>

vokališkai imant įspūdis blankesnis negu praei-
to sezono gastrolėse. dainininkas vis labiau užleidžia 
vietą melodeklamatoriui. Šį įspūdį dar padidino jau-
čiamas svečio nesveikavimas. tiesa, balsas valdomas 
meistriškai, jis tebepasiduoda visiems išraiškos niuan-
sams, plačiai vartojamas nepalyginamas „pianissimo“. 
Kiekviena frazė gyvuoja, turi savo veidą; taip pat nuos-
tabi dikcija, aiški, išraiškinga. bet visumoje Šaliapino 
operos atlikimas krypsta į vaidybą; daugelį scenų ga-
lime pavadinti labiau melodeklamuotomis negu suvai-
dintomis. <...>

Šaliapino geniali vaidyba laikoma ištisa epocha ope-
ros istorijoje. bendrais bruožais tą patį įspūdį teko išneš-
ti ir iš vakarykščio spektaklio. tik kartu susidarė (gal 
subjektyvus) įspūdis, kad balsui silpnėjant artistas ima 
įnešti savo vaidybon gausiai pigesnių detalių: melodra-
matiškų žestų, atsidusimų  ir t. t., kurių (sprendžiant da-
linai kad ir iš plokštelių) anksčiau nebuvo. <...> bet visos 
tos pastabos gali galioti tik laikant savaime suprantamą 
tą karališką didingumą, kuriuo vis tik dvelkė Šaliapino 
sukurtas nelaimingo caro vaizdas. Ši genialaus, kad ir jau 
nebejauno, artisto gastrolė yra puikiu pavyzdžiu, kokį 
didelį efektą gali sukurti meistriškas scenos priemonių 
valdymas net prie nedidelių vokalinių resursų“, – baigia 
v. jakubėnas savo atsiliepimą52.

po spektaklio valstybės teatre buvo surengtos kuk-
lios vaišės F. Šaliapinui pagerbti ir su juo atsisveikinti.

Lietuvos žinios 1934 m. gruodžio 7 d. išspausdino šią 
žinutę: „po savo gastrolės Borise Godunove ir svečiavi-
mosi pas mūsų teatralus, rotary klube ir pas privačius 
asmenis, Fiodoras Šaliapinas iš Kauno išvyksta šiandien 
17 valandą. pavasarį jis žada dainuoti Čigonų barone su 
K. petrausku.“53

ir pastarasis maestro pažadas, ir ketinimai įsikurti 
jo pamėgtoje Lietuvos žemėje, deja, liko neįgyvendinti.
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apie Šaliapiną – lietuvių skaitytojams. Fiodoro 
Šaliapino gastrolės 1934 metais, nuoširdus jo bendravi-
mas su Kipru petrausku, aukštas valstybinis jo nuopelnų 
Lietuvai įvertinimas lėmė tai, kad labai padidėjo šalies 
visuomenės susidomėjimas ne vien jo genialia kūryba, 
bet ir pačia asmenybe. natūralu, kad spauda stengėsi 
patenkinti žmonių norą daugiau sužinoti apie didžiojo 
dainininko gyvenimą.

Lietuvos aidas 1935 m. gruodžio 10 d. išspausdino 
tokią korespondenciją, Lietuvos telegramų agentūros 
gautą iš Kopenhagos: „žinomas rusų dainininkas Šalia-
pinas buvo nuvykęs į Kopenhagą, kur turėjo gastroliuoti 
mefistofelio rolėje operoje Faustas. Šaliapinas gana aš-
triai iškritikavo artistus ir dekoracijas, danų artistai taip 
užsigavo, kad atsisakė su juo vaidinti. teatro direkcija 
parėmė artistus ir, nors visos vietos buvo išparduotos, 
vaidinimas neįvyko. Šaliapinas grįžo į paryžių.“54

Ši sausa korespondencija, suprantama, negalėjo ne-
suintriguoti skaitytojų, tačiau iš jos nematyti incidento 
esmės. tai nušvietė pats Fiodoras Šaliapinas paryžiaus 
rusų laikraščiui Парижские новости. tos medžiagos pa-
grindu Lietuvos aidas parengė savo publikaciją, kurią iš-
spausdino 1935 m. gruodžio 13 d.

dėl incidento F. Šaliapinas kaltino Kopenhagos ka-
rališkosios operos režisierių sveną gade, kuris buvo 
pagarsėjęs filmų statymu holivude. jis, matyt, perne-
lyg sumodernino Fausto spektaklį. turėdamas jį galvoje, 
F. Šaliapinas pasakojo:

– tikra dievo rykštė tie mūsų dienų režisieriai! tikri 
atilos! modern – tegu bus modern: dažyk kokias nori – 
lelijavas ar geltonas – dekoracijas, vesk scenon visokius 
velniūkščius, bet netrukdyk artistui scenoje vaikščioti; 
duok tai, ką parašė kompozitorius.

atvažiuoju Kopenhagon, – tęsia F. Šaliapinas. – vir-
pu pamanęs, kad man pakiš kurį paskutinį konstruk-
tyvizmo žodį. teiraujuosi režisieriaus apie dekoracijas, 
man parodo piešinį. sugriozdyti namai, tvoros, viduryje 
didžiausias portalas, bet nieko, – manau, – dainuoti bus 
galima. tačiau piešinyje matėsi, kad šoninių išėjimų į 
užkulisį visai nepalikta. Kaipgi, – klausiu, – bus? choras 
turi išeiti ir tuo metu turi pas mane ateiti Faustas. Kur 
išeis choras? į portalą! o pro kur įeis Faustas? iš portalo! 
hm… nepatogu, keista, bet dainuoti nekliudo... prade-
dame repeticijas...

atsimenate Fausto sceną su kryžiais, – kai į mefistą 
nukreipiamas kryžius, o šis, raitydamasis nuo baimės 
kančių, traukiasi. tai geriausia mano mimiška scena 
visoje operoje. pasirodo, režisierius, kubizmo besivai-
kydamas, nusprendė, kad toje scenoje mefisto nereikia. 
choras dainuoja mefistui jau nesant! aš sakau: kaipgi ši-
taip? operoje, kurią parašė gounod ir kurią aš dainuoju 
jau 43 metai, toji scena būtina. o man atsako, kad danų 
karališkoji opera gyvuoja 200 metų ir tokia jos tradicija... 
stengiuosi išaiškinti, kaip reikia daryti pagal veiksmo 
eigą, girdžiu užpakalyje kažkas juokiasi... Kartu jaučiu 
šaltą neapykantą, nenorą įsigilinti į prasmę to, ką aiški-
nu ne savo malonumui, o darbo naudai... mečiau repe-
tuoti ir išėjau. ateina malonusis Floras, Berlingske Tidende 

redaktorius, šio spektaklio ruošėjas, ir prašo repeticijas 
tęsti. jis buvo repeticijoje, viską matė ir pripažįsta mano 
reikalavimų teisingumą. sutinku.

Kitą dieną vėl repeticija. nutariau nesikišti į tai, kas 
manęs neliečia, tedaro, ką nori. jei jų 200 metų tradicija 
daryti menkystę, – kas man? bet kai aš scenoje, turi būti 
taip, kaip parašė gounod ir kaip reikalauja scena. ope-
ros vodevilyje aš nedalyvausiu. pradėjau repetuoti, plė-
šau gerklę, dvidešimtį kartų aiškinu chorui, kaip jis turi 
dainuoti, aiškinu solistui, vaidinančiam girtą persona-
žą, kaip jis turi elgtis scenoje, kad aš galėčiau teisingai į 
vaid menį įstoti... nė iš vietos, jokio noro daryti taip, kaip 
reikia. čia jau nebeištvėriau ir pasakiau: mane kvietė dai-
nuoti gounod Faustą; jūs statote kažkokį savo Faustą. gal 
jis ir geresnis už klasiškąjį, bet reikėjo iš anksto man pa-
sakyti, kad aš turiu išmokti naują, nežinomą operą. gal 
būčiau atsisakęs pas jus ir važiuoti... išėjau pasakęs, kad 
spektaklyje nedalyvausiu.

pasak Lietuvos aido, F. Šaliapinas kritikavęs ir dau-
giau sumodernintų kopenhagiškojo Fausto scenų. tik 
danų operos orkestras jam patikęs. dėl šio incidento 
nukentėjusi Kopenhagos biednuomenė, nes spektaklio 
pelnas turėjęs likti biednuomenei šelpti Kalėdų švenčių 
proga. danų spauda, tą incidentą suprasdama, F. Šalia-
piną pateisinusi55.

taigi šioje Lietuvos aido publikacijoje skaitytojas pa-
matė Fiodorą Šaliapiną kaip principingą ir atkaklų kla-
sikinio meno tradicijų gynėją. matyt, galima tvirtinti, 
kad tada išreikštas genialaus menininko nusistatymas 
turi išliekamąją vertę – yra moralinė atrama tiems, kurie 
priešinasi destruktyviam ir vulgariam požiūriui į tradi-
cines gyvenimo ir kūrybos normas.

per Fiodoro Šaliapino gastroles Lietuvoje tarp jo 
gerbėjų, ypač teatralų, sklandė legendos apie didžiojo 
menininko griežtumą, reiklumą ir nepakantumą savo 
partneriams ir dirigentams. atrodo, Lietuvos operai tuo 
įsitikinti neteko. atvirkščiai, teatralų anų dienų atsimini-
muose pabrėžiamas maestro dėmesingumas ir korektiš-
kumas. pats F. Šaliapinas savo autobiografinėje knygoje 
Kaukė ir siela neneigia buvus susikirtimų su kai kuriais 
dirigentais ir juos taip aiškina: „tos dirigento klaidos, 
trukdančios man dainuoti ir vaidinti, beveik visada yra 
nevalyvumo, nedėmesingumo darbui ar pretenzingos 
savikliovos ir talento stokos padarinys. tegu dirigen-
tai, kurie skundžiasi manimi publikai ir laikraščiams, 
truputį kaltina ir save. tai bent jau bus teisinga. juk su 
nápravníku, rachmaninovu, toscanini niekada jokių 
konfliktų nebuvo.“56

ta pačia intencija – plačiau supažindinti visuome-
nę su Fiodoru Šaliapinu – Lietuvos žinios 1936 m. kovo 
29 d. pradėjo spausdinti jo autobiografiją Mano gyve-
nimas, kurią į lietuvių kalbą vertė alfonsas braziulis. 
paskutinė skiltis laikraštyje buvo išspausdinta 1938 m. 
birželio 12 d. netrukus Sakalo leidykla išleido knygą tuo 
pačiu pavadinimu su balio sruogos įvadiniu straipsniu, 
kuriame, kaip jau buvo sakyta, lietuvių mokslininkas ir 
rašytojas fundamentaliai pristato Fiodorą Šaliapiną lie-
tuviškajai auditorijai.
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trečią kartą vilniuje. 1937 m. gegužės 9 d. Fiodoras 
Šaliapinas iš varšuvos atvyko į vilnių. tai buvo trečioji 
jo viešnagė šiame mieste. ar pagalvojo svečias, kad pir-
muosius du kartus (1895 ir 1910 m.) jis viešėjo carinės 
rusijos okupuotos šalies istorinėje sostinėje, o dabar at-
vyko į lenkų okupuotą nepriklausomos Lietuvos sosti-
nę? matyt, galima tvirtinti, kad didysis menininkas buvo 
tolokai nuo politikos ir panašiais klausimais paprasčiau-
siai nekvaršino sau galvos.

į vilnių F. Šaliapinas atvyko vieninteliam koncertui, 
kuris įvyko kino teatro Mars salėje aušros vartų g. 5. iš 
lenkiškos spaudos nematyti, kokia organizacija ar asme-
nys pakvietė dainininką ir surengė koncertą. Laikraštis 
Kurier powszechny pastebėjo, kad „genialaus artisto atvy-
kimas sukėlė vilniuje nematytą entuziazmą“57. Koncer-
to salė buvusi sausakimša, publika dainininką sutikusi 
ovacijomis. programa buvusi įvairi ir turininga – rusų 
dainos, a. rubinšteino, m. glinkos, m. musorgskio, 
a. dargomyžskio, F. schuberto ir kitų autorių kūriniai 
ir vienintelė arija – Končako iš a. borodino Kunigaikštis 
Igoris58.

didžiausi lenkiški vilniaus laikraščiai supažindino 
savo skaitytojus su F. Šaliapino gyvenimu ir kūryba, jo 
mintimis kai kuriais klausimais. savo atstovų pasikalbė-
jimus su svečiu koncerto dieną (gegužės 10 d.) išspaus-
dino Kurier Wileński (anatol mikulski. Szalapin o sobie 
i o Gorkim) ir Kurier powszechny (s. powołocki. Szalapin 
o operze i muzyce współczesnej). atsakydamas į žurnalis-
tų klausimus, F. Šaliapinas papasakojo apie savo kelią 
į operos meno aukštumas, išsakė palankius įspūdžius 
apie varšuvos operą ir lenkų publiką. Kalbėdamas apie 
muziką, didysis dainininkas apgailestavo, kad „dabar 
rimtos muzikos žmonės nelabai mėgsta“, o apie operos 
meno būklę pareiškė žinąs tik tris teatrus, kurios, jo ma-
nymu, yra aukšto lygio, tai – sofijoje, rygoje ir Kaune. 
abiem svečio pašnekovams rūpėjo sužinoti, ar Šaliapi-
nas ketinąs grįžti į sovietų rusiją. atsakymas buvo vie-
nareikšmis: ne, neketinąs, nors rusijos esąs išsiilgęs. vie-
nas iš žurnalistų užsiminė apie rašytoją maksimą gorkį, 
neseniai mirusį rusijoje. savo buvusį bičiulį F. Šaliapinas 
apibūdino kaip gilaus proto žmogų59.

Kaip į Šaliapino viešnagę reagavo vilniečiai lietu-
viai? Laikraštis Vilniaus rytojus 1937 m. gegužės 7 d. 
įdėjo šią žinutę: „Šiomis dienomis žadąs atvykti pirmą 
kartą vilniun pasaulinio garso dainininkas F. Šaliapinas. 
jis dainuos šio mėn. 10 d. (pirmadienį) miesto salėje.“60 
gaila, kad laikraščio redakcija nežinojo, jog F. Šaliapi-
nas vilniuje lankosi nebe pirmą kartą. vilniaus lietuviai, 
deja, neturėjo nuotaikos reikšti entuziazmą dėl genialio-
jo menininko viešnagės vilniuje, nes okupacinė valdžia 
buvo gerokai sustiprinusi jų persekiojimą už lietuvišką-
ją veiklą. užtat Vilniaus rytojus su malonumu pakomen-
tavo F. Šaliapino pasakytus žodžius, kad geriausią lygį 
pasiekę operos teatrai yra sofijoje, rygoje ir Kaune. „iš 
to išeina, – darė išvadą Vilniaus rytojus, – kad šiuo metu 
tinkamai pastatytas operas turi tik trys europos valsty-
bės: Lietuva, Latvija ir bulgarija.“61

iš vilniaus F. Šaliapinas grįžo į varšuvą, čia koncer-
tavo gegužės 13 d. po to įvyko serija koncertų: gegužės 
23 d. ciuriche, birželio 5 d. ženevoje, birželio 18 d. pa-

ryžiuje. 1937 m. birželio 23 d. F. Šaliapinas paskutinį kar-
tą pasirodė viešai – koncertavo Londone. tada didysis 
dainininkas jau sirgo.

Liūdna žinia. 1938 m. balandžio 12 d. iš paryžiaus atėjo 
liūdna žinia: pasaulis neteko Fiodoro Šaliapino. neseniai 
jam buvo prasidėję šešiasdešimt šeštieji metai.

1938 m. balandžio 13 d. Lietuvos aido rytinė laida 
įdėjo trumpą žinutę: „paryžius. iv.12. eLta. iš paryžiaus 
pranešama, kad šiandien mirė Šaliapinas.“ dieninėje šio 
dienraščio laidoje buvo įdėtas velionio portretas (a. a. 
Šaliapinas) ir nuotrauka, vaizduojanti Fiodorą Šaliapiną 
tarp Lietuvos žurnalistų jam gastroliuojant Kaune 1934 
metais62. tos pačios dienos Lietuvos žinios įdėjo velionio 
portretą ir tekstą, kuriame sakoma: „vakar paryžiuje 
mirė pasaulinis dainininkas bosas Fiodoras Šaliapinas. 
jis mirė seniai sirgta cukrine liga.“63 toliau tekste patei-
kiama mirusiojo biografijos bruožų.

Kitos dienos (balandžio 14 d.) numeryje Lietuvos ži-
nios papildė ir patikslino žinias apie F. Šaliapino mirties 
priežastį (mirė nuo kraujo vėžio), perteikė tai, kas vaka-
rų spaudoje buvo rašoma apie paskutiniąsias velionio 
gyvenimo valandas, ir nekrologinę publikaciją baigė 
šiais žodžiais: „niekas nepakartos Šaliapino – jis buvo 
vienintelis. nebuvo pasauly inteligento, kuris nežinojo 
Šaliapino vardo. visi pasaulio valdovai ir meno viršūnės 
jį pažinojo. Šaliapinas buvo tas dydis, kuris nepatyrė nu-
sileidimo. tik mirtis viena nugalėjo jo kūną, bet dvasia 
ir po mirties liko nenugalima.“64

su gilia pagarba didžiojo dainininko atminimui Lie-
tuvos aidas pateikė aprašymą jo laidotuvių, kurios įvyko 
1938 m. balandžio 18 d. Laidotuvės vėlavo todėl, kad 
buvo laukiama iš maskvos atvykstant velionio dukros, 
o iš amerikos – sūnaus. vaikai spėjo atvykti ir palydėjo 
tėvą į amžinojo atilsio vietą.

pašarvotą F. Šaliapiną lankė minios žmonių – ne tik 
rusų emigrantų būriai, bet ir daug kitataučių, gyvenan-
čių prancūzijoje. visi žymiausi prancūzų menininkai at-
ėjo atiduoti paskutinės pagarbos genialiam dainininkui. 
jo karstas buvo apdengtas Xvii amžiaus bažnytiniu sun-
kaus raudono auksu siuvinėto aksomo apdangalu. Kartą 
tą apdangalą pamatęs pas vieną pažįstamą, Šaliapinas 
pasakęs: „gerai būtų, jei juo mano karstą apdengtų.“ 
atsiminęs tą pageidavimą, gal ir juokais pasakytą, ap-
dangalo savininkas atnešė jį ir apklojo karstą.

Laidotuvių eisena buvo didžiulė ir įspūdinga. buvo 
kalbama, kad tokia eisena buvęs retas įvykis ir paryžiaus 
mastui. į paskutiniąsias laidotuvių pamaldas paryžiaus 
stačiatikių cerkvėn atvyko prancūzijos prezidento a. Le-
bruno, švietimo ministro atstovai, diplomatinio korpuso 
nariai ir daugybė politinio ir kultūrinio gyvenimo veikė-
jų. eidama iš cerkvės, laidotuvių procesija sustojo prie 
paryžiaus didžiosios operos rūmų – taip buvo ypatingai 
pagerbtas velionio atminimas ir pabrėžti jo nuopelnai 
pasaulinėje scenoje. eisenos priešakyje važiavo du veži-
mai gražiausių vainikų, kurių buvo apie šimtą. prie ope-
ros rūmų chorui tris kartus sugiedojus Вечная память, 
gedulingas kortežas pasuko į kapines Batignolles. velio-
nis buvo pageidavęs, kad per jo laidotuves nebūtų sako-
ma jokių kalbų. taip ir pasielgta. Kapines F. Šaliapinas 
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buvo pats pasirinkęs. prieš keletą metų tose kapinėse 
buvo palaidota jo žmonos motina ir jos sesuo. Kapinės 
F. Šaliapinui labai patikusios ir jis nusipirkęs sklypelį 
savo kapui.

Laidotuvių aprašymą Lietuvos aidas baigia šiais žo-
džiais: „pasaulis tapo biednesnis, – rašė vienas auto-
rius Šaliapinui mirus. – tai – tiesa. daug rasi lietuvių, 
girdėjusių ir mačiusių Šaliapiną vaidinant dar rusijoje, 
kai dainininkas buvo pačioje jėgoje. Šaliapinas vaidino 
ir Kaune, Lietuvos valstybės operoje, džiugindamas ir 
stebindamas jaunąją mūsų visuomenės kartą. visi jį ma-
čiusieji, jį klausiusieji lietuviai prisideda prie minties, 
kad „pasaulis tapo biednesnis“. nes tokie milžinai, kaip 
Šaliapinas, iškyla pasaulyje kartą per šimtus metų.“65

netrukus po to, leidžiant Kaune Fiodoro Šaliapino 
atsiminimų knygą Mano gyvenimas, balys sruoga įvadi-
niame straipsnyje parašys: „rusų žemės sūnus Fedoras 
Šaliapinas vienintelis pasaulyje: su niekuo nepalygina-
mas, niekur lygių neturėjęs – ir jo gyvenimo eigos, ir jo 
padirbtųjų darbų atžvilgiu. ir visas jo gyvenimas – tary-
tum tikra fantastinė legenda...“66

Fiodoro Šaliapino vaikams, vykdžiusiems tėvo valią, 
pageidaujant, didžiojo dainininko palaikai buvo pervežti 
į maskvą ir 1984 m. spalio 29 d. perlaidoti novodevičės 
kapinėse.

u ž s k l a n D a
apžvelgėme tą lietuvių ir rusų kultūrų sąveikos sri-
tį, kurioje svarbiausi veikėjai buvo Kipras petrauskas 
ir Fiodoras Šaliapinas. pavyko prakalbinti ir surikiuoti 
logine tvarka nemažai istorinių faktų, išsibarsčiusių po 
įvairius šaltinius ir nuklotų užmaršties dulkėmis. atsi-
skleidė patrauklus vaizdas, džiuginantis ir lietuvio, ir 
ruso patrioto širdį.

prigimties gausiai apdovanotas K. petrauskas liki-
mo valia pateko į peterburgo marijos teatrą, kuris buvo 
vienas geriausių operos teatrų europoje. žymiausi rusų 
operos meistrai – dirigentai, dainininkai, scenografai, 
režisieriai – tapo jaunojo Kipro mokytojais ir kolegomis. 
ypatingos reikšmės lietuvių dainininko talento brendi-
mui turėjo kūrybinė draugystė su Fiodoru Šaliapinu, 
kuri prasidėjo 1912 metais Sevilijos kirpėjo spektakliu ir 
tęsėsi iki paskutinio jų bendro pasirodymo 1934 m. Kau-
no scenoje. peterburge įgyta puiki meistriškumo moky-
kla, didelė intelektualinė ir visuomeninė patirtis buvo 
tasai kūrybinis kraitis, kurį Kipras petrauskas parsive-
žė į nepriklausomą Lietuvą. tai buvo itin reikšmingas 
veiksnys, klojant pamatus profesionaliam operos teatrui 
Lietuvoje. mūsų šalyje susikūrė vienas geriausių operos 
teatrų europoje, kurį pripažino ir garsino pats Fiodoras 
Šaliapinas.

Šio didžiojo menininko dvasia buvo gyva ir vėles-
niais Lietuvos operos raidos etapais. 1950 m. liepos 23 d. 
įvyko juozo grybausko režisuoto Boriso Godunovo naujo 
pastatymo premjera. v.  mažeika rašo: „Kuriant borisą 
godunovą turbūt neįmanoma išvengti F. Šaliapino įta-
kos, juo labiau, kad daugelis mūsų operos kolektyvo 
narių gerai prisimena didįjį rusų dainininką, atlikusį šį 
vaidmenį 1934 metais. todėl teigiamai vertintinos j. gry-
bausko pastangos skatinti j. stasiūną ir r. siparį laikytis 

tik svarbiausios F. Šaliapino vaidmens sprendimo kon-
cepcijos – kurti prieštaringą ir sudėtingą charakterį, ku-
piną grynai žmogaus ir istorinio asmens tragedijos.“67

taigi per Kiprą petrauską atėjęs į lietuvių muziki-
nę kultūrą, Fiodoras Šaliapinas paliko joje ryškius savo 
kūrybinio darbo pėdsakus. jo vardas neišblėso lietuvių 
kultūros istorijoje. juo labiau jis neišblės Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę ir susidarius naujoms sąlygoms lietu-
vių ir rusų kultūrų sąveikai. 1995 m., minint F. Šaliapino 
pirmojo koncerto vilniuje šimtmetį, buvo įkurta rusų 
romanso mylėtojų draugija Lietuvoje. 1997 m., minint 
jo paskutinio koncerto vilniuje 60-metį, įkurtas Kipro 
petrausko ir Fiodoro Šaliapino kultūros ir draugystės 
paramos fondas. Šios organizacijos siekia toliau stiprin-
ti geras lietuvių ir rusų muzikinių kultūrų bendradar-
biavimo tradicijas, kurioms pagrindus padėjo Fiodoras 
Šaliapinas ir Kipras petrauskas. 1997 m. gegužės 12 d. 
vilniaus mokytojų namuose įvyko labdaros vakaras-
koncertas, skirtas F. Šaliapino koncertams vilniuje pami-
nėti. jį surengė Kultūros ir mokslo bendradarbiavimo su 
baltijos šalimis rusijos asociacija ir dainininkų koncertų 
rėmimo fondas68.

2000 m. žengtas dar vienas reikšmingas žingsnis 
F. Šaliapino atminimui Lietuvoje įamžinti: Lietuvos mu-
zikų draugija išleido eglės černiauskaitės į lietuvių 
kalbą išverstą Fiodoro Šaliapino autobiografinę knygą 
(romaną) Kaukė ir siela, kurią jis baigė rašyti ir išleido 
paryžiuje 1932 m. Knygą lietuvių skaitytojams pristatė 
didžiojo dainininko dainavimo mokyklos vaikaitis vir-
gilijus noreika, parašęs šiuos žodžius: „žymusis rusų 
bosas Fiodoras Šaliapinas – legendomis ir gandais pagar-
sėjusi figūra. daug esu apie jį girdėjęs iš ne vieną spek-
taklį drauge su juo dainavusio Kipro petrausko lūpų. 
F. Šaliapinui ir jo menui apibūdinti tinka visi žemiški ir 
nežemiški epitetai. tačiau pirmiausia jis – didis interpre-
tuotojas, genialus menininkas. esu įsitikinęs, kad, jeigu 
ir nebūtų buvę Šaliapino dainininko, būtų buvęs Šalia-
pinas genialus aktorius, žymus dailininkas, skulptorius. 
autobiografiniame romane Kaukė ir siela jis atsiskleidžia 
kaip gabus rašytojas. romaną tikrai verta perskaityti... 
prieš einant į operą ir apskritai – teatrą.“69

Kauno valstybinis muzikinis teatras 2003 m. pasta-
tė kompozitoriaus giedriaus Kuprevičiaus ir rašytojo 
herkaus Kunčiaus operetę Kipras, Fiodoras ir kiti. gyčio 
padegimo režisuotas spektaklis pasakojo apie tarpuka-
rio Kauno menininkų gyvenimą, jų kelius ir klystkelius, 
kuriais Fiodorą Šaliapiną (aktoriai tomas Ladiga, juozas 
mulikonis), viešėjusį ir dainavusį Kaune prieš septynias-
dešimt metų, vedė Kipras petrauskas (aktoriai edmun-
das seilius, mindaugas Zimkus). Šiuolaikinis žiūrovas 
turėjo galimybę pažvelgti į didžiojo rusų menininko as-
menybę dar nelabai toli nutolusioje praeityje – tarpuka-
rio Kaune, ano meto meno pasaulio herojų, žymių visuo-
menės veikėjų bei politikų gyvenimo peripetijų fone70.

demokratinę Fiodoro Šaliapino tradiciją produk-
tyviai tęsė pirmo ryškumo rusų meno žvaigždės – vie-
nas garsiausių dabartinių muzikų rodionas Ščedrinas, 
legendinė balerina maja pliseckaja. stiprius ryšius su 
Lietuva palaikė mstislavas rostropovičius (1927–2007), 
pasaulinio garso violončelininkas ir dirigentas, žmo-
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gaus teisių gynėjas ir filantropas. už rašytojo disidento 
aleksandro solženicyno gynimą 1974 m. buvo ištrem-
tas iš ssrs. maestro karštai rėmė Lietuvos nepriklau-
somybės siekį, ryžtingai reagavo į tragiškus 1991 m. 
sausio 13-osios įvykius, pasmerkdamas jų organizato-
rius ir vykdytojus. po atgimimo dar labiau sustiprėjo 
m. rostropovičiaus draugystė su Lietuvos menininkais. 
2003 m. jis įkūrė paramos ir labdaros fondą Parama Lie-
tuvos vaikams, kuris skatina talentingų, išskirtinių gabu-
mų turinčių vaikų ugdymą ir remia retomis ir sunkiai 
pagydomomis ligomis sergančius vaikus. apdovanotas 
sausio 13-osios medaliu ir didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio gedimino antrojo laipsnio ordinu.
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Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.

 Maironis. Mano gimtinė

1. Pavasario balsai

Su visu narveliu pakyla
Galimybių ribas užmiršęs,
Savo vienatvę negyvai užplasnojęs paukštis.

Anapily lyja.

Stemplei plyštant
Dar sparnuotesnes būtybes 
Iš savo vidaus paleidžia:
Anapily lyja, Anapily lyja...

Sprogsta beržai ir paminklai,
Kažkam šimtmečiais tarnavę
Ankštomis kameromis,
Vienvietėmis skaistyklomis:

Oras pilnas džiūgavimo,
Visuotinio atpažinimo kas kame lindėjęs...

Anapily lyja, tęžta
Ir nuvarva žemėn veidai –
– – –
Nes viskas buvo visai kitaip,
Nes viskas buvo visai kitur,
Nei mums iš vidaus atrodė.

2. Iš lauko

Tik kai visai pasibaigia, nuščiūva –

 tada jau ima krist ir ant mūsų
  lietus...

Ačiū bent už tai, kas atliko
Po angelų maudynių, figmedžių

r i m v y d a s  s t a n k e v i č i u s

silabotonika 
                      

Troškulio, protėvių lig soties prisistovėjimo
Po lašais išsinešus vaikus
Ant atšlaimų
Virš laiko plytinčiose sodybose...

(Aniems juk irgi smalsu pamatyt –
Ką šitaip sunkiai savy nokino,
Ką krebždant viduj girdėdavo per naktis,
Dejuojant ir verkiant,
Ir bandant ištrūkti drauge
su kosulio pliūpsniais...)

Tiek jau to,
Tiek jau to, kad apsunkęs,
Apžvarbęs nuo mirusių lūpų,
Spalvintas nepažinių mums žinių,
Ne mūsų gyvenimų,
Ne mūsų pasaulių drumzlėmis –

Tegu tik krenta.
Tegu tik sunkias
Pro išrūdijusias gaubto siūles –
– – –
– Po aistringom Jų žvilgsnių žvaigždėm 
Lygiai saldu kiek drovu
Savosios nuogybės.

3. Kaune, prie Rotušės

Sunku patikėti –
Šitiek metų Mairony lindėjau!

Kapas, maniau, basiliskas,
Bangžuvės skrandis,
Lokio ausis, trijų
Kambarių butas,  
Suaugusiųjų užuominos
apie išvežtuosius, yrančių
Puslapių kvapas bibliotekos
Labirintuose, Alma Mater rūsiai
Bažnyčiomis vainikuotoje sostinėje...

Valstybė, labiau silabotoniška,
Nei įmanoma šioje
Klampioje tikrovėje –
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Dailios merginos ir taurūs
Jaunuoliai – vien iš lino,
Meilės ir gintaro, taurai
Girių ūksmėj, upokšniai klegantys iš aukštai,
Iš aukštai
Krentantys – – –

Gyvenimas kaip laikymas mišių ar
Skliauto, kaip rugiai
Aruoduose, meilės sueitys
Iki sąmonės netekimo,
Virš kūnų
Besirimuojant žvaigždėms
Ir lakštingaloms...

Kaip ir visi tikintieji –
Žinojau anapus tavęs
Esant ir kitą pasaulį –

Nemaniau tik,
Kad vos jį išvydęs, prašysiuos
Atgal. 

4. Iš vaikystės

Pasirausęs sutanos klostėse
Jis man ištiesia svogūną. 

Suleidžiu dantis ir patrykšta:
  Sultys, saulės, paukščiai pro
Langus...
(Tai pirmasis mano gyvenime maistas – lig šiolei 
buvau medinis.)

Užkrosny kantriai tyli svirplys.
Tuoj tuoj man
Paduos abėcėlę.

5. Ką many tu pasėjai, o broli

Išmokau suprasti: 
 a) Žodis ne tapo,
O dar tebetampa kūnu.
 b) Kalba dainuoja pati,
Mūsų balso stygos jai – nė motais.
 c) Gyvenu tavo knygose,
Net ir jų neskaitydamas.
 d) Lyra – vienatinė
Arklo močia.
 e) Vien praeity
Išties saugūs būna namai.
 f ) Lietuva, kurią myliu –

Niekada nebūna po kojomis.
 g) Tik žemei užmigus,
Atbundam į tikrą pasaulį.
 h) Su Dievu bendraujant estetiniame lygmenyje,
Nekyla nepatogių klausimų.

P. S. Dar išmokau – lošdamas vintą
Gėdinti lošiančius vintą.

6. Neskaičiau Maironio

Kai gimiau, 
Jo Lietuvos jau nebuvo.

Bet mano vaikystę dar pasiekdavo
Keisti maironiški vieversiai,
Drauge su giesmėmis žemyn
Žerdavę nuo plunksnų spindulius
(Tokiu būdu
Kelioms akimirkoms
Lyg ir priglausdami žiūrinčiuosius
Į Jėzaus krikšto abrozdėlius,
Lietuviškose maldaknygėse.)

Ir vien todėl
Pašėlusiai magėjo gyventi.
Ir vien todėl
Žinojo kur link
Augti
Žmonių vaikai.

7. Ritmas

Ritmas yra
Daugiau negu bet koks vaizdas.
Daugiau negu aš arba tu,
Negu valstybės, žemynai,
Vandenynai, laižantys jų krantus
(Kartais ryjantys miestus,
To paties ritmo liepiami...)

Saulė virš miško,
Kojos balnakilpėse –
Visa kita tik ritmas,
Tik menas jam nesipriešinti
Už nugaros liekant viskam
Kas baugina ir žavi,
Ką neapdairiai,
Negailestingai vis spėji pamilti
Nutoldamas...
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Man skauda nugarą.
Visa kita tik ritmas:
„Šok, gražuole, šok –
Už tavo šokio ribų
Taip beviltiškai, taip
Neatšaukiamai lyja į purvą“,

Geismų ir prisi
Minimų mėšlungis –
Nepaiso jokių partitūrų.
Visa kita tik ritmas –
Sekso, metų laikų,
Lėto
Kits kito rijimo:
„Šok, mano džiaugsme, ant degtine
Aplaistyto stalo, į liepsną,
Žmonėms į akis,
Į glėbį man šešiamečiui nuotraukoje,
Deklamuojančiam prie Kalėdų
Eglutės...“

Nes čia viskas rimuojasi,
Jei tik drįsti pastebėti:
Žmonės miegantys,
Žmonės glostantys,
Žmonės kalantys prie kryžiaus...
Visa kita – tik ištikimybė ritmui,
Tik menas
Jiems nesipriešinti...

Štai bitės dūzgenimas,
Štai spinduliai pro obels lapus.
Štai ritminga šešėlių žaismė
Ant atverstos knygos puslapių.

Daugiau nelabai turiu tau
Ką duoti,
Daugiau nelabai kuo
Galėsi pasinaudoti
Cirkuliuodama šioje
Nesudėtingoje jambų
Melodijoje...

Todėl šok, lėlyte daili,
Graudžiai juokinga
Mano sieliūkšte,
Kol tiktai išgali
Kūno drapanų pančiojama –

Vis tiek plokštele 
Jau neatšaukiamai čiuožia adata.

Už tavo šokio ribų –
Be prošvaisčių, 
Ligi pat pabaigos –

Lietus...

8. Tiksėjimas (ne į ritmą)

Žmonės gyvena tol, kol įstengia
Žengti vandens paviršiumi,
Myluot princeses iš pasakų knygų,
Drožt sau iš žodžių valstybę,
Sudygti iš po žiemos
Drauge su rugiais...

Bet vos tik tiksėjime,
Vos tik tikrovėj
Aptinka save –

Sąskaitos, ligos, kurantai...

9. Po mirties 

Gražu lyg po mirties:
Mėnulio pjautuvas speiguotoje vaiskybėje.
Spindi pusnynai, cukrumi nubarstyti.
Pūkščia šiltu kvapu
Įmigusios po sunkiais apklotais sodybos.

Dar –
 viena kita snaigytė,
  vaikštanti per miegus,
Erdvėje sodriai gaudžianti
Dangaus arfa...

Tai (neabejotinai) akimirka – iš bet kurio
Mūsų gyvenimo. Akimirka, kurią kiekvienas
Kartojame atmintinai –
Kaip ekstazės matricą.

Todėl ne taip jau svarbu, kaip vadinsis
Pasaulis: nebūtis, pragaras, rojus,
Hadas, valhala, dausos –

Ten (su savimi atsinešime) –
Vis tiek bus šitas vaizdas –

Į kalną neišvengiamai kils
Miško keliukas,
Viena eglės šaka
Būtinai atsities
Man einant pro šalį,
Pažerdama sniego kaskadas...

Visa tai – taip smarkiai mano,
Kad jaučiu – pats galįs rinktis,
Kas laukia už posūkio:
Stirna (tolstančios rogės; Kalėdų
Giesmė...)
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Ir net jei nebūtų šio miško,
Šitų pusnynų, jei vietoj mėnulio
Pliekstų rugpjūčio saulė, o aš,
Amnezijos ištiktas,
Lindėčiau giliausiam anapus –

Vis tiek čia jau
Niekada
Niekas
Negalėtų pasikeisti.

10. Iš kapų milžinų

Bet juk pats ir esi
Tas senelis.

11. Eikš, tau pabūsiu Vergilijum

Antai kuo tavo skiepyti sodai
Per šimtmetį virto:

Pražydo Putinas, po to
išsižadėjo sutanos,
Po to
Į laisvę vieškeliai vedę,
Pasuko pažliugusian klonin,
Po to –

Mūsų ilgai nebuvo...

Šiandien gi
(Ar ne juokinga?)
Ilgiausiai bažnyčios riterius daužę –
Vieninteliais likom
Europos kryžiuočiais – dygliu,
Neleidžiančiu užsiverti
Nasrams...

Ir milžinus nūn ne iš kardo ar ūgio pažinsi –
Tik iš negendančių kūnų,
Tik iš to, kaip kantriai jie Sibiro pamatus laiko
Gėlėtom Joninių suknytėm,
Balčiausios drobės marškinėliais...

Kiaurai visą Lietuvą
Nuo jų dabar pašalas eina –
Eina pagaugais tauta
Kuprota
Per visą žemyną...
 

Visa kita – žemdirbiai, išpilantys pieną
Ir užkasantys obuolius, poetai –
Labiau ant pinigų negu knygose... Sakai –
Ne laiku tave atvedžiau?

(Blogiausiu atveju –
Juk tu dar ir kunigas.)

12. Palikimas

Manęs nedomina tavo Beatričės –

Man rūpi, kiek liko tavo
Neišeikvoto šalčio, užgniaužtų
Skerdžiamųjų riksmų, budėjimų
Prie ligonių?
Kiek bebalsių tavo pirštuose liko
Paskutinių patepimų,
Žvakių šešėlių, siūbuojančių lubas,
Paprasto kraujo,
Plazdančio iš burnos vietoj laukto balandžio?

Išringavai, išrimavai mirtį
Iki visiško nebaisumo –
Balto krakmolyto sapno
Skambant vargonų muzikai.

Silabotonika gerai tonizuoja –
Tobulai sugeria kūnų puvimo,
Žvarbios nebūties, eglišakių tvaiką,
 apvalo žaizdas...

Šiukštu, jokia beprotybė,
Jokios piktosios dvasios
Į tavo pasaulę patekti
Negali.

Suvisam
Man vienam
Palikai jas

Ganyti.
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13. Juodraštis

Kurgi aš?

Lyg būtų ir Vilnius,
Beveik kad ir Katedros aikštė,
Lyg ir tie patys – gimtieji –
Barokiniai debesys, bet...

Aplink mane –
Vien nubraukti žodžiai:
Prakaito dovis, šimtmečiais lietas
Tvirtinant pamatus,
Pavardės, datos, genčių
Ir minčių skiriamieji bruožai...

Dievo prasmės trupiniai,
Begėdiškai nubraukti
Ant grindų...

Matyt, ir tau ne viskas
Iš pirmo karto pavyksta,
Antraip –
Ką dar reikštų
Tas pagaugais per nugarą einantis
Glamžomo pasaulio girgždėjimas?

Ir dar tas dangus,
Artėjantis prie manęs

Iš visų keturių pusių.

14. Maironio gatve aukštyn

Nelyg vijokliai ant langų
Sapnai čia ir likimai pinas,
Ir sveikinas rytais kaimynės,
Ir būna vakarais ilgu...

Bučiuojasi kiemuos porelės,
Su vėju šoka skalbiniai,
Žibintų akys stebi kelią,
Lietaus nuplautą neseniai...

Ji tokia pat kaip kitos gatvės –
Čia auga skolos ir vaikai,
Ir širdys slapstos nuo vienatvės,
Ir dienos bėga padrikai...

Ji neišves prieš laiko srovę
Išganymo tiesos keliais –
Net ir iš šios pusiau tikrovės,
Nė vieno gyvo neišleis,

Bet šitą gatvę saugos žodis,
Tarytum delnas virš galvos – – –
– – –
Ir daug lengviau nuo Lietuvos
Pasiekiamas dangus atrodys.

15. Išnašos

Anapily lyja.

Tas čežantis garsas – tai posmų,
Paminklų, kaštonų skeveldros
Po ateities kojomis.
Iš jų čia viskas mainės, maitinos ir tarpo
Kiaurus metus.

Tas vienišas medis vidur arimų –
Tai ženklas kadaise čia iššaudytų vienkiemių.
Buvo metas – trobos pulkais bėgdavo
Į miškus, dabar jis –
Tik plėšo ir beria žemyn
Savo vaikystės nuotraukas.

Tas juodas taškelis po geltonų skutų lietumi –
Tai aš – tavosiomis akimis žiūrint –
Iš akmens jau išbridęs, savo atbuvęs, dabar –
Palaimingai tolstantis:

Ruduo – durys užsidaro – ruduo.
Ruduo – kita stotelė: Ruduo –
Jau daug gilesnė stotelė –
Jau kitas ruduo –
Sunkiai bepravažiuojamas,
Kur beveik niekas nestoja,
Beveik niekas neišlipa...

Tie, kas jau čia –
Nebeskuba skirstytis,
Skirtis nuo medžių geltonio,
Lietaus, kits nuo kito...

Esu tarp savų. 
Beveik jau namie, beveik jau

Ruduo, ruduo...
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jono basanavičiaus draugų – Kazio aglinsko, antano 
gelgaudo, jurgio miklaševičiaus, simono norkaus, 
vinco pietario – kilmė nėra bajoriška, bet vienas, 

kuris dešimtmečius triūsė lietuvybės labui, turėdamas 
kilmingas šaknis, asmeniniame gyvenime ilgos laimės 
nepatyrė, nes žmona ir vaikai, pavargę nuo nepriteklių, 
nusisuko nuo šeimos galvos puoselėjamų lietuviškų ver-
tybių. su daktaru siejo bendros lietuvybės vizijos, Aušros 
reikalai, abu romantikai, ieškoję didingos lietuvių protė-
vių kultūros praeityje. bajoraitis nebuvo baigęs universi-
teto, 1860–1863 m. mokėsi Kauno ir Kėdainių gimnazi-
jose, o 1874–1876 m. varšuvoje – šaltkalvystės. sukliudė 
1863 m. sukilimas ir katalikų priėmimo į gimnazijas 
skaičiaus „procentavimas“. vienas kertinių aušrininkų 
poetų, lietuvišką tautosaką pradėjęs rinkti 1867 m. Kal-
bame apie mečislovą davainį-silvestraitį (1849–1919), 
pasirašinėjusį ir dovoina-silvestravičiumi. nesisekant 
ūkininkauti, 1891 m. dalį paveldėto davainavos dvare-
lio (87 ha) prie raseinių perleidęs broliui stanislovui, su 
šeima išvyko gyventi į mintaują. nuo 1896 m. tarnavo 
lietuvybei palankių bajorų dvaruose, po kelerių metų 
persikėlė į peterburgą ir gavo vietą inžinieriaus p. vi-
leišio kontoroje. vilniuje apsistojo 1904 m., užsidirbda-
mas iš skelbimų ir prenumeratos rinkimo lietuviškiems 
laikraščiams bei rašydamas korespondencijas. gyvenime 
teko verstis ir nekilnojamojo turto perpardavinėjimu ar 
svajoti prasigyventi radus aukso sibire.

pasak juozo tumo, didžiavosi savo giminės senu-
mu ir aiškino, kad davainiai kilę iš riterio eišio, davusio 
vardą eišiškėms, o kad eidavęs kariauti – do wojny – pra-
mintas dovoina. motinos giminė jorudai buvusi skan-
dinavų kilmės. viename straipsnių 1884 m. Aušroje neva 
neigė silvestravičių genealogijos autoriaus nuomonę, 
kad davainiai kilę iš palemono bendražygio ursino (ur-
syn), atkeliavusio į žemaitiją 908 m., o tikresnės žinios 
siekia 1323 metus. juozas tumas pastebi, kad davai-
nių apie ukmergę ir Zarasus pilna. mečislovas giminės 
buvo laikomas bemoksliu ir nieko nepasieksiančiu, bet 
ambicingas aštuoniolikmetis pasirinko jam prieinamą 
sritį: lietuvių tautosakos rinkimą. Kaip žemaitis, visą 
gyvenimą rodė ištvermę ir užsispyrimą, nepalenkiamas 
dėl lietuvybės buvo ir jo žmonos seserį Liudviką mali-
nauskaitę-eglę vedęs j. Šliūpas. jo veiklios ir kryptingos 
asmenybės pavyzdys ir įtaka svainiui buvo svarbi atra-
ma veikiant lietuvybės labui. prisimintini j. Šliūpo san-
tykiai su socializmo propaguotoju ir Proletariato partijos 
įkūrėju Liudviku janavičiumi. apsistojęs gimtuosiuose 
rakandžiuose ir ieškodamas Aušros rėmėjų, platino ir so-

a l g i r d a s  g r i g a r a v i č i u s

žemaičių bajoras 
ir jonas Basanavičius

cialistines idėjas, o tai sukėlė žandarų nerimą. ant julijai 
užmauto vestuvinio žiedo mečislovas išgraviravo: „1885 
m. 17 liepinio. milek mane. j. m.“, bet žmona vedybinės 
priesaikos lietuviškai neištarė. po 1905 m. ji druskinin-
kuose laikė užeigą ir draudė vyrui lankytis, nes koks 
lenkas pietaus, jei vyras litvomanas1.

mečislovas niekados netrumpino pavardės, manė, 
kad apsišvietę bajorai privalo vadovauti tautiniam judė-
jimui ir atlikti luominę misiją, neigiamai vertino jų su-
lenkėjimą ir ragino susilieti su liaudies kultūra. Lenkų 
įtaką laikė žalinga, XiX a. Lietuvoje vykusius sukilimus 
laikydamas „lenkmečiais“. jo vertybinė orientacija ne 
vieno matmens: lenkiškos žemaitijos dvarų kultūros at-
stovas ir aušrininkas, daugiakalbės valstybės, lietuviškos 
savo dvasia, ir suartėjimo su broliais latviais šalininkas 
1905–1910 m. lietuviškame vilniuje XX a. pradžioje ban-
dė išlikti savitu veikėju, nestodamas nė vienos ideolo-
ginės srovės pusėn. toks atrodė ir vietiniams lenkams, 
išskyrus laikančiais save LdK piliečiais.

užmezgant ryšius, iniciatyvą parodė bajoraitis. 
1882 m. lankydamasis Kaune, bendravo su kunigų se-
minarijos profesoriais antanu baranausku ir Kazimie-
ru jauniumi. deklamavo eiles, šnekėjosi apie lietuviškų 
žodžių kilmę. būsimasis vyskupas dainavo, pritardamas 
fisharmonija. m. davainis-silvestraitis ypač domėjosi eti-
mologija, kalbėjosi su K. jauniumi apie lietuviškus žo-
džius, kurių nėra kitose indoeuropiečių kalbose, pavyz-
džiui, „javus“ rado tik albanų kalbos žodyne. Filologas 
įsiminė uolų ir karštą praeities mylėtoją j. basanavičių ir 
pasakė turįs jo laišką iš austrijos. Kitą dieną nerakinta-
me profesoriaus būste ant stalo rado lapelį su užrašytu 
daktaro adresu. Kadangi tuomet bendradarbiavo Filipo 
sulimierskio (1843–1885) leidžiamame Lenkijos karalystės 
ir kitų slavų kraštų geografiniame žodyne, turėjo galimybę 
nemokamai paskelbti adresą ir žinią apie savo surinktas 
lietuvių liaudies dainas jo redaguotame leidinyje Wędro-
wiec. atsiliepė keliolika prenumeratorių, entuziastingai 
pritarusių tokiai veiklai: stanislovas raila iš Feodosijos 
Kryme, juozas miliauskis iš rygos, profesorius Zigman-
tas horodeckis, gimęs Šiluvoje, iš rusijos, mikalojus 
Katkus ir keletas kitų. tad, pradėdamas susirašinėti su 
daktaru, galėjo pranešti lietuvystės žadinimui neabe-
jingų žmonių adresus, o pats dėti pagrindus būsimam 
Aušros bendradarbių ir platinimo tinklui. visa tai aprašė 
straipsnyje Lietuvių spaudos draudimo epocha, paskelbtame 
Litwoje (1914, nr. 13–14, p. 86–88). daktaro autobiogra-
fijoje apie bandymą organizuoti Aušros leidimą 1882 m. 
prahoje išsitarta: „tiesa, kad davainis silvestravičius, jo-
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nas juškevičius ir kt. buvo man atsiuntę po kelis adresus 
tūlų lietuvių, kuriems būtų reikėję laikraštį siuntinėti, bet 
siuntinėjimas iš pragos uždengtuose konvertuose būtų 
labai brangiai atsiėjęs.“ viešnagės Kaune metais parašė 
Bendros istorijos tyrinėjimą, kuriame rėmėsi lietuviškų žo-
džių etimologijomis ir jų tėvynės ieškojo tolimuosiuose 
pietų kraštuose (ten pat, 1912, nr. 5, 13, 14, 16). prisimi-
nė ir savo plačiai nuskambėjusias vestuves mintaujoje 
1885 m. liepos 17 d., kurių ceremonija vyko lietuviškai. 
Liudininkai buvo daktaras rokas Šliūpas ir literatas 
adolfas alunanas (1848–1912), latvių profesionalaus te-
atro kūrėjas, organizatorius, dramaturgas, publicistas. jo 
dešimties vaikų šeimoje gimusi Zuzana 1908 m. ištekėjo 
už provizoriaus Konstantino stašio, būsimo vilnijos vei-
kėjo ir miesto burmistro. savo 1912 m. spalio 3 d. rašytoje 
autobiografijoje minėjo, kad giminaičiai į vestuves neat-
vyko, nes bijojo būti suimti, kadangi lietuvystę tapatino 
su socializmu, o mintaujos berniukų gimnazijos moky-
tojas gižyckis apie litvomano bajoro jungtuves parašė į 
Krokuvą mokslų akademijai...2

j. basanavičius 1885 m. birželio 29 d. laiške prašė 
m. jankaus („siunčiu, milimas brolau“) siunčiamą raštą 
Iš priežasties atradimo Lietuvoje rašyto akmens, kuris dedi-
kuotas vieversiui (m. davainiui-silvestraičiui) būsima-
me Aušros numeryje įdėti ištisai3. j. mikšas išleido dvylik-
tame numeryje pasirodžiusį straipsnį atskiru atspaudu 
su jame buvusia dedikacija „mylimam „veversiui“ ant 
atsiminimo 17/29. jaunio m[ėn.] 1885 m. paaukauta“. 
ceremonija įvyko mėnesiu vėliau. antrame Niamuno sar-
go numeryje (1885 m. gruodžio 31 d., p. 12) redaktorius 
daktarui pranešė, kad du jo rankraščiai gauti, o straips-
nio atspaudo išėjo 200 egzempliorių.

Laiškuose į daktarą dažniausiai kreipdavosi „godo-
tinas brolau“, baigdamas rašė „spaudžiu tavo ranką“. 
buvo prisiekęs trakologijos gerbėjas, tačiau ir praktiškas 
duodant gyvenimiškus patarimus. 1890 m. spalio 28 d. 
laiške dėkojo už rūpinimąsi jo sveikata ir pasiūlė kandi-

date į sutuoktines daktaro jono spudulio seserį rožę, bai-
gusią mintaujos gimnaziją, galėsiąs atsiųsti ir nuotrauką. 
gruodžio 8 d. laiške atsiliepė į j. basanavičiaus mintį, 
kad gyvenimas eina be naudos Lietuvai ir prieštaravo: 
nesilankęs pietų europoje, neparašytų trakologinių daly-
kų apie lietuvių protėvynę, 39 metų amžius vyrui – jėgos 
ir energijos laikas, paprašė žinių apie suvalkų guber-
nijos lietuvių tautinius instrumentus ir šokius. 1891 m. 
birželio 20 d. linkėjo geros sveikatos, dėkojo už gautas 
šešias j. basanavičiaus fotografijas ir receptą, pagal kurį 
Kėdainių vaistininkas jam sutaiso vaistus, ir pridūrė: gal 
pagarsės tarp lenkų išvertus Žiponas ir žiponė. po savaitės 
atvirlaiškyje pranešė, kad medžiagą dėl „dava“ giminės 
išsiuntė, ūkį perleido broliui, kur gyvens, nežino. Lap-
kričio 4 d. iš mintaujos parašė, jog 1883 m. Новое время 
numerių neturi, todėl kreipėsi į roką Šliūpą maskvoje, 
kad paieškotų rumiancevo muziejuje, elės nuotraukos 
dar negavo. gruodžio 19 d. kukliai pareiškė, kad dėl 
atsiųstos bulgariškos (pavadinimo nenurodė) daktaro 
publikacijos nuomones galėtų išsakyti daugiau mokyti 
j. jablonskis ir kiti. pastarasis Новое время kaipsyk parašė 
apie lotyniškas literas. 1892 m. vasario 22 d. informavo 
apie savo sukauptus tautosakos rinkinius, o lapkričio 
20 d. pranešė, jog lietuvių inteligentai, negalėdami kelti 
spaudos draudimo klausimo rusų spaudoje, ketina leis-
ti brošiūrą rusų kalba, peterburgo universiteto istorijos 
profesorius vladimiras Lamanskis (1833–1914) palankiai 
atsiliepia lietuvių klausimu, pasidžiaugė, kad daktaras 
sveikas ir gali dirbti toliau. Keliuose laiškuose pasiskun-
dė negaunąs iš „godotino brolio“ jokios žinios. 1893 m. 
sausio 3 d. vėl žavėjosi trakologija ir paprašė daktaro au-
tobiografijos. Kitų metų vasario 11 d. dėkojo už sveikini-
mus su naujaisiais metais, kadangi iš lietuviškos veiklos 
uždirbt negali, pasakas teks parduoti lenkams4. vienoje 
iš korespondencijų Vienybėje lietuvninkų 1894 m. vasarį, 
remdamasis daktaro laišku iš merano kurorto austrijoje, 
pranešė, kad jis dėl silpnos sveikatos priverstas ten gydy-
tis. nervų suirimas arba neurastenija radosi dėl sunkių 
darbų ir rūpesčių varnoje, gydytojai uždraudė užsiimti 
ilgesniu darbu, nes rankos ir kojos „mažne suparalyžiuo-
tos tapo“. pats rašo, kad dabar geriau, bet rankos dar 
pradeda drebėti. gal dievas duos ir greitai pasitaisys, 
kad galėtų pabaigti svarbius lietuviškus raštus. merane 
teks praleisti keletą mėnesių5. tai laikytina išskirtiniu 
lietuvių veikėjo, nesergančio džiova, ligos paviešinimu. 
j. basanavičiaus reakcija nežinoma.

iš pripuolamai 1904–1911 m. rašyto m. davainio-
silvestraičio dienoraščio matyti, kad jis tuo metu, kaip 
ir daktaras, pritarė suartėjimui su latviais.

apsigyvenęs latvių pusėje, kaip ir iš kitur siuntinė-
jo vietines ir kitokias žinias į lietuviškus laikraščius. jam 
imponavo latvių inteligentų diplomatija santykiuose su 
vokiečių baronais ir rusų valdžia, tikėjo lietuvių ir lat-
vių suartėjimu, nes, pasak jo, latvių inteligentai mokosi 
lietuviškai, o lietuvių – latviškai6. pasinaudojęs andrėjo 
dyrikio (1853–1888), lietuvių ir latvių bendravimo šali-
ninku, mokėjusiu lietuviškai ir rašiusiu į Aušrą, knyga 
apie latvių literatūrą, amerikoje leidžiamoje Vienybėje 
lietuvninkų paskelbė ilgoką rašinį Latvių atgimimas (1892, 
nr. 14–15, 17–18, 20–25). buvo nuolatinis šio leidinio 
korespondentas ir taip gaudavo šiokių tokių lėšų šeimai 
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išlaikyti. rašė ir Varpui. 1891 m. Latgalijos katalikams 
latviams linkėjo kuo skubiau atgimti dvasiškai7. matyt, 
siekdamas didesnio honoraro, rašė ir apie smulkmenas, 
pavyzdžiui, kad merane yra vila Lituanija.

1905 m. vasario 6 d. lankėsi Peterburgas Avises redak-
cijoje ir kalbėjosi apie dviejų giminingų tautų reikalus, 
tarėsi dėl dvikalbių žodynų rengimo. 1925 m. didžiojo 
vilniaus seimo dalyvio rašyta, kad j. basanavičius, pa-
gerbus žuvusius kovojant už laisvę, norėjo skaityti savo 
pranešimą apie lietuvių–latvių santykius8. Kitų metų 
balandį m. davainis-silvestraitis mintaujoje svečiavo-
si pas janį čakstę (1859–1927), būsimąjį pirmą Latvijos 
prezidentą, sumaniusį leisti laikraštį rusų kalba latvių 
reikalams apginti, prašė skirti vietos ir lietuviams. grį-
žęs apie tai parašė straipsnį ir įteikė Vilniaus žinių leidė-
jui p. vileišiui, šis perdavė redaktoriui Kaziui puidai, 
kuris išsitarė, kad „neatsako laikui“, su latviais reikia 
tartis dūmoje. pasiūlė tapti atsakinguoju redaktoriumi, 
tačiau bajorų ainis nesutiko9. balandžio 9 d. parašytame 
straipsnyje Apie reikalą rusiško laikraščio dėl lietuviškų ir 
latviškų reikalų apgynimo teigė, kad prieš metus ketinta 
leisti periodinį leidinį lenkų kalba, tačiau po svarstymų 
atsisakyta: rusų kalbą moka ne tik lenkai, bet ir kitų ru-
sijos imperijos tautų atstovai. bendras laikraštis atsieitų 
pigiau ir nereikėtų baimintis rusų redaktorių diktato. 
j. čakstė pageidavo, kad lietuvių vadai savo nuomo-
nes išdėstytų laiškuose jam asmeniškai10. nebaigtame 
straipsnyje Apie lietuvių su latviais susiartinimą rašė, kad 
abiejų tautų siekiai demokratiški, latviai priklauso prie 
kultūringesnių imperijos tautų, turi prekybinį laivyną11. 
rengiantis vilniaus didžiajam seimui, per spalį ir lap-
kritį m. davainis-silvestraitis parengė pasiūlymus, kaip 
suartinti broliškas tautas. jo nuomone, derėtų rengti 
bendrus susirinkimus, dvikalbes gramatikas ir žodynus, 
kelionių po Latviją ir Lietuvą aprašymus su konkrečiais 
adresais, kur galima apsistoti, ir praktiniais patarimais. 
Latviai turėtų vartoti lietuviškus vietovardžius ir van-
denvardžius, o lietuviai – latviškus, bendradarbiauti dėl 
gimtosios kalbos įvedimo bažnyčiose, pavyzdžiui, jel-
gavos katalikų bažnyčioje; žmonės pirmiausia turi mo-
kytis broliškų kalbų, o svetimų vėliau, skatinti latvių ir 

lietuvių apgyventose vietose pirmiausia savų inteligentų 
įsikūrimą ir nesikviesti svetimtaučių. vienybei daug pa-
dėtų, jeigu  latviai naudotų lotynišką abėcėlę. per dides-
nį susiartinimą abi tautos daugiau maišytųsi, formuotų-
si „vidutinė baltiška kalba“, bet jeigu šitaip ir neįvyks, 
abi tautos tik sustiprėtų. paminėta ir latviška pramonė 
bei prekyba12. j. basanavičiaus didžiojo vilniaus seimo 
darbotvarkės projekte ketvirtuoju punktu įrašyta „apie 
lietuvių su latviais suartinimą“, o į suderintą organiza-
ciniame komitete su demokratais ir socialdemokratais ir 
išspausdintą p. vileišio spaustuvėje darbotvarkę antra-
me punkte numatytas referatas Lietuviai, latviai ir įvairios 
tautos, Lietuvoje gyvenančios13. L. giros Platesniame aprašy-
me Pirmojo lietuvių susivažiavimo Vilniuje nurodyta, kad 
po seimo prezidiumo rinkimų j. basanavičius paskelbė, 
jog laikantis seimo organizacinio komiteto nustatytos 
darbotvarkės bus skaitomas minėtas referatas14.

j. basanavičių kartu su rašytoja Lazdynų pelėda 
aplankė 1905 m. rugpjūčio 31 d. prasidėjo jų vos ne 
kasdienis bendravimas. reikalų gausėjo dėl steigsimos 
Lietuvių mokslo draugijos, jos organo, didžiojo vil-
niaus seimo sukvietimo. Lapkričio 5 d. Vilniaus žinių 
redakcijoje įvyko pasitarimas dėl memorandumo prem-
jerui grafui s. vitei rengimo. p. vileišis, pabūgęs arešto, 
nepasirašė, nes grafas vladislovas tiškevičius prašęs 
autonomijos Lenkijai pas varšuvos gubernatorių kartu 
su kitais delegacijos nariais buvo suimtas. daktaras ir 
jonas Kriaučiūnas labai supyko, kai asmeniškai kvies-
tas m. davainis-silvestraitis gruodžio 10 d. nedalyvavo 
steigiamajame tautinių demokratų partijos susirinkime. 
jis nusprendė, kad, susigiminiavęs su bajorais ir dvar-
poniais, nenori eiti prieš juos, todėl liks neutralus. po 
kelių dienų, paklaustas, kodėl nestoja į partiją, atsakė, 
kad nori būti geras visiems. pranas Klimaitis ironizavo: 
ir šnipai nori būti visiems geri ir prie visų taikosi. gruo-
džio 15 d. p. vileišis pasiūlė tapti laikraščio redaktoriu-
mi. j. basanavičius buvo sakęs, kad jis prieš kelias savai-
tes dėl sveikatos tokio pasiūlymo atsisakė. Kalbėdamas 
redakcijoje pas j. Kriaučiūną daktaras išsitarė, jog gerai 
būtų, kad ūkininkai ponus lenkomanus pradėtų deginti, 
tada jie greičiau žmonėmis pasidarytų. 1906 m. gruodžio 
2 d. pas notarą Lmd įstatus pasirašė vienuolika asme-
nų: jis, daktaras, jonas ir petras vileišiai, povilas matu-
lionis, pranas mašiotas, gabrielius Landsbergis, juozas 
bagdonas, antanas smetona, stasys matulaitis, juozapas 
ambraziejus. redaktorius socialistas K. puida nedėjo jo 
rašinių, o gruodžio 1 d. buvo atleistas iš Vilniaus žinių, 
česlovas jankovskis, Kurjer Litewski redaktorius, norė-
jęs vienyti visus gyvenančius Lietuvoje, pakvietė versti 
lietuviškų straipsnių. 1907 m. rugsėjo 12 ir spalio 6 d. d. 
kartu su Vilties redaktoriais dalyvavo lietuvių–lenkų „su-
siartinimo“ pasitarimuose. Lenkų pusė pageidavo, kad 
lietuviai spaudoje nešmeižtų vilniaus vyskupo F. ropo, 
kitame susitikime lietuviai kalbėjo apie būtinybę lietu-
viškai mokyti vilniaus seminarijos klierikus. 1908 m. 
gegužės 13 d. įraše m. davainis-silvestraitis pastebi, kad 
lenkai bijo lietuvių, o liepos 24 d. – 2 000 egzempliorių 
tiražu pasirodė pirmasis Litwos numeris15.

paties j. basanavičiaus laiškų ir atvirlaiškių mažai 
išliko. Koks buvo susirašinėjimo periodiškumas, galima 
spręsti iš poaušrinio laikotarpio. matyt, daktaras, kaip ir 
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kitiems artimiems žmonėms, reguliariai rašė ne visada, 
tačiau kas porą trejetą mėnesių. 1905 m. liepos 28 d. prašė 
ateiti pasikalbėti, nes serga ir nesikelia iš lovos. 1906 m. 
gegužės 18 d. siuntė memorialą Apie lenkų kalbą, prašy-
damas kol kas negarsinti spaudoje. įdomesnis 1907 m. 
liepos 2 d. atvirlaiškis iš helsingforso, kuriame išreiškė 
pasitenkinimą kelione į suomiją: norėjęs ją pamatyti, ne-
nusivylė, lietuviams susilyginti prireiks pusė šimtmečio, 
tai tikros kultūros, o ne „barbarystės“ kraštas. 1912 m. 
rugpjūčio 1 d. iš Franzesbado kurorto kartu su motieju-
mi gustaičiu ir jonu jablonskiu linkėjo m. davainiui-sil-
vestraičiui ir Litwai ištvermės kovojant su lenkininkais, o 
4 d. „brangiam draugui“ dėkojo už atsiųstą K. okuličo 
straipsnį Kurjer Litewski: „...endekų šunelių ant manęs 
lojimas nedaro įspūdžio – jau per daug esu įpratęs“16, 
prisibijoti reikėtų, jeigu imtų ginti. būdinga j. basanavi-
čiui pozicija išdėstyta 1909 m. rugsėjo 9 d. atvirlaiškyje 
iš to paties kurorto. Vilčiai siuntė straipsnį Prie Lietuvos 
renegatų statistikos, bet ji spausdinti negalinti, regimai 
viltininkus buvo apėmusi polonofilija, prašė atsiimti 
ir panaudoti Litwoje ar informuoti apie jame pateiktus 
sumanymus: „juk bijodami lenkų mes netoli nukaksi-
me – taip bent man visuomet rodėsi ir rodosi...“17 Šiame 
leidinyje pasirodė keletas daktaro straipsnių vertimų, 
kuriuos visada prašė atsiųsti peržiūrai. Kai kada duo-
davo patarimų dėl didesnio faktų tikslumo kovojant su 
vilniaus lenkų spauda. yra čia ir daktaro straipsnių, pa-
rašytų lenkiškai, daugiausia tikybinių kovų už lietuvių 
kalbą vilnijos bažnyčiose tema. 1912 m. j. basanavičius 
spausdino ir korespondencijas bei žinutes apie santykius 
su lenkais endekais.

m. davainis-silvestraitis yra pirmasis, paskelbęs 
trumpą daktaro biografiją legalizuotoje lietuviškoje 
spaudoje. ją pradeda netradiciškai: tai žmogus labai 
mokytas, protingas ir turtingos fantazijos, iškėlusios 
daug hipotezių ir paaiškinimų lietuvių kilmei ir istorijai 
pažinti. stropus ir uolus darbininkas, rašąs ne tik lietu-
viškai. sumini jam gerai žinomus biografinius dalykus. 
pirmais metais maskvos universitete iš varšuvos švie-
timo apygardos gavo 460 rublių stipendiją, vėliau 360 
rublių, baigęs studijas buvo paliktas „prie universiteto“ 
ir turėjo būti išsiųstas tobulintis į vokietiją, bet reikėjo 
palaukti pusantrų metų, pasibaigus pinigams ir suirus 
sveikatai, pasinaudojo draugų bulgarų kvietimu18.

dar gyvendamas peterburge, po spaudos draudi-
mo panaikinimo kartu su antanu smilga buvo sumanęs 
leisti „laukininkystės, prekybos, amatų ir rankpelnys-
tės“ savaitraštį Artojas19. negavus carinės valdžios suti-
kimo, rengėsi redaguoti a. smilgos Lietuvių laikraštį, bet 
1904 m. rudenį išvyko į vilnių.

1908 m. liepą pasirodė Litwa, lietuviškas žurnalas 
kalbantiems lenkiškai. vedamasis skelbė, kad katalikiš-
koje Lietuvoje sutarimą bus galima pasiekti tada, kai 
jos gyventojai supras esantys pagal kilmę lietuviai arba 
esantys vieno krašto piliečiai. Kalbantys lenkiškai, lie-
tuviškai ir gudiškai turi turėti literatūrą savo kalba ir 
kalbiniai skirtumai lai neskaldo vienalytės tautos, vieno 
krašto vaikų. endekai kritikuoti už bandymus per baž-
nyčią visus sulenkinti. o kai bus viena tauta, sulaukti 
krašte santarvės. vertinant tris pirmuosius žurnalo nu-
merius, Viltis išskyrė straipsnio Duch narodowy (Tautos 

dvasia) mintį, kad ne vien kalba, bet ir bendra dvasia 
telkia žmones į tautinę bendriją, tokie yra airiai ir žy-
dai20. taigi, lietuvybės kriterijai išplėsti. ir po dešimtme-
čio žurnalo leidėjas m. davainis-silvestraitis rašė apie 
būtinybę išlaikyti svetimas kalbas vartojančių lietuvių 
tautinę dvasią21. michałas prószyńskis iš minsko teigė, 
kad lenkiškai kalbantieji yra lietuviai, autochtonai, pri-
minė vilniaus rašytojus romantikus, idealizuotą litvino 
tipą lenkų literatūroje, pabrėždamas, kad orientacija į 
Lenkiją, išskyrus vilnių, kraštą nusmukdė22. žurnalas 
daug vietos skyrė peterburgo lietuvių, latgalių ir latvių, 
mažiau gudų kovos už savą kalbą bažnyčiose reikalams. 
1911 m. spalio 28 d. vilniaus gubernatorius leido m. da-
vainiui-silvestraičiui spausdinti lenkų kalba panašios 
dvasios dvisavaitinį žurnalą Lud, skirtą tautiniam len-
kiškai kalbančių vilnijos sodiečių supratingumui kelti. 
aprobuotoje programoje įžanginiai straipsniai vietinio 
gyvenimo klausimais, populiarūs straipsniai istorijos, 
etnografijos, ekonominės padėties klausimais, apysa-
kos, eilės ir kitokia beletristika, korespondencija, kroni-
ka, skelbimai. 1912 m. spalį buvo gautas leidimas Litwa 
paversti savaitine23, tačiau kitų metų birželio 13 d. atvir-
laiškyje j. basanavičius pranešė j. tumui, kad žurnalas 
beveik bankrutavo ir tolesnė leidyba turi būti šelpiama24. 
jo nuomone, žurnalą vertinti galima skirtingai, bet reikia 
pripažinti, kad politiniame lietuvių gyvenime tokio rei-
kėjo, jei sužlugtų – gaila. 1913 m. rugsėjo 25 d. laiške j. 
basanavičiui leidėjas įgaliojo per kelionę į ameriką rinkti 
lėšas Litwai ir Ludui leisti. 1911 m. po kelionės į ameri-
ką su Konstantinu olšausku j. tumas parvežė apie 100 
rublių aukų nuo kunigo židanavičiaus iš amsterdamo 
ir tik keletą amerikos lietuvių rublių25. žlugus abiem 
leidiniams, 1914 m. liepos 7 d. vilniaus gubernatoriaus 
prašė leisti spausdinti Lietuvišką enciklopediją, kurią ke-
tino periodiškai leisti sąsiuviniais26. ir tam darbui, kaip 
rodo asmeniniame fonde išsaugoti aplankai, pasirengė 
iki raidės c.

m. davainio-silvestraičio ir daktaro požiūriai į vil-
nijos lenkus ir kovą čia už tautines lietuvių teises skyrė-
si. 1909 m. sausį varšuvos dienraščio korespondentui jis 
pareiškė, kad lietuviai jokia politika neužsiima, nori tik 
kultūriškai lavintis, pripažįsta ir lenkų buvimą Lietuvo-
je. sąjunga lietuvių kalbai sugrąžinti į romos katalikų 
bažnyčias Lietuvoje ginasi kaip moka, kad tik pasiektų 
tikslą. Lenkams irgi galima priekaištauti: policija, remda-
masi m. römerio Litwos recenzija Goniec Wileński, ją kon-
fiskavo, K. michalkevičius suerzino lietuvius netesėtais 
pažadais. nors lenkai piktesni už rusus, kurie suteikė 
šiokių tokių palengvinimų mokykloje, bet susitarimas su 
jais būtų labai reikalingas, tiktai ne žodžiais, o darbais. 
Lietuviai stengiasi atlietuvinti visus, kurie organiškai 
priklauso jiems ir yra atsiskyrę dėl istorinių aplinky-
bių27. Kai pusbrolis aleksandras 1881 m. paskelbė savo 
Laiškus nuo Nemuno lenkiškame Przegląd Tygodniowy, 
kuriuose teigė, kad Lietuva nori glaustis prie Lenkijos ir 
net žemaičių bajorai į tai linksta, mečislovas atsakė ra-
šiniais Iš Žemaitijos (1882, nr. 21), tvirtindamas, kad ne 
visi jie sulenkėję ir įrodymui pateikė keletą pavardžių. 
tie sensacingi straipsniai pradėjo ilgą pusbrolių ginčą ir 
nesutarimus28. iš vaikystės prisiminė, manęs, jog ponai 
kalba lenkiškai, liaudis – žemaitiškai, valdžia – rusiškai, 
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prekeiviai – žydiškai29. bajorų atžalos lietuvių ir lenkų 
santykių vertinimas laikytinas konstruktyviu ir realis-
tišku. Koncentruotai jį išdėstė dviejuose prierašuose po 
1863 m. sukilimo dalyvio otono Zavišos rašiniais. jis 
skyrė lietuvius nacionalistus, pripažįstančius lietuvių 
kalbą kaip tautos kalbą, lietuvius patriotus, lietuviškai 
nemokančius, bet laikančius save lietuviais, ir gyvento-
jus lietuvius, nelaikančius savęs lietuviais, tačiau jaučian-
čiais pareigą Lietuvai kaip gimtajam kraštui, kuriame 
gimė ar užaugo. pirmųjų dviejų grupių suartėjimą matė 
per lietuvių kultūros plėtojimą, o visų trijų – per ekono-
minius ir bendruosius interesus. susitaikymas įmano-
mas bendrai dirbant ir taikant tarpusavio nuolaidas, tai 
nevyks greitai, nes lenkais save laikanti grupė stengiasi 
išlaikyti senąsias privilegijas, o lietuviai nėra pasiekę rei-
kiamo ekonominio ir kultūrinio lygio (Litwa, 1909, nr. 9, 
p. 136–137). dėl lietuvių kalbos vartojimo nebuvo toks 
kategoriškas. save laikantis lietuviu, bet kalbantis len-
kiškai, gudiškai, vokiškai ar rusiškai yra toleruotinas, 
tačiau jeigu neturi poreikio išmokti lietuviškai, „palie-
ka“ tautą. nemokantis lietuviškai ir nejaučiantis porei-
kio pažinti lietuvių kalbą turi būti pripažintas mirusiu 
lietuvių tautai (ten pat, nr. 18, p. 268). Kalba jam ne vie-
nintelis priklausomybės tautai kriterijus, svarbesnė yra 
tautos dvasia, apimanti krašto žmonių istorinį likimą, 
bendrą gyvenimą, papročius ir kultūrą. 1918 m. Lietuvos 
aide straipsnyje Tautos dvasia priminė epizodą iš didžiojo 
vilniaus seimo, kai būrys atstovų, kalbėjusių lenkiškai 
ir gudiškai, prašė atpasakoti lietuviškų kalbų turinį jų 
kalba. seimas patenkino tokį norą. juos atvedė tėvynės 
Lietuvos meilė ir lietuvių tautos dvasia, ryšys, pagrįstas 
dvasios ir kraujo vienybe.

j. basanavičiaus autobiografijoje mečislovas pami-
nėtas mažiau kartų nei kiti draugai Kazys aglinskas ar 
antanas gelgaudas, o įrašai susiję su bendradarbiavimu 
ir pagalba visuomeninėje ir politinėje vilniaus lietuvių 
veikloje. autorius sausai rašo, kad 1905 m. rugpjūčio 7 d. 
„vakare pas mane pirmą kartą m. davainis silvestravi-
čius, vienas „aušrininkų“, apsilankė“, 13 d. jiedu sutarė 
leisti Lietuvių tautą. 1907 m. kovo 5 d. kalbėjęsi dėl lie-
tuviškos dvasios laikraščio Litwin (kiek vėliau daktaras 
gavo leidimą tautinių demokratų Lietuviui, kurio pasiro-
dė tik penki numeriai), vėliau pavadinto Litwa, leidimo 

lenkų kalba, o kitų metų gegužės 26 d. rašo, kad abu pa-
rengė jos prospektą30. m. davainis-silvestravičius dakta-
rui padėjo rengtis steigiamajam Lietuvių mokslo draugi-
jos susirinkimui 1907 m. balandžio 7 d. plačiausias įrašas 
susijęs su pasiteisinimu dėl ketinimų legalizuoti lietuvių 
spaudos pirmagimį: „iš visų Auszrai pagirti raštų įdė-
mesiausias buvo m. davainio-silvestravičiaus atsiųstas 
laiškas su kelių pasirašiusių ūkininkų pavardėmis iš 
raseinių pavieto, kurie meldė dievo palaiminimo mūsų 
darbui, ragino tolyn jų gerovei trūstis prašydami, idant 
Auszros išleistuvę Kaunan ar vilniun perkeltumem. iš 
šito rašto priežasties, o rasi dar labiau iš savo to metinio 
nayviškumo, aš balandžio 22 d. išsiunčiau peterburgan 
gr. tolstojui, vidaus reikalų ministeriui, raštą, kuriame, 
plačiai išdėstęs Auszros įsteigimo ir leidimo priežastį ir 
motyvus, o norėdamas, kad lietuviškas laikraštis, legaliu 
tapęs, nereikalautų kontrabanda šelptis, prašiau jo, idant 
leistų 1) aplamai imant spausdinti lietuviškus raštus lo-
tynų raidėmis ir 2) perkelti Auszros redakciją į Kauną. 
atsako, kaip a priori tikėtis reikėjo, nesulaukta.“ tai jau 
garbingo veterano aiškinimai dėl jaunystės naivumo, o 
planų būta, kad ir su lietuvybės polėkiu pragmatinių.

Šį pasaulį m. davainis-silvestravičius paliko 1919 m. 
gegužės 31 d. j. basanavičius autobiografijoje trumpai 
paminėjo, kad Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos 
poliklinikoje mirė Lietuvai užsitarnavęs vyras, birželio 
2 d. palaidotas rasų kapinėse31.

1 Kun. tumas. A. a. Mečislovas Dovoina-Silvestravičius // Nepriklau-
somoji Lietuva, 1919, birželio 3, nr. 32, p. 1–2; j. tumas. Lietuvių 
literatūros paskaitos. Mečislovas Dovoina-Silvestravičius (1849–1919) 
// Lietuva, 1924, sausio 25, nr. 21, p. 2, 4.

2 LLti br, F1-1771, L. 1.
3 vubrs, F1-d403, L. 2.
4 LLti br, F2-815, lapai nenumeruoti.
5 Vienybe lietuvninku, 1894, vasario 28, nr. 9, p. 102.
6 žaltys. Isz Latvijos // Vienybe lietuvninku, 1892, kovo 2, nr. 9, p. 

103.
7 cirulis. Isz latviu kampo // Varpas, 1891, nr. 5, p. 70–71.
8 K. m. Didysis Vilniaus seimas // Socialdemokratas, 1925, gruodžio 3, 

nr. 47, p. 2.
9 LLti br, F1-1460, L. 43, 57–59.
10 ten pat, F1-1301, L. 1–2.
11 ten pat, F1-1292, L. 1 ir a. p.
12 ten pat, F1-1325, L. 1–2.
13 ten pat, F2-232, L. 1; F22-1175, L. 1.
14 ten pat, F22-1445.
15 ten pat, F1-1460, L. 46, 48, 51–54, 62.
16 LLti br, F1-1334/6, lapai nenumeruoti.
17 Lmabrs, F249-264, L. 1.
18 m. dovoina-sylvistravyčė. Daktaras Jonas Basanavičius // Lietuvių 

laikraštis, 1905, sausio 26 (vasario 8), nr. 6–7, p. 72.
19 LLti br, F1-1189, L. 1.
20 Lietuvių laikraštis „Litwa“, einąs lenkų kalba // Viltis, 1908, spalio 12, 

nr. 109, p. 2–3.
21 m. davainis-silvestraitis. Tautos dvasia // Lietuvos aidas, 1918, spalio 

18, nr. 109, p. 2–3.
22 m. proczyński. Litwini mówiący po Polsku // Litwa, 1911, nr. 22, s. 

331–332.
23 Lvia, F. 601, ap. 1, b. 59, L. 31; b. 214, L. 42.
24 1913 m. birželio 16 d. atvirlaiškis // vubrs, F1-d204, L. 7.
25 LLti br, F2-815, lapai nenumeruoti.
26 prašymo juodraštis // LLti br, F1-1761, L. 1.
27 Balsai apie lietuvių ir lenkų santykius Lietuvoje // Lietuvos žinios, 1909, 

vasario 17 (kovo 2), nr. 36, p. 2.
28 LLti br, F1-1771, L 1.
29 Kada bajorai į lenkus atvirto // LLti br, F1-1253, L. 1.
30 D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija. – Lietuvių mokslo draugija, 

vilnius, 1936, p. 87, 96.
31 ten pat, p. 158.



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 3 ,  N R .  1  ( 5 8 2 )  35

pasaulis – spalvotas, pasaulis – gražus, pasaulis – ir 
liūdnas, ir kupinas paslapčių – šaukia, švyti rasos 
paveikslai, kupini gyvasties, aistros...

ėjau antrą, trečią sykį į rasos siaurusaitytės-staniū-
nienės parodą Šv. jono gatvės galerijoje, norėdamas pasi-
tikrinti savo pirminio įspūdžio – to paveikslų švytėjimo, 
tos spalvų magijos, jų derinių paslapties ir paprastumo. 
jos mus užgauna tarsi muzika, sujaudina iš vidaus, kai 
žiūrėdami į paveikslą nebegalvojam, kaip jis sukonstruo-
tas, kaip nutapytas – sukyla vizualios emocijos, o protas 
seka iš paskos. jisai ima dalyvauti, kai suvoki paveikslų 
figūratyvumą ar paskaitai jų taiklius pavadinimus. ta-
čiau jų gali ir nebūti. jais tik pasitikrini, ką jau pajutai 
akimis ir ką tau šnabžda pasąmonėje glūdintys paslap-
tingi mūsų susikalbėjimo ženklai. tas pojūtis su suvo-
kimu tampa katarsiu ir imi medituoti, užhipnotizuotas 
pirminio įspūdžio.

esu tapytojas ir, trečiąkart žiūrėdamas parodą, ban-
dau analizuoti ir suvokti dailininkės tapybos sugestiją.

Laivelis – vienas iš trijų šalia kabančių paveikslų. jis 
mano vaizduotėje – trečiasis iš triptiko jūros tema. pir-
masis – Dangus, kur plyšinėja vėjo genami debesys, – ly-
riškas, tarsi kažką pranašaujantis. plaukiančios šviesos 
horizontalės peršoka į antrąjį paveikslą Jūra – ji siaučia 
baltom keterom tarsi šoktų savo gyvenimą... ir trečiasis 
Laivelis – jis lyg supasi, lyg sustingęs jūros mėlynėje, burė 
balta tarytum angelas ar mergaitė maldoj susikaupusi, 
tik aplinkui gelmė ir kraupi likimo ramybė (gal čia rasos 
gyvenimas – sau tyliai galvoju). o kaip paprastai, vienu 
atodūsiu nutapyta. iš mėlynų, baltos sidabrinės, rudai 
geltono marso. tarsi netyčia  – dvi tamsios bangelės kaip 
gelmių akys iš šio simboliškiausio paveikslo žiūri...

Ši spalvų trejybė – dviejų dominuojančių ir papil-
domos derinys – savotiškas raktas daugeliui rasos pa-
veikslų.

Obelis – iš mėlynų ir žalių kobaltų ir baltos, kuri 
žydi obels žiedais. ir Trijose gyvatėse liepsnoja raudonos 
spalvos su mėlynom ir tik geltona ochra ramina švytin-
čią įtampą. o Upė – tarsi akies tinklainėj kartais, užsi-
merkus, atsiveriantis ryškus fluorescuojantis dangus, kai 
matai jį aukštielninkas pro medžių viršūnių virpančius 
kraštelius begalinį ir žydrą. ir čia – geltoni oranžai prieš 
mėlynai žydrus ir žali upės pakraštėliai.

Gėlės – tragiškos iš juodų ir raudonų ir tik truputėlis 
geltonai pilkos. o Medis – dvikamienis, keistas – ar ru-
dens, ar žiemos ramybe ir paslaptim dvelkiantis... dau-
gybės paveikslų kompozicijos frontalios, piešinys valdo 

a r v y d a s  š a l t e n i s

spalvų magija, arba 
Mintys po parodos

spalvų dėmes, tapdamas subtilia užuomina į medžio ar 
krūmo, miško ar kokio slibino, ar medūzos ženklus. o 
erdvę rasos paveiksluose kuria mūsų vaizduotė.

paveiksle Krūmas vėl tas stulbinantis, gal kiek naivus 
frontalus paprastumas: mėlynam danguj, anglų raudo-
noj žemėj – žalias krūmas.

Saulėgrąža – tragiška, sutrikusi, nebeliko visiems 
pažįstamo jos grožio. ji tokia individuali. taip gestišku 
piešiniu įvardijami ir Dviejų broliukų charakteriai ar prie-
šybės jų džakometiškose figūrose. jos nutapytos baltu 
sidabru tarsi rytietiška kaligrafija ant anglų raudonos 
spalvos variacijų. dar yra Vasarų, Miškų, daugybė Gėlių 
ir kosminė Žemė. dar randam Kukutį – greičiau rasos 
Kukutę, taip graudžiai primenančią kaimynystėj Šv. jonų 
bažnyčioj visai neseniai prigulusį atsisveikinti su mumis 
tikrojo Kukučio autorių...

viskas taip arti... atsimenu nuotraukytę, kurioj rasa 
vilniaus vaikų dailės mokyklos kieme po medžiais su 
draugais, keturiese po surengtos parodėlės... Kaip dega 
smalsumu ir troškimu kurti jos akys, kiek reikės ateity 
kantrybės ir valios įveikti ir mokyklos, ir akademijos 
kliūtis, kad pasijustų laisva gyventi, kurti, drąsi su kurso 
draugais ir dėstytoju Linu Katinu ištapyti sausio 13-osios 
barikadas... tik kodėl, kodėl taip skaudžiai reikėjo kristi, 
kad vėl galėtum prisikelti...

ačiū tau, rasa, ir tavo tėvams, kad esi tarp mūsų ir 
gali su mumis dalytis tikros tapybos džiaugsmu.

benjaminas siaurusaitis, rasa staniūnienė ir arvydas Šaltenis per 
parodos atidarymą, 2013. d ži u g o  s i a u r u s a i či o  nuotrauka
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Vėliava

Nors netikiu. Vandeniui tekant.
Ir saulei pro debesį slystant.
Dangus. Odisėjas. Itakė.
Aliejus. Mira. Karalystė.

Dievai. Barzdotas Kolumbas.
Ir laikas į kitą pusę.
Los héroes en las tumbas.
Ir smėlis kurį nupūsi.

Nors nežengiu. Žvaigždės žyra.
Sapnai kaip liga apninka.
Geltona. Mėlyna. Vyras.
Pro tarpus baltai prisninga.

Raudona

I

Šis miestas degs. Raudonas, tarsi kraujas,
dar prieš išauštant rytui skelbs, kad vyksta karas,
ir pelenai nusės į mano delnus,
nes meilė daug baisesnė negu maras,

aklumas, uždara erdvė ar užmarštis.
Nes jau dabar jaučiu, kad kiekviena minutė
pripildyta žėrėjimo, kuris nušvis,
kai ir mane išmokysi nebūti.

Nes iki tol aš padegu žvilgsniu,
liepsnoja miestai, juodesni nei kraujas,
nes kol nesi, žinau, kad dar nesu,
kad dar tik laukiu teisės gimt iš naujo.

II

Nes meilė raudona, kaip karas,
kaip gėlės, kurių neauginom,
kaip tavo tylėjimas geras
ir mūsų skirtingas raidynas,

nes meilė rupi tarsi duona,
jos sąskambiai rūstūs ir klampūs,
nes ji ne graži, ji raudona
ir vis dar nelyja, tik trankos,

nes meilė – ne eilės, o jausmas,
jos tiek, kiek šviesos arba rūko,
tai pėdsakas tavo įspaustas
ant vieno graudaus atviruko.

III

Miegoti, žaisti kauliukais,
auginti odą ir kiautą,
sėdėti, žiūrėti, kaip sukas
vėjas po lauką nupjautą,

gulėti tamsoj, klausytis –
galanda dalgį ar pusto,
išlaukt, kad išauštų rytas,
ramiai pro dantis atsidusti,

mylėti tave kaip savą,
nevogti žodžių ir duonos,
įlipt rudeniop į klevą
ir džiaugtis, kad taip raudona.

Menamas pokalbis

Per didelius šalčius oras ir žemė suakmenėja.
Samuel Beckett. Belaukiant Godo

Per šalčius akmenėja oras, vanduo, netgi akmenys,
akmenėja lėliukės ir venose kraujas užšąla,
o tada dar prisninga daugiau, negu atmeni,
ir išpurtusi duona šerkšnu įsikimba į stalą,

o nuo bėgių nurieda lėktuvai ir krinta vagonai,
ten, Luvre, Mona Liza nusišiepia senstančiam kinui.
Tai, sakai, vis dar lauki, mano mielas naivus Estragonai,
o dangoraižiai griūva ir jūra pavirsta į vyną.

Tai va tiek tų žinių. Pliekia sniegas į veidą ir šąla.
Akmeninis dangus ir oda pamažu akmenėja.
Tad dabar atsisveikinu. Viskas. Čia mano stotelė.
O toliau – per speigus kopėtėlės ir tiltu į vėją.

D o v i l ė  k u z m i n s k a i t ė
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pirmą sykį perskaičiau žinutę apie olegą trucha-
ną australijos lietuvių savaitraštyje Mūsų pastogė, 
rodos, 1975 metais. mane sukrėtė žinia apie tra-

gišką jo mirtį ir suintrigavo puikus didelės apimties jo 
draugų naujai išleistas pomirtinis albumas The World of 
Olegas Truchanas (Olego Truchano pasaulis). tą albumą 
greitai įsigijau.

gerai prisimenu, kaip atvertus knygą mane sužavėjo 
meninis šio fotografo žvilgsnis. sklaidžiau su nuostaba 
knygos-albumo lapus. už lango prie sruvenančio upelio 
stiebėsi aukštyn eukaliptai, kambaryje sklido bethoveno 
9-oji simfonija. iš pradžių, dar neperskaičiusi teksto, ap-
imta šventiškos nuotaikos, gėrėjausi fotografijomis, bu-
vau pakerėta jose atspindėto tasmanijos grožio. buvau 
tarsi perkelta į kitą erdvę. Šio lietuvio fotokamera atsklei-
dė tokį australijos kontinento salos grožį, kokio nebuvau 
užtikusi jokiuose kituose fotoalbumuose.

atidžiai varčiau albumo puslapius, jutau tarsi mano 
sieloje skleidžiasi tyrlaukų erdvės, išdidūs kalnai, pu-
tojantys debesys, veriasi tolimi slėpiningi horizontai... 
nenusakomai pakiliai nuteikia ežerų spalvų, nuotaikų 
kontrastai: didingos Dacrydium franklinii  (Huon Pines) – 
unikalios australijos pušys, augančios tik šioje vietovėje, 
jos brandą pasiekia tik per 500–1000 metų. užburia vie-
nišosios Richea pandanifolia (pandani augalas) paslaptis. 
atsimenu, taip paveikta užsirašiau keletą minčių. vėliau 
gimė eilėraštis, kuris pateko į pirmąjį mano rinkinį.

Kai saulėje tirpstančioje popietėje
atsiveria debesų paslaptys,
           tarp žemės ir dangaus
           girdisi vėjo šnabždesys

(Antrasis ilgesys, 1978, 
algimanto mackaus knygų leidimo fondas, jav)

pajutau, kad olegas truchanas, kaip ir daugelis me-
nininkų, suprato tylos ir kontempliacijos svarbą – todėl 
jo kamera atskleidė tokias gamtos apraiškas. nuojauta 
pasitvirtino, kai susipažinau su šio žmogaus biografi-
ja, jo asmenybės bruožais, su jo siekiais ir laimėjimais. 
gėrėjausi fantastišku jo veržlumu ir kūrybiniu polėkiu. 
menininkas visa siela, regis, pasineria į gamtos paslaptį. 
jis savaitėmis galėjo keliauti vienas ir valandų valandas 
praleisti vienoje vietoje, kol sugaudavo tinkamą švie-
sos blyksnį, šešėlių ir spalvų žaismą bei debesų formų 
kitimą.

l i d i j a  š i m k u t ė

olegas truchanas. 
tyrlaukių grožis

jis giliai išgyveno dėl tasmanijos ežero Lake pedder 
sunaikinimo ir negailestingo miškų kirtimo, ypač dėl 
minėtų Huon Pines, unikalių šio krašto pušų. jo viešos 
akcijos rengiant fotografijų parodas, lydimas j. sibeliaus 
ir F. deliaus kompozicijų, pritraukdavo minias žmonių, 
kurie pritarė jo, kaip gamtos saugotojo, kovai prieš nu-
sikalstamą valdžios biurokratų netoliaregiškumą. 1967 
metai olegui buvo tiesiog tragiški. tais metais jis ne tik 
jaudinosi dėl nacionalinio parko naikinimo, bet buvo 
sukrėstas ir neįkainojamo asmeninio praradimo: nelem-
tame gaisre sudegė jo namas su 15 metų darbais – tas-
manijos salos nuotraukomis.

perskaičiusi apie šią nelaimę, stebėjausi, kad olegas 
dvasiškai nepalūžo. su žemaitišku užsispyrimu aistrin-
gai ir nuosekliai bandė atsigriebti per likusį jam skirto 
gyvenimo tarpsnį ir užfiksuoti anksčiau fotografuotas 
vietas. per penkerius metus jis pajėgė atkurti daugiau 
kaip 3000 nuotraukų, kurios išliko po jo mirties.

Kelionėse jam ne kartą teko patirti tų vietų klimato 
kontrastus: staigias liūtis, potvynius, kurie, verždamiesi 
per gilias siauras daubas ir kalnų tarpeklius, ne tik nu-
plėšdavo galingas medžių šakas, bet ir negailestingai 
išraudavo su šaknim galingiausius medžius. jutau kai 
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kurių, ypač nespalvotų, jo fotografijų tragizmą. Ši pasau-
lėjauta greičiausiai kilo iš gyvenimo patirties: asmeninės 
bei unikalių australijos vietovių netekties, jo tautą ištiku-
sios nelaimės – karas, tėvynės okupacija, nekaltų žmonių 
tremtis, kančios ir t. t.

1975 metų pabaigoje man teko skristi į iii pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą pietų amerikoje, o 1976-ųjų 
pradžioje – į jav: buvau viena iš australijos atstovų. či-
kagoje sutikau keletą žmonių, kurie jau buvo skaitę apie 
olegą truchaną ir prašė grįžus atsiųsti minėtą albumą. 
retkarčiais savo ar kitų malonumui ištraukdavau albu-
mą iš savo knygų lentynų. peržiūrėjus tuos pačius, jau 
matytus vaizdus, dažnai kildavo visai naujų įspūdžių – 
taip būna su meno kūriniais.

2007 metais labai nustebau sulaukusi netikėto skam-
bučio iš tasmanijos su prašymu išversti į lietuvių kalbą 
operos Olegas pirmąjį veiksmą. paaiškėjo, kad šios operos 
prodiuseris ir direktorius constantine’as Koukias norėjo 
pirmąjį veiksmą publikai pateikti lietuvių kalba. suži-
nojau, kad libretą apie olego truchano gyvenimą para-
šė dramaturgė natasha cica, sukaupusi žinių iš įvairių 
šaltinių. pirmas operos veiksmas vyko Lietuvoje, prie 
rėkyvos ežero, netoli Šiaulių. Kai jaunas olegas gyveno 
pas mylimą senelę, išryškėjo jo potraukis buriuoti, dėl to 
tekdavo susipykti su senele – ji vis perspėdavo jaunuolį 
apie gresiantį pavojų, nes ežeras labai gilus ir dažnai aud-
ringas. dramaturgė perteikė jaunuolio aistrą pavojams ir 
užsispyrimą siekti užsibrėžto tikslo. pirmas veiksmas bai-
giasi skaudžia netektimi – senelė išvežama į sibirą, o vai-
kinas įsitraukia į rezistenciją ir galiausiai jam tenka bėgti 
iš Lietuvos. vertimą reikėjo pateikti atitinkamai sukirčia-
vus ir įskaityti į kasetę, kad žodžiai būtų taisyklingai ta-
riami. teko girdėti, kad pirmas veiksmas buvo suvaidin-
tas hobarte, tasmanijos sostinėje, sutiktas entuziastingai 
ir gerais atsiliepimais. džiaugiausia likimo dovana, kad 
man teko prisidėti prie olego truchano garsinimo. ne-
tikėti gyvenimo ryšiai mane nuolat žavi. neišvengiamai 
kyla mintis: ar tai atsitiktinumas ar būtinybė?

Knygos įžangoje yra tokios Fionos macLeod eilutės:

…Nes grožis yra labiausiai neužmirštamas dalykas pa-
saulyje;

ir nors kai kas dėl jo žūsta,
nors tūkstančiai ir milijonai miršta
nežinodami ir nesirūpindami,
tačiau vedama to grožio, lyg likimo žvaigždės,
žmonija žengia pirmyn.
Todėl, kas plečia pasaulio grožį,
yra vienas iš Dievo sūnų.

olegas truchanas, siekdamas grožio, pasitiko mirtį 
ten, kur traukė likimo žvaigždė. bet paliko savo fotoapa-
rato sukauptą tyrlaukių erdvės grožį ir savo žemaitiškos 
prigimties dvasinę stiprybę kovoti už gamtos grožio iš-
saugojimą ateinančioms kartoms.

2008 10 20

ne per seniausiai aptikau natashos cicos knygą Ped-
der dreaming Olegas Truchanas and a lost Tasmanian wilder-
ness (2011). autorė aprašo nenuilstančio olego pastangas 
išsaugoti šį tyro gaivaus vandens ežerą. nors jam nepa-
vyko įtikinti tuometinės valdžios, bet tai buvo kelrodis 
būsimiems gamtos saugotojams, jų akyse olegas tapo 
legendine tasmanijos figūra.

Knygoje yra nuotraukų iš olego gyvenimo tėvynėje, 
aptariama jo kova už tautos laisvę drauge su partizanais, 
pabėgėlio gyvenimas vokietijoje ir naujo emigranto – 
australijoje. neseniai atvykęs žmogus sugebėjo parodyti 
šio kontinento grožį vietiniams australams. Šioje knygoje 
randame tasmanijos tyrlaukių nuotraukų, kurių nebu-
vo pirmoje knygoje. čia taip pat olegui artimų žmonių 
maxo anguso, elspeth vaughan, žmonos melvos ir kitų 
pasakojimai. Šie nauji duomenys leido giliau pažinti ne-
paprastą olego truchano asmenybę.

2012 12 16

o L e g a s  t r u c h a n a s . 
Peder ežeras, apie 1968 m.
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Trečiadienis ,  sausio  29

bjauru, bjauru, bjauru. bjauru prašyti paramos, bjauru iš-
varyti žmogų, nepasakius jam gero žodžio. bjauru netu-
rėti pinigų tiek, kad galėtum išleisti savo knygą, apsirū-
pinti būtiniausiais daiktais. nesu elgeta, nesu invalidas 
ir dar ne toks senas, kad negalėčiau žmoniškai gyventi iš 
darbo ir apsieiti be išmaldos. stalčiuje guli naujas rank-
raštis, kuris galėtų tapti knyga. galėtų, jeigu... ar ji man 
tikrai reikalinga, ar ji bus imama į rankas žmonių, kurie 
turi rūpesčių, bet nepajėgia jų išspręsti, ar ji parems ne-
laimėlį, o gal priešingai – sukels sumaištį, prigamins dar 
daugiau priešų.

– perskaitęs jūsų Palangos dienoraštį, paskelbtą pra-
ėjusių metų Naujojoje Romuvoje, nustebau, – priekaiš-
taujamu tonu kalba kunigas vaclovas a., – ir net suglu-
mau: iš kur ir kada atsirado tokios priešiškos ir piktos 
antibažnytinės ir net antitautinės nuostatos. rodos, dar 
taip neseniai kartu rengėm ir leidom tikybos vadovėlius 
mokykloms, džiaugėmės laisve ir atsivėrusiomis gali-
mybėmis...

ruošėm, leidom ne tik vadovėlius... džiūgavom ir 
svaigom nuo laisvės dvelksmo. Lakstėm į mitingus, kė-
lėm trispalves, sakėm įkvėptas kalbas, nes tikėjom... ne 
tik dangum ir pragaru, savimi ir tauta. valstybe tikėjom, 
tiesa ir teisingumu, nauju būviu. europa tikėjom, many-
dami, kad tuoj tuoj įvyks stebuklas. ir įvyko. tik ne toks, 
kokio laukė žmonės, ko metų metus ilgėjos. atžagaras. 
ateistai tapo ateitininkais, komunistai – konservatoriais, 
pirmieji sekretoriai – prezidentais, premjerais, ministrais, 
kolūkiečiai ir darbininkai – bedarbiais ir bežemiais, va-
gys ir šarlatanai – garbiais įmonių ir prabangių limuzinų 
savininkais, menininkai ir mokslininkai – išmaldos pra-
šytojais... dienoraštyje tas metamorfozes mėginta įvar-
dinti ir aprašyti. žinoma, ne visi faktai suregistruoti, tik 
pavieniai, dažnai atsitiktiniai. ir apibendrinimai daryti 
atsargiai, bailiai. ir tėvui vaclovui nedrįstu į akis pasa-
kyti, jog pats sau netikėtai supratau, kad senasis dievulis 
iškaršęs galuojasi, kad pasakomis pasakėlėmis apie va-
karietiškąjį ar europietiškąjį gerovės rojų jau nebetikiu, 
kad... neišdrįstu, suvokdamas, kad diskusija būtų bevai-
sė. ir ne tik su juo, bet ir su visais kitais, kurie suskubo 
išsiversti, apsiversti ir įsitvirtinti naujojoje tikrovėje, mik-
liai ją prichvatizuoti.  nutyliu ne iš baimės, o iš pagarbos 
nuoširdžiai įtikėjusiam, daug savo gyvenimo metų šiai 
idėjai atidavusiam. ir vis dėlto ne visada įstengiu būti 
toks tolerantiškas.

užvakar (01. 27) išvariau iš kabineto rašytoją vytau-
tą č. ir pasakiau, kad savo romano rankraščio daugiau 

V y t a u t a s  g i r d z i j a u s k a s

palangos dienoraštis. 2003

man nerodytų. aiškiai leidau jam suprasti, kad tai – nie-
kalas.

– Štampai, visiškas psichologinis ir meninis bejėgiš-
kumas, – sako redaktorė gražina p., paremdama mano 
nuostatą. – tegu jis grįžta prie kaimo temos, kuri jam 
artima ir gerai pažįstama. ten jis – meistras, o mieste – 
bejėgis mokinukas. net nežinia, iš kur pririnkta tiek tra-
faretų, nesugebėta net siužeto šiaip taip suregzti.

visai nesidžiaugiu, kad mudviejų vertinimai beveik 
identiškai sutampantys. būtų buvę kur kas maloniau iš-
girsti, jog esu neteisus.

– vis tiek mano romaną jūs išleisit, – rėžia autorius, 
trenkdamas durimis.

– ne, ne... – bliaute subliūvu ir staiga užčiaupiu srėb-
tuvę, susivokęs, kad pats save drąsinu.

bjauru, labai bjauru būti teisiam ir teisingam.
    

Penktadienis ,  vasario  7

vakar (02. 06) Trečio brolio užeigoje gėriau kavą su bro-
niumi K. ir įsivėliau į keistoką diskusiją apie kosminės 
dvasios koncepciją, apie jos dvilypumą – teigiamąjį ir 
neigiamąjį pradą. Kai tie pradmenys (principai) ima 
jungtis, atsiranda judėjimas, teikiantis prielaidas gyvy-
bei. vėliau savo darbą atlieka evoliucija, tik ne visai to-
kia, kokią pasauliui yra įpiršęs charlesas darwinas, nei-
gęs astralines žmonijos ištakas ir eterinę sielos prigimtį.

esu primityvus realistas, todėl ezoterija, dvasingu-
mas, astrališkumas man tolimi ir nelabai suprantami da-
lykai. vadinas, ir diskusija negali būti abipusiai lygiaver-
tė ir dalykiška. tai žaidimas į vienus vartus – jis kalba, 
aš linkčiodamas galvą retkarčiais šį bei tą sumykiu. Kai 
mėginu ją papurtyti ar išspausti vienokį ar kitokį priešta-
ravimą, jis pradeda šneką iš pradžios, įpindamas į argu-
mentus liaudiškų palyginimų ar patarlių, kad partnerio 
nesubrendęs protas šiaip taip susivoktų. saulės sistema 
ir Zodiako ženklai žmonijos istorijai turį vos ne lemia-
mą įtaką. esą tūkstantmečius trunkantys periodai, per 
kuriuos įvyksta esmingų pokyčių ir apskritai kosmose, 
ir konkrečiai žemėje. tos slinktys veikiančios ir žmonių 
mąstyseną bei elgesį. tuo tarpu esame atsidūrę tarpinė-
je, pereinamojoje situacijoje, todėl visame kosmose daug 
sumaišties. 2012-ieji būsią ribiniai metai, po jų daug kas 
keisis, padėtis pasidarys aiškesnė.

dievas duos – sulauksime jų.
su broniumi bendraujame nuo 1962-ųjų, kai abu 

dirbome vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje. tada 
jis rašė eilėraščius, o mes juos aptarinėjome, mat įmonė-
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je buvo susibūrusi tokia literatų kuopelė. jos branduolį 
sudarė izidorius i., bronius K. ir šių eilučių rašytojas. 
retkarčiais prie mūsų prisidėdavo viktoras K., edvardas 
s., irena p., dalia n. diskusijos nesiribojo vien tarnybine 
erdve, savaitgaliais ar švenčių dienomis jos persikeldavo 
į privačias teritorijas. prisikepę kiaušinienės, atsikimšę 
vyno butelį, sėdėdavome iki išnaktų. žmonos sudaryda-
vo atskirą ratelį, bet ne visada ištverdavo – dažniausiai 
prie stalo likdavo trejetas ar ketvertas „prisiekusiųjų“. 
sako, net saugumas buvo susidomėjęs tomis mūsų šne-
komis. Laimė, jokių rimtų išvadų tada nepadarė ir mūsų 
kuopelės neišardė. ji sunyko vėliau, nors ir ne visai sa-
vaime. atgimimas savąjį žodį taip pat ištarė – išsilakstė-
me kas kur.

dabar retkarčiais pamatau bronių, žingsniuojantį 
prospektu į savo kontorą seime. jis darbuojasi spaudos 
tarnyboje. pasilabinę paplepame minutę kitą, kartais ko-
kią kavinę aplankome. apmaudu, kad jis neišleido kny-
gos, netapo žinomu poetu, o potencijos būta. ir ji nėra dar 
sunykusi, tik kryptis kita – kosmosas, ezoterija.

Pirmadienis ,  vasario  10

perskaitęs gintaro beresnevičiaus esė Mažas švelnus kibu-
cas didelei Lietuvai (Šiaurės Atėnai, 2003. 02. 01), galutinai 
įsitikinau, kad europos sąjungos mums išvengti nepa-
vyks. Kito kelio tiesiog nėra – esame per daug arti va-
karų, o kapitalizmas per giliai įleido šaknis į mūsų buitį 
ir būtį. dabar jis niekaip naujos aukos iš savo gniaužtų 
nepaleis. gintaras, žinoma, patylomis šaiposi, jis puikiai 
nutuokia, kad jaunimas iš tų būsimų kibucų vis vien 
bėgtų į vakarus. Kibucai reikalauja kitokio mentaliteto, 
kitokių papročių. tai – dar viena iliuzija, kuriai nelemta 
išsipildyti per visą neseniai prasidėjusį amžių.

Šiek tiek nusivyliau perskaitęs sigito parulskio ro-
maną Trys sekundės dangaus. antroji dalis blankesnė už 
pirmąją. tai, kas žėrėte žėrėjo iš pradžių, vėliau apiblu-
ko, susiniveliavo, neteko šviežumo, prarado desantinį 
kvapą, gniaužusį krūtinę. pritardamas autoriui, būčiau 
galėjęs rėkte išrėkti: taip buvo, taip yra, taip dar ilgai bus, 
romanistas teisus. ir aš tą pat mačiau, jaučiau, išgyvenau. 
negi svarbu, kad tai buvo kitas kraštas, kita laiko erdvė. 
ir ten, sibire, netoli baikalo, buvo pyderiai, šakalai, ožiai. 
ir ten jie siautėjo, rodė savo galią. žinoma, dar įžūliau, 
agresyviau. ir ten veikė savi igoriai ir viktorai. tik ne-
patikėjau sigito nihilistine etika – ji apsimestinė, o tiks-
liau – primestinė. jis geras, švelnus berniukas, todėl jam 
taip sunku. tą švelnumą ir net pamaldumą išduoda po 
galva dedama maldaknygė. nesvarbu, kad neskaitoma. 
ir tėvynę jis myli, net nesuvokdamas kodėl ir už ką. Šis 
žodis ir sąvoka jo kartai turėjo visai kitą reikšmę. juk ir 
desantininkas, su automatu rankose atėjęs į spaudos rū-
mus, taip pat nesuvokė, kodėl taip keistai elgiasi „savi“.

Antradienis ,  vasario  11

jav šakalai ir pyderiai žvangina ginklais. jiems visai 
nesvarbu, kad po karo gali paaiškėti, jog nebuvo dėl ko 

kariauti. irakas nėra toks pavojingas pasauliui, kaip jie 
norėtų. ir tai aiškiai patvirtino inspektorių grupės vado-
vas h. blixas. bet naftos ir kraujo kvapas juos svaigina. 
didelių pinigų kvapas magnetizuoja. tie dalykai rūpi ne 
tik jav, bet ir rusijos šakalams bei pyderiams, todėl žūt-
būtiniai mūšiai prasideda dar prieš karą. apie žmonių 
aukas niekas nekalba, tarsi bagdadas būtų apgyvendin-
tas kokiais guminukais ar medinukais. saddamas hus-
seinas, sugebėjęs sukurti siaubūno pavidalą, dabar yra 
pakliuvęs į savo paties paspęstas kilpas. norėtųsi tikėti, 
kad šakalams pavyks užnerti apynasrį, nes prancūzai 
ir vokiečiai nenori karo. jie gerai žino mirties ir kraujo 
kainą. deja, ir jie bagdade turi savų interesų. velniškas 
kamuolys pinasi, raizgosi ir pamažu ritasi nuo kalno. 
Kraupi atomazga, matyt, neišvengiama.

stasio paškevičiaus skambutis mane suglumino. iš 
pradžių nieko nesupratau, tik vėliau paaiškėjo, jog jis 
kalba apie naujos arvydo juozaičio knygos sutiktuves. 
Šiam renginiui autoriaus bičiulis norėtų sukurti išskir-
tinę atmosferą, jo žodžiais tariant, susprogdinti bombą. 
mėginu gesinti išradingojo pramaniūgo fotografo entu-
ziazmą, nes vakaras bus skirtas ne vienam kūrėjui, jame 
dalyvaus ir gintaras beresnevičius, išleidęs savo veikalą. 
abu šie autoriai leidyklai vienodai svarbūs. nežinau, ar 
įtikinau, tik savaime aišku, nuvyliau.

tomo staniulio Herbas ir varlės atrodo visai padoriai. 
tik viršelio tekstas verčia šypsotis. manau, kada nors 
jam pačiam teks raudonuoti dėl tokių naivių pretenzijų. 
nors ją rekomendavau išleisti, bet neatsimenu, ar visą iki 
galo perskaičiau – tekstas originalus, bet man svetimas. 
ir stilius prastokas – neišmoko vyras vartoti sangrąžinių 
veiksmažodžių. apmaudu, kad ir redaktorė neiškuopė 
visų šiukšlių. matyt, numojo ranka – skaitytojas dabar 
praryja kur kas žalesnį, dar mažiau apdorotą maistą. 
ateitis parodys, ko vertas šis drąsuolis. Laimingo kelio.

Ketvirtadienis ,  vasario  13

dieviškoji giuseppe’s verdi opera Kaukių balius. daug 
metų buvau nutolęs nuo teatro. iš pradžių viską gožė 
revoliucija, vėliau rūpesčiai dėl henriko antano. paga-
liau vėl galiu sugrįžti į koncertų ir kitų pasirodymų sa-
les. mano vaikas ne tik sugeba išklausyti penkių veiks-
mų spektaklį, bet ir reikalauja jo tąsos. mano poreikiai 
dabar nėra tokie dideli, nors kadaise magėjo ne tik sėdėti 
ir žiūrėti, bet ir pačiam dalyvauti veiksme. žermonas, 
renaras, valentinas, demonas – svajonių personažai. ži-
noma, tik prisiliesta, „pačiupinėta“ ir palikta, suvokus, 
kad į operinio meno viršūnes užkopti nebus lemta. visa 
tai dėjosi aname amžiuje.

revoliucija siautėjo taip pat aname amžiuje. pa-
čiupinėjau ne aš ją – ji mane pačiupinėjo, įsukusi į patį 
sūkurį, parūpino ne visai eilinių personažų vaidmenis. 
bet ir šis teatras pasirodė toks pat vylingai apgaulus. 
suviliojusi, pakylėjusi ir apdovanojusi apžavais, staiga 
persigalvojo ir degradavusi sviedė atgal į purviną dug-
ną, paguldė ant menčių ir primynė mėšlinu batu. nors 
liaudis ir sako, kad gulinčiųjų nemuša, bet aš žinau, kad 
tai netiesa. muša. ir dar kaip muša. pavarto, pašlaksto, 
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atgaivina ir vėl liuobia. net paaugliai mokyklose vienas 
kitą užtalžo, o suaugusiųjų lavonų niekas nė neskaičiuo-
ja. tie pasakymai apie gulinčius iš anos, ne iš šių dienų 
konvertitų šutvės.

Antradienis ,  vasario  18

akys. senatvė kėsinasi į saulės šviesą. tai signalizuoja 
ašaros. Kol kas negausios, bet moti ranka būtų neprotin-
ga – teks atnaujinti žygius į polikliniką. pakeisti akinių 
stiklus, daugiau ilsėtis, mažiau skaityti ir rašyti – būtina 
tausoti išteklius, kurie šiaip ar taip dar užsiliko. nesino-
rėtų tamsos, labai nesinorėtų. Kas tada liktų užgesus akių 
šviesai – baltoji neregio lazdelė... et, nereikia, kol kas dar 
regiu raides, galiu nuspausti rašomojo aparato mygtukus. 
o jei regos aparatui reikalingas remontas, pasistengsime 
neuždelsti. nusiramink ir nepanikuok, dvasele.

vakar (02. 17) Lrs klube gintaro beresnevičiaus 
Vilkų saulutė buvo sutikta sausakimšos gerbėjų salės ir 
solidžios interpretuotojų komandos. regimantas tamo-
šaitis, alfonsas andriuškevičius, sigitas geda ir vanda 
juknaitė. manęs ten neprireikė – mauras savo darbą pa-
darė, knyga ant stalo. būtų buvę smagu išgirsti bent atsi-
klausiantį ar paprasto dėkingumo žodį – jo nebuvo. gal 
taip ir reikia – dabar vežimas riedės savaime. ir su be-
resnevičiaus, ir su juozaičio, ir su Keliuočio naujosiomis 
knygomis. mano nuopelnai čia ne patys didžiausi – pa-
rengiamieji, pagalbiniai, už kuriuos padėkos nerašomos, 
ordinai ant kaklo nekabinami, tik šioks toks atlygis iš-
mokamas. ir gerai, kad nekabinami, nereikia jaustis sko-
lingam nei sau, nei tautai, nei respublikos prezidentui.

Penktadienis ,  vasario  21

vakar (02. 20) prasidėjo vilniaus knygų mugė. sma-
gus šurmulys Litexpo rūmuose. nauji paviljonai, nau-
jos erdvės, stilingi stendai ir Frankfurto mugės kvapų 
dvelksmas. modernu, jauku, net nelabai triukšminga. 
mūsų stende jameso joyce’o Ulisas, Williamo Faulkne-
rio Triukšmas ir įniršis, gintaro bersnevičiaus Vilkų sau-
lutė, arvydo juozaičio Laikraštis. nesakau, kad publika 
mušasi dėl jų, bet prieina, paima, pavarto, pasidžiaugia, 
pagiria. Kuris nekuris ir nuperka. visiems malonu – pir-
mą kartą Lietuvoje pasirodė pasaulinės klasikos šedev-
ras, lauktas vos ne šimtą metų. jo atėjimas nebuvo labai 
lengvas ir paprastas – vos ne dešimtmetis dvejonių ir 
bandymų. nė vienas iš prityrusių vertėjų nesiryžo im-
tis tokio darbo, o kai rankraštis vis dėlto buvo gautas, 
darbą teko pradėti vos ne nuo nulio – jį atliko jaunas, 
talentingas redaktorius saulius repečka, mokantis kele-
tą europos kalbų. žinoma, neapsieita be ginčų, pykčio 
ir net pakeiksnojimų.

netrumpas ir gana duobėtas buvo ir arvydo juo-
zaičio Laikraščio kelias į šias lentynas. jis net redaktorės 
ašaromis pašlakstytas. buvo keičiama apimtis, pavadini-
mas, siužeto vingiai, charakterių bruožai. tekstas būda-
vo padedamas, beveik pamirštamas, paskui vėl paima-
mas, gaivinamas – trumpinamas, glaudinamas, kitaip 

turtinamas. Laimė, finišas pasiektas pačiu laiku. gal tai 
ir ne šedevras, gal ir ne visai baigtas – planuojami dar 
du tomai. gal ateityje turėsime tikrą mitą apie Laikraščio 
atėjimą į nepriklausomą Lietuvą. apie tai (ir ne tik apie 
tai) rašytojų kampe mėginome diskutuoti su naujųjų 
leidinių autoriais. temą pavadinome taip: Esė. Romanas. 
Gintaras Beresnevičius ir Arvydas Juozaitis. iš pradžių jiedu 
lyg ir baiminosi, šalinosi vienas kito – pažiūros diamet-
raliai priešingos. Kai leidėjai užsispyrė, susitaikė, prisi-
taikė, prisiderino. viskas baigėsi laimingai – nesusimu-
šėme, išsiskyrėme tapę draugais.

Antradienis ,  vasario  24

dabar, kai rašau straipsnį apie pasibaigusią mugę (už-
prašė Metai), leidėjai savo kontorose skaičiuoja pinigus, 
dėlioja į lentynas neparduotas knygas (kartais ir man 
tenka nusileisti į sandėlį ir fiziškai paremti kolegas), ap-
tarinėja, kas buvo padaryta gerai, o kas nelabai. Leidyk-
los Margi raštai darbuotojai, matyt, apmaudauja, kad 
nepasirūpino pasigaminti didesnio kiekio monikos mi-
ronaitės dienoraščių. Leidyklos Pradai buvę redaktoriai 
dūsauja dėl juos ištikusios nesėkmės – nekompetentingi 

K ęs t u či o  s v ėr i o  nuotrauka
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vadovai įklampino įmonę į skolas, o jos turtas buvo areš-
tuotas. neabejoju, kad yra leidyklų, kurių darbuotojai 
trina rankas dėl pelnytos finansinės sėkmės – kai kurias 
knygas pirkėjai šluote šlavė iš lentynų, nepaisydami jų 
kainos. ypač populiarūs buvo leidiniai apie gamtą, istori-
ją, apskritai mokslą. mistika taip pat nebuvo nuskriausta. 
dabar jos per akis, nors mugėje šios temos knygų buvo 
nelabai daug. žmonės pirko tai, ką ir derėjo pirkti. antai 
Uliso populiarumas prilygo andainykštei Lietuvos istori-
jos sėkmei (autorius edvardas gudavičius). pirmūnams 
nedaug nusileido goethe’s Faustas, Faulknerio Triukšmas 
ir įniršis, nederėtų skųstis ir Lrs leidyklos autoriams ar-
vydui juozaičiui ir gintarui beresnevičiui. daug galima 
būtų rašyti apie sigito parulskio, juozo erlicko perfor-
mansus – prie jų knygų buvo nusidriekusios ilgos pir-
kėjų eilės, o diskusijų salės lūžte lūžo nuo gerbėjų ant-
plūdžio. ryt poryt žiniasklaida paskelbs skaičius, tada 
visuomenė sužinos, kiek kas uždirbo, kiek kas išleido, 
kokie autoriai ir jų kūriniai mušė rekordus, kurios lei-
dyklos tapo mugės „čempionėmis“. apie mugės svečius 
užsieniečius buvo rašoma daug ir išsamiai, todėl žinia-
sklaidinės informacijos kartoti nesinori.

Pirmadienis ,  kovo 3

magiškieji skaičiai (03. 03. 03) didelio įspūdžio man nie-
kada nedarė. nepateikė staigmenų jie ir šiandien – dar-
bo diena praėjo be nuotykių. Šį faktą galiu paliudyti ir 
raštu. ir vos tik mintyse pagiriu save, tą pačią sekundę 
pasigirsta skambutis ir įsakmus paliepimas – ateik. Ką 
darysi, užverčiu užrašų knygelę, dedu ją į stalčių ir lei-
džiuosi laiptais į antrą aukštą, kuriame yra mano virši-
ninkų kabinetai. pirmoji mane ten sutinka kolegė rašy-
toja emilija Liegutė, rankose laikanti rankraštį Emilija 
Pliaterytė. man tai nėra didelė naujiena, todėl ramiai pri-
sėdu prie masyvaus direktorės giedrės Šorienės stalo. be 
įžangų prasideda diskusija: leisim – neleisim, iliustruo-
sim – neiliustruosim, redaguosim – neredaguosim, pa-
prastas – nepaprastas (reprezentacinis leidinys), tekstas 
paskaitomas – nepaskaitomas (nuobodus). gerai žinau, 
kad šiuo kūriniu autorė stebuklo nepadarė, bet pasiro-
dyti ir šiek tiek uždirbti nori. postringauja apie pamirštą 
(ar kaimynams padovanotą) tautos heroję, apie auklėja-
mąją istorijos reikšmę jaunimui (knyga būtų platinama 
mokyklose). nutaikęs progą, burbteliu apie siužeto spra-
gas: tekstui stinga svarbiausios dalies – sukilimo vaizdų. 
visi suklūsta, autorė šiek tiek aprimsta, kiša rankraštį į 
rankinę ir, ištarusi frazę „po mėnesio bus“, pasuka durų 
link. mūsų trijulė (direktorė, vyriausiasis redaktorius ir 
aš) su palengvėjimu atsidūsta, susižvalgo ir taip pat vie-
ningai pasuka durų link. taigi, jokios magijos nebuvo ir 
nėra – nuogas realizmas.

Antradienis ,  kovo 4

ir pikta, ir graudu – nei juoktis, nei verkti: Paskutinėje 
kryžkelėje diskutuojama apie Leną Lolišvili ir jos „aiš-
kiaregiškumą“. Koktu klausytis tariamo parapsicholo-

go vytauto Kazlausko – šarlatanizmo apoteozė. gėda 
darosi dėl prezidento ir premjero, pasisodinusių greta 
„aiškiaregę“ šamanę. Kur jie nuves tautą ir kas nutiks 
valstybei, jei šarlatanai ims vadovauti kariuomenei ir 
mokslui. tiesą sakant, jav prezidento george’o busho 
mintys ir veiksmai pagrįsti tais pačiais principais: karo, 
karo, karo. nors nepaneigiamų įrodymų nėra, kad ira-
kas grasintų pasauliui, jo užpuolimas jau neišvengia-
mas – kraujo ir griuvėsių bus apsčiai. o kokia bus mūsų 
valstybė ir tauta?

Penktadienis ,  kovo 21

vakar (03. 20) tauta atsisveikino su Kazimieru skebėra 
(mirė 03. 17; iki šimtojo gimtadienio likus mažiau nei 
dešimčiai mėnesių). apmaudu, bet man nepavyko apsi-
lankyti jo šermenyse. prisimindamas tą žmogų, privalau 
daug ką apgalvoti ir pasverti. pirma, ar teisingai elgiau-
si, mėgindamas viešai apie jį sakyti tiesą. antra, ar, sa-
kydamas tiesą, buvau nuoširdus ir išmintingas. trečia, 
ar bekompromisis tiesos siekimas yra gėris. pagaliau, 
kada tiesa ir gėris virsta melu ir niekdaryste. jo doku-
mentus radau archyve, jais grindžiau savo teiginius, bet 
jie nieko neįtikino – justinas marcinkevičius ir vytautas 
Landsbergis 1989 m. per vasario 16-osios minėjimą na-
cionaliniame teatre atvedė senolį prie tribūnos ir leido 
jam kalbėti. o šis, prabilęs apie savo žygius ir kančias, 
pravirkdė publiką (1918 m. jam buvo 14 metų, tad apie 
kokius ir kieno žygius buvo pasakojama?). vis dėlto, jei 
jis tada būtų išėjęs į aikštėje susispietusią minią, būtų 
nešiote nešiojamas ant rankų. jo „atsiminimų“ knygos 
Reikėjo mūsų kančių (1990) ir Prisimenu ir amžininkai pa-
sakojo (1998) tebeskaitomos ir netgi moksliniuose vei-
kaluose cituojamos iki šiol. matyt, taip bus ir vėliau. o 
man jau priekaištaujama ir grasinama už „didvyriškojo“ 
rezistento šmeižimą ir niekinimą. jokie įrodymai, jokie 
dokumentų originalai tiesos apginti neįstengia. negi visa 
mūsų naujausioji istorija bus prifarširuota šarlatanų po-
litikų, apsimetėlių burtininkų, netikrų pranašų ir suklas-
totų memuaristų svaičiojimų?

Pirmadienis ,  balandžio  7

Karas, karas, karas. jau beveik trys savaitės, kai irake 
krinta bombos, dega ir griūva namai, žudomi žmonės, 
upėmis liejasi kraujas. aš nenoriu kariauti ir žudyti, bet 
nieko negaliu padaryti, kad kiti to nedarytų. Lietuva nie-
ko negali padaryti. ir nedaro, ir net nenori daryti – mano 
rinktas seimas pritarė karui. tiesa, balsavo tik nedidelė 
grupelė parlamentarų, bet tai nieko nereiškia. tie, kurie 
nebalsavo, taip pat nieko daugiau nepadarė, kad nebūtų 
karo. jie net neatsistatydino. nė vienas. pasaulyje niekas 
nieko nepadarė, kad nebūtų karo. priešingai, abi civiliza-
cijos – vakarų ir rytų – darė ir daro viską, kad tas karas 
prasidėtų. ir ne tik šis karas, bet ir visi kiti. niekas neži-
no ir nenori žinoti, kuo ir kada visa tai baigsis. Šlykštu, 
šlykštu, šlykštu. reikėtų trečiojo kelio, bet kas jį nuties 
ir kas ryšis juo eiti?
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Ketvirtadienis ,  balandžio  10

pas mus taip pat karas. vidaus reikalų ministras verčia iš 
posto generalinį policijos komisarą, nors dauguma tautos 
tuo piktinasi. bet tai nejaudina nei prezidento, nei premje-
ro, nei seimo pirmininko. socialdemokratai – ne menkesni 
sukčiai už konservatorius: postus dalina saviems. nepa-
tiko generalinis komisaras – nuvertė, neįsiteikė vilniaus 
meras – papirko lenkus, pašalino. o mes tik žiopsom ir 
ausimis klapsim, nes nieko kito nuveikti neįstengiam. 
Šįryt paskambinau viktorui petkui ir susakiau jam savo 
skrupulus, bet jis, kažką numykęs, burbtelėjo:

– gal reikėtų susirinkti kitą savaitę ir pasitarti.
alberto telefonas neatsako. turbūt išėjo protestuoti. 

eičiau ir aš, jei žinočiau kur, nes kantrybė baigėsi, tylėti 
sunku. įvykiai ritasi vienas paskui kitą lyg lavina nuo kal-
no. Lyg kokia griūtis. ar įmanoma ją sustabdyti? ar reikia 
dėl to galuotis? Lietuvoje darosi (o gal jau seniai pasidarė) 
kažkas negera. bet gal tai laikina – pervirs, persikratys, nu-
siramins ir pradės rastis nauji daigai. bus daug netekčių, 
svarbių praradimų (jau buvo), bet kurie išliks, gyvens, eis 
toliau. ir mes dar kol kas judam – leidžiam knygas, rašom 
noveles, straipsnius. tik ar kas juos skaito?

į leidyklą buvo atėjusi tatjana maceinienė. parodė 
būsimos knygos rankraščius apie juozą ambrazevičių, 
Zenoną ivinskį ir juozą girnių. apie juos tauta mažai ką 
žino, todėl pritariu autorės ketinimams, skatinu dirbti, 
toliau tobulinti ir plėtoti medžiagą. joje ne tik šių veikėjų 
biografijos faktai, istorinių aplinkybių apžvalgos, bet ir 
įžvalgos, perspėjimai. mums, tai yra tautos vadams  (esa-
miems ir būsimiems), turėtų būti svarbu. tik ar jie išgirs, 
ar įsiskaitys? ar apskritai paims tokią knygą į rankas?

tiek to, einu peržvelgti naujosios mūsų produkci-
jos: arūno sprauniaus novelių rinkinys Tylos, marytės 
Kontrimaitės eilėraščių rinkinys, antroji goethe’s Fausto 
dalis. maloni šiluma suplazda viduje – mūsų kultūra dar 
nemirė, ji plėtojasi. vakar išrinkome šių metų būsimųjų 
pirmųjų knygų autorius. tai agnė žagrakalytė ir aistė 
ptakauskaitė. apmaudu, kad galime išleisti tik po vie-
ną poezijos ir prozos jaunųjų autorių knygą per metus. 
didesnės paramos skirti valstybė negali. o gal nenori? 
pretendentų ne keli, o keliolika. atkakliausieji, žinoma, 
prasimuš, išleis kitur ar kitąmet, o tie, kurie neprasimuš, 
neišleis? gal neprapuls, juk laisvė...

pirmadienį (04. 14) su arvydu juozaičiu ir ginta-
ru beresnevičiumi važiuojame į Klaipėdą ir palangą. 
ten surengsime net keletą jų naujųjų knygų sutiktuvių. 
Kalbėsim, kalbėsim, kalbėsim. praėjusią savaitę su gin-
taru buvome vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 
sulaikiusi kvapą, jo klausėsi pilnutėlė didžioji audito-
rija. jis – žinių aruodas. ir ne bet kokių, ir ne bet koks. 
ir žodžiu, ir raštu užburia gerbėjus. jo galima klausytis 
valandų valandas.

Pirmadienis ,  lapkrič io  3

apmaudu, apmaudu, apmaudu. prezidentas rolandas 
paksas puolamas iš visų pusių, o gintis nepajėgia ir 
nesugeba. neturi komandos, kuri įstengtų atremti tas 

klastingas atakas. ekscelencija daro klaidą po klaidos, 
o priešininkai džiūgaudami tuo naudojasi. visi klanai, 
visos partijos sisitelkė, suglaudė pečius ir pajudėjo į 
mūšį. mafijukai jiems talkina, nes išsigando visi – ims ir 
įgyvendins bent dalį to, ką deklaruoja savo programo-
je – nušluos niekdarius ir klastūnus, įves tvarką šalyje, 
atkurs teisingumą. ne, ir dar kartą ne. tauta, rinkdama 
prezidentą apsiriko, užsienio agentai ją apmulkino. jis ir 
toliau taip elgiasi – tarnauja didžiajam Kaimynui...

už rolandą paksą nebalsavau, nes numaniau, kad 
nėra tinkamas šioms pareigoms, bet dabar, kai jis jau iš-
rinktas, jaučiu pareigą ginti, tik nežinau, kaip tai galėčiau 
padaryti, nes visi prieš jį – ir aloyzas sakalas, ir artūras 
paulauskas, ir algirdas brazauskas. pastarasis ilgokai ty-
lėjo ir laukė, bet pajutęs, kad prezidentas pažeidžiamas, 
prabilo. atrodo, kad Lietuva dar kartą pralaimės, nes vi-
sokie sadeckai trina rankas iš pasitenkinimo.

Sekmadienis ,  lapkrič io  23

vakar sukako 40 metų nuo jav prezidento johno Ken-
nedy žūties. Ši data seniai buvo išdulkėjusi iš galvos, 
nebūčiau apie tai nė pagalvojęs – tysodamas ant kušetės, 
skaičiau gustave’o Flaubert’o Erodiadą. ir staiga išgirdau 
žodžius:

– rodo johno Kennedy nužudymo sąmokslą.
čia tai bent: visi tyrimai (ekspertų išvados, politikų 

komentarai, skrodimo rezultatai) rodo, kad jav prezi-
dento nužudymą organizavo viceprezidentas Lyndonas 
johnsonas, o jam aktyviai talkino Ftb direktorius johnas 
edgaras hooveris. mafija taip pat pridėjo savo rankelę, 
nes išsigando, jog bus pasikasta po jos pamatais. iš pra-
džių manyta, kad jaunasis prezidentas vykdys tėvo jo-
sepho Kennedy parengtą programą – suteiks mafijai dar 
didesnę laisvę, bet sūnus, tapęs prezidentu ir talkinamas 
brolio roberto, pasuko visai kitu keliu... pasaulio visuo-
menė buvo sukrėsta ir sugluminta – mūsų fabrikas ap-
stulbęs ir pritilęs klausėsi tada šio pranešimo, ne vienam, 
rodos, dingtelėjo galvon, kad prie tos žūties pirštus bus 
prikišusi ir sovietinė žvalgyba. tyrimo rezultatų laukė-
me užgniaužę kvapą, bet bylos procesas judėjo vangiai, 
matyt, buvo mėtomos pėdos, slapstomi siūlų galai, tik 
po daugelio metų yla pamažu pradėjo lįsti iš maišo. bet 
nei Lyndonui johnsonui, nei edgarui hooveriui nieko 
bloga neatsitiko. pirmasis sėkmingai prezidentavo iki 
1969-ųjų, o antrasis ėjo pareigas iki mirties 1972-aisiais. 
absurdas, bjaurastis, nužmogėjimas. pardon, atsargiau. 
atidžiai perskaitykite Erodiadą, pastudijuokite mūsiškių 
karalių ir kunigaikščių biografijas, aš jau nekalbu apie 
prancūzijos, didžiosios britanijos valdovų darbelius ir 
jų gyvenimo peripetijas. o revoliucijos, maištai, per-
versmai. net popiežiai nevengė kraujo, nestabdė žudy-
nių, dažnai jas inspiravo. naujoji mūsų istorija niekuo 
nesiskiria nuo senosios europietiškosios ir net pasauli-
nės – esame tokie pat, nei geresni, nei blogesni. pakan-
ka pažvelgti į vaikų žaidimus, kaip jie išradingai krečia 
vieni kitiems šunybes. dažniausiai nukenčia mažesnieji 
ir žioplesnieji, o koks gudruolėlis, tyčia sutrikdęs sūpy-
nes ir išmetęs iš jų mažesnįjį, žiūri į akis ir saldžiai šyp-
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sosi. niekšybių ir dorybių pradai užkoduoti genuose. 
bręsdami vieni suklesti, kiti sunyksta ar sunaikinami, 
bet kartais... agresoriams lengviau, jie visada pasirengę 
pulti. žinau, kad henrikui antanui dažniau teks gintis, 
bet įžūlumo skatinti neketinu.

žmogus – vienišas keleivis, skrendantis su savąja 
žydrąja planeta per kosmoso platybes. iš nieko atsira-
dęs ir į nieką pavirsiantis. turintis mažą tarpelį, – kelias 
dešimtis metų, – bet taip ir neišmokęs juo tinkamai pa-
sinaudoti. didžiausią jo dalį skiriantis grumtynės su į 
save panašiais.

Antradienis ,  lapkrič io  25

Šiandien su mykolu sluckiu važiuojame į sidabravą 
ir radviliškį. tai – bene penktoji reklaminė kelionė su 
naująja jo knyga: buvo Kaunas, Širvintos, buvo jurbar-
kas ir vadžgirys (10. 29), buvo biržai. ne, biržai ir va-
balninkas buvo su arvydu juozaičiu ir jonu strielkūnu. 
tose kelionėse itin didelių darbų nuveikti nepavyksta, 
pagrindinė užduotis – išleistų kūrinių reklama ir platini-
mas. žinoma, ir diskusijos su atvykusiais autoriais. ge-
riausiai tai sekasi daryti su arvydu juozaičiu ir gintaru 
beresnevičiumi. ypač savitai mąsto ir kalba gintaras, tik 
jį reikia atidžiai saugoti nuo alkoholio, nes šiam chemi-
niam elementui jis neturi imuniteto, sugenda stabdžiai. 
akivaizdžiai tuo teko įsitikinti pernai pavasarį Klaipė-
doje ir palangoje, kai... bet apie tai, rodos, jau esu rašęs. 
man tokie „nutrūkimai nuo pavadžio“ nepažįstami, bet 
smerkti artimo dėl jo silpnybių neturiu teisės ir nenoriu. 
net mykolas, žiūriu, kartais įsismagina, sakydamas, jog 
tas skystis padeda atsipalaiduoti. o mane priešingai – 
suerzina, išderina organizmo funkcijas. nebent labai la-
bai mažas kiekis.

Ketvirtadienis ,  lapkrič io  27

mykolą sluckį apdovanočiau garbingiausiu ordinu, apie 
jį rašyčiau visuose laikraščiuose, kalbėčiau per radiją, ro-
dyčiau per televiziją – jis meilės apaštalas. ne tos jaunat-
viškosios, aistringosios, teikiančios jausmų malonumus 
ir sekso saldybes, o tos vėlyvosios, kai tenka atsiskaity-
ti už pirmosios pasekmes, susumuoti rezultatus. ypač 
tais atvejais, kai jie glaudžiai siejasi su gydytojo aloiso 
alzheimerio vardu. tektų rašyti ir rodyti ne bučinius, 
ne glamones, ne susižavėjusių akių blizgesį ir entuzia-
stingus šūksnius, o surauktą kaktą, užčiauptą burną, 
užkimštas ausis, užspaustą nosį ir vis kartojamą vieną 
vienintelį žodį: myliu, myliu, myliu. nepaisant smar-
vės, sklindančios iš patalo, nepaisant absurdo, kurio ne-
įmanoma išvengti slaugant tokia liga sergantį artimąjį. 
myliu, myliu, myliu, nes tai – tas pats jausmas, ta pati 
pareiga, kuri įsako būti greta, kai jau, rodos, jokios pras-
mės nėra, nes ano mylimojo seniai nebeliko, sunyko, išsi-
sklaidė kerai. ne tik grožio, – ir išorės, ir vidaus, – ne tik 
žodžių ir veiksmų, – visiškai nieko. tik pavidalas, žmo-
giškumo kiautas. esmė seniai išnykusi. ne tik atminties, 
sąmonės, veiksmų koordinacijos, – visko, būvio visumos. 
dingo be ženklo tai, kas sudarė žmogiškumą, jo esmę, jo 
būtį. Šitoks lietuvės ir žydo meilės finalas. jokios ateities, 
išskyrus pabaigą, tai yra mirtį. tik ji viena gali išvaduoti 
iš to absurdiško rato, į kurį yra įsukti šie puikūs žmonės. 
ir jokio skundo, jokių keiksmų, jokių reikalavimų tautai 
ir valdžiai. jokiam dangui.

– neišsimiegu, – išsprūsta mykolui, kai sėdam į au-
tobusiuką, išvykdami į literatūros vakarus radviliškio 
rajone, beveik į jo jaunystės meilės vietoves – iš ten kilusi 
regina sluckienė. – tenka keltis antrą ar trečią valandą 
nakties, apvalyti, išskalbti paklodes, nes ne visada su-
skumbu nuvesti ją į tualetą...

nei aprašyti, nei kitaip pavaizduoti tokių dalykų 
neįmanoma, o jeigu kam ir pavyktų, tai vargu bau kas 
norėtų apie tai skaityti ar žiūrėti. nes tai baisu, tai – ab-
surdas, tai – bausmė už suteiktą gyvenimą, pasityčioji-
mas iš žmogaus ir žmogiškumo. taip yra, taip nutiko: 
užgriuvo kaip cunamis, kaip žemės drebėjimas ar skėrių 
antplūdis. be priežasties, be paaiškinimų ir pateisinimų, 
vien todėl, kad gyveni, kad čia būni. ji, žinoma, jau ne-
begyvena, tik būna, nes nieko nebesuvokia, neprisime-
na, gal ir nejaučia. dar plaka širdis, dar šiek tiek veikia 
skrandis, bet visos kitos žmogiškos funkcijos dingusios. 
gailestingoji mirtis kažko vis dar delsia, gal jai malonus 
toks būvis?

Penktadienis ,  lapkrič io  28

ar įveikti vėžį labai didelis nuopelnas? vargu. nei drą-
sos, nei pasiaukojimo didelio nereikia, tik šiokio tokio 
atidumo sau. Kitaip sakant, kultūros. Laiku apsilankyti 
pas gydytoją, kruopščiai vykdyti jo nurodymus, nepersi-
stengti ir nesuglebti. ar visos ligos panašiai įveikiamos? 
matyt, ne, alzheimeris viena jų. baisiausia, kad jis puola 
protą, naikina sąmonę, paverčia žmogų paprastu gyvū-
nu, degraduojama beveik iki pirmuonio. ar yra kokia 

K ęs t u či o  s v ėr i o  nuotrauka
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nors prasmė tam dalykui priešintis? protas sako ne, bet 
žmoguje yra kažkas svarbesnio už protą. moralė. nors 
tas žodis ir nepajėgia išreikšti to, kas jame užkoduota. 
Krikščioniškoji moralė ir dvasingumas. mykolas sluckis 
nėra krikščionis, nėra, regis, ir judaizmo išpažinėjas, bet 
jo moralė aukščiausios prabos. vadinas, yra dar kažkas 
svarbiau už religingumą – žmogiškumas. Kiek tokių 
žmonių atsirastų vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, apskritai 
Lietuvoje? Šimtai, tūkstančiai, dešimtys tūkstančių? o 
gal tik vienetai, mohikanai. turbūt nelabai svarbu, kiek, 
svarbu, kad yra, kad tokį gali susitikti, jam ranką pa-
spausti, žodį ištarti. Laimė, jie dar neišnyko, nors gretos 
retėja. į tą kategoriją, į aukščiausiąją žmogiškumo pako-
pą nesu pakilęs, nors visai puolusiu savęs ir nelaikau. 
mane blaškė (ir tebeblaško) istorijos vėjai, murkdė jaus-
mų verpetai, ne visada išnirdavau iš jų švarus. Kartais 
nerasdavau atsako, kodėl buvau parklupdytas, kodėl 
neatsilaikau vertikaliame būvyje. iš ko semtis stiprybės, 
kur ieškoti šaltinių apsivalymui? tradiciniai išdžiūvę, 
bevaisiai, nepajėgia gaivinti. savyje ir niekur kitur? arti-
mieji, tautiečiai gali paremti, paskatinti (ačiū jiems už tai, 
kad nepalieka bėdoje vieno), bet gelbėtis tenka pačiam. 
menas, literatūra, knygos – taip pat ne menkas ramstis, 
bet... pardon, reikia važiuoti į onkologijos institutą pa-
sitikrinti kraujo kokybės.

Šeštadienis ,  lapkrič io  29

nevartau laikraščių, neklausau radijo, nežiūriu televzi-
jos – skaitau, skaitau, skaitau. esu paniręs į romantišką 
(gal šiek tiek pseudo) juozo Keliuočio pasaulį. praėju-
sio amžiaus pradžios rokiškis, panevėžys, tarpukario 
Kaunas ir paryžius, karo metų vilnius, pokario Lietuva. 
ji raižoma skersai ir išilgai – nuo vilniaus iki palangos, 
nuo biržų iki marijampolės. pavardžių ir vardų margu-
mynas. beveik visas dvidešimtas amžius supresuotas į 
tuos Autobiografijos puslapius. ir, žinoma, klaidos, klai-
dos, klaidos. vardų, skaičių, sakinių, žodžių. praleidi-
mai, apsirikimai, pramanai, kitaip tarus, melagystės. 
žinoma, nuoširdžios, nepaneigiamai jomis įtikėjus. pasa-
kojimas inteligentiškas, energingas, gana intelektualus. 
pasakotojas – įvykių centre, jų moderatorius ir, be jokių 
dvejonių, modernizatorius. vakarų kultūros emisaras 
apsnūdusioje Lietuvoje. nerimstantis, kunkuliuojantis, 
purkštaujantis ir vis neužmirštantis paryškinti savo as-
mens svarbumo. dažnai ne be pagrindo, nes jo orbitoje 
sukasi ne dešimtys, o šimtai nerimaujančių, ambicingų, 
angažuotų, protingų, daug žadančių asmenybių. justi-
nas vienožinskis, vladas eidukevičius, juozapas albinas 
herbačiauskas ir daugelis kitų ano meto švyturių, švytu-
rėlių, žvaigždžių, žvaigždučių. ne tik literatūros ir dai-
lės, bet ir teatro, mokslo, politikos. tai ne tik memuarai, 
nepaneigiami amžininko liudijimai, bet ir meno perliu-
kai, svarbūs apibendrinimai. paniręs į tą pasaulį, pasi-
junti  lyg kokiame dideliame teatre, kur apie tave sukasi 
anų metų vaizdai – Konrado kavinė, valstybės opera, 
Švietimo ir Finansų ministerijos, prezidentūra. Karas dėl 
laisvo žodžio, laisvo veiksmo, dėl tiesos ir teisingumo, 

dėl pažangos būtinumo. jis ir jie dar tikėjo tiesa ir teisin-
gumu, rašė tuos žodžius didžiosiomis raidėmis, tarė su 
virpuliu balse, buvo pasiryžę guldyti galvas dėl jų. dėl 
valstybės ir visuomenės sukultūrinimo. Laimingi žmo-
nės, negrįžtama praeitis, amžiams palaidotos viltys, pra-
rastas valstietiškas naivumas ir patiklumas. Šiandien, re-
gis, galėtų džiaugtis garbusis autorius – Lietuva iš tikrųjų 
sumodernėjo, tapo vakarietiška, bet kažkodėl negirdžiu 
atsiliepiant jo džiugaus balso (užtat jau pasigirsta kritikų, 
taršančių ne tik knygos autoriaus biografijos faktus, bet 
ir leidėjų riktus bei nepakankamą profesionalumą). esu 
tikras, kad garbusis profesorius sugebėtų ne tik atsikirst 
įžūliems užpuolikams ir niekintojams, bet ir griaudėte 
griaudėtų dėl „demokratiškai“ dorojamo valstybės pre-
zidento. ir ne vien dėl jo. bet ir vėl – ar kas jį išgirstų? 
ne tie laikai, ne tie įpročiai ir taisyklės. pagaliau ar man 
pavyks tinkamai pasirengti advokato vaidmeniui, kad, 
išmušus valandai, sugebėčiau apginti nepelnytai puola-
mąjį. „ir nekaltumas buvo jų kaltė.“ cha, nekaltumas... 
geriau, jei būtų buvę kalti.

Trečiadienis ,  gruodžio  31

dar vienas atsisveikinimas, dar vienas praradimas. Kur 
tau – laimėjimas, juk neatėjo įsakymas „grąžink įgalio-
jimus“. o galėjo, ir dar kaip galėjo, bet silpnumas pra-
eina, ir vėl gali krutėti. dar ne taip seniai buvau tvirtai 
įsitikinęs, kad užauginti žmogų – tikras žygis. dabar ir 
ši nuostata darosi dviprasmiška. jau įsivyrauja visuo-
tinė nuostata, kad būtina riboti žmonių skaičiaus di-
dėjimą. Homo sapiens populiacija pasirodė esanti labai 
visli. jei 2050-aisiais planetoje gyvens dešimt milijardų 
dvikojų būtybių, ją gali ištikti kolapsas, nekalbant apie 
kitas egzistencines problemas. mat šis padaras toks ne-
protingas, kad nesugeba susikurti saugaus būvio. au-
tomobiliai, laivai, lėktuvai, raketos, kiti mechanizmai, 
kurie būdavo pateikiami kaip svarbūs proto laimėjimai, 
pasirodė esą grėsmės šaltiniai. užteršta atmosfera, van-
denynai, iškirsti miškai, šiltnamio efektas, o susitarti 
nesugebama. beveik pusantro milijardo žemės gyven-
tojų kasdien alksta ir badauja. dėl maisto stokos kasmet 
miršta milijonai vaikų. ir tai laikoma normaliu reiškiniu. 
ramiai galvoti apie tai neišeina, bet ir pakeisti ką nors 
neįmanoma: visi mūsų darbai – saviapgaulė. padėtis 
panaši į kalinio, kuris, žingsniuodamas po savo kamerą, 
po nosimi murma „kai vaikštai, atrodo, kad nesėdi“. Kai 
rašai, atrodo, kad kažką veiki ir nuveiki, o iš tikrųjų tik 
gadini popierių, kuris pagamintas nukirtus medį. da-
bar, kai Konstitucinis teismas nusprendė, jog rolandas 
paksas pažeidė Konstituciją, ta komedija turėtų baigtis, 
tik vargu bau taip įvyks. ir vieni, ir kiti visu balsu rėks: 
esame teisūs. o iš tikrųjų nebus teisūs nei vieni, nei kiti. 
ir jokio apsivalymo neįvyks, kils didesnė painiava. ap-
sukruoliai ir šia situacija sugebės pasinaudoti, pelnyti 
dividendų.

tiek to, žengiam į naujuosius. žinau, kad jie bus ne 
geresni. džiaugsiuosi, jei pavyks juos atlaikyti. juk nie-
ko kita mums ir nelieka: vienintelis tikslas – išgyventi.
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n e g a n D Ų  M e ta i
Kaune, netoli ąžuolyno gyvenau su savo miela mama, 
skurdžiais pokario metais nuolat skubančia apsirūpinti 
maistu. mūsų mažas butukas radastų gatvės 9-to namo 
palėpėje buvo įrengtas mūriniame trijų aukštų name, 
kuris priklausė geležinkelio inžinieriui ignui slabšiui, 
tais lemtingais 1940-aisiais pakliuvusiam į tremtinių va-
gonus, riedančius sibiro gulagų link. tuo pat laiku, gal 
net tame pat ešelone kančias patyrė mūsų šeimai artimos 
akstinų ir morkūnų šeimos.

vieną 1947-ųjų vakarą (o gal metais vėliau), tyliai 
pasibeldusi į mūsų duris, pasirodė ponia morkūnienė – 
buvusi artima mamos draugė, mokytoja, o dabar slapta 
sugrįžusi sibiro tremtinė. jos abi ilgai ir nuoširdžiai kal-
bėjosi apie patirtas negandas, apie nelegalų pabėgėlės 
gyvenimą sesers šeimoje, nuolat patiriant baimę būti su-
čiuptai. man buvo smalsu klausytis dviejų nuo rūpesčių 
naštos pražilusių moterų pokalbio. deja, šiandien prisi-
menu tik vieną frazę – pageidavimą priglausti sūnų vy-
tautą. netrukus pasirodė viešnios sūnus – gražus, tvirtai 
suręstas vyrukas, kuris, tik apšilęs mūsų pastogėje, pra-
dėjo sėkmingą mergužėlių „medžioklę“. Karo metais jis 
dirbo sibiro kolūkyje, kuriame nebuvo nė vieno pajėgaus 
vyriškio. prie jauno šešiolikamečio berno, vairuojančio 
traktorių ir mikliai tampančio bajano dumples, lipte 
lipo prinokusios kolūkietės. na, suprantama, čia mūsų 
šaunuolis „vitia muzikant“ neatsisakė progos įgyti spal-
vingos erotinės patirties, kurios ypatumais sugrįžęs tuoj 
pat pradėjo dosniai dalintis su savo tėvynainiais. vėliau, 
kaip ir reikėjo tikėtis, „per tas mergužėles“ pateko į en-
kavedistų rankas ir vėl iškeliavo atgal tremties keliais.

s t u D i j o s
Kartą kaži kurią 1948-ųjų pavasario dieną morkūnas su-
grįžo į savo prieglobstį mūsų palėpėje su kitu iš tremties 
pasprukusiu vaikinu – gediminu akstinu (1926–1959). 
jo veidas man pasirodė matytas. tuoj pat susipažinus pa-
aiškėjo, kad naujasis mūsų svečias, prieš metus sugrįžęs 
iš sibiro, spėjo Kaune ne tik gauti pasą su pakoreguotais 
gimimo metais (1930), bet ir baigti Kauno viii gimnaziją, 
kurios paskutinėje klasėje aš tuo metu mokiausi.

gediminas prisipažino, kad rimtai svarsto, kaip ty-
liai, neatkreipus dėmesio į netolimą praeitį, pakliūti į 
žemės ūkio akademiją. Laikai buvo neramūs: netylan-
tys šūviai pamiškėse, kratos bei suėmimai kėlė visuotinį 

a s m e n y b i ų  g a l e r i j a

j u o z a s  a l g i m a n t a s  k r i k š t o p a i t i s

gediminas akstinas,
sibiro tremtinys, suradęs laisvės nišą

nerimą. pasisukiojęs agronomijos fakultete, studentas 
akstinas po pusmečio padavė pareiškimą į veterina-
rijos akademiją. Laukiant egzamino, iškilo dramatiška 
situacija: dviračiu atskriejęs pažįstamas jaunuolis pra-
nešė, kad gedimino sesuo Laima buvo ką tik suimta, 
enkavedistams įžūliai per pamokas įsiveržus į Kauno iii 
gimnaziją. tolesnius studento žingsnius nulėmė staigus 
ir neišvengiamas sprendimas skubiai dingti iš miesto. 
Kelis mėnesius pabėgėlis slapstėsi netoliese – Kulautu-
voje, o baigiantis 1949 m. vasarai, išvyko į Leningradą. 
ten įstojo į prestižinį p. Lesgafto kūno kultūros institutą 
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studijuoti gydomosios fizinės kultūros. aplinka į šiau-
rę nutolusioje baltijos pakrantėje buvo rami – tinkama 
rimtai gilintis į dalykus, artimus tremties dalią patyru-
sio jaunuolio prigimčiai. ir naujiesiems draugams, ir pe-
tro didžiojo miesto mokymo institucijos administracijai 
menkai rūpėjo iš neaprėpiamų imperijos plotų atvykusių 
studentų praeitis; formaliems studijų reikalams pakako 
vidurinės mokyklos diplomo.

1950 m. pavasarį, baigiant pirmo kurso studijų pro-
gramą, gediminas instituto skelbimų lentoje aptiko žinu-
tę, kviečiančią jaunuolius į alpinistų stovyklą Kaukaze. 
žinutė buvo svarbi, nes siūlė galimybes laisvės kvapą 
pajusti kalnų pasaulyje, atitolusiame nuo engiančios re-
žimo priežiūros. tvirtai apsisprendęs pasinaudoti egzo-
tiškai skambančiu siūlymu, tą pačią vasarą išvyko vilio-
jančių kalnų link. Kitą vasarą (1951) gediminas akstinas 
pasiekė Kaukazo šlaitus jau ne vienas. uolų ir ledynų 
takais kartu eiti pasiryžo alimas romanovas1, studijų 
draugas iš to paties bendrabučio kambario. po emocin-
gos pažinties su rūsčia kalnų gamta alimas šešerius me-
tus kilo į viršūnes kartu su gediminu. priminsiu 1955 m. 
įvykį, lėmusį jų asmeninių ryšių ypatumą.

B i č i u ly s t ė
Šeši jau įgudę alpinistai Kaukaze kopia į nakra-tau 
viršūnę, kabindamiesi jos šiaurės vakarų sienoje už tru-
pančių, apledėjusių kyšulių. tarp lipančiųjų lėtai kyla 
alimas ir gediminas, susirišę viena virve. Štai kaip 
situaciją aprašo akstinas: „virš mūsų kabo milžiniški 
ledo ir sniego luitai. reikia labai skubėti, nes artinasi 
karšta saulėta diena, o mes pačioje pavojingiausioje vie-
toje. <...> uolos pradžioje nestačios, bet labai netvirtos. 
Kopimą apsunkina pablogėjęs oras, vėjas verčia nuo 
kojų. nuovargis lipdo akis, galva svaigsta. ir reikia 
daug valios pastangų, kad galėtumėm tęsti kelionę. <...> 
alimas kopia paskutinis ir atidžiai mane saugo (specia-
liu būdu manipuliuodamas virve – JAKr.). staiga virvė 
nuslysta į šalį ir aš, padaręs 4–5 metrų švytuoklę, pa-
kimbu ant bedugnės.“2 sukaupęs jėgas ir dėmesį, ali-
mas liepia ant „švytuoklės“ pakibusiam bičiuliui šiek 
tiek įsisiūbuoti, kad galėtų koja pasiekti šone kybantį 
ledo varveklį, kurį jis iš apačios žvelgdamas pastebėjo. 
gediminas toliau rašo: „pasižiūrėti neturiu galimybės, 
kojomis ieškau varveklio. rankos slysta virve žemyn. 
Štai dar sekundė kita ir aš krisiu į bedugnę. užsimerkiu, 
sukandu dantis ir paskutinėmis jėgomis pasisiūbavęs 
netikėtai kojomis užčiuopiu atspirtį – nedidelę uolos 
atbrailą. alimas atskuba man į pagalbą. ir vėl sunkiai 
iriamės pirmyn.“3

po šio epizodo tiktų pacituoti vėlesnius alimo ro-
manovo žodžius: „aš dėkingas gediminui, kad gyve-
nu. mat 1957 metais mes kartu kopėme į dombai-ulgen 
viršūnę. aš ėjau pirmas ir ant kabančios uolos sienos 
paslydau. jeigu ne gedimino pagalba, tai šiandien jau 
nerašyčiau jums laiško.“4

o štai gediminas tą įvykį nušviečia iš kito kampo; 
jis laiške motinai pamini, kad, kopdami ketera, jiedu pa-
siekė sunkiausią maršruto vietą – veik šimto metrų uolų 

sieną5. alimas šiek tiek pasikarščiavo dėl gaišaties ir, ne-
įkalęs nė vieno kablio, – pasitikėdamas vien savo rankų 
jėgomis, – kaipmat įveikė 20-ties metrų uolų sienos at-
karpą. netrukus gediminas, išgirdęs riksmą „gena, lai-
kyk!“, regi alimą krentantį žemyn į 500 metrų bedugnę. 
„...kad jį sulaikyčiau, šokau į kitą pusę keteros. virvė 
atlaikė ir, pajutęs truktelėjimą, pakibau vienoje pusėje 
keteros, o olegas [alimas – JAKr.], nulėkęs žemyn apie 
20 metrų, pakibo kitoje jos pusėje. aš atsidūriau labai 
keblioje padėtyje (pakibęs žemyn galva) ir bijojau paju-
dėti, kad nesukelčiau pavojaus olegui, kuris smarkiai 
dejavo.“6 Laiške akstinas paminėjo, kad romanovui 
įlūžo krūtinkaulis ir keli šonkauliai. tik kitą rytą atsku-
bėję gelbėtojai veik 18 valandų darbavosi, kad sužeistą-
jį, saugiai gabendami į stovyklą, galėtų galop perduoti 
medikų globon.

dramatiški įvykiai kalnuose ir bendri studijų metai, 
patikrinę abipusę ištikimybę, sutvirtino dviejų, atletiš-
kos prigimties jaunuolių bičiulystę. jų dvasinis ryšys ir 
begalinis pasitikėjimas vienas kitu, gimęs ekstremaliose 
situacijose, po aštuonerių metų taps įvykiu, įamžinusiu 
juos Lietuvos alpinizmo istorijoje.

s u g r Į ž i M o  k e l i a s
1953 m. baigęs aukštąją mokyklą Leningrade, gediminas 
įgijo fizinio auklėjimo dėstytojo specialybę. diplomuotas 
pedagogas jau turėjo ketverių metų kopimų į viršūnes 
patyrimą ir buvo įgijęs pirmąjį alpinisto sportinį atskyrį 
pagal tsrs galiojantį įgūdžių bei meistriškumo vertini-
mo sistemą bei alpinizmo instruktoriaus licenciją. gedi-
mino širdis šaukte šaukė – atgal į gimtinę! bet realybė 
buvo žiauri: nelegaliai pasitraukusieji iš tremties gaudo-
mi ir siunčiami Šiaurėn. sovietinės aukštosios mokyklos 
išduotas diplomas – tik nereikšmingas argumentas, erzi-
nantis represines struktūras, krauju ir smurtu malšinan-
čias miškuose netylantį „karą po karo“.

po aukštosios Leshafto mokyklos gediminas pasu-
ka į Frunzę (dabar biškekas), nes buvo dar anksti ramiai 
darbuotis gimtinėje. Kirgizijos sostinė sąlygiškai buvo 
„arčiau“ altajaus; mat ten gyveno pakartotinai ištremta 
sesuo Laima, studijuojanti matematiką bijsko pedagogi-
niame institute. gedimino bičiulis alimas tuo metu su-
grįžta į gimtąją rygą, bet netrukus nuseka paskui ištiki-
mąjį bendražygį. alimas pradeda aktyvią veiklą Frunzės 
pedagoginio instituto Fizinio lavinimo katedroje, kurią 
netrukus perima į savo rankas. nerimstantis kalnų en-
tuziastas, įsteigęs Kirgizijoje alpinizmo sekciją, sėkmin-
gai ugdo jaunus vidurinės azijos sportininkus. alimas 
supranta, kad, norint įsitvirtinti aukštojoje mokykloje, 
reikia turėti akademinį „svorį“ – mokslinį laipsnį. jis sto-
ja į Leshafto instituto aspirantūrą (dabar doktorantūra) 
ir kalbina gediminą žengti analogišką žingsnį. bičiulis 
muistosi, kraipo galvą, o alimas rekomenduoja jam: el-
kis drąsiai, nes turi alpinistinės patirties, tad gali be var-
go rasti disertacijos temą, susijusią su kalnų sportininkų 
ugdymu. gediminas kol kas susilaiko nuo atsakymo, bet 
po kelerių metų, kaip vėliau paliudijo dokumentai, apsi-
sprendė priimti pasiūlymą.
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akstiną kankina gimtinės ilgesys. 1954 metų pra-
džioje jis rašo motinai: „...norėčiau atvažiuoti pas jus. 
Labai jau nusibodo tas bastūniškas gyvenimas ir traukia 
savas kraštas. <...> Kirgizijoje būsiu iki balandžio mėne-
sio. po to rengiuosi atsisveikinti su tuo kraštu. tas pra-
keiktas ilgesys man neduoda ramybės. net kalnai manęs 
neišblaško! į ką aš nusidaviau? turbūt į mamą?“7

po stalino mirties prasidėjo lėtas tremtinių reabili-
tavimo procesas. iš sesers išgirdęs, kad politiniai vėjai 
rimsta, akstinas sugrįžta į gimtinę. 1954 m. rugsėjo 1 d. 
jis – diplomuotas sporto pedagogas – su nauja studentų 
karta pradeda mokslo metus jau kaip vilniaus valstybi-
nio pedagoginio instituto Fizinio lavinimo ir sporto ka-
tedros dėstytojas. tuomet aš jau gyvenau sostinėje: čia 
pradėjau dirbti pagal privalomus visiems Kauno poli-
technikos instituto absolventams paskyrimus. netikėtai 
gatvėje susiduriu akis į akį su gediminu. priešais mane 
stovėjo jau subrendęs vyras; jo veidas, įrėmintas banguo-
jančių plaukų, buvo saulės ir vėjo nugairintas. trumpai 
pasidalijus gyvenimo vilniuje įspūdžiais, kalba pakrypo 
į gedimino patirtį, įgytą kalnų viešpatijoje. Klausiausi 
įdėmiai, nes apie kalnų kraštus jau žinojau iš Konstanti-
no ario knygos Mano ekspedicija į Vidurinę Aziją. ją man – 
dvylikamečiui mokinukui – gimtadienio proga buvo pa-
dovanojęs krikštatėvis. degdamas nekantrumu skaičiau 

knygą karo metais, vaizduotės vedamas paskui autorių 
kalnų takais. tuomet net nenutuokiau, kad ten aprašy-
tais šlaitais brausiuos praslinkus dviem dešimtmečiams. 
po ilgai trukusio pokalbio su gediminu išsiskyrėme, 
numatę susitikti universiteto studentų vakarėliuose, į 
kuriuos nulėkę mes abu – potencialūs jaunikiai – vėliau 
pamėgome šokdinti mergeles.

l i e t u V o s  a l p i n i z M o  p r a D ž i a
deja, respublikos sostinėje totalitarinio režimo sargybi-
niai dar nebuvo aprimę. nors gediminas jau priklausė 
„reabilituotų“ asmenų kategorijai, bet, nepaisydamas šio 
argumento, pedagoginis institutas nusprendė jį atleisti 
už nuslėptą praeitį. dėl atsargumo diplomuotas peda-
gogas 1954 m. persikėlė į joniškėlio žemės ūkio techni-
kumą. čia jis buvo labai šiltai priimtas. tačiau atsirado 
problemų: buvo keblu vasarą vykti į kalnus. na, o po 
trejų metų (1958) jis jau gimtajame mieste. Šį kartą aks-
tinas – Kauno antrosios technikos mokyklos dėstytojas, 
tvarkantis fizinio lavinimo reikalus, ir Lesgafto instituto 
aspirantas, pasiryžęs tęsti aukštesnio lygio studijas, gal-
būt neakivaizdiniu būdu.

Kiek anksčiau (1957) mes su bičiuliu dangeručiu 
čebeliu8, nutarę įveikti marucho perėją, kopėme per 
vakarinį Kaukazo kalnagūbrį, patirdami pirmuosius iki 
šiol nedylančius alpinistinius įspūdžius. išsiruošę į žygį, 
sėdome į traukinį, riedantį Kaukazo priekalnių link. į tą 
patį vagoną įlipo du vyrukai, vykstantys su kelialapiais 
į alpinistų stovyklą. tai buvo Feliksas mieliauskas ir vy-
tautas vosylius. veik dvi paras turėjome laiko plepėti 
įvairiomis temomis. su geografu Feliksu, susirūpinusiu 
vien sporto rezultatais, buvo nelengva bendrauti: jam 
nerūpėjo šalia esančių nuomonė, jo teiginiai buvo kate-
goriški, nuolat rodantys veržlaus sportininko aktyvumą 
visuose kelionės reikaluose; netrukus jo elgsenoje išryš-
kėjo lyderio bruožai, tinkami sporto reikalų vedliams. 
vytautas – Felikso priešingybė: išsilavinęs, mandagus 
ir pasirengęs pagelbėti bendrakeleiviui. su mediku vy-
tautu, atidžiai įsiklausančiu į kitų žodžius, buvo įdomu 
kalbėti; manau, ateityje jis būtų išryškėjęs ne tik kaip 
puikus alpinistas, bet ir kaip visų laukiamas gydytojas, 
atsidavęs savo pašaukimui.

Lipdami iš traukinio, sutarėme susitikti rudenį vil-
niuje ir pradėti rimtai ruoštis plataus užmojo renginiui, 
numatytam kitų metų vasarą centrinio Kaukazo adyl-
su tarpeklyje. traukinyje sutikti bendraminčiai pasigyrė, 
kad naujos krypties veiklai vadovaus patyręs alpinistas 
gediminas akstinas. išgirdęs žinomą vardą, negalėjau 
sulaikyti džiugaus šūktelėjimo. ir tikrai, rugsėjo pabai-
goje aldona Kreivienė ir vytautas vosylius, jau turintys 
alpinistinę kvalifikaciją, bei kiti mėginantys sportuoti 
jaunuoliai Kaune pradėjo rengtis būsimam užmojui, o 
diplomuotas sporto mokytojas gediminas akstinas ir 
pedagoginio instituto absolventas Feliksas mieliauskas 
vilniuje aktyviai kūrė Lietuvos alpinistų organizaciją, 
ruošė jos pagrindus ir perspektyvų gaires. Kitą vasarą 
numatytas renginys vyko sėkmingai: pirmoji baltijos res-
publikų alpiniada atvėrė pokario jaunimui kelią į dangų 

gediminas akstinas dych-tau papėdėje, 1959 (nuotrauka rasta jo kuprinėje)
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remiančių kalnų kraštus. ir ne tik tai – masinis rengi-
nys suvienijo lietuvių, latvių ir estų alpinistus. iš to kilo 
iki šiol egzistuojanti neformali bendraminčius vienijanti 
sandrauga Balticum.

p o k a l B i s  a p i e  k a l n u s
rudenį, po įspūdingos epopėjos Kaukaze, mėginau pra-
kalbinti gediminą. tai daryti buvo nelengva. jis – savo 
sesers Laimos, nesustabdomai beriančios žodžius, prie-
šingybė – nekalbus atletas, ramiai su šypsena išklausan-
tis pašnekovą; tačiau netikėtai ir emocingai prabylantis, 
kai paliečiamos jo širdžiai artimos temos; ypač jautriai 
atsiliepdavo, kai mintys nuskrisdavo į kalnus, į sidabru 
švytinčias viršūnes, nuolat metančias iššūkius drąsie-
siems. aš jau buvau „paragavęs“ nuodėmingai viliojan-
čios kalnų romantikos ir turėjau savo požiūrį, nors dar 
menka poros metų kalnų patirtis buvo nepakankama, 
kad galėčiau drąsiai išreikšti savo nuomonę. nepaisy-
damas patirties stokos, tariau:

– gediminai, dabar tarybų sąjungoje veikia vienin-
telė oficiali alpinizmą vystanti ir jį reguliuojanti sistema, 
apimanti platų stovyklų tinklą, kuriuose pagal nustatytą 
programą ruošiami sportininkai. tai skatina siekiamybę 
įgyti vis aukštesnes įgūdžių ir meistriškumo kategorijas. 
emociniai ir intelektiniai reikalo aspektai čia užgožti.

– taip, tu teisus, – prabilo gediminas, – manęs irgi 
tokia ugdymo kryptis netenkina. reikalas tas, kad prie-
vartos sistemai reikia karui paruoštų jaunuolių, ypač tin-
kamų veikti ekstremaliomis sąlygomis. įsidėmėk – šioje 
imperijoje visos ugdymo sistemos yra nukreiptos į agre-
syvius pasaulio užvaldymo tikslus. tuo įsitikinau studi-

juodamas Leningrade; Leshafto instituto profesūra net 
nebandė slėpti ciniškos valstybės užduoties. tad mums, 
pakraščio nykštukams, reiktų nepraleisti geros progos 
naudotis sistemos teikiamomis galimybėmis, kartais ne-
tikėtai atsiveriančiomis. mano tikslas – sukurti lietuvišką 
alpinizmo sparną, galintį nors šiek tiek plasnoti savaip. 
būtent čia aš regiu laisvės nišą, į kurią galėtume įsiterpti.

– bet man rūpi kita alpinizmo pusė, – tariau tęs-
damas pokalbį, – ta, kuri atsiveria žmogui, ieškančiam 
egzistencijos prasmės, žmogui, patyrusiam kūrybinio 
katarsio jėgą. Šį mano įsitikinimą patvirtino alpiniadoje 
dalyvavę vilniaus konservatorijos studentai, jų emocijos, 
jų pojūčių išraiškos spalvos.

– nenorėčiau šio reikalo absoliutinti, – tarė gedi-
minas, – esu toli nuo meno, bet kopdamas jaučiu, kaip 
mano mintys skverbiasi giliau, skatinamos atsivėrusio 
gamtos grožio. ieškodamos gamtos ir žmogaus ryšio 
prasmės, pajuntu, kaip manyje tvirtėja pasitikėjimas 
žmogumi. čia, siaučiant audrai, gaudžiant griūtims, 
man rodos, kad artėju prie pasaulio kūrinijos prado es-
mės; šiame įstabiame reiškinių sūkuryje tvirtėja mano 
tikėjimas gimtinės ateitimi ir pagarba nuostabiam skautų 
priesakui „dievui, tėvynei ir artimui“. aš dar prieška-
riu šį priesaką priėmiau kaip gyvenimo siekiamybę ir dar 
kartą jį patvirtinau tremtyje – slaptoje čia atsidūrusiųjų 
skautų sueigoje.

gediminas, paniręs į prisiminimų gelmes, nutyla. 
nedrįstu jo raginti, bet jis tuoj pat tęsia intriguojantį 
mane monologą:

– gal gyventi ir darbuotis bet kurioje srityje, nesu-
laužius duoto žodžio, ištikimai saugant draugystę, ir 

bezengi ledynas, 1959
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yra savotiška kūrybinio polėkio atmaina? gal vienovės 
su gamta, su kalnų uolomis pojūtis siejasi ir su kūrybos 
galiomis? paradoksaliai skambantys klausimai kilo prieš 
kelis mėnesius, tuomet, kai jūs – alpiniados dalyviai – 
vaikštinėjote lengvai pasiekiamų viršūnių link, o aš su 
ištikimais kalnų bendražygiais kopiau į užbos viršūnę, 
priimančią tik aukštą meistriškumą įgijusius alpinistus; 
tuomet, kai, keturių kilometrų aukštyje, iškentę veik 
penkias paras siautusią audrą, šlapi, nusilpę pasiekėme 
viršūnę; bet mūsų bėdos dar nesibaigė. Leidžiantis že-
myn matau: ypač pavojingoje vietoje paslydęs bendra-
žygis viktoras lekia didėjančiu greičiu į bedugnę, o prie 
tos pačios virvės prisirišęs anatolijus mėgina jį sulai-
kyti. virvė, ant aštrios uolėtos briaunos pertempta nuo 
krentančiojo smūgio, tarsi styga sugaudžia ir... o dieve, 
šis vienintelis „gyvybės siūlas“ vis dėlto atlaiko smūgį. 
tai kaip manai, – įsijautęs klausia manęs gediminas, – 
kur tuomet nuskrieja mintys ir kokie gilūs jausmai tave 
užvaldo, kai esi tarp ypatingų žmonių, pasiryžusių bet 
kurią akimirką dėl tavęs aukotis?9

a p i e  t i k s l u s  i r  r i z i k Ą
po pusmečio mums atsirado proga vėl atviriau pasikal-
bėti. mat vytautas morkūnas – tas nuotykių jau išsekin-
tas šaunuolis – nutarė galop vesti ir mus abu pakvietė 
1959 m. balandžio 18 d. rimtai atlikti pabrolių vaidmenis 
jo vedybų spektakliuke. pokalbiui suradom laiko tarpelį, 
laukdami metrikacijos biure santuokos įteisinimo pro-
cedūros. tąkart gediminą prakalbinti buvo ypač sun-
ku, nes jaunikis, kaip jam buvo įprasta, mėgo per dantį 
traukti santūrų ir mandagų tremties draugą. morkūnas 
vis tyčiojosi iš akstino kuklumo, padoraus ir sąžiningo 
jauno sportininko elgesio, teigdamas, kad jam reiktų 
kreiptis į gydytoją, galintį nustatyti per ilgai užsitęsu-
sios viengungystės priežastį. pasipiktinęs aš savo ruožtu 
pakuždėjau gediminui: mesk į šalį tą savo nuolankumą. 

visiems garsiai prabilk apie morkūno, besislapstančio 
nuo suvedžiotų moterėlių persekiojimo, reikalus; jis gi 
priverstas skubiomis vedybomis gelbėtis nuo kylančio 
skandalo grėsmės. bet gediminas buvo „per daug“ pa-
dorus, kad paklausytų mano patarimo. jam, paraudu-
siam nuo begėdiškų žodžių, buvo lengviau nuryti kar-
tėlį nei gudriai atsikirsti. Kiek atslūgus įtampai laukiant 
metrikacijos salės prieangyje, aš paklausiau:

– gediminai, iš ankstesnio mūsų pokalbio galima 
daryti prielaida, kad tau rūpi ne vien sportiniai alpiniz-
mo aspektai. tad kodėl taip nekantrauji įgyti aukščiausio 
meistriškumo dokumentą? ruošiesi po kelių mėnesių 
įveikti ypač pavojingą maršrutą pakeliui į dych-tau vir-
šūnę. ar verta taip skubant rizikuoti tuomet, kai kylanti 
lietuvių alpinistų banga laukia tavo patirties pamokų, 
kai, kopiant į aukštesnį meistriškumą, privalu mūsų jau-
nimui matyti tave priekyje einantį?

– būtent todėl, – taria gediminas, atitokęs po trem-
ties draugužio pajuokos skausmo, – skubu išpildyti tsrs 
sporto meistro reikalavimus. Liko tik viena aukščiausio 
sudėtingumo 5b kategorijos viršūnė. pasirinktoji kaip tik 
tokia; dych-tau verta milžiniškų pastangų ir, žinoma, 
neabejotinos rizikos. aišku viena – tik turėdamas sporto 
meistro dokumentą, aš jau galėčiau drąsiau plėtoti kal-
nams atsidavusiųjų sambūrio veiklą. oficialiai pripažin-
ti popieriai įteisintų man rūpimos srities darbą rūsčioje 
prievartos sistemoje.

– Kad galėtume savarankiškai sparnus išskleisti – 
priminiau gediminui anksčiau išsakytą jo mintį.

– tikrai taip. bet vienas dalykas man kelia neri-
mą... – tai ištaręs gediminas vėl užsisklendžia savyje.

po tokios užuominos negaliu nurimti:
– mielas bičiuli, ar yra rimta priežastis nutylėti ki-

lusią mintį?
– gerai, pasakysiu atvirai, – apsisprendžia gedimi-

nas, – mūsų keturių vyrų komanda, surinkta žygiui į 

vytauto morkūno sutuoktuvės, 
1959; pirmas iš kairės – 
gediminas akstinas
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dych-tau, labai marga. vosylius, mieliauskas, gračiovas 
ir aš esame labai skirtingų charakterių, o svarbiausia tai, 
kad mes nespėjome susiderinti: neturime bendros patir-
ties, įgytos kopiant kartu. tai itin svarbus veiksnys, le-
miantis bendro siekio rezultatą. dabar kito pasirinkimo 
neturiu, nes tarp tėvynainių nėra alpinistų, tinkamų pa-
gal kvalifikaciją kopti į aukščiausio sunkumo kategori-
jos viršūnes. mūsų sporto komitetas finansuoja šį žygį, 
iškeldamas reikalavimą: dalyviai privalo atstovauti res-
publikos sportininkams.

Šis prisipažinimas sujaukė mano mintis. Kiek paty-
lėjau ir, tarsi nekreipdamas dėmesio į nelinksmą žinią, 
tariau:

– gediminai, prieš kelias minutes mes kalbėjomės 
apie tavo idėją, išreikštą žodžiais „savarankiški sparnai“. 
gal verta vėl prie jos sugrįžti?

– taip, būtina plačiau aptarti šią temą, ypač dabar, 
kai jau turime šiurpaus imperijos tankų siautėjimo ven-
grijos sostinėje patirties. norėčiau taip pat pratęsti prieš 
pusmetį paliestą klausimą apie intelektinę kalnų aistros 
pusę. bet kol kas atidėkime tuos reikalus; manau, pokal-
biams turėsime laiko po vasaros žygių į kalnų viršūnes, 
mus jau šaukiančias. dabar mano mintys nukreiptos į 
sunkiai sprendžiamas pasirengimo problemas. o be to, 
vedybų ceremonialo momentas, į kurį esame pakviesti, 
jau čia pat. žiūrėk – mūsų eilė jau priartėjo. ruoškimės 
dalyvauti rimtai nusiteikę ir mintyse svarstyti šio vedy-
binio akto reikšmę.

praslinkus mėnesiui gedimino akstino motiną, pri-
siglaudusią vilniuje gydytojo vlado Kviklio10 šeimoje, 
pasiekia sūnaus telegrama iš Leningrado: „...kandidatinį 
egzaminą išlaikiau. bučiuoju – gedas.“11 Ši džiugi žinia 
skelbė, kad atkakliam tremtiniui atsiveria naujų siekių 
horizontas, deja, po dviejų mėnesių išnykęs lemtingoje 
sniego griūtyje.

Į a M ž i n ta s  Va r D a s
prasidėjo 1959 metų vasara. dauguma pirmosios alpinia-
dos dalyvių toliau kaupė laipiojimo įgūdžius įvairiose 
alpinistinėse stovyklose, pasklidusiose šiauriniuose Kau-
kazo šlaituose. valstybinė sukarintos krypties stovyk lų 
paskirtis – vykdyti nustatytą kalnų sporto mokyklos 
programą. ir štai į mūsų stovyklą dombajaus slėnyje, iš 
kurios kasdien kildami į aukštumas džiaugėmės pasie-
kę įstabias viršukalnes, atskrieja telegrama: „Kopdami 
į dych-tau žuvo Lietuvos alpinistai.“ sukrečianti žinia 
mus pribloškia. atsitokėję ir sukaupę dėmesį būtiniems 
veiksmams tuoj pat su alpinistu gydytoju petru tulevi-
čiumi ir dar keliais vyrukais lekiame į nelaimės vietą. 
įsėdę į kažkokį avių augintojų sunkvežimį bildame į 
bezengi tarpeklį, kur nuo varginančio ėjimo tarp ledyno 
plyšių prasidėjo paskutinis Lietuvos alpinizmo kūrėjų 
kelias, nuvedęs prie viršūnės, juos viliojusios ir ketinu-
sios bausti visus drąsuolius už klaidingus žingsnius. to-
liau klostėsi rūsti gelbėtojų veiksmų seka: trijų alpinistų 
kūnai, surasti sniego lavinoje, nešami ledynu, vežami 
sunkvežimiu į nalčiką – artimiausio miestelio lavoni-
nę; čia po skrodimo, dalyvaujant gydytojui tulevičiui, 

išrašomas akstino mirtį konstatuojantis dokumentas. jo 
tekstas lakoniškas: „priežastis: daugybiniai dešiniosios 
pusės šonkaulių lūžimai; daugybiniai platūs kraujo išsi-
liejimai abiejuose plaučiuose.“12

į vilnių tris aklinai cinkuotus karstus atskraidina 
mažas universalus lėktuvėlis „kukurūznik“. mieliauskas 
lieka sostinėje, kad atgultų saulės kapinėse. akstino ir 
vosyliaus karstus Kaune pasitinka minios žmonių. se-
niesiems miesto gyventojams masinės eitynės į petrašiū-
nų kapines priminė kitą prieš 26 metus (1933) įvykusią 
tragediją – dariaus ir girėno žūtį ir jų palydas, užtven-
kusias Laisvės alėją bei vytauto prospektą Kaune.

ir štai tų pačių metų vėlyvą rudenį ištikimasis gedi-
mino bičiulis alimas romanovas, pasikvietęs į tian Šanį 
kelis Lietuvos alpinistus, veda keturiolikos sportininkų 
ekspediciją į menkai ištyrinėtas kalnų keteras, supančias 
Karakolo slėnį. viena dar neliesta 4250 metrų aukščio 
viršūnė – pagal pirmųjų įkopėjų teisę – 1959 m. spalio 
12 d. pavadinama gedimino akstino vardu. netoliese 
kyšančiai viršūnei (4050) po trijų parų suteikiamas Lie-
tuvos alpinistų vardas.

Šiandien galima drąsiai teigti – susiklostė kalnų 
entuziastų tradicija kopti į „lietuviškas“ viršūnes, ku-
rių veik trys dešimtys atsirado pamyre ir tian Šanyje. 
pastaraisiais dešimtmečiais akstino viršūnė aplankoma 
kasmet. apie Lietuvos alpinizmą jau išleista apie dešimt 
leidinių; neseniai pasirodė knyga, skirta gedimino aks-
tino atminimui13. Ši knyga, kaip ir kiti leidiniai, kuria 
pasakojimą apie lygumų žmogaus posūkį į aukštumas, 
į laisvės erdves. Leidiniai ir tradicijos tąsa brandina sa-
viraiškos galimybių metaforą, bylojančią apie iškilios 
idėjos ir veiksmo vienovės galią.

2012, gruodis

1 tikras (oficialus) vardas – olegas romanovas. pagerbiant kareivė-
lio alimo iš Kazachijos atminimą, revoliucijos metais išgelbėjusio 
olego tėvo gyvybę, sūnus buvo vadinamas alimu.

2 g. akstinas. Drąsiųjų sportas // Jaunimo gretos, 1956, nr. 6, p. 24.
3 ten pat.
4 a. romanovas. Žmonės miršta, bet jų siekimai – ne! Jaudinantis tra-

giškai žuvusio Gedimino Akstino draugo laiškas iš Kirgizijos // Kauno 
tiesa, 1959, rugsėjo 4.

5 tai buvo aukščiausios 5b kategorijos maršrutas (pagal tsrs alpi-
nistų priimtą klasifikaciją).

6 gedimino akstino laiškas motinai (Kaukazas, 1957 m. rugpjūtis), 
p. 2. akstinų šeimos archyvas (paskubomis rašyto ir sunkiai 
įskaitomo laiško gramatika bei stilius šiek tiek paredaguoti).

7 gedimino akstino laiškas motinai (Frunzė, 1954 m. vasario 15 d.), 
p. 1–2. akstinų šeimos archyvas.

8 apie tai plačiau – j. a. Krikštopaitis. Nepakartojamos akimirkos. – 
Naujoji Romuva, vilnius, 2011.

9 pokalbiai su gediminu akstinu atkurti pagal mudviejų susitikimo 
aprašymą, išlikusį mano 1958–1959 m. rankraščiuose.

10 vladas Kviklys (1908–1985) – gydytojas, žymus higienistas, nuo 
1970 m. vilniaus universiteto profesorius.

11 1959 m. birželio 21 d. telegramos fragmentas. akstinų šeimos 
archyvas.

12 dokumento išrašas. akstinų šeimos archyvas.
13 g. statinis. G. Akstino viršūnė. Senojo ledkirčio istorijos. – Edukologija, 

vilnius, 2012. Leidinį sudarė ir dalį jo teksto parašė žurnalistas – 
kelionių entuziastas ir organizatorius; jis taip pat parinko skelbtiną 
dokumentinę medžiagą ir autentiškus atsiminimus.
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„net jeigu tu gyventum tris tūkstančius metų 
arba dešimt tūkstančių kartų ilgiau, atmink, 
kad niekas nepraranda kito gyvenimo, o tik 

tą, kurį dabar gyvena, ir kad niekas negyvena kito gyve-
nimo, o tik tą, kurį praranda. taigi ilgiausias gyvenimas 
niekuo nesiskiria nuo trumpiausio, nes dabartis visų yra 
vienoda, ir vienoda tai, kas prarandama. tai, ko neten-
kame, yra tik akimirka. juk negalima prarasti to, kas jau 
praėjo, arba to, kas dar bus. Kaip galima atimti iš žmo-
gaus tai, ko jis neturi? todėl atmink du dalykus: pirma, 
kad viskas nuo amžių vyksta vienodai ir nuolat kartojasi, 
todėl nėra jokio skirtumo, ar stebėsi tą patį šimtą metų, 
ar du šimtus, ar visą amžinybę. antra, kad ir tas, kuris 
miršta jaunas, ir tas, kuris sulaukia gilios senatvės, pra-
randa tą patį. jie netenka tik dabarties, nes žmogus turi 
tik dabartį, o to, ko jis neturi, negali ir prarasti.“

Šie marko aurelijaus žodžiai iš knygos Sau pačiam 
buvo tarsi paguoda poeto stasio stacevičiaus artimie-
siems –- seseriai onutei, žmonai teresei jankauskaitei, 
kitiems giminaičiams ir poeto bičiuliams, vasario 19-ąją 
susirinkusiems Kaune juozo tumo-vaižganto muzieju-
je. praėjo du mėnesiai po netikėtos poeto mirties tėviš-
kės sniegynų laukuose. renginio dieną taip pat snigo ir 
pustė. tik šaltis buvo ne toks, kaip tą tragišką gruodžio 
18-ąją. atrodė, kad nemėgstanti kartotis gamta atkūrė tą 
patį foną, koks buvo tą gruodžio vakarą, poetui išeinant 
į amžinybę. poetui, po juodu gruodžio dangumi apdai-
nuotam pūgos ir užmigdytam sniegų ir speigo, apie ką 
tiek daug rašė savo eilėraščiuose. žiemos, speigo, pūgų, 
mirties nuojautos tema labai ryški visuose jo poezijos rin-
kiniuose – nuo pirmojo Vienkiemio valanda iki paskutinio 
Stiklinė. tik dideli poetai nuspėja kūryboje savo likimą. 
prisiminkim paulį celaną, sergejų jeseniną, nikolajų 
rubcovą... prisiminkim cézarą vallejo, jo eilėraštį Juodas 
akmuo virš balto akmens, tapusį jaunų poetų malda:

Numirsiu aš Paryžiuj, lyjant lietui,
jau aš gerai atsimenu tą dieną.
Paryžiuj lis rudens lietus kaip šiandien,
kaip šiandien bus tikriausiai ketvirtadienis.

ir iš tikrųjų, po devynerių metų mirė paryžiuj, ke-
tvirtadienį, lyjant rudens lietui.

„Kai man į rankas pateko stasio stacevičiaus aštun-
toji poezijos knyga Stiklinė, poetas dar gyveno šiapus, bet 
jo eilėraščiai, jau keistai neramūs, dvelkė anapusybe“, – 
recenzijoje, išspausdintoje Metuose (2013, vasaris), rašo 

a l f a s  p a k ė n a s

sniegai – tavo ilgesio 
rankraščiai

daiva balčėnaitė. paskutinėse knygose ypač jaučiasi tas 
anapusybės dvelksmas. taip, neilgai jis žiūrėjo į savo tė-
viškę, savo vienkiemį, į dzūkiją, į visą Lietuvą rudomis 
liūdnomis akimis. tapo savitu, išbaigtu ir išsipildžiusiu 
poetu. ne tik dzūkijos, bet ir visos Lietuvos poetu.

į atminimo vakarą iš merkinės miškų pelekiškių 
vienkiemio atvykusi poeto našlė juodosios keramikos 
meistrė teresė jankauskaitė atsivežė stasio nuotraukų, 
rankraščių, jai autografuotas knygas ir surengė nedidelę 
parodėlę, kurią susidomėję apžiūrėjo vakaro dalyviai. 
teresė su dideliu jauduliu skaitė paskutinius poeto ei-
lėraščius iš rankraščių, pačios nusirašytus iš jo knygų. 
daugelis tų eilėraščių skirti jai, keletą metų buvusiai kar-
tu, supratusiai jo ilgesį ir gėlą, jo užgėrimus, paklydimus, 
dėl kurių vėliau pats labai išgyvendavo. viskas dar tebė-
ra gyva – netgi kasdienybė. dar niekas nespėjo užgesti ir 
užsimiršti. prisiminti stasį, o prisimena jį kasdien, tere-
sei tarsi liesti neužgijusią žaizdą. ji papasakojo ne vieno 
eilėraščio sukūrimo istoriją, prisiminė ne vieną šventę, 
vykusią prie bedugnio ežero, apdainuoto stasio eilėraš-
čiuose, ypač knygoje Luktels ūkaujančių Bedugnis (2003), 
aprašyto jo gražioje poezija dvelkiančioje publicistikoje. 
„neaišku, kada pirmąsyk vietiniai gyventojai bedugnyje 
pamatė salas – ne pastovias, o judančias. tai nuo užpel-
kėjusių krantų atitrūkę dideli velėnos luitai, kai kurie net 
su medžiais, vandens ir oro srovių nešiojami plaukioja 
po bedugnį. Kartais tų salų suskaičiuoji daug, o sykiais, 
kai jos prilimpa prie kranto, nė vienos nematyti“, – rašė 
stasys savo esė apie legendinį bedugnį. būtent ant to-
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kios salos teresė kažkada surengė gal gražiausią savo 
juodosios keramikos parodą... daug buvo tokių įdomių 
ir keistų švenčių. prisiminė, kaip sutikdami 2008 metus, 
pirmą naujųjų dieną ant apsnigto bedugnio su bičiuliais 
„darė angelus“. atsiguldavo taip, kad visos galūnės ir 
pakaušis jaustų ledą. išskėsdavo į šalis rankas, paplas-
nodavo sniege. atsikeldavo, ir atrodo sniege gulėta an-
gelo. romantiška buvo pora – stasys ir teresė. poetas ir 
keramikė. gal dėl to ir negalėjo ilgai ištverti kartu. vėliau 
bendraudavo eidami merkinės mišku, brisdami per Krė-
vės aprašytus upelius vienas pas kitą. stasys savo pro-
zos tekstuose teresę vadindavo ugne. viename jų rašė: 
„Šalia ugnės jaučiuos savo vietoj, nesvarbu, ar žvarbioj 
stotelėj lauktume paskutinio autobuso, ar prie židinio 
tylėtume. o būna: atvažiuoja artimi giminaičiai, tačiau 
tokie tolimi tolimi, ir šalia jų net savo namuos pasijuntu 
lyg būčiau svečiuos ir ne savo vietoj... o gal jau praėjo 
mūsų paskutinė vasara su ugne, gal jau paskutinė naktis, 
jau... ir trūksta sargybinių, kurie pamatytų ir sustabdytų 
besikaupiančią mūsų gyvenime juodąją energiją, kuri vis 
didėjančiu pagreičiu neša mus vieną nuo kito...“ tą „juo-
dąją energiją“ dažniausiai sukeldavo alkoholis. tačiau 
viena aišku – kad būtent per tą laiką stasys stacevičius 
tapo tikru, savitu ir skaitytojų pripažintu poetu, kuriam 
už eilėraščių knygą Toli kriokliai 2001 metais buvo suteik-
tas poezijos pavasario laureato vardas.

Kaune gyvenanti poeto sesuo onutė Šimkienė pri-
siminė tą gūdžiąją gruodžio 18-ąją, kai visa giminė mer-
kinėje palaidojo tragiškai baigusį savo gyvenimą dėdę 
joną, kurį stasys ypatingai mylėjo ir su kuriuo nuolatos 
bendravo. po laidotuvių stasys taip ir nebegrįžo namo. 
Kažkas jį pavežė iki keliuko į vienkiemį, tačiau stasys 
pasuko visai kita kryptimi. Kitą dieną artimieji ėmėsi ieš-
koti, skambinti draugams ir pažįstamiems. išbraidė visus 
pūgų užpustytus miško ir laukymių keliukus, kur vaikš-
čiodavo poetas. „brolis labai mylėjo gamtą, medžius, 
žinojo kiekvieną savo tėviškės krūmą. jis tarsi pagonis 
visa tai dievino, visam tam meldėsi savo eilėraščiais. ir 
jo mirtis buvo pagoniška – tris savaites sušaldytas speigo 
išgulėjo po atviru dangum, aplinkui baltuojant sniegy-
nams, iki valios atsižiūrėjo į žvaigždes, į gruodžio dan-
gų“, – kalbėjo mylimiausia poeto sesuo onutė, dar vis 
negalinti atsigauti nuo netikėtai užgriuvusios nelaimės.

aktorė olita dautartaitė, gerai pažinojusi poetą ir 
kartu dalyvavusi daugelyje literatūros vakarų, ne kartą 
su savo vyru narcizu Freimanu viešėjusi senoje dzūkiš-
koje poeto sodyboje, gyvai ir vaizdingai papasakojo apie 
pažintį ir draugystę su s. stacevičiumi. skaitė jo eilėraš-
čius iš įvairių rinkinių. prisiminimais pasidalijo ir Nemu-
no redaktorė gražina petrošienė, rašytojai vladas vaitke-
vičius, stanislovas abromavičius bei fotografas Zenonas 
baltrušis, kuris kartu su muziejininku edmundu Kaz-
lausku neseniai pargabeno iš merkinės vienkiemio į 
maironio lietuvių literatūros muziejų visą brangiausią 
stasio stacevičiaus turtą – rankraščius, fotonuotraukas, 
kai kuriuos asmeninius daiktus.
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TYLIAI

Sekmadienį tinka
žiūrėti į skruzdėlyną.
Rinktis moterį.
Vienuolyną.
Rinkti akmenis.
Puodų šukes.
Jos visos Viešpaties pilnos.

ŠIAURĖ

Ieškojime ąžuolynų,
užpustytų senų žinyčių,
paskutinės lietuvių knygos,
paskutinio lietuvių kardo,
o priėjome ledo bažnyčią,
įsiklausėme, įsitylėjome:
šiaurė rytuos, vakaruos
ir šiaurė už šiaurės giedojo.

s t a s y s  s t a c e v i č i u s

MIGLA

Pačią gražiausią lūšną.
Pačią tyriausią perkūniją.
Patį doriausią gaisrą.
Pačią doriausią sausrą.
Siautulingiausią moterį.
Nelaimingiausią lakštingalą.
Ir laimingiausią lakštingalą.
Vėją, nešantį kryžių.
Pamatyti. Pažinti. Išgirsti.
Gal ir būtų gyvenimo misija.
Tyli. Beveik neišpildoma.
Tobula kaip migla.

savo dienoraštyje radau įrašą: „2006 metai. vasario 
9 diena. Ketvirtadienis. buvau vilniuje pas valentiną 
sventicką su atsiminimų knygos apie paulių Širvį rank-
raščiais. nuvežiau jau antrą dalį. išvažiavome anksti 
ryte – 8 valandą. muziejaus autobusiuku. visą kelią sni-
go ir pustė. buvo slidu, tad važiavome ne itin greitai. į 
rašytojų sąjungos leidyklą atėjau apie 10 valandą. prie 
durų (rašytnamio) susitikau teresę jankauskaitę ir stasį 
stacevičių. nuėjome į kavinukę, išgėrėme šiek tiek rau-
donojo vyno, apie daug ką kalbėjome. bet daugiausia 
apie paulių. teresė čia pat papildė anksčiau parašytus 
savo atsiminimus apie Širvį. stasys prisipažino, kad tai 
jo mylimas poetas, labai paprastas, artimos sielos žmo-
gus. Kažkada dirbęs merkinės laikraštėlyje ir pamėgęs 
merkinės piliakalnį, ant kurio rašydavo eilėraščius. „ten 
ir mano pati mėgstamiausia vieta, kur dažnai būnu ir 
žiūriu į tolumas“, – sakė stasys. <...> buvo ką tik išėjusi 
nauja stasio eilėraščių knyga Juodoji, kuriai originalius 
viršelius sukūrė teresė. tarėmės dėl knygos pristatymo 
vaižganto muziejuje.“ tai buvo ne pirmas ir ne pasku-
tinis susitikimas su poetu, paminėtas mano užrašuose. 
vartau juos ir galvoju, kad tuos įspūdžius reikėtų su-
rinkti vienan daiktan, parašyti atsiminimus apie šį mielą 
žmogų ir talentingą kūrėją.

manau, kad ir visų susirinkusiųjų į poeto atminimo 
vakarą vaižganto namuose, o vėliau, po mėnesio, minint 

pasaulinę poezijos dieną maironio lietuvių literatūros 
muziejuje pasakyti žodžiai, prisiminti susitikimai su juo, 
romantiški jo nuotykiai, pasakojimai apie jo vaikystę, jo 
pagonišką meilę kiekvienam medžiui, krūmui, mėnuliui 
ir žmonių meilė jam, vienkiemio poetui, vienišiui – tai 
eskizai būsimajai atsiminimų knygai apie stasį stacevi-
čių. poetą, kurį, kaip kadaise sergejų jeseniną, šlovė po 
mirties pasivijo septynmyliais batais.
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SVAJOTOJA

Žaliai primeluoja medžiai,
mylisi ir susibara
nepažįstami debesys,
vienai Perkūnės akimirkai
vaivorykštė pajuoduoja,
ir laidojame moteriškę,
norėjusią pagimdyti
visus iki vieno vaikus.

NAMO

Ėjau namo upeliu,
ėjau namo upeliu
prieš tyrą gydančią srovę,
apspangau, sietuvoj atsiguliau
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Žilvino karalystėje
labai neilgai buvau,
nes atėjote vandeniu krikštytis.

SUKILĖLIAI

Nelyg vaivorykštės
labai retai
mus lankė mylimos,
ištvert žadėję.

Mylėjom ir praliejom
kraujo daug,
o ant kalnelių
kartuvės žydėjo.

Nei Ąžuolo,
nei Beržo
pabaigoj
jokia giria 
giraitė neišslapstė.

Viršūnėje būtovės
strazdas rėks,
jog buvome
slogus
Dievulio sapnas.

KANKLĖS

Stigo motinai vaiko.
Stigo valdovui kario.
Stigo moteriai žemės.
Vyrui – laiko.
Žyniui – dievybių.
O našlaitis
pūgoj ilgiausioj
susapnavo vėlių skrynelę.
Taip atsirado kanklės.

DVIESE

Pasiilgusi jūrų rūko.
Kopų rūko.
Šventojo sėklos.
Dar pastovėki ant kelmo. 
Vietoj aukštuolės eglės.
Vietoj varpinės.
Vietoj bažnyčios.
Šiandien aš būsiu kunigas.

PROTĖVIUI

Gruodis be sniego, pilkas.
Nei žmogaus, nei dūmo laukuos.
Žinančios tai pasiilgau
vidury lygumos pilkos.

Rytas ir vakaras pilkas.
Nei šviesa. Nei dangaus tamsa.
Debesyse staugia vilkas,
loja šunys debesyse.

Tai medžioklė dieną neilgą,
tai varovų balsai varys
briedį, vilką ir mano ilgesį
į Anapilio – pilko? – duris.

Gruodis be sniego, pilkas.
Plauna pilkapį lietūs ilgai.
Pasiilgau, labai pasiilgau,
kaip ir tu žalio vario laikais.

Iš rinkinio Perkūnės pasiilgę, 1997
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visi nijolės simonos pukinskaitės rinkiniai – nuo Priėmi-
mo iliuzijos (1995) iki pastarojo Visuma be chaoso, arba Mir-
ties paveldėtojai (2013) – lietuvių poezijoje bene akivaiz-
džiausiai liudija autorės giminystę su gnostinio kūrybos 
spirališkumo ciklais ir galynėjimusi su iš jų išnyrančia 
sferinio minties šakojimosi trauka: vėjas ir supina, ir iš-
pina labirintus – postreliatyvistinės filosofijos potroškių 
šventė, iš albuminės ego melancholijos lietuvių lyriką 
išlaisvinusi, tad jau seniai (ne be nsp indėlio) randasi 
freiliniškam pažeidžiamumui atspariame žodžio loka-
litete; jau Šilko žiedų ir persikų laike (1998) buvo įsteigtas 
visai kitas ir kitoks etinės-kosmologinės idėjų pasitelkties 
avatariumas... tokios eilės paprastai ir iš kalbos spaudžia 
(ja pačia įbriaunotas, bet perdainavimui nepavaldžias) 
materia prima kokybes, neišvengiamas sūkuringai orga-
nizuojamame rašytinės ekspresijos laike. nors autorė 
labiau linkusi specializuotis „begalinėje istorijoje“ negu, 
tarkim, vitgenšteininio ar stivensiškojo nominalo kalboje, 
bet funduojasi giliuoju arteriniu samonės šulinių reljefu, 
idant nestrigtų jo sąšauka su kalnų fantazminiame povei-
kyje įsisteigusiais neomilašinės prigimties epifanizmais. 
nestringa: „įkyrūs garsai varo iš proto mūsų šventosios 
vienatvės namus“... tik kolektyvistinės prievartos digni-
toriams tai gali atrodyti (ir atrodo) niekinga paukščių 
kalba ar net dėmesio neverti, kadangi retrotradicijai neį-
tinką paistalai: iš tikro būtent jie palaiko išrinktumo kon-
sistencijos gėrį, mastą, net kavafišką „šventojo nuopolio 
sielų“ gylį ne tik lietuvių poezijoje, bet ir europiniame 
kontinuume yra savotiška alternatyva beparuziams ima-
gistinės šlifuočių poetikos autoritarizmams. „siela yra 
dievo meilės dievui išraiška“ (o. milašius), atitinkamai 
daiktai – žmogaus... tokia hermetinė kūrybos (poezijos) 
antjusliškumo provėžų trajektorija mumyse... ne atsitik-
tinai Lietuvoje jau kai kas iš v. mačernio bičiulių vertė 
ne tik milašių, bet ir W. b. yeatsą, domėjosi W. blake’u 
ir pan., trokšdami įkandin keliuotiškiesiems projektams 
įfundamentinti čiurlioniškai fragmentuotus troškimo vi-
zionierintis nepakankamumus (apie kai kurias giminiš-
kas nsp nuorodas užsimena L. jakimavičius vidiniame-
interpretaciniame šios knygos atlape – atsiliepime)...

ašinė Visumos be chaoso savoka galėtų būti jau minėti 
sūkuriai, su visa dekartiškąja subjekto dirgiklius nelygu 
kosminio organizmo čiaupus prisukusia (a)ceremoniali-
ne poesis: beje, dėl sūkurių kažkada sutarė šiaip jau ne-
menki antagonistai Šliūpas ir jakštas Lietuvoje, nes abu 
buvo ne akli idėjų lauko parafrazuotojai, o paženklinti 
erudicinio integrum kultūra; jos jėga ir nsp telkiasi sąmo-
nę „be priešingybių“, savotiškai ją ekspertuoja vizijinės 
(a)logikos vs vizualiosios mistinės atminties jungtimis 
(žinoma, be deliuzinių išsiardymo šuorų, kurie būtų ki-
taip patronavę žinojimo kryžkeles ir nežinojimo takus). 
neatrodytų (ir nesinorėtų), jog totaliai būtų pamirštas 
Lukrecijus – ankstesniojoje knygoje Okeanija (2007) nusė-
dusi įtakinga intelektinio poetės įkvėpimo atrama, kuriai 

r a m u t i s  k a r m a l a v i č i u s
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savaime – judančiame pirminių daiktų sūkuryje – dugno 
nėra. tačiau de rerum natura koncepte nsp, regis, jau taip 
pat neišsitenka ir neužsibūna, kad nereikėtų privalomai 
susidėti su garsais vs kalba (t. y. juos avangardinti). ne-
susideda. ją traukia hipnotinė proreligės kilmės poetinės 
frazės protosimbolika, todėl žodžiai nesubordinuoti es-
tetiniam daiktų ezoterizmui, greičiau archemitinės po-
tencijos mantroms; tačiau drauge su jonu meku (tai kas, 
kad poetika ne ta) nsp galėtų ištarti komplimentą tam 
pačiam Lukrecijui, kad šis teisingai išgiedodavo daiktus; 
po tokia j. meko padėkos formuluote kažin ar kas dau-
giau be nsp pasirašytų nūdienėj Lietuvoj, kitaip nei ieš-
kotojai svetur, kur daug natūraliau ir skamba, ir yra už-
gaunama svarbi jiems sakralioji materialistinio dvasios 
paveldo daiktuose gija – pradedant p. neruda, baigiant 
morganu Fredericku ir kitais. todėl ir nsp, veikiau ryž-
tingai nei atsargiai šia trasa žengdama, nebijo susidurti 
su dar vienos aušros beprasmybe, nes yra paviliota aukš-
čiausių kalnų, bet „iš kito laiko“. ne kultinė kalendorinės 
mitologijos karūna dar kartą rutiniškai liejama, o veik 
(anti)metafizinis (gnostika, sako, antiplotiniška buvus), 
bet „patirties žanrus“ suplakančio poveikio modernus 
kokteilis išrašomas poetinei/tapybinei receptūrai Lietu-
voje. todėl nsp nebūtina poetines savokas užkeldinėti 
ant jų pačių konotacinę puikybę transgresuojančio au-
kuro (kaip to reikalautų proegzistenciškai sutelkta, na, 
kad ir niliūninė, a la p.valéry discours propaetique kalbos 
aukštuma); tad ji ir neužkeldinėja, nes „visuma be chao-
so“ ir taip nori būti probleikiškai madrigali, nesimėgauja 
begeismėm priešpriešom tarp dugninių sąmonės yrių ir 
vadinamųjų bokštų aukštų (nors Lietuvoje gaji pastaro-
ji mėgėjiško antipozityvizmo nuostata dar nuo Kudir-
kos, Šliūpo laikų, kuri gundydama klaidina bešakniais 
vadovėliniais panteizmais arba haidegerinių neuronų 
perpildytais christianizmais, prasilenkiančiais, savaime 
aišku, su „budistinio ateizmo“ palaimomis kalbos da-
bartizme). nsp penktame rinkinyje stengiasi neprasi-
lenkti, jos eilės turi kiek kitą postdechristianistinį raiškos 
vienio pagrindą: „gamtos akys aprėpė skliautus iki pat 

nijolė simona 
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lės artelė, vil-
nius, 2013 
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horizonto“. nors žodis – „egzotiška dangaus akis“ iš 
ankstesnio rinkinio Okeanija dabar, lyg ir gaila, kad jau 
ne prioritetinė, ir ne primiciškai patį daiktą atstojanti, 
užtat jo reikšmių spektrą postokeaniškai perfokusavusi 
archeomitologema; ji kitaip, nors neužkabinanti medita-
cinių siurrealybių a la diane Wakoski ar net pati sylvia 
plath (kur poeto patirtis būtų mitinis „susicukravusios 
rožės“ aromatas laiko kalboje), – tad laikas rečitatyviai 
kitaip juda į „вечное настоящее“ subtekstus... o palan-
kumas milašiui nepametamas, netgi netampa metafroi-
distine virševangelizacinio skrydžio ikona, nes tokia, net 
jeigu ir būtų „šimtu žaibų“ pakrauta, nederėtų prie kiek 
scenografiškų (a la L. truikys) ramūno čeponio deko-
racijų (knyga lyg vizijų opera – scena), tad abu autoriai 
žaidžia poetės pasiūlyta „tikra ir abstraktu“ tema; abu 
dera prie (onto)oksimoroninio šifrų-slėpinių koncepto, 
limpa neoretoriškai šifrus-slėpinius akompanuojančia, 
kalbos stichijas ne bibliškai įsonatinančia sakykla; todėl 
ne sėklose, ne įsčiose jiems, o „sielose amžinas abstrak-
tumas visų judėjimo formų“...

užtat ir dugniniai kontaktai sugestijuoja begalines 
kalnų laiko dvasias, nelygu „tolimi miestai“ sinkopuo-
tųsi ne žmogaus gyvenimo, o kosmopoliška jo atodūsio 
paralele. nsp eilėraštis – efemerija virš simetrinių tai-
syklių ir netgi modernaus klasikinių proporcijų grožio 
(net kai piešia žemųjų aukštų bei slėnių gyventojų būk-
les dabartizme); jo, dabartizmo, prasmė belaikė, todėl 
niauri ikikosminės plantacijos padarinių vs (s)pjūvių 
panorama, reanimuojanti priešingybes bei gąsdinanti 
chaoso riaumojimais... užtat įvedama Tolių Mergelė – ji 
galėtų būti (numanoma) androgininės iracionalybės kar-
žygys, besisukiojąs genderiniuose sūkuriuose ar bent 
tik ra okeanijos (tėvo) kopija – dėva, dukra (laiko an-
drogino versija), kodėl gi ne? bet tokia lyg ir nėra, nes su 
baltu virstančio ūko aureole; nors su drėgme it mėnuliško 
šviesos vaisingumo sekretu, galinčiu sulipdyti marmu-
rus (visų net bedrėgmių, t. y. nevisagalių poetų, dar ne-
praradusių rojaus, bet jau prasilenkusių su identitetine 
savo esme, idée fixe Lietuvoje). todėl nsp „visumos be 
chaoso” atveju sūkuriniai atspindžiai dalyvauja gam-
tos ir miesto magiškai inkarnuotos vaizduotės teatro vs 
simbiotinės jo legendos realizme; simultaninis mergelės 
ir dieviškumo vienis šįkart liudija saulėtą/sulamitišką 
šviesos geismo brandą, „drėgnų požemių ritmą“ – sū-
kuriavimą vos ne atonalaus vėjo tapatybe, padedančia 
išsilaikyti prieš egzaltuotai agresyvias „veiklių formų 
pamėkles“ (net „ūkanų upėse“ it nenumaldomo niekio 
algoritme). tvirtybės teikia ne menamais laiptais (čiur-
lioniškai) kylanti paveikslinė minia ar vardinė, daiktą 
neva įnemarinusi, nes neva egzistenciškai krikštu įsa-
kramentuota kriptograma, o... mirties paveldėjimo linija 
(kai tokia yra); tai „vienintelio tikrumo“ horizontas it 
kortas maišantis patirties žanrus, belaigančius subteksti-
niame panašumo–kartojimo (hipostazinių ryšių) turiny-
je. „nežinojimas yra tavo antrybės / visumos žodžiai yra 
antrybių žodžiai“, regis, atsakingi už magiškos vienu-
mos iniciacijas „laiko galerijose“, ištirpinančiose semio-
tiškai skalpuojamas kontradikcijas ir pan. beje, tai rūpėjo 
ir kitiems tolių mergelės nepažinusiems Lietuvos vy-
rams-poetams, kuriuos siejo noras „išmokti nežinojimo“ 
(d. Kajokas Kazaše), idant lengviau galėtų prisijaukinti 
netaisyklingumo estetiką (nykos-niliūno troškimas visą 

pokarį egzode), arba net ir e. mieželaičiui, kai atsidūrė 
ringe su vietiniais „kaimo berniukais“ ir santykyje su 
racionalistine globalaus pasaulio doktrina (tai kas, kad 
poetika ne ta). žodis pats ikikosminę pirmapradystę vė-
jiškai indeterminuojąs archetipical perfection veiksnumas 
sūkuriuose, kurie skanduojami tarsi libreto žanrą savai-
me įvaldžiusi knyga: „šviesos tyrėjai kartojo“, „garsų 
tyrėjai kartojo“, „formų tyrėjai kartojo“, „jausmų tyrėjai 
kartojo“, „judėjimo tyrėjai kartojo“, „nevilties ir vilties 
tyrėjai kartojo“... nsp ne šlifuoja padirbtus, kartotėms, 
akivaizdu, per silpnus deimantus, o greičiau orakuliškai 
išdeklamuoja juos, atsidūrusius tikėjimo ir aistros broliš-
kume, kurio neskaido legionieriškai pasamdyti balsai; 
todėl švyti eilėraščiai, nelygu cikliniai begaliniškumo 
spiralės mazgai, nejučiomis pereinantys vienas į kitą; 
tarsi būtų mirties paveldo grožį įkapsulinę bei kon-
trastingumus vizijine sintakse išgydę kompoziciniai ego 
saugai... spiralinis ritmiško sūkurio vėjas žaidžia–žeidžia, 
kaip ir trečiame autorės rinkinyje, reiškiasi savotiškas 
partijas – vaidmenis atlieką balsai, tik šįkart jie periden-
tifikuoja tiesas, nes skelbia kitos, tolių mergelės išry-
motas aušros pradžias laike; jiems nesvetimi gal net ir 
rikioriškai sužeisto Cogito vizitai, nes įmanomi atokiame 
išpažintiniame glorious energy akordų atlikime. tekstas ir 
iliustracijos prašosi muzikinės partitūros vs reginio, nes 
tai galėtų būti opera ar oratorija – poema, atitinkanti vi-
sus prozodinio performanso reikalavimus, kuriais ypač 
turtinga šiuolaikinė poezija žemės rutulyje, ir prie ku-
rio sunkiai pripratina save vietinės „klasikos“ kohorta; 
kaip ir prie to, kad infernalios atminties tėvynė – kalba 
nebūtinai avangardizmo nuosavybė; gali būti ir kitoks 
„tikro ir abstraktaus“ mito alchemiją deornamentuotai 
buriąs principas, t. y. pati literatūra, svarbu, kad vidaus 
tolumos konceptualiai sutaptų su išorinių tolumų rea-
lybe. matyt sutampa, kai vyrauja „vientisa viskas“ in-
tencija, tarsi neomilašiškai brandi integralumo apoteozė 
savotiškai vienytų rytų–vakarų, meno–mokslo, litera-
tūros–filosofijos plotmes. vienija, nes randasi arti to, kas 
Z. herbertui buvo struna światła, reiškusi daugiau negu 
kvazimodiškoji „mirties giedra“...

galėtume pageidauti mirties kaip dieviškai geni-
alios ugnies hipnozės, galėtų skleistis tokia eilėraščio 
laiko kalbos perspektyva, kur galbūt vyrautų ego savi-
bausmės tapatumas, nesvarbu kuria – neomilašine ar 
postmodernia – impersonalumo linkme poetas trauktų. 
žodis galbūt liktų vizijinė „tiesos ir netiesos“ sala, ap-
malšinanti tikybines, estetines ir kitas normas, o po to 
kiltų iki pastorališkai grindžiamų savo pačios neobaro-
kinės sandaros odžių. (Lietuvių poezijoje tuo išskirtinė 
buvo v. ališo figūra: „ak tai salos / tyliųjų vandenų už 
realybės krašto“...) todėl mirtis pasiteisina ir tuo, kad yra 
paveldima kaip neimitacinės pranašystės valia, savotiš-
kai atjungta nuo dekonstrukcinės skubos paikysčių; nors 
lieka aktuali problema, kad hipostaziškai intonuotas žo-
dis, kuris be chaoso ir priešingybių, netaptų lotosiškai 
vienaląste bendrybe, nekontaktuojančia su beprotybės 
kaip dieviško sapno „programa“. tokiai poezijai ji nuo-
lat primena save, vildamasi įdaiktinti abstraktybę, kad 
ekstatiška išminties šiuolaikiškumo kalba neapsiribotų 
dar o. Wilde’o įžvalga apie sfinksą be paslapties. regis, 
prie to skatina prisiliesti sūkuringuosius (už)okeanijos 
maršrutus perpratusi nsp literatūra.
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j u l i u s  k e l e r a s

67-a ir kitos istorijos
Kartą gyveno musė, kuri turėjo keturias kojas, bet dvi iš jų nesilankstė. viskas būtų buvę ne 
taip ir blogai, tačiau žiemą čiuožinėjant būdavo labai nepatogu. juolab pažvelgus į čiuožiančias 
muses su dviem, puikiai besilankstančiom kojom.

Kartą gyveno juokingas šunytis, neįtikėtinai panašus į vienos kaimyninės šalies prezidentą. ofi-
ciali vyriausybinė delegacija atvykdavo tartis, kiek reikės išmokėti jam kaulų, kad sutiktų nesiro-
dyti, kol viešės kartais užsukantis į svečius prezidentas. Šunytis labai laukdavo savo antrininko.

Kartą gyveno vijoklio sėkla, kuri svajojo būti pasodinta dykumoje. veltui jai aiškino kitos sėklos, 
kad tai neįmanoma, kad ten gali augti tik labai ypatingi augalai – kaktusai ir menki krūmokš-
niai. niekas negelbėjo! tada sėkla ėmė ir iš keršto niekur nesudygo – žinokitės!

Kartą gyveno musmirė, kuriai labai patiko, jog ji yra musmirė. Kadangi ji gyveno samanyne 
greta veidrodžio duženos, dažnokai žiūrėdavo į savo atspindį ir džiūgaudavo: „viešpatie, kaip 
gerai, kad aš ne baravykas.“ sykį vienas žmogus prietemoj rinko šiukšles, supainiojo ją su rau-
donu popierėliu ir išmetė šiukšliadėžėn.

sykį gyveno varlė, kuri susapnavo, jog yra gandras. ėmė nervingai šokinėt, bet sparnai niekaip 
nesiskleidė, tada išsižiojusi ėmė puldinėt kitas varles. „Kvaiša, nurimk, nes mus iš tiesų pamatys 
gandras“, – papriekaištavo vyresnioji varlė ir stumtelėjo gandravarlę dumblynan.

Kartą gyveno televizorius, kuris rodė tik vieną programą, kur trys mokslinčiai nuobodžiai mokė 
žmones vieno plaukimo būdo. niekas tos programos žiūrėti jau nebenorėjo, nes visi ir taip buvo 
išmokę plaukt, ir netgi keliais būdais. be to, kiek žinau, tame mieste nebuvo ir jokio vandens.

sykį gyveno muzikantas, kuris rašė dainas apie meilę, bet iš tiesų niekad nebuvo jos patyręs. 
manydamas, jog tai pavojinga, jis taip save saugojo, kol paseno ir nebegalėjo kurti dainų. sykį 
gulėdamas pievoje jis pamatė, kaip danguje susiduria du balti debesys ir per visą skliautą išsi-
tiesia vaivorykštė. „Štai kas yra meilė“, – sušuko jis, bet buvo jau per vėlu.
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sykį gyveno musmirė (ne ta, apie kurią kažkada kalbėjom), kuri svajojo tapti balerina. ji stiebė-
si stiebėsi, didelė raudona baltai taškuota galva siūbavo į šalis kaip spalvotas varpas, kol galop 
skrybėlė nulėkė ir liko vienas apleistas kotas. galgi iš tikrųjų musmirės turėtų būti tik musmi-
rėm, pagalvojo tada kotas.

sykį gyveno nykštukas, kuris pietums būtinai turėdavo suvalgyti bent vieną grybą. jeigu jo 
negaudavo, visą dieną būdavo liūdnas. Laimė, jam pasisekė sutikti dailininką, kuris išmokė jį 
piešti grybus – nuo tol jo namai pilni įvairiausių piešinių.

sykį viena maža riestanosė mergaitė užsidėjo senelės akinius ir norėjo apsimesti, kad yra sena 
ir kuprota. tačiau kaip ji nustebo, kai per tuos akinius pamatė savo senelę – mažą riestanosę 
mergaitę, kuri kikeno susiėmusi pilvą iki ašarų. nusiėmusi akinius mergaitė pamatė, kad senelė 
ramiai skuta bulves pietums, o ji pati žiūri į veidrodį.

sykį gyveno drugelis, kurį vaikystėje apgavo kaimynas, pajuokavęs, jog anas visai ne drugelis, 
o tikras laumžirgis. drugelis šventai tuo tikėjo, tik nesuprato, kodėl jo sparnai ne perregimi ir 
gerokai trumpesni nei kitų laumžirgių. Kartą, bandydamas skristi su laumžirgiais, jis išgirdo: 
„atsargiau, atsargiau, drugeli! žiūrėk, kur skrendi, trumpasparni!“

sykį gyveno baltoji meška, labai mėgusi saldainius. Zoologijos sode, kur ji gyveno, retai jų gau-
davo, tačiau per savo gimtadienį voljero prižiūrėtoja atnešdavo jai pusę kilogramo saldainių 
Meška šiaurėje. per akimirksnį meška juos sušlamšdavo, o popieriukus padėdavo po akmeniu, 
manydama, kad ji ant jų yra nupiešta ir kad kiekvienas popieriukas galės jai galioti kaip pasas, 
jei kada nors ji vyks į aliaską pas tingiuosius brolius baltuosius lokius.

sykį gyveno tvenkinys, kuriame niekas nesimaudė netgi vasarą, todėl jis labai liūdėjo, nes ap-
linkui lakstė būriai vaikų. „Kodėl taip yra? Kodėl?“ – verkdavo tvenkinys ir iš ilgesio pamažu 
ėmė džiūti. pagaliau tapo ne toks gilus. vaikai pradėjo jame maudytis ir netgi ėmė plaukioti iš 
kažin kur atsiradusios keturios skirtingų spalvų gulbės.

Kartą gyveno labai graži mergaitė, kuri nuostabiai piešė. sykį, kai piešė kalną, nuėjo namo išger-
ti mėtų arbatos, o kai grįžo, piešinio nebebuvo, o jo vietoj kūpsojo dideliausias kalnas, apaugęs 
tankia žaliausia žole ir pačioje viršūnėje ganėsi ožka su sidabriniu skambaliuku. mergaitė nu-
stebo. užlipo į kalną, atsargiai paglostė ožką, po to, pagalvojusi, kaip ją nupieštų, patilindžiavo 
skambaliuku.
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Kartą vienas klevas išaugo vidury miesto ir buvo toks aukštas, kad galėjai jį matyti iš bet ku-
rios miesto vietos, tačiau atvažiavo aštuoni pilvoti namų valdytojai, atsivežė milžinišką pjūklą 
ir klevą nupjovė. tada nupjautasis klevas nušokavo naktį į atokią vietą prie upės, kur mažai kas 
užklysdavo, ir per kelias savaites vėl išleido šaknis. čia nebuvo jokios valdžios, tik daug gluos-
nių, o kovo mėnesį galima būdavo iki valios atsišnekėti su žydinčiomis žibuoklėmis.

sykį vienas muilo gabalėlis atsisakė skalbti purvinas vienos mergaitės pėdkelnes. jis ištrūko 
iš rankų mergaitės mamai ir nukrito po vonia. mergaitės mama bandė jo ieškoti, bet po vonia 
buvo tamsu, be to, buvo žiema ir ten miegojo jų vėžliukas Liukas, tad mama atsidarė spintelę 
ir pasiėmė kitą muilą.

vienas briedis miške vakarėjant ėjo rūke siauru takeliu ir užstrigo – nei pirmyn, nei atgal nega-
lėjo pajudėt. gerai, kad tuo metu pro jo kojas skubiai bandė praeiti ežiukas. jis netyčia pakuteno 
raguotį ir šis juokdamasis išsivadavo iš spąstų.

sykį vienas lygintuvas (o ant jo buvo keistas penkiakampis ženklas ir raidės ГОСТ) taip paseno, 
kad jam pasirodė, jog jis yra televizorius, tiesa, nespalvotas. niekas juo nebegalėjo lyginti rūbų, 
nes jis nekaisdavo, tačiau pastatytas prie lango puikiai atspindėdavo gražią pievą, kur augo vi-
sokių spalvų gėlės. deja, lygintuvas iš prigimties buvo daltonikas.

trys istorijos apie vieną bitę
sykį vienai bitei pasidarė liūdna, tad ji įskrido į patį raudoniausią aviečių krūmą ir apsiverkė. 
ten jos niekas nematė (netgi katinas, kuris tuo metu įsirangęs į obelį žaidė su saulės spinduliu, 
slidinėjančiu tarp lapų). o ji verkė dėl to, kad jai gerokai buvo nusibodęs tas kostiumėlis – gel-
tona–ruda, geltona–ruda. Kas gi pakęstų?

Kita tos pačios bitės verksmo istorija buvo tokia. vienąsyk ji ėmė ir suprato, kad nemoka skai-
tyti. tai atsitiko tuomet, kai ji nusileido, beje, labai išvargusi, ant vienos ką tik prisnūdusios 
senolės stalo sode, kur buvo atversta labai graži knyga, paauksuotais kampeliais. beje, knyga 
visai nekvepėjo medumi.

niekad nesu girdėjęs tos bitės juokiantis. tikrai, ji buvo vienas liūdniausių vabzdžių, kokius tik 
man teko matyti. Kol ji tūpdavo ant lango rėmo, kartais atrodydavo, jog ji puikiai nusiteikusi, 
tačiau nusileidusi paprastai imdavo neramiai žingsniuoti tarsi laukdama, kol nusileis saulė.
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Mes lekiame pirmyn
Greičiau už saulės spindulius...

byron. Kainas1

aktorius jeanas paulis belmondo gimė, kaip kartais 
sakoma, su marškinėliais, tai yra laimingoje ir garbingoje 
šeimoje: tėvo, garsaus skulptoriaus ir menų profesoriaus 
paulio belmondo namai buvo visiems atviri, motina sarah 
rainaud-richard švelniai rūpinosi vaikais ir menininkų 
salonu, kuriame dažnai rinkosi paryžiaus elito atstovai.

jeanas paulis mokėsi prestižinėse mokyklose, paskui 
studijavo paryžiaus dramos meno konservatorijoje peda-
gogo pierre’o dukso kurse, stažavosi klasikinės tradici-
jos teatre Comédie Française, vaidindamas spektakliuose 
pagal voltaire’o (Kandidas) ir molière’o (Šykštuolis) pje-
ses, o diplomą apgynė 1956-aisiais, sėkmingai sukūręs 
spektaklį Meilė ir fortepijonas pagal georges’o Feydeau 
pjesę.

atrodytų, menininkui atsiveria platus klasikinio 
teat ro kelias, tačiau belmondo pasirinko kitokį: jau tais 
pačiais 1956-aisiais nusifilmavo režisieriaus henri ais-
nerio filme itin iškalbingu pavadinimu Šiandien sekma-
dienis... Mes eisime vogti.

susimąstydami, kodėl aktorių patraukė būtent ši 
kryptis, pirmiausia galbūt prisimintume vadinamąjį gar-
saus vardo magijos efektą: juk pats maestro marcel 
carné, sukūręs šlovę pelniusias juostas Ūkų krantinė, Die-
na prasideda, Galiorkos vaikai, pakvietė dar niekam neži-
nomą dvidešimt ketverių belmondo filmuotis savo Apga-
vikuose (1957) kukliame smulkaus vagišiaus vaidmenyje. 
puikiausiai susidorojęs su šia užduotimi, jeanas paulis 
kaipmat įsukamas į lemtingu jam tapusį „naujosios ban-
gos“ prancūziškame kine sūkurį, kuris nušlavė respek-
tabilaus „tėtušių kino“ prioritetus ir iškėlė savo prin-
cipus bei garbingą publiką kartais stulbinančius meno 
kriterijus – socialinį maištingumą, bekompromisiškumą, 
„fizinę realybę“, laisvą ir analitinį artistizmą. aktorius 
nenuilstamai skleidė maištingas „naujosios bangos“ idė-
jas, bendradarbiaudamas su jai ištikimybę prisiekusiais 
režisieriais claude’u chabroliu, jeanu Lucu godard’u, 
alainu resnais, François truffaut.

c. chabrolio detektyve Dvigubas užraktas (1958) bel-
mondo šauniai, įsismaginęs suvaidino padorios šeimos 
atžalą, tyčia ir tikslingai šokiruojantį aplinkinius siau-
bingomis manieromis: jis elgiasi familiariai ir įžūliai, 
demonstratyviai netvarkingai valgo, vartoja nešvankius 
žodelius, tiesiog daro viską, kad būtų įtartas žmogžu-

ta t j a n a  B a l t u š n i k i e n ė

aktorius, kuris visada 
su tavimi

dyste, prie kurios nė neprisidėjo. Šis nedidelis, bet atli-
kimo atžvilgiu raiškus vaidmuo tapo tarsi eskizu kitam, 
pelniusiam belmondo pasaulinę šlovę pagrindiniam pa-
dūkusio ir pasmerkto mišelio vaidmeniui garsiajame 
j. L. godard’o filme Iki paskutinio atodūsio (1959).

dera prisiminti, kad prieš metus godard’as buvo 
sukūręs savo debiutinį filmą Mažas kareivis, tačiau, at-
mestas cenzūros, ekranuose jis pasirodė tik 1963-aisiais. 
Filmo herojus – iš karo alžyre dezertyravęs ir šį karą 
demaskuojantis jaunas fotožurnalistas (aktorius miche-
lis suboras); jį persekioja, pagauna ir žiauriai tardo oas 
teroristai, kovojantys su pogrindine alžyro patriotų or-
ganizacija ženevoje. Mažame kareivyje dominuoja, saky-
tume, fotožurnalistinis stilius: ryškus, nešališkas (net 
ir portretinis) nespalvotas kadras, ilgos kelionės auto-
mobiliais, neretai – pašėlusios gaudynės, nesibaigiantis 
pavojaus jausmas, nuolatinis gyvenimas akis į akį su į 
tave nukreiptu pistoleto vamzdžiu. su slegiančia vienaip 
ar kitaip politiškai motyvuotos įvykių kaitos atmosfera 
kontrastuoja poetinė meilės kolizija, kurioje michelio su-
boro partnerė yra nepakartojama anna Karina – tada aš-
tuoniolikmetė, vėliau j. L. godard’o žmona, intelektua li 
ir grakšti lyg anderseno pasakos princesė: susižavėjęs 
mylimasis ją nuolat fotografuoja kino leidinių viršeliams 
ir jie kartu nepaprastai laimingi.

Filme Iki paskutinio atodūsio – kitaip nei Mažame karei-
vyje – belmondo sukurto pagrindinio personažo likimas 
neturi jokios politinės komponentės. jis ir suvaidintas, ir 
žiūrovo priimamas tiesiog vienu ypu, nes čia įmantriai ir 
išradingai sintezuoti kriminalinis, socialinis-psichologi-
nis ir egzistencinis pradai ir visa tai įgauna apmąstytą ir 
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tobulą, laiko ženklu tapusią meninę formą. Filmo siuže-
tas – gana paprastas, sakytume, linijinis, užtat belmondo 
herojaus inspiruojama prasmių erdvę – milžiniška. Kaip 
skelbia pirmoji j. L. godard’o eilėraščio Visatos kontrolė 
eilutė, „iš pradžių buvo vaizdai“, fiksuojantys tragišką 
užuomazgą ir nulemiantys tolesnę įvykių eigą bei kru-
viną atomazgą. nerūpestingas plevėsa mišelis, šiaip, pa-
prasčiausiai pramogaudamas, nuvaro dar vieną praban-
gų automobilį ir nužudo jį persekiojantį policininką, todėl 
priverstas slėptis, tiesiog kuriam laikui įsimaišyti į pary-
žiaus minią eliziejaus laukuose (ši vieta tapo pagrindine 
filmavimo aikštele ir dėl to įgijo kinematografinės mekos 
statusą). nejučiom prisimeni meursault iš a. camus ro-
mano Svetimas, įvykdžiusį tokią pat žiaurią ir beprasmę 
žmogžudystę, kaip jis pats aiškino, dėl kaitros, o iš es-
mės iš slegiančio ir beviltiško egzistavimo atkampiame 
prieškarinio alžyro priemiestyje. Kas gi pastūmėjo nieko 
nestokojantį mišelį pražutingam žingsniui? galbūt, kaip 
taikliai pastebėjo godard’as ir belmondo, tas totalus dva-
sinis nuosmukis, kuriam literatūrinis bytnikų lyderis jac-
kas Kerouacas skyrė savo romaną Vienatvės angelai (1965). 
čia matome ir savitą „palūžusia karta“ pavadintų bytni-
kų pasaulėjautą, nulemtą jų gyvenimo būdo („per viską 
potekom, per viską potekom, ir aš su tavim“ arba „einu, 
dirsčiodamas į visas vitrinas ir veidus, kad pamatyčiau, 
kur rodo angelas šią nuostabią ir tobulą dieną“), ir „tam 
tikrą socialinį nusišalinimą, kuris netrukus taps kelrodžiu 
daugybei viduriniosios klasės jaunimo“; čia skaitome au-
toriaus atsiminimus apie paryžių, kurį jis aplankė kaip 
tik šeštojo dešimtmečio pabaigoje, kai pasirodė jo (ke-
turis kartus redaktoriams reikalaujant perrašyta) knyga 
Kelyje (1957), kurios maištinga dvasia ir nuotaikos visiš-
kai atitinka belmondo atliktą mišelio vaidmenį godard’o 
juostoje Iki paskutinio atodūsio. tai jis, mišelis, galėjo būti 
tas bevardis paryžiaus intelektualas, kuris tada aiškino 
Kerouacui, kad legendinis saksofonininkas „charlie par-
keris nepakankamai drausmingas, kad džiazui, kad įgytų 
gelmės, reikalingi klasikiniai europos pavyzdžiai“.

belmondo žiūrovų akivaizdoje konstruoja itin prieš-
taringą žmogaus charakterį – jausdamasis esąs gyveni-
mo šeimininkas, herojus kartu suvokia savo neabejo-
tiną pasmerktumą. išeities tašku pasitelkęs Kerouaco 
išryškintą socialinį nusišalinimą, aktorius randa naują 
vaidmens realizavimo būdą – išpažintinį-stulbinantį: iš-
orinis vaizdas orientuotas būtent į šokiravimą – tai ir 
nežabotas palaidumas, ir kartais rizikingas atvirumas 
(pavyzdžiui, scenoje, kai mišelis ramiausiai viešbučio 
kambaryje apiplėšia eilinę savo patrauklumo auką: kol 
panelė užsivelka per galvą suknelę, jis akimirksniu iš-
traukia iš jos spintelės saują banknotų ir paslepia juos 
savo kišenėje), tačiau vidinis įvaizdžio turinys – išpažin-
tinis, tragiškas, iškentėtas, perteikiamas virtuoziškais mi-
mikos akcentais, išjaustomis ir arogantiškų, ir skausmą 
slepiančių frazių bei replikų intonacijomis, kalbant tiesiai 
į filmavimo kamerą – tai buvo viena svarbių godard’o 
naujovių, vėliau panaudota kitų režisierių.

Kad ir koks ciniškas ir „socialiai nusišalinęs“, mi-
šelis nuoširdžiai įsimylėjo paryžiuje gyvenančią jauną 
amerikietę patriciją – jos vaidmenį sukūrė jean seberg 
(1938–1979). grakšti, judri, šviesių akių ir švelnaus vei-
delio, berniukiškai pakirptais plaukais patricija primi-
nė Kerouaco mergaites – džiazo ritmu per gyvenimą 
skraidančius angeliukus. Kita vertus, įpratusi gyventi iš 
savo darbo patricija visai neprastai įsitaisiusi: ji bendra-
darbiauja prancūzijoje leidžiamo amerikietiško laikraš-
čio redakcijoje, publikuoja interviu su įžymybėmis, lan-
ko įvairias spaudos konferencijas, pati platina laikraštį 
vaikščiodama kartu su mišeliu eliziejaus laukais, o šis, 
laikydamas jos ranką ir nenuleisdamas nuo jos įsimylė-
jusių akių, atidžiai ir su tik jai jaučiama pagarba klau-
sosi jos linksmų ir įkvėptų pasakojimų. mielesnės po-
relės, atrodytų, nė neįsivaizduosi. bet štai spindulinga 
patricija, dar vakar entuziastingai žaidusi detektyvinius 
žaidimus, tai yra kartu su mišeliu mėčiusi pėdas, kad 
suklaidintų policiją, kitą dieną, kai mišelis, tikėdamasis 
atsikratyti persekiojimo ir išvengti bausmės, jau ketino 
su suklastotu pasu išvykti į užsienį ir pasislėpti kur nors 
Lotynų amerikoje, ji, rimtai rinkdamasi tarp meilės ir 
žurnalistės karjeros, išduoda ja vienintele besąlygiškai 
pasitikintį mišelį policijai. po jos skambučio kaipmat at-
vyksta ginkluotų policininkų būrys; mišelis dar mėgina 
gelbėtis, ilgai bėga centrine gimtojo paryžiaus gatve, į jį 
nuolat šaudoma, pagaliau jis griūva ir, pasruvęs krauju 
bei iš skausmo sukandęs dantis, bet vis dėlto šyptelė-
jęs „tiesiai į kamerą“, meta atbėgusiai prie jo patricijai 
priešmirtinį prakeiksmą: „Šlykštūnė tu!“ Šioje finalinėje 
scenoje belmondo ypač išryškino visam jo vaidmeniui 
būdingą didžiulį tragizmą.

godard’o Iki paskutinio atodūsio bematant pelnė bel-
mondo pasaulinę šlovę – kaip iš gausybės rago pasipylė 
įvairiausi kvietimai filmuotis. anglų režisierius pete-
ris brookas, įvertinęs belmondo kaip geriausią jaunąjį 
europos aktorių, pavedė jam 1960 metais pagrindinį 
vaidmenį marguerite duras romano Moderato cantabile 
ekranizacijoje; jo partnere filme buvo garsioji tėvynainė 
jeanne moreau – tad kūrinio antraštės nusakytu ritmu 
suskambėjo psichologiškai subtilus, originaliai niuan-
suotas ekraninis duetas. belmondo čia kuria (knygoje 

Iki paskutinio atodūsio, 1959
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vos kontūrų nužymėtą) sudėtingą sielos peizažą – jau-
nas, bet jau nemažai negandų patyręs vienišas provin-
cijos inžinierius apsėstas kankinančių minčių apie žmo-
nijos likimą. Ši asmenybė turi nemenkų magiškų galių: 
atsitiktinė jo pašnekovė po kelių susitikimų tavernoje 
sugriauna savo socialinį turtingos aukštuomenės damos 
statusą, atsisako prabangių rūmų su tarnų svita ir netgi 
žmonos, motinos bei namų šeimininkės pareigų...

tuo pat metu belmondo vaidino ir italijoje: kartu 
su sophia Loren nusifilmavo rimtoje antifašistinėje juos-
toje Čiočiarė (1960), kurią pagal alberto moravia roma-
ną sukūrė italų neorealizmo klasikas vittorio de sica, o 
linksmoje nuotykinėje philippe’o de broca komedijoje 
Kartušas (1961) jo partnerė buvo claudia cardinale, kuri 
dešimtmečiams praėjus autobiografinėje knygoje Man 
pasisekė rašė: „Kartušo filmavimas, ypač meilės scenos, 
buvo ištisa beprotybė. <...> belmondo nuolat sugalvoda-
vo visokiausių juokų ir žaidimų – ir filmavimo aikštelėje, 
ir už jos ribų.“

aktoriaus kolekcijoje – daugybė personažų iš serijos 
„policininkai ir vagys“, visokių egzotiškų asmenybių, 
kaip antai prancūzu apsimetantis kinas linksmoje sep-
tinto dešimtmečio ph. de broca juostoje Kino nutikimai 
Kinijoje. nuo vaidmens prie vaidmens belmondo tobuli-
no savo artistinę manierą – ekspresyvią, sprogią, neretai 
burleskišką, leidžiančią jam vis ryškiau nuspalvinti ko-
medijos erdvei priklausančius įvaidžius čia itin rafinuo-
ta ironija, čia tiesiog neįmantriu humoru, linksminančiu 
žiūrovo sielą netgi nepriklausomai nuo to, ar apskritai 
čia dera linksmintis: būna, kad žiūrovas šypteli anksčiau, 
nei subręsta meninė idėja, juk konservatoriški įgūdžiai 
irgi labai svarbūs!

tokių artistinių atradimų ir meninių asociacijų fejer-
verku tapo belmondo sukurtas įvaizdis godard’o tragi-
burleskoje Beprotis Pjero (1965) Lionelio White’o (1905–
1965) romano motyvais. čia dera prisiminti v. nabokovo 
posakį: „satyra – tai pamokymas, parodija – žaidimas.“ 
godard’o juostoje aiškiai matyti ir viena, ir kita. Filmo 
pradžia – satyrinio pobūdžio: klestintis rašytojas Ferdi-
nandas (belmondo) gyvena prabangiame name su gra-

žuole žmona ir nuostabiais vaikais, kuriems, gulėdamas 
pūtų vonioje, skaito klasikinius tekstus, šitaip ruošdama-
sis eiliniam namų pokyliui, į kurį jau renkasi pasipuošę 
elitiniai svečiai... (Šios scenos prasmės ir stiliaus atžvilgiu 
gali būti laikomos įžanga į garsiąją Luiso buñuelio kino 
satyrą Kuklus buržuazijos žavesys, 1972.) pokyliui įsiūžus, 
namų šeimininkas, pajutęs maištininko dvasios galią ir 
iškrėtęs keletą buržuazinę publiką šokiravusių pokštų, 
išvyksta iš namų tiesiog į niekur, ketinąs nuo šiol gyventi 
savo nuotykinių detektyvų herojų gyvenimą. pamokan-
čią satyrą keičia smarkus, pašėlęs žaidimas.

į fantastinę ekspediciją Ferdinandas pakviečia jau-
nutę guvernantę; ją vaidina anna Karina – nepaprastai 
gracinga, išraiškingo veido ir nepriekaištingo stiliaus 
jausmo aktorė. iš pradžių sumanus pjero ir naujoji jo Ko-
lombina apsistoja dailininko studijoje paryžiuje, kurioje, 
kitaip nei pustuščiose Mažo kareivio erdvėse, stulbina Ti-
ger parduotuves primenanti gausybė visokiausių daik-
tų, tarp jų – modernistinio pobūdžio paveikslai ir net... 
kruvini lavonai, į kuriuos herojai nekreipia nė mažiau-
sio dėmesio. paskui jie leidžiasi į automobilių žygį ir su 
įkarščiu žaidžia detektyvinius žaidimus: šaudo, slepiasi, 
kažką vejasi, nuo kažko pasprunka... Šioje – ilgiausio-
je – juostos Beprotis Pjero dalyje galima įžvelgti pirmuo-
sius žingsnius į Françios truffaut Tegyvuoja sekmadienis 
(1983) arba netgi į Quentino tarantino Kriminalinį skaitalą 
(1994). tačiau F. truffaut komedijoje viskas baigiasi ve-
dybomis bažnyčioje, o j. L. godard’o – kruvina atomaz-
ga pagal Commedia dell’arte tradicijas. žydrajame krante 
iš pavydo ir keršto išprotėjęs pjero nužudo savo Kolom-
biną ir ją pagrobusį vietinį arlekiną ir žydrais dažais iš-
sidažęs veidą susidegina pasakiško grožio vietovaizdyje 
tarsi patvirtindamas režisieriaus mintį, jog menininkas 
negali pabėgti nei nuo savęs, nei nuo gyvenimo, o jo 
fantazijų pasaulis – tik laikinas ir, deja, nepatikimas prie-
globstis. tą pačią rašytojo ir jo herojaus virtimo vienas 
kitu temą belmondo interpretavo ph. de broca komedi-
joje Neprilygstamasis (1973).

septinto ir aštunto dešimtmečių sandūroje belmon-
do vėl filmuojasi „naujosios bangos“ režisierių filmuose, 
pavyzdžiui, 1969-aisiais – F. truffaut juostoje „Misisipės“ 

Čiočiarė, 1960

Beprotis Pjero, 1965
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sirena; čia jo partnere buvo garsioji catherine deneuve. 
tai nuoseklus, kiek ironiškas pasakojimas apie naivų 
turtuolį plantatorių atokioje vandenyno saloje, suma-
niusį vesti per susirašinėjimą pažintą moterį. jis džiu-
giai pasitinka transkontinentiniu garlaiviu Misisipė į jo 
„bananų rojų“ atvykusią paslaptingą gražuolę, nedels-
damas tuokiasi ir perleidžia jai didžiulę savo milžiniško 
turto dalį, nė nenutuokdamas, kad ji, o’henry žodžiais 
tariant – „atkakli apgavikė“, nusikaltėlių gaujos narė ir 
netgi tikrosios nuotakos nužudymo bendrininkė. tolygi 
belmondo personažo transformacija (galbūt dėl santuo-
kinių ryšių šventumo) iš nukentėjusiųjų į nusikaltėlių 
kategoriją sudaro jo vaidmens branduolį ir suteikia jam 
psichologinės dinamikos.

„Misisipės“ sirenos herojus, kaip ir dauguma anks-
tesnių belmondo personažų, net nepriklausomai nuo 
situacijos iš esmės žavus, galantiškas ir patrauklus dėl 
įgimtam taurumui artimo vidinio nuoširdumo (šių savy-
bių visuma sudaro meninį nuolatinio artistinio belmon-
do statuso pagrindą), o štai c. chabrolio kino pamflete 
Daktaras Popolis (1972) garsusis aktorius drąsiai pasirodo 
kaip vulgarus, šlykštus eskulapas, viską nusmukdantis 
į nešvankaus anekdoto lygmenį; šitaip žiūrovui atsivėrė 
nauja – tikrai šabroliškoji – jo talento briauna.

didį finansininką avantiūristą staviskį to paties pa-
vadinimo alaino resnais filme (1973), sukurtame „praš-
matnaus retro“ stiliumi, belmondo dosniai apdovanojo 
impozantišku žavumu ir plačiomis pažiūromis, nepaisy-
damas šiam personažui būdingo dalykiško, net plėšrū-
niško miklumo. panašiai kaip didysis getsbis F. s. Fitz-
geraldo romane, staviskis rengiasi tiesiog stulbinamai 
elegantiškai, kruopščiai rinkdamasis vis kitokią ryškią 
butonjerę naujam kostiumui, o vienišą širdies damą ka-
vinėje liepia apsupti didžiuliais rožių ir chrizantemų 
krepšiais, tačiau piniginėse aferose jis, kaip ir getsbis, 
negailestingas. daug kas sieja staviskį su finansiniu 
machinatoriumi sakaru, e. Zola romanų Grobis ir Pini-
gai veikėju: nežabotas gobšumas, bet kokių priemonių 
tinkamumas siekiant praturtėti, ryžtas visada pradėti iš 
naujo net suvokiant bankroto neišvengiamybę. taupyda-
mas savo „brangų“ laiką, staviskis net miega kontoroje: 
jam pabudus prašmatnioje lovoje, matome didžiulę tar-
nybinę banko patalpą ir dešimtis klerkų, kurie laksto su 
popieriais, duoda vienas kitam nurodymus, kažką rašo, 
šitaip bendromis pastangomis pūsdami naują muilo bur-

bulą, kuris netrukus būtinai sprogs. Filme nemažai „kal-
bančių“ detalių – apie paslėptą iš pažiūros respektabi-
laus staviskio nevalumą byloja šiurkštus lengvabūdiškas 
gestas gesinant brangų cigarą grietinėlėje su braškėmis... 
„savęs pateisinimo“ ironijos persmelktoje filmo pabai-
goje sprunkantis nuo neišvengiamos bausmės staviskis 
mėgina pasislėpti kalnų trobelėje – tai primena v. nabo-
kovo romano Neviltis finalą.

Kurdamas ekraninį staviskio portretą, belmondo 
panaudoja plačiausią raiškos priemonių arsenalą – nuo 
stambaus satyrinio ar groteskinio potėpio iki subtilaus 
vinjetinio psichologinio brūkšmo. galima manyti, kad 
darbas filmuose Beprotis Pjero, Daktaras Popolis ir Staviskis 
sudaro tam tikrą triptiką, atitinkantį ypatingą aktoriaus 
kūrybinę brandą ir meistriškumo suklestėjimą.

daugumai belmondo įvaizdžių būdinga nemenka 
išcentrinė jėga, kitaip tariant, pagrindinis – solinis, sti-
prus – jo personažas nulemia kitų figūrų judėjimą me-
ninėje filmo sistemoje. Kita vertus, aktorius nuostabiai 
vaidina duete, ypač su panašaus pajėgumo partneriu. 
pavyzdžiui, su savo bendraamžiumi alainu delonu, ku-
ris šitaip atsiliepė apie belmondo: „aš juo žaviuosi. jau 
šitiek metų mes kartu bėgame šimtą metrų. mus sieja 
brolystė. mano gyvenimas yra jo gyvenimas, o jo – mano. 
visa, kas jam rūpi, rūpi ir man.“2 iš tikrųjų belmondo 
ir delonas artimi ir savo likimu, ir įkvėpimu: juos abu 
pastebėjo ir palaimino didysis jeanas gabinas, abu tapo 
pasaulinio kino žvaigždėmis, abu – garbės legiono ordi-
no kavalieriai (belmondo gavo šį aukštą apdovanojimą 
anksčiau, 1982-aisiais, ir, kaip byloja legenda, pirmas jo 
pasveikinti atvyko delonas). drauge jie nusifilmavo tik 
kelis kartus: 1958 metais marco allégret filme jaunimui 
Būk graži ir tylėk, paskui rené clément’o Ar dega Pary-
žius (1965), o jacques’o deray juostoje Borsalinas (1969) 
apie ketvirto dešimtmečio marselio gangsterius bičiulius 
delonas ir belmondo pademonstravo itin darnų duetą: 
čia ir koloritinis portretiškumas, ir „aplinkybinis“ gesto 
tikslumas, ir subtili ironija... abu aktoriai – kiekvienas sa-
vaip – ne kartą interpretavo vienatvės temą. g. K. ches-
tertonas kartą pastebėjo, kad „vaizduoti vienišo žmogaus 
jausmus labai įdomu, bet nedera pernelyg nutolinti jo 
nuo „choro“. rašytojas, reikia manyti, „choru“ vadina 
apibendrinantį socialinį-psichologinį aplinkinio gyveni-
mo įvaizdį. visuomet rimtas, aistringas tragikas aristo-
kratas delonas atrodo pasitraukęs nuo šio „choro“ bent 
pusžingsnį toliau nei įprasta, o štai demokratinės pri-
gimties belmondo – ar jis vaidintų kine, ar teatre, kur 
jam teko būti ir anglų scenos legenda edmundu Keenu 
(a. dumas pjesėje Kynas, arba Pakrikimas ir Genijus), ir 
cyrano de bergeracu (romantinėje edmond’o rostand’o 
pjesėje) – visur ir visada yra bent pusžingsniu arčiau 
„choro“, tai yra mūsų visų, nes, kaip sakė nuostabio-
ji breta e. hemingwayaus Fiestoje, „jis savas žmogus... 
savas, visai savas. aišku kaip diena. iš karto matyti.“3

iš rusų kalbos vertė a n d r i u s  K o n i c K i s

1 vertė aleksys churginas.
2 А. Брагинский. Ален Делон. – Эксмо, Москва, 2003, с. 377.
3 e. hemingway. Fiesta (vertė povilas gasiulis). – Žaltvykslė, vilnius, 

2006.

„Misisipės“ sirena, 1969
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pakiliai alsuojanti veikėjų žaismė sukasi, mirga 
kurdama darnią spektaklio visumą. stebėtinas kūnų 
lankstumas – tai akivaizdus jaunystės pranašumas, tai 
gebėjimas priešintis nenumaldomos gamtos dėsniui – 
gravitacinei traukai. aktorių pasirinkimo kriterijus pagal 
apibrėžto amžiaus ribas aiškus: eimunto nekrošiaus su-
manytą gaivališką plastikos stichiją geba kurti tie, kurių 
dar netramdo nei sąmonės, nei fizinio brandumo našta.

scenovaizdis, išniręs pirmosiomis spektaklio akimir-
komis, kreipia žiūrovų dėmesį esminių, vizualiai išreikštų 
ženklų link: iš kairės ir dešinės kylančios stygos įrėmina 
veiksmo erdvę. jos – tarsi spinduliai, subėgantys į šviesos 
ištakas padangėje. stygų juostos tampa vartais, kviečian-
čiais herojus į veiksmo aikštę. Kitas įtemptų stygų pluoš-
tas, atsiradęs statytojų valia, sujungia žiūrovų salę su ram-
pos slenksčiu; stygos, peršokusios orkestro duobę, renčia 
taką tarp kasdienybės ir scenos pasaulių, tarp žemiškos 
lemties ir svajonių vizijos. horizontaliai nutįsusi jungtis, 
atlikėjams giedant Karvelėli mėlinasai, pasiūlo užuominą 
visuomenei, dar nepamiršusiai žemdirbių kultūros: stygų 
pluoštas – tai tyliai klegančių audimo staklelių siluetai. 
deja, šių ir kitų užuominų, kaip liudija užsienio spauda, 
nebuvo lemta suprasti vakarų žiūrovams. jie įsidėmėjo 
„pinkfloidinių“ garsų invaziją, bet neatpažino čiurlionio 
bylojimo, atveriančio sakralius muzikos horizontus.

Kasdienių reikalų našta nukeliama į požemį: pa-
slaptingasis muziejų ir archyvų saugotojas (audronis 
rūkas), surinkęs iš scenos veikėjų visa, kas žemiška ir 
daiktiška, slepia juos dėžėse, sukrautose orkestro duo-
bės ertmėje. Lai ši žmogaus patirtis sustingsta, laukdama 
ateities kultūros archeologų.

akimirksniu pralekia kūrinio pradžios pusvalandis; 
scenos šurmulyje negirdėti žmogaus balsu artikuliuotos 
kalbos. bet veiksmo erdvė skambėte skamba nuo inten-
syvaus somatinių ženklų choralo. visos kūno plastikos 
formos – šokis, pantomima, mimika – įsuktos į gyvastin-
gą veikėjų choro giedojimą. erdvė prisipildo ženklų kal-
bos, palikdama vokalinei raiškai tik epizodinį vaidme-
nį. Kaip ir ankstesniuose nekrošiaus pastatymuose, čia 
„glostymas“ – vizualiai prasmingas akcentas, rankų pri-

j u o z a s  a l g i m a n t a s  k r i k š t o p a i t i s

Vilties metafora, 
nuskambėjusi 

universalių ženklų akordais
Eimunto Nekrošiaus spektaklio „Rojus“ premjera; interpretacija pagal Dante’s Alighieri 
„Dieviškąją komediją“. Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 2013 m. vasario 12 d. 
Scenografas – Marius Nekrošius, kostiumų dailininkė – Nadežda Gultiajeva, prodiuseris – 
teatras „Meno fortas“, koprodiuseriai – Vinčenzos miesto teatras (Italija) ir Tarptautinis 
Stanislavskio fondas (Maskva, Rusija).

silietimu „sušildantis“ gyvuosius; tai taip pat raminantis 
gestas, švelni emocijų išraiška ir šiame scenos pasaulyje 
įsigalinčios vienybės ženklas.

teatralizuoto veiksmo žaismė, jos reikšmių takai nu-
kreipti į galingai nuskambėjusį finalinį akordą. epizodų 
seka lėtai kyla nuo pianissimo akimirkų iki finalinio ap-
passionato forte, nuskriejusio į sakralias dausas, kurioms 
kontrapunktinius takus audė geniali čiurlionio kūrybinė 
galia; ji kilo ir aidėjo gaivinama romantinės renesanso 
epochos tradicijos.

renesanso žmogaus džiaugsmas savo kūno grožiu, 
pasididžiavimas jo galia nekrošiaus vaizduotės kūrinyje 
reiškiasi pirmaprade epochos optimizmo forma. dante 
alighieri dar nežinojo, kokios pragaištingos bus šio op-
timizmo pasekmės, nustūmusios XXi amžiaus civilizaci-
ją į nesustabdomo susinaikinimo bedugnę. simfoniniai 
čiurlionio kūrinio Miške epizodai, nuskambėję scenos 
erdvėje, dar neapčiuopia grėsmingai artėjančios Lem-
ties; ir vis dėlto taip sakyti būtų neatsargu – jo muzikoje 
jau prasismelkia neaiškios dramatiškos ateities šešėliai.

spektaklio finale liepto stygos virpa: jos jau beri-
bio vandenyno bangos, į kurių svaiginantį glėbį panyra 
dantė ir beatričė (rolandas Kazlas, ieva triškauskaitė) 
patirdami meilės katarsį. nyksta tikrovės krantų miražai 
palikdami nerealaus pasaulio viziją – žūstančios tikrovės 
viltį. bet gal čia tik mūsų vilčių metafora, gundanti ne-
apčiuopiamų reikšmių paslaptimi?

Rojus – subjektyvus, eimunto nekrošiaus išgrynintas 
dante’s alighieri kūrinio idėjos substratas, sublizgantis 
teatrinėje tikrovėje tarsi skaidrus kristalas, sutaurintas pa-
kilios ženklų ir nuspėjamų prasmių poetikos. prislopinti 
antikos tradicijos bruožai skleidžiasi kaip renesanso sie-
kių grožis, išreiškiamas lituanistinio turinio: iš etninės 
kultūros versmių veržiasi česlovo sasnausko išplėtota 
pirmapradė giesmė; galop jos esmė pasklinda muzikinių 
mikalojaus Konstantino čiurlionio vizijų aidais.

manau, nesuklysiu sakydamas: Rojus – trumpiau-
sias (1,5 val.) ir muzikaliausias eimunto nekrošiaus kū-
rinys. matyt, todėl ir ši esė apie nepakartojamus teatro 
stebuklus yra trumpiausia iš visų mano parašytų.
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e r n e s ta s   –  n e r i j u i
rodos, visai neseniai džiūgavom kartu patekę į interne-
tinės svetainės zaliazole.lt almanachą, kuris taip ir buvo 
pavadintas „almanachas“. stovėjom prie alaus bačkos 
ir pezėjom apie poeziją bei kitus dvasinius demonus, 
be kurių neišeina nei gyventi, nei išgyventi. tai buvo 
kokie gūdūs 2007-ieji – tyčia pavartojau „gūdūs“, kad 
atrodytų, jog ketinu nerijų sveikinti su vienuoliktąja 
knyga. žinoma, to, be abejonės, linkiu ir tikiu, kad jų 
bus. Kiekviena knyga turėtų tarsi stiprinti poeto vardą, 
atverti daugiau nepažintų erdvių, daugiau pasąmoni-
nių ar sąmoninių klodų, kuriuose mėtomės ir ieškome 
oro įkvėpti, kad ir sugižusio, kad ir rūgštaus, bet kitaip 
neįmanoma. Šiandien, nerijau, esi vertas turėti knygą, 
todėl ją ir turi, kitaip ir būti negali. Kad ir kokiame lai-
ke gyventume, gera poezija knygose šiaip sau nesimėto. 
Kadangi tai – tavo pirmoji, vadinasi, viena knyga lygu 
vienas poetas. tuo nuoširdžiai džiaugiuosi, bet ne už 
tave, o kartu su tavimi.

Keista, kai prisimeni, kiek laiko pralėbauta degtukų 
dėžutės bute, kuriame realiai ir parašyta tavoji, kiek ten 
tilpdavo kalbų apie „ką reiškia turėti knygą“, kiek ten 
tilpdavo „sunkių atsidusimų“, kurie virsdavo eilėraš-
čiais, ir kiek ten tilpdavo snukių... žodį „snukis“ labiau 
taikau sau, kad kitų neįžeisčiau, tačiau dažnai rytais 
ne tik man, bet ir kitiems ar kitoms veidrodis virsdavo 
„snuk rodžiu“. smagiai gyvenom buitiniame alkoholiz-
me ir tomis akimirkomis dėl nieko nesiparindavom (kalbi-
ninkai siūlytų keisti „nesukom sau galvos“, tačiau tikrai 
bent keletą kartų sau galvų vos nenusisukom).

dabar du dvylikti, ant literatūrinio stalo ropinėja tavo 
„nutrinami“ kovarnio kojelėm ir leidžia nagus į kiekvie-
no akių obuolius, išlesa prieš tai buvusį matymą ir lieka 
tai, kaip matai tu, nelieka to, kaip nereikia matyti, nors 
bet kaip matyti vis vien yra matymas, bet toks matymas 
yra nei šis nei tas, o kur tai pas moterį randasi, turbūt 
kiekvienas žino.

moterį paliečiau dėl to, kad ir tu pats mėgėjas jas 
liesti, čiupinėti jų iškilumus, žinoma, dvasinius, visa 
tai konvertuoti į sau prieinamą formatą ir užrašyti. tai 
tu sugebi padaryti subtiliai keistai, jų kvapą ne paslepi 
tarp eilučių ar žodžių, o tarsi supili lyg moters spalvos 
želatiną į mažus raidžių indelius. tai, kas kvepia, lieka 
amžinai „nenutrinama“, ypač moterys, ypač liūdesys ir 
tu, keistai žvilgčiojantis iš už eilėraščio strofos.

visada ne tik buvo, bet ir yra keblu nusakyti tavo 
poeziją. ne vieną kartą bandžiau tau ją apibūdinti, kaip 
įsivaizduoju, kaip matau aš, tačiau vis sustodavau pu-
siaukelėj. o gal tai ir neįmanoma, o gal to ir nereikia, 
tegul kiekvienas pajunta, tegul įsigyvena, susigyvena 
savaip, tegul išsitrina tuštumą iš savo dvasios celių ir 
apželdina tavo apologijom, įtvirtinimais, purslais ir pa-
sinėm, permušimais ir seansais, landšaftais ir promena-
dom, tegul gyvena pakeistu tvarkaraščiu ir susitikimais, 

K n y g o s

pirmosios bičiulių knygos

nerijus cibulskas. 
Nutrinami. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos lei-
dykla, vilnius, 2012

tegul būna tas, kuris vaikščioja vienas, tą dieną, kai ne-
sutikome paukščių.

nesutikome paukščių ir tada, kai senokai kartu ne-
šėm į pirmosios knygos konkursą rankraščius, eilėraščių 
kiekvienas buvom pridėjęs apie šimtą. vargu kuris iš 
tada buvusių tavajam rankrašty pateko į tavo pirmąją, 
galbūt tada ir pataikei pavadinimu „nutrinami“, nes jie 
neišvengiamai išsitrynė. gerai, kad tąkart nepavyko nei 
man, nei tau laimėt, nes būtume galėję jas atiduot tik 
stankui, kad pasikūrentų pečių, mažiau malkų sueitų.

ir pamenu, kai sužinojau, kad laimėjai pK, tiesa, iš 
tavęs paties, vaikštinėjom tąkart su balakausku Maximo-
je pastvėrę keletą „optimos linijos“ bambalių, dešrelių 
su tos pačios firmos brendu, paskambinai ir paklausei, 
ar žinau, kas laimėjo pK, atsakiau, kad ne, o tu pasakei, 
kad aš dabar kalbu su juo. pagalvojau, „o ba, pyst ir lai-
mėjo“. pamenu, kad metėm tą visą gausybę skaniausių 
valgių, tik pasilikom alų, aš dar pastvėriau kažko pigiai 
stipresnio, nes vien stipriai pigesnio nebūtų užtekę. at-
šventėm. Švenčiam iki dabar. viskas juda pirmyn, kad 
ir kaip keista tai būtų suvokti, kad ir kaip suvokus būtų 
keista, žingsnis žengtas, o į tą pačią pėdą dukart neįmin-
si, duok dieve, kad tai būtų tiesa, kad knyga ši būtų tąsa, 
kuri bręsta tavo pasąmonės giraitėj. dabar aš užkandęs 
tavo poezijos, bet skrandis tuščias. Lieki skoloj dešrelių, 
kurias priverčiau pasijusti nereikalingom dėl tavęs. Koks 
nors kinų filosofas pasakytų, kad visada tenka rinktis 
tarp dviejų mėsų. aš jau pasirinkau: matyt, tos dešrelės 
buvo labiau mėsos metafora, o tavo knyga – labiau me-
taforos mėsa.

n e r i j u s   –  e r n e s t u i
džiaugiuosi turėdamas galimybę papostringauti... o 
postringausiu šiek tiek apie kosmosą, šiek tiek apie 
mums visiems pažįstamą ir suvokiamą kasdienybę. nes 
kai perskaičiau Povų ežerą, man rodos, kad šie du dalykai 
nebeturi, o gal niekada ir neturėjo plonytės skiriamosios 
linijos. ir dar tuomet pagalvojau, kad jeigu, pavyzdžiui, 
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koks nors keliauti mėgstantis mažasis princas krautų-
si lagaminus, rinktųsi egzotiškas atostogas ir skristų į 
kitą planetą, rekomenduočiau jam odisėją po ernesto 
poezijos žemę. tiesą pasakius, ta žemė – irgi sąlyginis 
dalykas. greičiau tai daugybės veidrodžių žemė, o jie 
nepailstamai didina bei daugina ir šiaip gausiai apgy-
vendintas šio autoriaus poetines erdves. Kas negirdėjo 
legendų jau vien apie legendines degančias noreikos 
žirafas? tuo įsitikins ne vienas, kurio rankose atsidurs 
ši tikrovę per fantazijos mėsmalę rupiai permalanti poe-
zijos knyga. todėl, jeigu tikėtume paralelinių visatų eg-
zistavimu, galėčiau pasakyti, kad bent viena iš jų tikrai 
egzistuoja. tai žmogus, dėl kurio kaltės čia postringauju. 
Kurio jutimai, man vis dar esantys paslaptis, kužda, jog 
jis vedžiojasi „tiek raidžių, kiek reikia tekstui“. ir iš kur 
jisai žino, kiek reikia?

dar visai neseniai skaičiavau, kiek metų bičiuliauja-
mės su donu ernestu. skaičiai sako, kad štai dabar pra-
sidėjo dešimtieji pažinties metai. nekalbėsiu, ar daug 
tai, ar mažai, nes bičiulystės niekas nesveria metais, yra 
daug tikslesnių matavimo vienetų. bet dabar seniokiškai 
galėčiau atsidūsėti ir pasakyti, jog prisimenu tą pradžią. 
o pradžia buvo muzika – esminis elementas, kuris nuo 

senų laikų buvo glaudžiausiai susijęs su poezija, su sa-
komu žodžiu. tada, rodos, 2003-ųjų rudenį, su ernestu 
susipažinome Kaišiadorių miestelio perone. ambicingas 
vaikinukas, kuris jau tada siekė aprėpti kiek įmanoma 
daugiau jį dominusių sričių: repas ir tekstų rašymas, 
grafičiai, breikas. visa mūsų Kaišiadorių šutvė tuoj pra-
minė ernestą mažyliu. bet tai jokiais būdais nebuvo pa-
šiepiantis įvardijimas, nes iškart matėme, kad šis žmo-
gelis turi energijos ir minčių. ir teko savo akimis regėti 
viso to augimą. dabar juo toliau, juo labiau man gilesni 
atrodo ernesto vaizduotės klodai. nesumeluosiu: kartais 
norėčiau turėti bent krislą tokios išmonės, tokio kūrybi-
nio nesivaržymo ir iškeliavimo iš savęs. ir paklausiu: o 
ar gali visam tam atsirasti riba, ar nėra rizikos perdegti? 
Kai kam e. noreikos poezija gali pasirodyti kaip keista 
smėlio mandala: daug įmantrių metaforų, o spalvotos 
smiltys dilgčioja į smegenis. bet jo poezijoje vaizdas iš-
gali nupiešti vienatvę. tai, mano manymu, būtų vienas 
galimų Povų ežero perskaitymo būdų. oficialiąją ernesto 
versiją žinau, o maniškės įvardijimas – pastanga vaizdu 
užrašyti iškoncentruotą emociją. teigčiau, kad ernesto 
poezijos knyga – vienos emocijos knyga.

žaviausia, kad ernestas net neabejodamas pasitiki 
savo poetinių kelionių magija. jis moka teksto scenoje ir 
fantazijos rampų šviesoje pastatyti keletą gulbių, povų, 
pakedenti jų plunksnas kažin kokiu anapusiniu vėju 
ir surengti stulbinantį kreivų veidrodžių šou. va tau ir 
stogelių planeta. gerai, kai tie stogeliai kartais teigiamai 
pavažiuoja. tuomet ir belieka prikurti ir tuo patikėti, 
arba tikėti ir po to prikurti. tačiau net ir vengiant įvai-
rių tamsybių beigi mistifikacijų, kartais poezija atrodo 
būtent toks reikalas. tik va teiginys iš eilėraščio Anapus 
mane verčia abejoti: „man sakė anapus nėra nieko tikro.“ 
nežinau, kas tau taip sakė, ernestai, greičiausiai ir tau 
pačiam vieną ilgos nemigos naktį visa tai prisisapnavo 
kaip psichodelinis metasapnas. savo tekstais šioje kny-
goje tu jau parodei, kad ten kažko yra. ir tegul keliauja 
tavo eilėraščiai sklandžiai per skaitytojų sąmonių sklen-
des, tegul pasiekia tuos, kuriuos turėtų pasiekti. manau, 
ernestai, kad salvadoras tavimi šiandien didžiuotųsi.

ernestas noreika. 
Povų ežeras. – Naujoji 
Romuva, vilnius, 2012

paėmęs į rankas naują knygą, iš pradžių pažvelgiu į vir-
šelį. dar nepradėjus skaityti knygos, mane suintrigavo 
teiginys ketvirtame viršelio puslapyje: „nereikėtų nu-
stebti patyrus, kad beveik visus romano skyrius galima 
skaityti kaip atskirus kūrinėlius, iš kurių sumontuota 
keliamatė daugiaspalvė, daugiaprasmė mozaika – įvai-
rialytis kūrinys, ir jo neįmanoma aprėpti vientisu, neiš-
skaidytu žvilgsniu, neįmanoma vertinti vienu aspektu, 
pritaikyti kokią nors schemą arba susidaryti apriorinę 
nuomonę.“ susimąsčiau... ar iš tiesų neįmanoma p. venc-
lovo knygos Iš tamsos į tamsą vertinti vienu aspektu? o aš 

a l g i m a n t a s  l y v a

iš šviesos į šviesą
pasišoviau aprėpti šią knygą vientisu žvilgsniu ir pritai-
kyti jai loginę schemą. raktą šiai sunkiai užduočiai pa-
sufleravo pats autorius: „paskutinis klausimas gali būti 
ir toks: ar iš tikrųjų gyvenai savo gyvenimą? o gal tik 
įsivaizdavai, kad gyveni? buvai artimas ar svetimas pa-
čiam sau ir kitiems?“ (p. 292) taigi, panagrinėsiu p. ven-
clovo knygą tik vienu aspektu – ar pagrindiniam, neįvar-
dintam, romano personažui pavyko nugyventi tikrą, 
autentišką, prasmingą gyvenimą, ar jis visose gyvenimo peri-
petijose išliko savimi, o gal tapo tik nenuspėjamų aplinkybių 
auka, žaisliuku, marionete? romanas prasideda rūsčiais 



72N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 3 ,  N R .  1  ( 5 8 2 )  

petras venclovas. Iš 
tamsos į tamsą. – Versus 
aureus, vilnius, 2012

pokario metais. rezistentai, stribai, paprasti kaimiečiai... 
ar jie išliko savimi? manau, tokių klausimų jie tikrai ne-
kėlė. paprasti Lietuvos žmonės tikrai nesijautė nei mari-
onetėmis, nei žaisliukais. jie vargo, kentėjo pažeminimus 
ir skurdą, bet išliko savimi. stribai, skundikai ir išdavi-
kai, be abejo, tapo totalitarinės sistemos žaisliukais, ma-
rionetėmis – jie nebuvo artimi nei sau, nei kitiems. re-
zistentai – stiprūs žmonės, savo krauju aplaistę 
gimtuosius miškus, nenorėjo prarasti savasties, vergauti, 
parsiduoti. jie realizavo save iki maksimalios ribos, todėl 
verti didvyrių vardų. autorius teisus – paprastumas, pa-
dorumas, darbas ir atlaidumas padarė paprastus kaimo 
žmones didžiais. Kaimo žmonių nesutraiškė ciniška sis-
tema, nors pervažiavo visiems per nugaras. „tėvas, nors 
ir beraštis, buvo kolūkio brigadininkas. motina turėjo už 
jį viską sutvarkyti: sėdėdavo abu iki pusiaunakčio – skai-
čiuodavo, rašydavo darbadienius, pildydavo tabelius ir 
žiniaraščius...“ (p. 52) asmenybių destrukcija prasidėjo 
„brandaus socializmo“ laikotarpiu. beveik visuotinai įsi-
gali karjerizmas, pataikavimas sistemai siekiant šlovės ar 
materialių gėrybių. „išlikti savimi“ tampa nemadinga ir 
nuostolinga. prarandamas tikėjimas, meilė gimtajam 
kraštui ir net paprasčiausias padorumas. atsivėrusią 
dvasios tuštumą užpildo alkoholis. Kai kurie inteligen-
tai, net ir patyrę didžiulį totalitarinės sistemos slėgį, ne-
pasidavė. jie nugrimzdo į tylią vidinę rezistenciją, todėl 
ir išliko patys savimi. romano herojus, kaip ir visi, gy-
veno didžiuliame kalėjime ir nelaukė jokių prošvaisčių. 
„ūmai nusmelkė mintis, kad tolesnis tavo gyvenimas 
bus apniukęs kaip ši diena, kad nieko ypatinga nebeat-
sitiks, viskas tik nuobodžiai kartosis. tą akimirką pasi-
vaideno, kad jau viską esi patyręs, kas gali nutikti žmo-
gui: atitolimą nuo artimųjų, vienišumą, nusivylimą 
meile, baironišką nuobodulį, bodlerišką niūrumą, mir-
ties alsavimą į pakaušį ir netgi matęs jos veidą.“ (p. 79) 
visagalė ideologija rėkė: jau greitai, labai greitai, visi ta-
rybiniai žmonės bus sveiki ir laimingi, nes to nori parti-
ja. reikia tik laukti ir sunkiai dirbti vardan šviesaus ry-
tojaus. viskas numatyta ir nuspręsta. asmeninės 
pastangos yra bevertės ir netgi žalingos, nes jos skatina 
pesimizmą ir abejones. bet šviesų rytojų temdė ligos, se-
natvė ir neišvengiama mirtis. todėl biologinė mirtis 
buvo sumaniai maskuojama mokslo pažanga ir socializ-
mo laimėjimais. mirtis – tabu. apie ją buvo uždrausta 
viešai kalbėti. „iš tikrųjų prieš tave tuštuma, tamsos prie-

angis. neįsivaizduojamas potyris – išsiskaidyti atomais. 
būvis, kurio nelemta žmogui suvokti, tačiau esi privers-
tas mėginti, klysti, neigti.“ (p. 135) tarsi neliko jokio pa-
grindo, dvasinės atramos. jau nesugrąžinamai prarastas, 
primityvus mūsų senelių dvasingumas, o socialistinis 
realizmas ir dialektinis materializmas jau nebegalėjo už-
pildyti vidinės tuštumos. Kai prarandamas tikėjimas, 
gyvenimo prasmė tampa tik intelektualia abstrakcija. 
„Kaip sako lotynai, laikai pasikeitė, ir mes pasikeitėme 
kartu su jais, tad dabar kalbėti apie gyvenimo prasmę 
pasidarė tiesiog juokinga, gal net nepadoru. gali tik pats 
sau vienas apie tai mintyti. bet juk ta prasmė neišnyko?“ 
(p. 191) taigi, ar daugiaspalvėse gyvenimo situacijose 
romano herojus išlieka savimi? manyčiau, kad taip. jis 
nežino nei universalių, nei konkrečių prasmingo gyveni-
mo receptų. bet vieną dalyką žino neklystamai: nusivy-
limas, apatija, dvasios atrofija, besaikis aistrų tenkinimas 
ir godumas – tikrai nėra jo gyvenimo tikslas. turėdamas 
tokią nuostatą, jis neabejotinai išlieka savimi ir netampa 
totalitarinės sistemos marionete ar aplinkybių žaisliuku. 
romano herojus nemeluoja nei sau, nei kitiems, kad žino, 
kas bus, kai nusileis gyvenimo spektaklio uždanga. bet 
jis tvirtai žino, kad to nežino niekas. todėl jo niekas ne-
apgaus, nemulkins. jis netaps nei partijos, nei gudragal-
vių intelektualų ir filosofų žaisliuku. matyt, todėl roma-
no herojaus pozicija tampa stojiška, tvirta. jis gyvens iki 
galo, kad ir kas atsitiktų. jis patirs gyvenimą tokį, koks 
jis yra: be barokinių pagražinimų, be saldžios hipnozės, 
be rožinių akinių. jis giliai, iki pat kaulų, sugers karčią 
tiesą, todėl išliks tvirtas, nors ir pats nežino nei tikrosios 
savo galios, nei jos šaltinio. romano herojus yra jautrus 
ir atviras, todėl jį traukia meilė, romantika. jis nedvejo-
damas pasineria į švelnų ir gundantį moterų pasaulį, bet 
ir ten neranda gyvenimo prasmės. „pasiblaškei, panardei 
po moterų pasaulį, dažniausiai nepažinų vyrams, įgijai 
patirties. Kartais juk sakoma, kad pralaimėti nėra blo-
giau, nei laimėti, nes karti patirtis galbūt net vertingesnė 
už trumpalaikį laimėjimo džiaugsmą.“ (p. 176) autorius 
neklysta, kiekvieno žmogaus egzistencija yra tragiška. 
gimei, gyvenai, mirei... Štai ir viskas... o kur dievas? 
romano herojų slegia ryšio su Kūrėju nebuvimas. sako-
ma, jei žmogus kalba su dievu – jis tikintis, jei dievas 
kalba su žmogumi, jis šizofrenikas. galbūt dievas kas-
dien mums padeda ir moko, bet mes, deja, jo negirdime... 
neretai gyvenimas virsta ligoninės palata, iš kurios yra 
tik du keliai – į morgą ar į miesto džiungles... tuomet 
„...į galvą ateina tik orfikų teiginiai apie žmogaus dua-
lizmą ir sielos geismą išsivaduoti iš jai nepaklūstančio 
kūno. siela siekia išlikti švari, ji bjaurisi kūnu, suvargu-
siu, pradedančiu atsiduoti nebuvimo kvapais, tačiau turi 
kentėti kartu su juo, jai vis dar nelemta išsprūsti laisvėn.“ 
(p. 142) sakoma, ką dievas myli, tam duoda kryželį... 
Lietuva nusėta kryžiais, bet romano herojui jie, deja, ne-
gali padėti... gal mes grūdinami it plienas? nežinia... 
Kad ir kaip ten būtų, romano herojus atmeta suicidines 
mintis ir sąmoningai renkasi kančią. „tereikia perlipti 
per turėklus. ir tu, praradęs svorį bei visus pojūčius, nu-
eitumei tolyn, gilyn į tamsą. Kokia turėtų būti neapsako-
mai maloni būsena: nejausti, nežinoti, nebijoti, nesikūp-
rinti, nesityčioti, nesižeminti, nieko nesitikėti.“ (p. 201) 
skaitant šią knygą, man susidarė įspūdis, kad autorius 
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pasitinkant leidinį, keliantį jautrių kultūros sėkmei as-
menų susidomėjimą, verta prisiminti pagrindinės apta-
rimo sąvokos turinio bruožus, artimus pasirinktai temai: 
knygoje – šiame esminiame pasaulio kultūros sande – 
kaupiasi žmonijos išmintis. tad knyga, pasirodanti kny-
gynuose, sujaudina kiekvieną raštingą asmenį. be to, 
knyga – tai paskata atpažinti kasdienybės banalybėje 
glūdinčias vertybes, kurių dabar taip reikia mūsų sutri-
kusiai, politinių ir ideologinių srovių manipuliuojamai 
visuomenei. manau, nedaug atsiras norinčių paneigti 
teiginį, kad naujos turiningos knygos pasirodymas yra 
kultūrą ugdantis įvykis. tad tampame svarbaus kultūros 
įvykio liudininkais: susitinkame su albumu, atveriančiu 
dalios mataitienės meno pasaulį – labai įvairų ir jaudi-
nantį tuos, kurie yra pasirengę suvokti meno reikšmę, 
išryškėjančią žmonijos istorijos kelyje.

Knygoje, teisingiau tariant, su įkvėpimu parengtame 
albume, nerasime „baltose pievose besiganančių juodų 
avelių“. čia iš leidinio, tarsi iš nebylios kosminės nakties, 
išnyra mataitienės meninė tikrovė, daug galingesnė nei 
faktų tiesa. čia, būtent čia, atsiveria tos erdvės, kurias 
sukuria žemiškasis demiurgas – kūrybinių galių kupina 
individualybė, visuomet unikali, autentiška ir nepakar-
tojama.

iš tamsos viešpatijos knygos lapuose kyla skamban-
ti piešinio struktūra, tapdama grafikos, tapybos, teatro 
erdvės meno kūriniais ir išraiškingais koliažais. dėmesį 
patraukia kūrinių išdėstymo įvairovė. albumo leidėjai 

j u o z a s  a l g i m a n t a s  k r i k š t o p a i t i s

knyga, atverianti kūrybai 
atsidavusios asmenybės meną

Dalia Mataitienė. Paveikslai. Ornamentinės 
struktūros. Teatras / sudarytojai d. mataitienė 
ir h. Šabasevičius. – Krantai, vilnius, 2012

švelniai primena, kad kažkas, nepaliaujamai sukdamas 
gyvenimo kaleidoskopą, testuoja romano herojaus sąmo-
nę. ir galbūt kančios patirtis yra daug vertingesnė? ne-
sustabdomai bėga laikas... dar vienas knygos skyrius, 
dar vienas veiksmo posūkis... tarsi tuščiai, beprasmiškai 
sukasi kaleidoskopas, kol pagaliau iškrenta unikali stiklo 
šukių kombinacija. Lietuva tampa laisva... Kardinaliai 
pasikeičia asmenybės tapsmo laukas. pasibaigė tylios, 
intelektualios rezistencijos metas. pribrendo laikas akty-
viai pozicijai. romano herojus džiugiai sutinka laisvę, 
bet jis supranta, kad, pasibaigus atgimimo euforijai, pra-
sidės sunkus, daug ištvermės reikalaujantis darbas. ar 
išliks jis doras? ar nepasuks grobuonišku, išdavikišku 
prichvatizacijos šunkeliu? autorius nė kiek neabejoja 
moraliniu romano herojaus pasirinkimu – jis pasirengęs 
išlikti savimi ir kovoti. „tankai neišniro iš tamsos, tačiau 
jautei juos esant ten. tavyje glūdintys žvėrys vėl susikibo 
tarpusavyje ir bandė nutverti vienas kitą už gerklės. 
nuolankumo žvėris ir priešiškumo žvėris. jie niekur ne-
dingo. Kas juos pažadino? nykus vikšrų žlegėjimas? 

praeities sopuliai? o gal jiems davė ženklą kūdikystės 
siaubas ir dar vaikystėje užsimezgusi neapykanta, kuri 
tik keičiasi, mainosi, bet neišnyksta?“ (p. 237) romano 
herojus pasiryžęs įveikti vidinius demonus ir išorinį su-
svetimėjimą. tauta, kaip ir jis pats, turi atgimti naujam 
prasmingam gyvenimui. „norim to, ar nenorim, vis la-
biau įsivyrauja profesinis, tarnybinis, visuomeninis ben-
dravimas, šeimos institucija skilinėja, yra, artimiausi 
žmonės susvetimėja arba net tampa priešais...“ (p. 238) 
Kosmopolitinė stichija griauna tautos pamatus. romano 
herojus neabejoja – išlikti savimi reiškia būti lietuviu bet 
kokiomis aplinkybėmis, bet kokiomis sąlygomis... taigi, 
pabaigęs versti knygos lapus, galiu drąsiai konstatuoti: 
romano herojus visose gyvenimo peripetijose išliko savi-
mi ir netapo niūrių aplinkybių auka nei marionete. man-
ding, toks yra šios įdomios knygos leitmotyvas ir moto. 
nepaisant minorinių epilogo sąskambių, knyga nėra nei 
nihilistinė, nei pesimistinė. skaitant galima pajusti ku-
klų, atsargų optimizmą, kad žmogaus gyvenimas nėra 
beviltiškas šviesos spindulėlis beribėje tamsoje.
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atsisakė teminių skirsnių, nušviečiančių pavienius žan-
rus. ir tai ryškus rezultato pranašumas. Knygoje-albume 
vizuali medžiaga persipynusi: čia regime scenografines 
idėjas ir figūrų improvizacijas, teminius ciklus ir spek-
taklių kostiumus, realizuotus scenovaizdžius ir teatrines 
vizijas, nesulaukusias premjerų. tokia žanrinė kaita ne 
tik paryškina kūrinius, bet ir prikausto žiūrovo dėmesį, 
sukeldama poreikį gilintis į kūrinių turinį.

Kiekvienas dailininkas trokšta surengti savo kūrinių 
parodas. tai natūralus individo poreikis dalintis savo 
mintimis su šalia esančiais, su visuomene, kurios neat-
siejama dalis yra pats kuriantysis. tačiau parodos ati-
daromos ir netrukus uždaromos. taip nutinka ir teatro 
gyvenime – spektaklis po kelių valandų baigiasi. jeigu jis 
dar kartojamas, vėl atsivėręs scenoje, tampa jau šiek tiek 
kitoks. spektaklius ir dailės parodas galima užfiksuoti 
kino bei videojuostose. deja, jos niekada jau nebus au-
tentiškos, „gyvos“ raiškos faktas, alsuojantis natūraliai. 
tai – jau virtualios realybės faktai. tačiau yra dar vienas 
meno kūrinio autentikos „atgaivinimo“ būdas – tai al-
bumas. nuo knygos meno profesionalų kompetencijos, 
nuo jų dizaineriškų sugebėjimų priklauso meno kūrinio 
„prisikėlimo“ dvimatėje popieriaus erdvėje sėkmė. da-
lios mataitienės kūriniams pavyko. Knygos kūrėjai, iš-
ryškinę esminius dailininkės kūrybos bruožus, sugebėjo 
skaitytojams-žiūrovams perduoti dalį meno virpesių, 
sklindančių paslaptingais pasąmonės labirintais.

nepaisant ribotų spaudos galimybių konkuruoti su 
meno kūrinių originalais, šiandien mes galime gėrėtis 
leidiniu, kuriame puikiai pateiktos kūrinių fotokopijos. 
žiūrovas, atsivertęs knygos pradžioje ciklą Septyni sudu-
žusios simetrijos atspindžiai, pakliūva į auksu žėrintį ver-
petą, kuriame tarsi plazdantys rojaus paukštės sparnai 
skleidžiasi fantastinės vėduoklės. toliau verčiant albumą 
aptinkame ciklus Septyni miriado lapai, Septyni kanonai, 
sukeliančius estetinį virpulį; čia pakilios nuotaikos nė 
kiek nesumenkina mažyčiai, veik pranykę spalvoti kūri-
nio elementai, kurie knygos lape nepastebimi dėl nepa-
kankamai išdidintų reprodukcijų. Šių ciklų, kaip ir kitų 
serijų, harmonijos visuma suskamba įvairiomis muziki-
nėmis formomis: šalia kontrapunktinių struktūrų kaitos 

aptinkame ir reprizų požymių, ir fugato slinktį, ir staccato 
trūkčiojimus, ir sonatiną, intonuotą žėrinčiais barkaro-
lės obertonais. savaip žavūs knygoje atsiveriantys ciklai 
Trapus ilgesys, Septyni Pietų kryžiaus ženklai, Žalčio kelio 
kryžius, Adventus, Išskaidyta erdvė; paminėti ciklai ir kitos 
įvairios teminės serijos yra vertos platesnio ir dėmesin-
go aptarimo.

tačiau nenorėčiau baigti pradėto pokalbio su skai-
tytojais, nes dar kirba paskata tarti kelis žodžius apie 
dalios mataitienės talentą, praturtinusį Lietuvos teatro 
erdvę1. jos ir povilo mataičio valia pirmapradžio grožio 
pavidalu Lietuvos padangėje gimė folklorinis scenos 
stebuklas, išlikęs mūsų atmintyje kaip mataičių teatras2. 
deja, šis nepakartojamas Lietuvos kultūros reiškinys, 
kurį esu pavadinęs Atgimimo šaukliu, buvo nužudytas 
mūsų pačių rankomis. (Koks paradoksas! neišdrįso so-
vietmečio režimas atlikti budelio vaidmens, tačiau be jo-
kių dvejonių lietuviškas „žandaras“ įvykdė nuosprendį 
sunaikinti mūsų kultūros unikumą.)

Leidinio puslapiuose matome scenografinių frag-
mentų, bylojančių apie iš etninės kultūros lobyno kylantį 
meną. prieš mūsų akis atsiveria mitologinė Strazdo – žalio 
paukščio paslapties užuominos; knygoje regime akimirką 
iš spektaklio Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva. Šis mataičių 
kūrinys – tai orus paminklas tiems įvykiams, kurie veik 
prieš septinis dešimtmečius įsirėžė į mūsų sąmonę kaip 
nepakeliamas skausmas; o šiandien jis, pakilęs iš leidi-
nio lapo, vėl sugrįžta kaip žiaurios praeities priminimas.

juodoje knygos erdvėje įspūdingai atsiveria sceno-
grafiniai dailininkės darbai, jų projektai ir maketai. ma-
tome realius kostiumus ir jų eskizus. Štai ir putino Val-
dovas, kurio scenografija ir kostiumų instaliacija sukuria 
sceninės erdvės pasaką, nuostabiai supintą iš lietuviškų 
lininių siūlų; ji išnyra kaip Lino kančios drama, nuskam-
bėjusi poetine gaida žemdirbystės kultūros sakmėse. 
Šiandien prisimenu šį spektaklį: mataitienės menas, at-
gijęs scenos tikrovėje, alsuoja ritualine valdovo rūmų pa-
slaptimi, tapdamas nenuginčijama teatro tiesa.

Leidinyje aptinkame ir tuos vertus ypatingo dėme-
sio teatrinius sumanymus, kurie dėl teatro vadovų abe-
jingumo ar dėl to meto ideologijai nepriimtinų dalykų, ar 
kitų priežasčių liko tik projektų ir eskizų išklotinėse kaip 
įspūdingos autorinės vizijos, provokuojančios vaizduotę 
(s. prokofjevo Meilė trims apelsinams, vydūno Amžinoji 
ugnis, r. Wagnerio Lohengrinas, sceninė improvizacija 
Giesmių giesmė).

dalios mataitienės kūryboje vyrauja aristokratiška 
elegancija, poetiškas teatriškumas, novatoriška mintis, 
nepakanti dogmų sukaustytai ir kūrybiškumą tramdan-
čiai tradicijai. ji ne tik atsidavusi idėjai, bet ir pasiryžusi 
įveikti kliūtis, siekti nepasiekiamo neprarandant vilties – 
tai jos principas. dailininkė, nepaklusdama buvusio re-
žimo ideologijai, įrodė esanti laisva, savarankiška asme-
nybė, turinti originalų kūrybinį braižą. tai akivaizdu 
atvertus jos darbams skirtą knygą, kuri jau pradeda sa-
varankišką gyvenimą mūsų dabarties kultūroje.

1 apie tai plačiau: j. a. Krikštopaitis. Scenografinė erdvės galia // 
Naujoji Romuva, 2007, nr. 4, p. 51–56.

2 j. a. Krikštopaitis. Nuo etnografinio giedojimo iki dramatiško bylojimo // 
Naujoji Romuva, 2005, nr. 1, p. 24–27.

d
a

L
ia

 m
a

t
a

it
ie

n
ė

. i
š 

ci
kl

o 
Se

pt
yn

i s
ud

už
us

io
s 

sim
et

rij
os

 a
ts

pi
nd

ži
ai

, 3
, 1

99
5–

19
97



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 3 ,  N R .  1  ( 5 8 2 )  75

Kai į visuomenės akiratį grąžinama primiršta asmenybė, 
aktyvus epochos veikėjas, tai parodo gyvųjų kartų dėme-
sio plotį ir tampa dar viena istorinio žinojimo brandos 
žymele. pats istorinis pažinimas tokiu atveju pademons-
truoja savo dėsningumus ir atsitiktinumus. epocha pa-
teikiama per vieną likimą ir jo vingius. Kitaip nei meno 
kūrėjų biografijose, apie asmeninį istorinio veikėjo gy-
venimą pasakojama daug mažiau nei apie nuveiktus jo 
darbus. paprastai daug vietos tenka asmenybės brendi-
mui ir aplinkos įtakų aprašymui. vaikystė ir jaunystė – 
dėkingas laikotarpis jos pasirinkimams parodyti. Šiame 
biografijos etape tyrinėtojo tyko pagunda įrodinėti, kad 
asmenybės formavimasis dėsningai nulėmė tolesnį jos li-
kimą. tai priklauso nuo rašančiojo siekių ir įtikėjimo vei-
kėjo reikšmingumu. tad simpatijos ir pastangos įrodyti 
biografijos aktualumą gali apakinti. tačiau šitaip svars-
tant pamirštamos ūkininkų sūnų pasirinkimo galimybės 
XiX a. pabaigos Lietuvoje: tėvai ir giminės vieną iš sūnų 
dažniausiai matė kunigu. seminarijos buvo ne per toli, 
o ir prestižas apylinkėje ūgtelėdavo.

asmeninis j. žiliaus archyvas neišliko, tad auto-
rius turėjo ne vienerius metus rankioti dėlionę iš įvairių 
saugyklų, periodikos, istorikų studijų ir t. t. sunkumų 
sudarė ir j. žiliaus veiklos barų įvairovė. Kunigystė ir 
bankininkystė, diplomatija ir literatūrinė veikla – tikrai 
specifinės temos su savais šaltiniais ir raštija. tačiau lite-
ratūros istorikas turėjo imtis politinės ir socialinės isto-
rijos tyrinėtojo vaidmens. čia jau intriga. vienas prana-
šumų – tekste daugiau psichologizmo, kurio pritrūksta 
politinių biografijų tyrinėtojams. tačiau yra pavojų per 
daug pasitikėti istorikų autoritetu.

autorius joną žilių (1870–1932) pristato kaip kunigą, 
visuomenininką, publicistą ir poetą, vertėją, gamtotyrinin-
ką, bankininką, diplomatą, valstybės veikėją, iki šiol labai 
menkai pažintą lietuvių kultūros istorijos dalyvį, ypač daug 
nuveikusį jav lietuvių visuomeniniame gyvenime ir pri-
jungiant Klaipėdos kraštą prie Lietuvos. dera pridurti – jis 
ir mėgėjas istorikas, mitologas, pasinėręs į tautinį roman-
tizmą. visos minėtos jo darbų ir pomėgių sritys apžvelgia-
mos šioje monografijoje. turime gerą pozityvistine moky-
kla paremtą biografiją, nors įžangoje akcentuotas naujasis 
istorizmas. j. žiliaus veiklos mastai ir barai atskleisti sky-
rių pavadinimuose: Pensilvanijoje, Kražių skerdynių atgarsiai, 
„Tėvynės“ redaktorius, Ankstyvieji istoriniai ir literatūriniai dar-
bai, Poetas, dramaturgas, vertėjas, Agitatorius ir derybininkas, 
Lietuvos finansinės misijos Amerikoje narys, Lietuvos atstovas 
Klaipėdos krašte. Kultūrininkas, Gubernatorius. paskutiniame 
skyriuje Gyvenimo saulėlydyje šiltai pasakojama apie j. ži-
liaus atsidavimą šeimai vedus našlaitę esterą.

martyno yčo nekrologas Lietuvos aide (1932 03 05, 
p. 5) baigiamas žodžiais, kad buvo vienas geriausių lie-
tuvių oratorių. Kalbėdamas 1920 m. spalio 23 d. brukli-
ne prieš penkis tūkstančius lietuvių protestuotojų prieš 
vilniaus užgrobimą sugebėjo auditoriją taip sujaudinti 

a l g i r d a s  g r i g a r a v i č i u s

antrosios gretos herojaus drama

ir uždegti, kad sunkiai pinigines atveriantys išeiviai su-
metė šaulių šautuvams pirkti beveik 2000 dolerių. o štai 
1926 m. per jonines ant rambyno kalno, jau būdamas 
Klaipėdos krašto gubernatoriumi, įsijautęs tik baigęs 
kalbėti pastebėjo, jog į tribūnos atbrailą sužeistas delnas 
pasruvęs krauju. tarp amerikos lietuvių buvo populia-
rūs profesionalai kalbų sakytojai, bet jis išsiskyrė savo 
energija ir kunigišku iškalbos vaizdingumu.

amerikoje veikė pirmose lietuvių gretose, o grįžęs 
į Lietuvą, tapo tik aukštu valdininku – Klaipėdos kraš-
to gubernatoriumi. numanu, kad nuo 1916 m. metęs 
kunigystę, kad atsidėtų tik lietuviškajai veiklai, valdant 
krikščionims demokratams, aukščiau pakilti negalėjo, 
nebuvo priimtinas ir jo dalyvavimas steigiamajame lie-
tuvių tautininkų sąjungos suvažiavime 1924 m. rugpjū-
čio 17–19 d. Šiauliuose (kartu su sofija smetoniene buvo 
išrinktas suvažiavimo vicepirmininku). jo savarankiš-
kumą nulėmė ne tik gaivališkas ir karštas būdas, bet ir 
asmeniniai turtai. buvo vienas turtingiausių lietuviškų 
parapijų amerikoje klebonų. plimute pastatė bažnyčią, 
išpuoštą Lietuvos didžiųjų kunigaikščių atvaizdų vitra-
žais. Kiek neįprasta europai, bet, persikėlęs į bostoną, iš-
perka ankstesnio kolegos lėšomis pastatytą lietuvių baž-
nyčią ir čia klebonauja iki 1908 m., po to vyksta į senąjį 
žemyną mokytis ir pasigydyti, o parapijai administruoti 
pasikviečia pusbrolį kunigą tomą žilinską (žilinskį).

puikiai suprato organizuotos visuomenės, spaudos ir 
viešo žodžio reikšmę ir tuo sumaniai naudojosi, amžinai 
kupinas sumanymų ir energijos juos realizuojant, nepa-
prastai judrus, savo iniciatyva, pavyzdžiui, lankęsis egipte, 
kartu m. yču pakeliui į ameriką užsuko į Kiniją ir japoniją.

jau 1915 m. jam teko paragauti aukštosios politikos. 
būdamas jav pilietis, galėjo laisvai važinėti po kaizerinių 
okupantų pirmojo pasaulinio karo metais užimtą Lietuvą. 
tų metų vasarą dirbant berlyno bibliotekose ir archyvuo-
se, jį aplankė vilius steputaitis (1868–1941), prūsijos land-
tago deputatas. svečias pranešė, jog būsianti įkurta Lie-
tuvos valstybė su vienu iš kaizerio sūnų soste ir paprašė 
nustatyti jos sienas. j. žilius tai padarė, bet projektas buvo 
grąžintas nurodant, kad aprašytos ribos per siauros, reikė-

jonas Šlekys. Jonas Žilius: 
biografija, visuomeninės 
veiklos ir kūrybos metme-
nys. – Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 
vilnius, 2011
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tyrimą būtina pradėti nuo leidinio pavadinimo, nes 
jame ryškiai įrėžti grėsmę keliantys grafomanijos žen-
klai. rimtas rašytojas ar šiaip menininkas niekada neiš-
drįs iš anksto girtis savo sąsajomis nei su dangaus, nei 
su požemio būtybėmis, nes tai pretenzinga ir rizikinga – 
tekstas gali tuos dalykus paneigti. grafomanui – jūra iki 
kelių, jam viskas įmanoma. todėl, ilgai nelaukdamas, 
jis kreipiasi į aukščiausiąjį, rašinį pradėdamas nuo mal-
dos. joje ir įstringa. tekstas padrikas, ištęstas, mintis ne-
sukoncentruota, apstu leksikos ir punktuacijos klaidų. 
trumpoje pastraipėlėje žodis „saugotis“ pavartotas net 
penkis kartus. suredaguota maldelė perpus sutrumpėtų, 
neprarasdama įtaigumo ir prasmės – mintis susikaup-
tų, idėja išryškėtų ir „saugotis“ pakaktų tik vieną kartą. 
pastraipėlės tekstą pataisyti – darbas nedidelis, nes sti-
liaus ir kalbos klaidos elementarios, bet jei mėgintume 
profesionaliai tvarkyti visą veikalą, tektų jį perrašyti nuo 
pradžios iki pabaigos ne vieną, o kokius tris ar keturis 
kartus. matyt, tektų koreguoti ir dailinti ne tik stilių, 
apskritai kalbą, bet gryninti logiką, tikrinti faktus. mūsų 
užduotis šiek tiek kitokia – pakedenti tai, kas pateikta.

V y t a u t a s  g i r d z i j a u s k a s           

agresyvus grafomanijos vešėjimas

jau pirmieji puslapiai perspėja, kad realybę atspin-
dinčio, talentingai parašyto teksto tikėtis būtų naivu, 
nors iškilmingų deklaracijų jame rasime ne vieną: „todėl 
stengsiuosi kuo teisingiau atspindėti savo laikmetį. tik 

paulius vyturys. 
Dialogai su Viešpačiu 
ir Šėtonu. – Morkū-
nas ir Ko, Kaunas, 
2012

tų prijungti ir naugarduką. inžinierius vaclovas bielskis 
(1870–1938) rašė, kad 1916 m. vasarą petrograde jo bute 
tai pasakojo kelioms dešimtims liaudininkų1.

sukčių netrūksta visais laikais. jų pinklių neišvengė 
ir j. žilius. 1934 m. balandžio 18 d. Kauno apygardos 
teismas nubaudė dviem metais sunkiųjų darbų buvu-
sius Finansų ministerijos valdininkus čerkauską ir ric-
kevičių (Lietuvos žinios, 1934 04 20, p. 5). Kai 1924 m. 
ministrų kabinetas nusprendė steigti žemės banką, jis su 
geru bičiuliu ir verslo partneriu kunigu nikodemu pet-
kumi kreipėsi į vyriausybę, prašydami kuriamo banko 
akcijomis atlyginti amerikos lietuviams, pirkusiems už 
100 000 dolerių taip ir neatsiradusio žemės banko akci-
jų. prižadėję „padėti“ valdininkai pareikalavo pasirašyti 
30 000 dolerių vekselį. j. žilius paprašė parodyti vyriau-
sybės nutarimą, kur amerikoje organizuoto banko ak-
cijos būtų keičiamos į steigiamo Lietuvoje. valdininkai 
parodė, nors iš tiesų jis neegzistavo. matyt, tikino, kad 
slaptas, ir patarė niekam nesakyti.

j. žiliaus kandidatūra į gubernatorius buvo priimti-
na visoms krašto lietuvių organizacijoms, kurios bendra-
me susirinkime to paprašė Kauno. situacija buvo prasta 
ir valdantieji, skirdami tokį aukštą pareigūną, vienintelį 
kartą pritarė visuomenės pasirinkimui. vietinė spauda 
pabrėžė jo sumanumą ir atsakingą elgesį su visais gy-
ventojų sluoksniais. jis apdairiai pasielgė, siūlydamas 
Kaunui pirkti vieną krašto laikraščių, įkurti lietuviams 
palankią politinę partiją. vietinius vokiečius 1922 m. 
kovo pradžioje labai išgąsdino sargybų sudvigubinimas 
pasienyje ir kontrabandos pelnų sumažėjimas, jie net pa-
manė, kad lietuviai puls, pats sumanytojas tuomet buvo 

išvykęs į Kauną. tai palaikė negeru ženklu ir iškrėtė 
Lietuvos atstovo butą (Lietuvos žinios, 1922 03 21, p. 2).

Knygoje nerasime kategoriškų tvirtinimų ar bandy-
mų pagražinti herojų. iš teksto nedingsta pastanga paro-
dyti asmeninį indėlį, bet vietomis tai skandinama istori-
niame kontekste. įdomus spėjimas dėl j. žiliaus buvimo 
masonu ir sąsaja su kai kuriais sėkmingais žygiais pirmojo 
pasaulinio karo metais. svariausi skyriai susiję su jo veikla 
Susivienijime lietuvių Amerikoje, indėliu organizuojant Lie-
tuvių skyrių pasaulinėje parodoje paryžiuje 1900 m. ne-
mažai naujų dalykų pateikta aprašant Lietuvos finansinės 
misijos jav peripetijas ir rezultatus, diplomatinę veiklą 
atstovaujant Lietuvą Klaipėdos krašte ir rengiant dirvą 
jo prijungimui. iš pridėtų j. žiliaus pranešimų užsienio 
reikalų ministerijai aiškiau dėliojasi Lietuvos valdžios 
pastangos ir veiksmų seka iki 1923 m. sausio. autorius 
mėgsta – reikia ar nereikia – pateikti statistinius duome-
nis. apie jų patikimumą ar pateikimo tikslingumą spren-
džiama retai. yra ir netikslumų, pavyzdžiui, kad 1919 m. 
balandį buvusi atšaukta Lietuvos uostų blokada (p. 210). 
tuomet Lietuvai nė vienas nepriklausė. yra ir daugiau, bet 
tai nemažina istoriografinės biografijos vertės.

biografijos Pabaigos žodis iš panašių knygų išsiskiria 
klausiamąja intonacija dėl tragiško, galbūt ne tose sri-
tyse siekusio save realizuoti žmogaus gyvenimo, o pas-
kutinis sakinys gera apšvietos epochos maniera ragina 
susimąstyti apie visų žmogiškųjų pastangų ir galutinių 
rezultatų prasmę.
1  v. bielskis. Kairiųjų vaidmuo siekiant Lietuvos nepriklausomybės // 

Lietuvos žinios, 1930, gegužės 3, p. 3–4.
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parodyta akivaizdi tiesa priverčia palikuonis nekartoti 
nusikaltimų ir klaidų.“ (p. 6) nieko nauja – grafomani-
jos klasika. ir autorius tai nepaneigiamai patvirtina: po 
kelių puslapių pateikdamas skyrelį Kaime (p. 24), kurį 
net cituoti koktu, nes atpasakotas gandas, tik pagardin-
tas neskoninga „autentiška“ erotika. būtų atleistina, jei 
pavardės ir vardai būtų išgalvoti, o vaizdas meniškas. 
deja, viskas atvirkščiai – vardai tikri (pavartota liaudiška 
pavardės forma), o tekstas vulgarus. apie stilių bei stilin-
gumą ir kalbėti nėra prasmės – tinka viskas, ką sakėme 
apie pradinę maldelę: apstu punktuacijos, leksikos klai-
dų. tik šiuose puslapiuose peržengta ir moralumo riba – 
autorius neturi skonio ir nejaučia saiko. jis nenutuokia, 
kas rašytina apie buvusių kaimynų intymų gyvenimą ir 
jų tarpusavio santykius, o kas nutylėtina. Lyg būtų pa-
miršęs, kad su vaizduojamos herojės vaikais kadaise kar-
tu bandą ganė, ant kiemo ripką mušė. vienas jų, buvęs 
mokytojas Kazys pušnieraitis, rodos, tebėra gyvas, tik 
nežinau, ar ryšis ginti apšmeižtus tėvus ir save, geriau 
būtų, kad ši rašliava į rankas jam apskritai nepakliūtų. 
purvinu skuduru brūkštelti autorius nesidrovi nei per 
savo tėvo jono („– Kareivėli, ko delsi...“; p. 18), nei per 
mokytojos monikos galbuogienės (skyrelis Gimtoji nuo-
dėmė galingesnė už tremtį; p. 39) atminimą. matyt, auto-
riaus mąstymui ir rašymui turi įtakos senatvinis lytinės 
impotencijos sindromas.

apie rainių miškelio tragediją prirašyta straipsnių, 
yra mokslinių studijų, atsiminimų, šiaip pamąstymų. 
Šią istoriją tyrinėjo birutė teresė burauskaitė, arvydas 
anušauskas, aleksandras vitkus ir dar keletas kitų isto-
rikų, žurnalistų, politikų. būtų keista, jei paulius vyturys 
nesistengtų pridėti ir savojo piršto – būdingiausias visų 
grafomanų bruožas dar kartą perrašyti ar perpasakoti 
žinomas istorijas, mėginant jas pagerinti ar patikslinti. 
Koks tokio siekio rezultatas, akivaizdžiai galime įsitikin-
ti perskaitę Dialoguose skyrelį Rainių miškelio tragedija (p. 
44–50). Kadangi autorius šią temą nei tyrinėjo (vargu bau 
perskaitė visą medžiagą, kuri yra viešai paskelbta), nei 
gavo kokių naujų faktų ar žinių apie ją, todėl lieka vie-
nintelis pramanų kelias. juo ir nueinama. į ją įpinamas 
buvęs kaimynas juozas pušnieraitis, neva rainiuose lan-
kęsis 1941-ųjų birželio pabaigoje, bei rusas katorgininkas 
gordejus. prie jų priplakamas nachmanas dušanskis, 
kurio buvimo telšiuose tą naktį nei kiti tyrėjai, nei pro-
kurorai neaptiko. siužetas plėtojamas dialogų forma, 
kuriuose svarbiausias vaidmuo skiriamas pramanytajam 
gordejui. nejučiom dokumentika tampa beletristika, bet 
meninio įtaigumo nepasiekiama – kalba ir stilius artimas 
sovietinei publicistikai. Kad pasakojimas atrodytų natū-
ralesnis, į tekstą prikaišiojama ir lietuviškų, ir rusiškų, 
ir žydiškų pavardžių, deja, dėl to nei tikroviškumo, nei 
meniškumo efektas nesušvyti. Kita vertus, ne menišku-
mo ar dokumentiškumo siekta – tikslas kitas: į tragedi-
jos sūkurį įpinti save patį ir tokiu būdu susireikšminti. 
ir aš ten buvau, alų, midų gėriau... apie mitų kūrimą ir 
jų naudojimą literatūroje rastųsi gera proga pasampro-
tauti, deja, tekstas per silpnas, per daug skylių jame, kad 
teiktų pagrindo tokiems apmąstymams. beje, apsimeti-
nėti atradėju, totalitaristų demaskuotoju pasivėlinta net 
dvejetą ar daugiau dešimtmečių – nachmanas dušanskis 

iš Lietuvos į izraelį išvyko 1989-aisiais, o petras raslanas 
į rusiją – 1991 metais. abu ramiai susitvarkė visus do-
kumentus, turtinius reikalus ir be jokių trikdžių atsidū-
rė vienas haifoje, kitas – maskvoje. Kur buvo, ką veikė 
paulius vyturys, nepaskelbęs šio teksto 1988-aisiais, ne-
pakišęs jo po nosimi nepriklausomos Lietuvos prokuro-
rams1991-aisiais? gal būtų pravertęs?

partizaninio pasipriešinimo tema pauliui vyturiui 
arčiausiai širdies – įvairiais būdais stengiasi įamžinti 
rezistentų darbus ir atminimą. nors šios temos dirva 
gana kruopščiai išpurenta – prirašyta atsiminimų, apy-
sakų, romanų, studijų, sukurta filmų, nutapyta paveiks-
lų. net sovietmečiu ji nebuvo visiškai užmiršta. prie jos 
pirštus yra prikišę tokie talentai kaip jonas mikelinskas, 
vytautas žalakevičius, vytautas bubnys, jonas avyžius, 
algirdas pocius, mykolas sluckis, jonas strielkūnas ir 
kiti rašytojai, dailininkai, režisieriai, dramaturgai ir Lie-
tuvoje, ir išeivijoje (algirdo Landsbergio, birutės pū-
kelevičiūtės ir kitų išeivių dramos, poemos, romanai). 
autoriui tai nė motais, jis siekia skaitytoją nustebinti 
pritrenkiančiais, nematytais, negirdėtais tikroviškumo ir 
meniškumo vaizdais. vis dėlto mėginti gretinti pauliaus 
vyturio tekstą Motina Rozalija (p. 87–124) su minėtų au-
torių kūriniais tiesiog nejauku. jis jau buvo publikuotas 
periodikoje anksčiau, bet net jo žanrą nustatant randa-
si problemų – nei apysaka, nei esė, nei apybraiža, nei 
straipsnių ciklas. prasta ir banali publicistika pinasi su 
dar prastesne beletristika. Kyšote kyšo kerštininko, te-
roristo ir revanšisto ausys („Kodėl nepraplyšta dangus, 
kodėl netrenkia perkūnas į šias velnio išperas, peržen-
gusias Lietuvos slenkstį...“; p. 119). svarbi ir reikalinga 
tema, patekusi į nemokšos rankas, tik išniekinama ir 
pažeminama, nes dėl autoriaus kaltės net šimtametės 
senutės lūpos taria prastą publicistiką: „man 103 me-
tai, – sako rozalija, – aš visus okupacijos metus nešiau 
būsimom kartom savo žuvusių sūnų laisvės troškulį ir 
savo širdies skausmą, bet eugenijau, ar būsimos kartos 
supras, motinas ir tėvynę, ar įvertins Lietuvos sūnų ir 
dukrų sudėtas aukas, ant tėvynės laisvės aukuro?“ (p. 
124) net finalinės pastraipėlės nesugebėta suredaguoti ir 
punktuacijos ženklų į vietas sudėlioti, mat kurti meniš-
kai įtaigų ir psichologiškai įtikinamą žuvusių partizanų 
motinos portretą autoriui yra per sunki užduotis.

gimtojo kaimo, namų (tėvų, senelių), mokyklos 
tema eksploatuojama nuo pat pirmų iki paskutinių pus-
lapių. bet tik retkarčiais šmėsteli vienas kitas kaimyno, 
mokytojo, bendradarbio ar bičiulio šešėlis, šiek tiek de-
taliau išrėžiami tėvų ir senelių portretų bruožai, o svar-
biausia figūra tekste yra pats autorius. jis veikia ir vadž-
giryje, ir Šimkaičiuose, ir eržvilke, ir jurbarke, ir Kaune, 
ir vilniuje, ir, suprantama, dubravlago barakuose. nuo 
pat mažumės jis aktyvus, dėmesingas, pastabus, turintis 
puikią atmintį, todėl ir jo pasakojimais abejoti būtų nu-
sikalstama. beveik nuo penkerių metų (o gal ir dar anks-
čiau) jis puikiai išmano ūkio ir namų ruošos darbus, nuo 
aštuonerių gerai nutuokia, kas yra okupacija, priespau-
da, tėvynė, kančia, patriotizmas. ir pradžios mokykloje, 
ir progimnazijoje jis aktyvistas, pirmūnas. gimnazijoje 
pogrindžio spaudos platintojas, partizanų ryšininkas, 
o sulaukęs vos šešiolikos, jau duoda priesaiką ir tampa 
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partizanu Švirinu. tiesa, į mišką išeiti jam nepavyksta, 
nes yra areštuojamas, uždaromas į jurbarko, paskui į 
Kauno kalėjimą, o iš jo patenka į dubravlagą.

jeigu knygoje šios biografijos faktai būtų perteik-
ti dokumentiškai tiksliai ir meniškai įtaigiai, turėtume 
įspūdingą rezistento paveikslą. deja, autorius neatsispi-
ria pagundai tuos faktus nuolat taisyti, gražinti – šį bei tą 
pridėti, o kai ko atsisakyti ar pamiršti. pasakodamas apie 
vadžgirio progimnaziją, jis primygtinai ryškina okupan-
tų ir okupacijos žalą ir visiškai pamiršta pasakyti, kas ir 
kada tą progimnaziją įsteigė, kada ji tapo vidurine moky-
kla, kada klestėjo (1954–1987 kasmet ją baigdavo beveik 
po dvi dešimtis abiturientų – mokinių skaičius siekė ket-
vertą šimtų), o kada vėl sunyko (po nepriklausomybės 
atkūrimo ji tapo pagrindine mokykla, mokinių neliko nė 
šimto). pagaliau kuo būtų tapęs jis ir penki jo broliai, jei 
tos progimnazijos (vėliau vidurinės) vadžgiryje apskri-
tai nebūtų buvę. trys mirtinos nuodėmės – eklektiška 
stilistika ir kompozicija, absurdiški prasimanymai, veid-
mainiškas davatkiškumas – žudo visą grafomanų raštiją. 
visos jos būdingos ir pauliaus vyturio rašymui. beje, jis 
savo darbuose nueina kur kas toliau: maniakiškas pa-
triotizmas virsta šovinistiniu revanšizmu ir jau darosi 
pavojingas visuomenei, bet apie tai šiek tiek vėliau, o 
dabar detaliau patyrinėkime pauliaus vyturio pramanų 
ir sapnų technologijas.

ten, kur teksto autorius preciziškai tikslus, skaityti 
malonu, džiaugiesi aptikęs dar vieną patikimą nesenos 
istorijos dokumentą. bet vos perverti keletą puslapių, 
kyla įtarimas – kažkas ne taip. panašu į realybę, bet faktai 
nešvarūs, apgaubti sapną primenančio kliedesio: buvo 
ar nebuvo juozas pušnieraitis generolo raštikio adju-
tantu – gal tik lakūnų eskadrilės buhalteriu, važinėjo ar 
nevažinėjo jis po Lietuvą opeliu – gal tik brolio dviračiu. 
rašė ar nerašė jis tekstus apie rainių įvykius, gal tai tik 
autoriaus kliedesiai. galėjo ar negalėjo dvylikos metų ne-
sulaukęs vaikėzas, nemokantis nė žodžio rusiškai, kalbė-
tis su rusų armijos frontininku 1944-ųjų spalio pradžioje 
ir šaudyti iš vokiško karabino („Kareivis atrėmė šautuvą 
į greta pasitaikiusio kuolo viršūnę, tuomet su griausmu 
iššoviau“; p. 66–67). galėjo ar negalėjo visa eržvilko gim-
nazija 1948–1949 metų žiemą nevaržomai skaityti pogrin-
džio spaudą ir rengti tėvynės gelbėjimo planus („brolio 
klasiokai, abiturientai, rinkdavosi mudviejų kambaryje, 
skaitydavo „atžalyną“, aptarinėdavo tėvynės gelbėjimo 
planus, neslėpdami patriotinių nuotaikų“; p.133). Kažkas 
taip, kažkas ne visai. pogrindžio spauda eržvilke tada 
egzistavo, net keturi mokytojai dalyvavo leidžiant ją, o 
kai kurie mokiniai padėjo ją platinti, bet abiturientai tė-
vynės gelbėjimo planų nebraižė ir brolio kambaryje nesi-
rinkdavo, nes turėjo kitų rūpesčių – rengtis artėjantiems 
egzaminams. jei ir užbėgdavo kuris pas brolį (dažniau-
siai trys mergaitės), spręsdavo matematikos uždavinius, 
mėgindavo išnarplioti cheminių elementų formules. Kad 
jų patriotizmas nebuvo toks karštas liudija faktai – nė 
vienas tų metų eržvilko gimnazijos abiturientų neišėjo į 
mišką partizanauti. vieni išvyko į didžiuosius Lietuvos 
miestus ir tapo aukštųjų mokyklų studentais, kiti (vyrai) 
išėjo į armiją, treti (daugiausia merginos) tapo kaimo 
mokytojais. negali atsikratyti dvejonių ir skaitydamas 

skyrelius Partizano priesaika, Partizanų bevielis telefonas ir 
kitus (p. 134–144). Lankėsi paulius vyturys tada partiza-
nų palapinėje Lapgirinės miške, bučiavo ginklą, kartojo 
partizaninės priesaikos žodžius vokiškai, lietuviškai ir 
lotyniškai, gavo Švirino slapyvardį ir svarbią užduotį, ar 
vis dėlto buvo kitaip. iš tų puslapių taip pat dvelkia pa-
sakojimo netikrumas, perdėtas iškilmingumas, euforija, 
savigyra, nekalbant jau apie stilistinę pompastiką ir per-
dėtą maldingumą. ir jau visai suglumsti perskaitęs štai 
šią pastraipėlę: „po „tauro“ langu suburzgia „pobieda“, į 
mūsų kambarį išdidžiai, energingai įsiveržia tomas ven-
clova. visus apeina, pasidomi, ką jie veikia ir nustemba:

– tai studentai, tai bent studentai. studijuoja, atsi-
prašant rašytojo venclovos raštus. tapsit „eruditais“, – 
iškošia su ironija. vaikšto išdidus, veik pasipūtęs tarsi 
„dubravlago“ generolas tarp „zekų“. aš užlendu į kam-
pą.“ (p. 263) išveblenus tokį pramaną, derėtų ne į kam-
pą lįsti, o prasmegti skradžiai žemę. tomui venclovai 
1953 gegužę (tada autorius grįžo iš mordvijos į vilnių 
po pirmo kalinimo) buvo šešiolika metų, jis neturėjo ne 
tik automobilio, bet ir vairuotojo pažymėjimo. venclovų 
namas nuo Tauro bendrabučio tik už kokių 300 metrų – 
aplenkei kalvelę ir nesunkiai pasieki studentų buveinę, 
todėl varyti automobilį nebūtų jokios prasmės. bet teksto 
autorius to nežino ir net nesidomi literatūra, nes neatsi-
verčia enciklopedijos ar interneto ir nepasitikrina tomo 
venclovos gimimo metų. akivaizdžiai matyti, jog ven-
clova kalba pauliaus vyturio balsu. beje, paulius vyturys 
gyvo tomo venclovos akyse ir šiandien dar nėra regėjęs, 
vargu kada nors ateityje jiedu susitiks. tiek jau to, svarbu 
kas kita – memuarai tai ar pramanų ir kliedesių rezginys? 
cituotas tekstas prieš gerą dešimtmetį buvo pasirodęs 
periodikoje, tada juo piktinosi algimantas baltakis, mat 
jame buvo perteiktas ir autoriaus dialogas su poetu – jis 
yra likęs ir šiame leidinyje, tik vietoj tada minėtos „vol-
gos“ dabar atsirado „pobieda“, matyt, kažkas perspėjo, 
kad anoji buvo pradėta gaminti tik 1956-aisiais. vieną 
nesąmonę knygoje ištaisė, o visą kitą absurdą paliko. ir 
visai nesunku atspėti, kodėl taip atsitiko – jei profesio-
nalus redaktorius atidžiai būtų perkedenęs rankraštį, 
išbraukęs pramanus, ištaisęs stiliaus ir kalbos klaidas, 
būtų išėjusi keliolikos ar keliasdešimties puslapių bro-
šiūrėlė, o tai autoriaus nieku gyvu netenkina – reikia 
knygos, ir dar solidžios su garsių personažų pavardėmis.

dabar jau galėtume mėginti paaiškinti, kaip ir dėl ko 
aukštosios mokyklos diplomą turintis inžinierius galėjo 
tapti fašistuojančiu revanšistu, bet gal dar paklajokime 
kartu su autoriumi po skyrių Dubravlago įsčiose. Statybos 
rajonas – „Geroji viltis“ ir Sukaktuvinis laiškas puslapius. 
jie to verti, nes juose prasimanymų ir absurdo mažiau-
siai. čia realistinio pasakojimo gija tvirčiausia, todėl ir 
autentikos turėtų būti daugiausia. jos šiek tiek ir esama, 
bet autorių užklumpa kita nesėkmė – jis ne tik nesuge-
ba kurti psichologiškai motyvuotų charakterių, bet nėra 
gerai įsisavinęs ir literatūrinės lietuvių kalbos. viena 
ausimi kažkur kažkada girdėta taisyklė, kad liaudiškos 
bei tarmiškos kalbos formos pagyvina rašinio stilių, ne-
mokšiškai ją pavartojus, tekstą daro sunkiai paskaitomą, 
eklektišką, erzinantį. sovietmečio publicistikos štampai 
badyte bado akis. „vadinasi kiekvienas turi užimti savo 
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vietą, tarytum plytos mūre, kad išdavoje iškiltų bokštai 
ir dūmtraukiai, nuo kurių žvelgiant visiems svaigsta gal-
va nuo aukščio ir kūrybinio pasididžiavimo.“ (p. 273) ar 
dar reikia kokių įrodymų, jog tai komunizmo statytojo 
leksika? verčiant puslapius toliau vis labiau aiškėja, kad 
autorius nesuvokia ir literatūrinių stilių hierarchijos: kri-
tinis ar socialistinis realizmas, sentimentalizmas ar eks-
presionizmas – vieno kurpalio batai. „pavasaris šypsojosi 
bulvarų lūpose, skambanti miesto upė girdė atgimstantį 
pavasarinį daigą, baltučiais žiedais apsnigta tylioji gatvė 
kvepėjo medum ir dvelkė jaunyste, o mes šokom vestu-
ves, mudviejų vestuves, tokias trankias ir siautulingas... 
žvelgėm į mūsų ateitį su viltim, pasitikėjimu ir ieško-
jimo nerimu.“ (p. 306) arba: „mes pašaukti gyventi ir 
svajoti, lygiai taip kaip perlės žydėti, jos negali daugiau 
pasipuošti, jos gali tik žydėti. mes galim savo gyvenimą 
papuošti Krikštolės žydrynėm, ieškojimų nerimu ir atra-
dimų gintarais.“ (p. 307) Lyg ir gražu, lyg ir jautru, lyg 
ir tikroviška. bet autorius, būdamas toli nuo literatūros 
ir apskritai nuo kultūros, nesugeba suvokti, jog tai – 
štampai, atklydę iš prastos praėjusių amžių beletristikos. 
juos ir suredaguoti būtų sunku. Šiek tiek lengviau gali 
atsikvėpti, skaitydamas skyrių Viltė (p. 309–314). čia ir 
stilius, ir autentika taip žiauriai neapvilia – pabudome 
ir kelkimės. bet ar iš tikrųjų pabudome? ar iš tikrųjų 
ėmėme lipti iš sovietmečio duobės? gal tik pablūdome, 
o atsivėrusi praraja tarp praeities ir ateities tokia didelė, 
kad į ją nesunku sumurdyti iškiliausius protus, o likusie-
ji viršuje jau nebesugeba susiorientuoti, kur yra atsidūrę 
ir kas iš tikrųjų darosi tautai, visuomenei ir apskritai są-
monei. skyriaus Homo sovietikus visuomenė ir okupacinių 
budelių ilgesys bei priedų tekstai liudija, kad beprotybė 
iš mūsų krašto ne tik nepasitraukė, bet užima vis dides-
nius plotus. iš pradžių ji mėgina sau iš kelio pašalinti 
gabiausias asmenybes, o paskui imtis aukštųjų mokslo 
įstaigų – universitetų. jeigu tai darytų tik vienas šio lei-
dinio autorius, nors ir remiamas solidžių valstybinių ir 
privačių organizacijų, galėtume labai nebūgštauti, bet 
pažvelkime, kas dedasi už lango, kokie šūkiai plaikstosi 
aikštėse, kokie veikėjai renka parašus, kokia agresija bu-
riasi ir kokią sumaištį ji toliau kelia. bet gal nenutolkime 
nuo nagrinėjamo teksto. „nereiktų pamiršti, kad rasla-
nų pokario Lietuvoj buvo šimtai. ne vienas ir ne du dar 
ir dabar vaikšto tomis pat gatvėmis, kaip ir mes, kabo 
garbės galerijose, mes patys pabalsuojame už juos ir iš-
renkame tarybon, ar dar aukščiau.“ (p. 321) Ką reiškia 
šie „nekalti“ sakiniai? ogi viena – demokratija ydinga, 
o valdžia Lietuvoje ne tose rankose, vadinas, šluoti nuo 
žemės paviršiaus visus tuos raslanus, dušanskius, ročius 
ir į juos panašius. ir nelaukdamas, kol tą šauksmą kas 
nors išgirs ir jo akciją parems, pats imasi demaskuotojo 
ir vyriausiojo teisėjo vaidmens. Šalina iš kelio akade-
mikus joną Kubilių ir dzidą budrį, profesorius antaną 
Kudzį ir eugenijų meškauską, ragina išvaikyti Lietuvos 
edukologijos universiteto ir vilniaus universiteto kolek-
tyvus. „man padarėt priekaištą, kad neskiriu jūsų alma 
mater nuo pedagoginio, manydami, kad jūsiškis yra že-
mės bamba, tas išgirtasis rektorius išdažė sienas ir valdė 
jį kaip Kpss-nikas net kelis dešimtmečius. marksistinių 
katedrų ir Kpss-nikų pagalba suluošindamas šimtus 

tūkstančių jaunuolių – studentų dvasinį gyvenimą.“ 
(p. 324) Štai ką darė tas kelių užsienio universitetų garbės 
daktaras, akademikas, vilniaus universiteto rektorius jo-
nas Kubilius – luošino ir naikino. dar blogiau: „1946 m. 
atsisakė turėtų idealų ginklu apginti Lietuvos valstybin-
gumą, atsikovoti nepriklausomybę, sulaužė duotą prie-
saiką“ (p. 345) ir tapo išdaviku. bet tuoj pat susipainioja 
ir pasiklysta tarp trijų pušų, nes po poros puslapių rašo, 
kad „gavęs „Lydžio“ rinktinės leidimą, 1945 m. baigė 
vilniaus universitetą, jame dėstė“ (p. 348). vadinasi, jo-
kio priesaikos sulaužymo nebuvo. nebuvo ir dar vieno 
fakto – Kubiliaus išėjimo į mišką ir vadovavimo partiza-
nų karinėms operacijoms, nes 1944–1945 mokslo metais 
jis dirbo eržvilko gimnazijos mokytoju. žodžiu, paulius 
vyturys ištikimas savo principams – jis taiso datas, kei-
čia pareigas, pritaiko savo aprašomųjų gyvenimus prie 
jam reikiamos situacijos. ir tokią veiklą vadina mokslu. 
Šis autorius niekaip nepajėgia išsivaduoti iš pokarinio 
kovotojo amplua: nėra priešų – reikia jų pasigaminti. 
vienas jų – akademikas Kubilius. jis kaltas ne tik todėl, 
kad nebuvo nušautas miške ir patiestas greta kitų žuvu-
sių partizanų ant eržvilko rinkelės grindinio, nes laiku 
pasitraukė ir liko gyvas, bet ir dėl to, kad sovietai vykdė 
nekaltų žmonių deportacijas į sibirą. tuos ištremtųjų ir 
trėmimų skaičius pateikia ne vieną, o kelis kartus, bet 
pamiršta pasakyti, kiek jų po 1956 m. atšilimo grįžo į tė-
vynę. o apie tai, kad, nepaisant visų represijų ir okupa-
cinės priespaudos gyventojų skaičius Lietuvoje vis augo 
ir atgimimo priešaušryje artėjo prie keturių milijonų – nė 
žodelio. apie migracijos procesus, vykstančius laisvoje 
Lietuvoje, puse lūpų prasitaria, tik pamiršta įvardinti tą 
pradingusį nežinioje milijoną gyventojų. tačiau ir dėl to 
kaltas ne kas kitas, o akademikas Kubilius, nes jo uni-
versitete išugdyti teisininkai, ekonomistai, matematikai 
ir fizikai dabar nemokšiškai valdo Lietuvą (p. 320). bet 
ir tai dar ne kovinės strategijos viršūnė: visiško pauliaus 
vyturio proto užtemimo, ribų peržengimo liudijimas 
baigiamieji priedų puslapiai (353–356).

būtų galima dar ilgai cituoti ir įrodinėti autoriaus 
nekompetentingumo ir piktos valios faktus, užfiksuo-
tus tekstuose, bet norisi šį bei tą pasakyti ir apie leidinio 
kompoziciją, nes joje užkoduotas svarbiausias dalykas – 
veikalo koncepcija. jei būtų rašomi paprasti ir sąžinin-
gi rezistento memuarai, būtų pakakę biografinių faktų 
chronologijos. ji būtų prasidėjusi nuo pasakojimo apie 
tėvą joną, o pasibaigusi glausta vaikaitės charakteristika. 
tačiau daroma kitaip: kuriamas monumentalus okupa-
cinio laikotarpio tautos kančių ir praradimų paveikslas, 
nekreipiant dėmesio į tai, kad sumanytojas tokiam už-
mojui neturi nei intelektinių duomenų, nei materialinių 
priemonių. eilinio rezistento memuarams nebūtų buvę 
reikalingi skyreliai, kuriuose vaizduojama rainių miš-
kelio tragedija (p. 44–53), nes 1941-ųjų birželį autoriui 
buvo kiek daugėliau nei aštuoneri su puse. sunkoka 
būtų į memuarus įterpti Motinos Rozalijos, dar keleto ar 
keliolikos mažesnių skyrelių tekstus. dokumentais grįs-
tiems eilinio rezistento prisiminimams visiškai nereika-
linga prasta paskutinių skyrių (p. 315–350) publicistika 
ir visi priedai. (tiesą sakant, ji ne prasta, ji labai prasta.) 
autorius nei su jonu Kubiliumi, nei su dzidu budriu, nei 
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su eugenijumi meškausku, nei su tomu venclova akis į 
akį nė susitikęs nebuvo. neturėjo jis nei edukacinių, nei 
kokių kitokių ryšių su vilniaus universitetu ir pedagogi-
niu institutu, jau nekalbant apie salomėją nėrį, kurią jis, 
nerdamasis iš kailio, mėgina suniekinti – pateikiami se-
niai visiems žinomi faktai, publikuojamos dešimtis kar-
tų matytos nuotraukos, tiesioginių sąsajų su autoriumi 
neturinčios. sąžiningas memuaristas būtų paprastais žo-
džiais atskleidęs savo pažinties su pranu narbutu istori-
ją – pastarasis per karą ir šiek tiek po jo bernavo pauliaus 
vyturio tėvų ūkyje, todėl dvylikmetis–keturiolikmetis 
paauglys nepažinti jo negalėjo. užkliudžius šią pavardę, 
turėta gerą progą pasvarstyti, kada partizanas narbutas 
padarė didžiausią klaidą, atvedusią jį į nusikaltimą, pa-
samprotauti apie išdavystės, patriotizmo, apskritai apie 
tautos išlikimo problemas. deja, paulius vyturys nėra 
nei sąžiningas memuaristas, nei išradingas mąstytojas, 
jis – nepailstantis keršytojas, demaskuotojas, naikinto-
jas, naujųjų laikų tautinis istrebitelis, turintis didįjį tikslą 
išlaisvinti tautą nuo „homo sovietikus veislės“ (p. 353). 
jei ši frazė skaudžiai įžeidžia dukterėčią vaidą ir trejetą 
jos vaikų, nekalbant apie kitus niekuo dėtus prano nar-
buto palikuonis bei apskritai giminaičius ir tautiečius, 
jų pačių bėda.

nors dalykinių ryšių su Liustracijos komisija pau-
lius vyturys taip pat neturėjo, bet jam knietėte knieti pa-
pildyti jos veiklą, o išliustruotuosius dar kartą sugėdinti 
padidinant bausmę, mat daugelis jų net ir nuteisti nenori 
pripažinti savo kalčių. jam ir į galvą neateina, kad kištis į 
kitų, kad ir artimų giminaičių, sąžinės reikalus yra kiau-
liškai nedoras užsiėmimas. jis pamiršta, kad katalikybė 
suteikia nusižengusiam kitus atgailos ir kaltės atpirki-
mo būdus nei barbariškas viešas linčas, juolab priešta-
raujantis Lietuvos respublikos Konstitucijai. jis nežino 
(o gal ir nenori žinoti), kad galioja 1990 metų kovo 27 
dienos aukščiausiosios tarybos nutarimas, kviečiantis 
slaptuosius Kgb agentus įsitraukti į atkurtos valstybės 
gyvenimą, ir jeigu jie nutrauks visus ryšius su buvusiais 
šeimininkais, sąžiningai dirbs naujajai valstybei, niekada 
nebus persekiojami. tai išmintingas ir svarbus valstybi-
nės reikšmės aktas, bet jis buvo sąmoningai pamirštas, 
nes būtų surišęs rankas vyturių tipo misionieriams. po-
nas vyturys toliau dirba sau ir visuomenei pragaištingą 
darbą – liustruoja, visai neįtardamas, kad toks jo elgesys 
nieko bendra neturi nei su europietiškumu, nei apskritai 
su humanizmu.

mėginant nustatyti šio leidinio žanrą, taip pat tenka 
narplioti keistą rebusą: nei memuarai, nei apysaka, nei 
romanas, nei talentinga publicistika. iš kai kurių skyrelių 
dvelkteli juodašimtiškai pikto politinio paskvilio kvapas, 

bet vieningos visumos galų suraišioti ir jis neįstengia. 
Lieka toks palaidas žanrų ir stilių kratinys, neturintis lo-
giškai padėto pamato ir tvirtai suręstų sienų. jeigu tokia 
medžiaga būtų pakliuvusi į talentingas rankas, viskas 
savaime būtų susibalansavę, bet debiliškai mąstysenai 
darnios stiliaus harmonijos pasiekti nėra įmanoma. pa-
radoksaliausia čia tai, kad didysis antisovietikas, narsus 
tautietis patriotas atsiverdamas pats save demaskuoja: 
tekstų struktūra, stilistika, leksika, idėjiniai užmojai per-
imti tiesiogiai iš sovietmečio publicistikos, iš jų trykšte 
trykšta, veržte veržiasi tarybinių laikų dvasia, kitaip ta-
rus, ideologija ir praktika.

išvados: 1) turime pažeistos sąmonės sukurptus 
tekstus, kiaurai persmelktus sovietmečio dvasia – jų 
viešojoje erdvėje apskritai neturėtų būti. 2) Leidinys 
patvirtina paplitusią nuostatą, kad niekuo nevaržoma 
laisvė ir demokratija sudaro sąlygas plisti ideologinei 
anarchijai ir destrukcijai, kitaip tarus, didina sumaištį ir 
kerta šaką, ant kurios pati sėdi. 3) neatsakingas ir ne-
profesionalus valstybinės įstaigos – Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistencijos tyrimo centro – darbuotojų, 
rekomendavusių leidiniui teikti finansinę paramą ir jį 
platinti, elgesys kompromituoja šią organizaciją, skatina 
agresyvios grafomanijos plėtrą, nusikalstamai eikvoja 
mokesčių mokėtojų pinigus. 4) tekstų meninį ir moksli-
nį bejėgiškumą mėginant pridengti žymaus profesoriaus 
autoritetu (knygos redaktorius) daromas ne tik morali-
nis, bet ir sunkus kultūrinis nusikaltimas. 5) pasakojimas 
ir vaizdai konstruojami taip, lyg pokaris ir kova su oku-
pacija bei jos padariniais būtų niekada nesibaigiantys, o 
konservatyvios katalikybės (davatkiškumo) ideologija 
ir praktika labiausiai atitiktų tautos nepriklausomybės 
ir laisvės siekius. 6) autorius ne tik nesugeba objekty-
viai įvertinti šalies praeities (istorijos) bei dabarties, bet 
ir neperpranta šiandieninių pasaulinės politikos ir eko-
nomikos problemų, todėl ne tik nepasiūlo jokių pozity-
vių idėjų, bet elgiasi priešingai – proteguoja neigimą ir 
naikinimą (dar kartą stalinizmas ir sovietizmas). 7) dėl 
eklektiško stiliaus, pramanų, prieštaravimų, klaidų (ir 
gramatinių, ir istorinių) gausos leidinys neturi nei infor-
macinės (mokslinės), nei literatūrinės (meninės) vertės, 
todėl yra niekinis – kūrinio ir knygos nėra. bet tai nereiš-
kia, kad jis negali daryti žalos Lietuvos kultūrai – skleisti 
dezinformacijos, priešinti visuomenės, kurstyti revanšis-
tinių nuotaikų; jis parašytas tokiems pat mažaraščiams 
klaidinti, todėl yra šalintinas iš privačių ir viešųjų bi-
bliotekų kaip intelektualinis teršalas. o su tautinėmis ir 
pasaulinėmis tiesos bei teisingumo, kaltės ir nekaltumo 
problemomis mūsų visuomenė kaip nors susidoros pati, 
be ponų vyturių paramos.
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