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Į va d a s
jubiliejiniai k. donelaičio metai nepaskatino detaliai 
žvelgti į jo kūrybą ir gyvenimą geologiniu žvilgsniu ty-
čia, tačiau ta proga padidėjęs dėmesys šiai asmenybei 
paskatino sukoncentruoti ties šiuo literatūros klasiko 
vardu seniai kirbančias mintis apie tai, kaip vis dėl-
to dažnai negyvosios gamtos (geologijos) ir literatūros 
tyrinėjimų minties punktyrai prisišlieja vienas kito ir 
neatsiejamai tęsiasi kartu, tiesiog šaukte prašydamiesi 
būti pastebėti. Skaitant atsitiktinai į rankas pakliuvusį 
k. donelaičio raštų tomą, paraštėse atsirasdavo viena 
kita pastaba, o vėliau jų susikaupė labai daug. ar dėl 
apėmusio kūrybiškumo, ar dėl piktumo, kad skaitomas 
tekstas yra toks provokatyvus, kilo idėja parašyti šį ra-
šinį, kuriame būtų matyti skirtingų mosklo sričių gimi-
nystė. mokslo susiskirstymas į sritis yra dirbtinis, nors 
gal ir patogus, o įdomiausios ir kūrybiškiausios įžvalgos 
atsiranda būtent tokiose skirtingų sričių sąlyčio vietose. 
„ką tik iš popierinio krepšio išėmiau ilgai ten buvusius 
obuolius; daugeliui teko nupjauti ir išmesti vieną šoną. 
kai paskui perrašiau vieną savo sakinį, kurio antroji 
pusė buvo prasta, sakinys man priminė pusiau supuvu-
sį obuolį. man dažnai taip atsitinka. viskas, ką sutinku 
savo kelyje, man tampa atvaizdu to, apie ką dar galvoju.“ 
(Wittgenstein 2013: 74)

mokslinis darbas taip įpratina žmogaus protą dirb-
ti, kad net ir tolimoje savo profesijai srityje jis atpažįsta 
struktūrą, kurioje jaučiasi kaip savoje. Perskaitytas vi-
sas k. donelaičio 1977 m. raštų tomas su Metais, pasa-
kėčiomis, poeto laiškais, dokumentais ir net pridėtomis 
literatūrinėmis studijomis neišblaškė geologinių minčių, 
bet jas pratęsė. Susipažinimas su Metų sukūrimo datos 
tyrimais ir įdomiais literatūrologijos metodais leido ras-
ti paralelių su žemės sudėtimi, jos atsiradimu ir istorija, 
o geologinį žodyną, pilną retų mokslinių terminų ir su-
dėtingų vaizdinių, supaprastinti ir priartinti prie ne itin 
patyrusio skaitytojo.

a p i e  K .  d o n e l a i t Į  i r  f o s i l i j a s
Pastebime, juo seniau asmenybė gyvenusi, tuo mažiau 
apie ją žinome. tas pat ir geologijoje – juo apie senesnius 
laikus kalbame, tuo mažiau ką tikra galime pasakyti. 
mūsų planetos amžiaus masteliu (4,54 milijardų metų) 

k. donelaitis neatrodo senas, tačiau žinant, kad lietuvių 
literatūra yra gana jauna, tai net ir Xviii amžiaus asme-
nybė yra „iškasena“. apie k. donelaitį tikrai žinoma 
nedaug. Įvairiomis aplinkybėmis bandoma nustatyto jo 
Metų parašymo laiką. Pagal šio kūrinio brandumą jo su-
kūrimo laikas aiškiai atskiriamas nuo taip pat jo sukurtų 
trumpučių pasakėčių, kurios yra menkesnio meistrišku-
mo. šis pastebėjimas akivaizdus ir nereikalauja detales-
nio tyrimo. lygiai taip pat iš akies pastebime, kad vil-
niuje Geologijos instituto muziejuje saugomas spėjamai 
roplio slankstelis1 yra daug senesnis (apie 155 milijonų 
metų) nei kokie vos ledynams nuslinkus randami mamu-
tų2 kaulai (apie 12 tūkstančių metų) ir gali būti priskirtas 
juros3 periodui. taip pat lengvai, kaip ir donelaičio bran-
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dus Metų stilius lyginant su pasakėčiomis, matyti, kad 
slankstelis yra stipriai mineralizuotas, – tokiems kaulo 
struktūros pokyčiams būtinas ilgas laiko tarpas.

apskritai fosilijų radimas geologams labai naudin-
gas. Pagal jas tikrai žinoma, kad sluoksnis negalėjo susi-
daryti ankščiau, nei suakmenėjęs padaras gyveno. tokių 
„fosilijų“, padėsiančių nustatyti tikslų sukūrimo laiką, 
buvo ieškoma ir Metuose. dviejų karaliaučiaus gais-
rų paminėjimas (donelaitis 1977: 236; Žiemos rūpesčiai, 
241–242) sukonkretino jų sukūrimo datos galimybes, tik 
bėda, kad reikia rinktis iš kelių karaliaučiuje donelaičio 
gyvenimo metais siautusių didesnių gaisrų: 1756, 1764, 
1769, 1775 metais (armstedt 1899: 245–246). konkretaus 
įvykio paminėjimas, kaip kad valdovo išrinkimas į sostą 
ar karo pradžia, yra kur kas geresnis faktas nei gana daž-
nai kylantys gaisrai, tačiau net ir tai geriau negu nieko. 
Geologijoje fosilijos taip pat skirstomos pagal „gerumą“. 
nuostabaus grožio ir įvairumo amonitai, dabar jau išny-
kę gyvūnai, evoliucionavo labai greitai, ir vienos jų for-
mos keitė kitas. Pagal tas formas galima daug tiksliau nu-
statyti nuosėdų amžių negu pagal tokias fosilijas, kurios 
gyveno labai ilgą laiką beveik nesikeisdamos. Pagal amo-
nitų rūšių pavadinimus nuosėdų sluoksniai skirstomi į 
zonas, o pagal prancūzų karalius nuo liud viko viii iki 
pat XiX vadinamos istorinės epochos ar net baldų stilius. 
žinoma, pasitaiko, kad senesnė fosilija būna perklosto-
ma ardant senesnes nuosėdas į jaunesnius sluoksnius. 
visur karaliaučiaus krašte, taip pat ir tolminkiemyje, 
kur k. donelaitis ilgai gyveno, žvyre gausiai randama 
gintaro spalvos „velnio pirštų“4, kurie yra čia mezozoju-
je gyvenusių ypatingų moliuskų vidinio skeleto likučiai, 
tačiau nuosėdos, kuriose jie dabar randami yra daug vė-
lesnės – kvarterinės5, t. y. palyginti visai neseno ledyn-
mečio nuosėdos. o tai tik primena, jog mes nežinome, 
kaip greitai po karaliaučiaus gaisro donelaitis šią žinutę 
panaudojo savo kūrinyje.

atvirkštinis metodas Metų parašymo datos tyrinė-
jimuose – ieškoti užuominų ne pačiame kūrinyje, o ki-
tuose šaltiniuose, kur kūrinys būtų paminėtas. remian-
tis k. donelaičio rašytu laišku savo bičiuliui j. jordanui, 
galima būtų tarti, kad poetas savo didžiausius kūrinius 
parašė maždaug iki 1776 m., nes kaip tik tų metų žiemą 
pas jį viešintiems bičiuliams skaitė Metų ištraukas. Bet ir 
šiuo atveju nėra didelio tikrumo – galėjo būti skaitomos 
kiek seniau parašytos dalys, dar neįėjusios į vėliau pa-
baigtą kūrinį (Gineitis 1977: 8–9). Pamokanti istorija būtų 
gintaro – fosilinių sakų – paieškų lietuvoje ekspedicija, 
rengta 1925 metais (kaveckis 1928). lietuvos geologai, 
remdamiesi analogija apie Sambijos pusiasalyje esamus 
didelius gintaro klodus paleogeno6 nuosėdose, tikėjosi 
rasti jų pas save. Bet paaiškėjo, kad pavieniai radiniai 
prie lūkšto ežero ir kitur nesudaro didelių storymių, tad 
yra atnešti ledyno, o šiek tiek didesnės gintaro sankau-
pos monciškėse prie Palangos ir juodkrantėje tėra maža 
Baltijos jūros šiaurės rytų krypties bangų perklostytų 
gintaro atsargų dalis, atkeliavusi iš tos pačios Sambijos, 
vadinasi, yra daug jaunesnės, poledyninės.

nustatant Metų parašymo laiką, remtasi ir grafologi-
jos argumentu. antai F. tetzneris (tetzner 1897: 290–291), 
palyginęs išlikusius k. donelaičio rankraščius, spėjo, kad 
Vasara veikiausiai bus parašyta 1773 m., tačiau nežinia, 

ar poeto rašysena galėjo taip ryškiai keistis, nors neretai 
taip galima datuoti rankraščius (plg.: napoleono parašai 
prieš ir po karo su rusija). Geologijoje galbūt ryškiausiai 
tokį efektą iliustruotų kokio seniau egzistavusio, bet ga-
lutinai užaugusio ir nusekusio ežerėlio nuosėdos, kurio-
se randama žiedadulkių. žiedadulkių tyrimo metodas, 
vadinamas palinologija, remiasi tuo, kad pagal rūšinę jų 
sudėtį matyti ir ežerėlio ekologinių sąlygų raida. Galima 
rekonstruoti, kaip gilesniuose, anksčiau susiklojusiuose 
sluoksniuose randamas šaltamėges rūšis keitė šiltamė-
gės, susiklojusios vėliau, o giliavandenes – sekliavande-
nės ir panašiai. Svarbu, kad nuosėdos būtų susiklojusios 
per ilgą laiko tarpą, kad atsispindėtų lėti klimato poky-
čiai, kaip, manytina, ilgai turėjo būti kuriami ir Metai.

daug mažiau patikimas argumentas – psichologinis. 
teigiant, kad Metai yra donelaičio senatvės laikotarpio 
kūrinys, remiamasi meilės scenų bei motyvų nebuvimu 
poemoje (užpurvis 1947: 36–37). tačiau šis argumentas 
kūrinių datavimui mažai tinka, nes juo remiantis nega-
lima nustatyti jokio konkretesnio laiko. Pagaliau yra ir 
jaunų autorių kūrinių, parašytų be meilės scenų. o tai 
tik parodo, kad įrodymų nebuvimas nėra nebuvimo įrody-
mas. tai visada svarbu atsiminti. šio straipsnio autoriui, 
dar studentui, teko būti įtrauktam į geologinius tyrinė-
jimus lietuvoje 2008 m. prie merkinės, kur abiejuose 
nemuno krantuose (jonionių ir maksimonių kaimuose) 
atsiveria paskutinio tarpledynmečio7 ežerėlio nuosėdos. 
Profesoriaus a. Gaigalo vadovaujama ekspedicija ieškojo 
moliuskų kiautelių senose ežero nuosėdose, bet surasti 
juos pavyko tik jonionių kaimo krante, o maksimonių – 
ne. ekspedicijos nariai, skubėdami pabaigti darbus, ra-
gino profesorių nebeieškoti, remdamiesi ankstesniais 
autoritetingų mokslininkų darbais, kur rašyta, kad šia-
me krante moliuskų nėra. Profesorius pašaipiai atsiliepė 
apie „anuos“ mokslininkus ir jau žarai nuspalvinus pušų 
viršūnes, vakarėjant, rado vietą, kur sluoksniuose buvo 
galima įžiūrėti smulkias moliuskų kriauklyčių nuolau-
žas (Saarmann 2009: 56–58).

a p i e  K .  d o n e l a i t Į  i r  s l u o K s n i u s
kai geologams nepavyksta surasti fosilijų arba sluoks-
niai yra tokie seni, kai dar žemėje nebūta jokios gyvybės, 
jiems belieka tyrinėti, kokios yra sluoksnių struktūros, 
tekstūros, ir t. t., kaip ir k. donelaičio raštų atveju at-
kreiptinas dėmesys į žodžius.

Suprantama, kad, perleidžiant k. donelaičio raštus, 
juos tenka redaguoti, kaip ir geologinius sluoksnius, 
perkeliant ant popieriaus, būtina priskirti pagal amžių 
geologiniam periodui, nustatyti jų susidarymo būdą, ži-
noti sudėtį – tik tada jie įgaus prasmę. Bet čia galima ir 
suklysti. štai Metų eilutėje Žemė su visais pašaliais įmurusi 
verkia (donelaitis 1977; Rudenio gėrybės, 12) žodis „paša-
liais“ ištaisytas į „pašalais“, taip suteikiant visai kitą ne 
tik žodžio, bet ir visos eilutės prasmę. vėliau šis netiks-
lumas buvo atitaisytas. o kiek kartų yra tekę atitaisinėti 
geologinius žemėlapius! Būtent dėl fosilijų stokos geo
logų ilgą laiką buvo manoma, kad didelius lietuvos 
plotus užima vadinamosios terciarinės8 nuosėdos, nes 
kaimyninėje karaliaučiaus srityje jos taip plačiai paplitu-
sios. Buvo atsižvelgta į tai, kad ties anykščiais šventosios 
upės ir jos intakų atodangose yra smėlio, savo sudėtimi 
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labai panašaus į atsidengiantį Sambijos pusiasalyje. ir 
tik suradus naujų fosilijų šie dideli lietuvos plotai buvo 
„nuterciarinti“ (dalinkevičius 1947).

klaidų atitaisymas – sunkus darbas, ir yra įmano-
mas tik esant pirminiam šaltiniui. Palygimui – istorija 
su mineralogine kolekcija, kuri, 1848 metais uždarius 
vilniaus universitetą, buvo išblaškyta po įvairius rusijos 
imperijos miestus, kurie toli gražu neturėjo tokios tur-
tingos kolekcijos kaip vilnius. o kolekcijai keliaujant iš 
muziejaus į muziejų, pirminė informacija dingsta. 1986 
metais odesos universitete buvo surasta dalis šios kolek-
cijos (rudnickaitė, žalūdienė 2003: 146) ir draugiškumo 
ženklan sugrąžinta į vilnių (bet ne visa). taip atsitiko 
tik dėl to, kad išliko neišmestos senos pavyzdžių etike-
tės, kuriose buvo įrašyta „Виленская коллекция“. lite-
ratūros tyrinėtojai, neturėdami visų k. donelaičio raštų 
rankraščių arba turėdami juos redaguotus (nežinia kieno 
rankos – autoriaus ar leidėjo), panašūs į geologus. toks 
palyginimas nėra originalus. labai patyręs tokių daly-
kų žinovas Feliksas tiškus, kalbėdamas apie suklastotas 
nubaustųjų tremtimi į Sibirą lietuvių bylas, pataria: „ne-
gaiškite brangiausio mums likusio – laiko – bylos san-
daros tyrimams! manyč, tai tolygu geologo pastangoms 
sudėlioti – surikiuoti uolienų pavyzdžius, nežinant, iš 
kurio gylio jie paimti, į darnią, teisingą tos vietovės ge-
ologinę struktūrą.“ (česnys 1999: 173)

vadinamųjų išskirtinių sakinių skyryba k. done-
laičio autografuose laisvesnė negu visuose vėlesniuose 
Metų leidimuose. k. donelaičiui, galima sakyti, labiau 
rūpėjo hegzametro eilutės skambumas, jos intonacinis 
bangavimas negu skiriamieji ženklai, nors šiaip jau ir 
skyryboje donelaičio būta labai kruopštaus ir rūpestin-
go palyginti su kitais jo epochos autoriais (doveika 1977: 
298). Paprasta, kai skyrybos principai iš esmės nepriešta-
rauja mūsų dabartinei praktikai. Metų autoriaus kalbos 
sintaksę nuo dabartinės literatūrinės kalbos sintaksės 
skiria ir modalinio žodžio (paprastai atliekančio ir jun-
giamąją funkciją) rõds vartojimas. Pirmiausia šis modali-
nis žodis etimologiškai neturi nieko bendra su įterptiniu 
žodžiu rodos(i). k. donelaičio rõds, be jokios abejonės, yra 
sutrumpėjęs iš būdvardžio rõdas, a, kuris veikiausiai pa-
siskolintas iš slavų kalbų (plg. baltarusių рад, a, lenkų 
rad, a, rusų рад, a). tad ir žodžio rõds vartojimo k. done-
laičio kalboje nedera suplakti su įterptinio žodžio rodos(i) 
vartojimu, nors jų reikšmės kartais gali ir suartėti. va-
dinasi, žodis rods k. donelaičio kalboje yra visiškai kas 
kita negu mūsų dabar vartojamas įterptinis žodis rodos(i), 
kurį skiriame kableliu ar kableliais (doveika 1977: 313). 
turi ir geologija panašių analogijų, kur du dalykai, iš 
pažiūros visiškai vienodi, yra labai skirtingi ir tik giles-
nis jų tyrimas gali atskleisti, kokiais skirtingais keliais jie 
susidarė. štai pažvelgę į karaliaučiaus krašto žemėlapį, 
pamatysime dvi sausumos juostas: vieną – kuršių neri-
ją (jos šiaurinė dalis garsina lietuvą), skiriančią kuršių 
marias nuo Baltijos jūros, bei pietuose antrą, šiek tiek 
trumpesnę, – aistmarių neriją. Pastaroji smėlio juosta 
susidarė vos prieš 1–2 tūkstančius metų dėl pasikeitusių 
cirkuliacinių srovių Gdansko įlankoje, kurios nešė smė-
lį iš vyslos deltos, kai Baltijos jūros vandens lygis buvo 
žemesnis. kuršių nerija susidarė iš kito šaltinio – šiaurės 
rytų krypties vėjų genamos bangos Baltijos jūroje ardė 

dugne kainozojaus9 ir moreninius ledyno paliktus smė-
lingus darinius Sambijos iškyšulyje, kurie savo ruožtu 
akumuliavosi (nusėdo) ant savo kelyje kliūtimi stojusios 
kraštinės ledyno paliktos moreninių gūbrių juostos. taip 
ši juosta, būdama pamatu besikaupiančiam smėliui, plė-
tėsi ir pavienės pradžioje susidariusios salos susijungė į 
ištisą sausumos juostą. Beje, ji ir senesnė beveik dvigubai.

k. donelaičio raštų leksikos (žodyno) pagrindą su-
daro rašytojo gimtoji tarmė, gyvoji jo gimtosios, augto-
sios bei darbo vietos lietuvių liaudies kalba. užtat toji 
leksika tokia liaudiškai paprasta, aiški ir kartu labai 
ekspresyvi. tiesa, k. donelaitis vartoja palyginti daug 
nelietuviškos kilmės žodžių (daugiau slavizmų, šiek tiek 
germanizmų) (doveika 1977: 303), kuriuos dabar, išryš-
kėjus literatūrinės kalbos leksikos normoms, laikytume 
vartosenai neteiktinomis svetimybėmis, tačiau ir tie žo-
džiai tiesiog augte įaugę į jo kalbos audinį, jie teikia jam 
tam tikro, donelaitiško spalvingumo ir yra tarsi rašytojo 
gyventos epochos atgarsiai. k. donelaičio Metų leidi-
muose nesunku įžiūrėti dvi susipynusias priešingas ir 
nevienodai išryškėjančias tendencijas: viena vertus, sten-
giamasi jo tekstus padaryti kiek galima prieinamesnius 
platiesiems skaitytojų sluoksniams, juos sunorminti bei 
suliteratūrinti, kita vertus – išsaugoti jų originalumą bei 
autentiškumą; vienais atvejais viršų yra ėmusi pirmoji 
šių tendencijų, kitais – antroji. Panašiai ir geologų teks-
tuose, stengiamasi rašyti aiškiai, suprantamai, bet kartu 
neatsiribojant nuo tarptautinių terminų, sudėtingesnių 
žodžių. k. donelaičio Metuose retesnius lietuviškus žo-
džius buvo stengiamasi pakeisti plačiau žinomais ir var-
tojamais variantais, o visi barbarizmai, kurie daug labiau 
prieštarauja dabartinei literatūrinei kalbai, buvo palie-

tolminkiemio bažnyčia
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kami mažiausiai paliesti (doveika 1977: 304). Geologai 
kartais diskutuoja ne vien apie sluoksnius, akmenis, pe-
riodus. Pakanka polemikos ir dėl kalbos dalykų. Pavyz-
džiui, 1959 m. rašyta: „Be reikalo sulietuvintas terminas 
Karros – žodžiu karos ir tokiu būdu žalojama tarptautinė 
terminologija.“ (kaveckis 2012: 58) karos (taip dabar ir 
liko vartotina) yra su karstiniu procesu susijęs terminas.

iš dalies tai ir suprantama. Pakeisti dialektizmą jo 
literatūriniu variantu, kuris skiriasi tik vienu kitu garsu, 
o šiap jau turi tiek pat skiemenų, kirčiuojamas pagal tą 
pačią paradigmą, ne toks jau sunkus uždavinys. kas kita 
yra rasti lietuvišką barbarizmo atitikmenį, turintį tiek 
pat skiemenų, taip pat kirčiuojamą, darniai įsirikiuojan-
tį į hegzametro eilutę ir, žinoma, vienodai tinkamą po-
etiniam vaizdui piešti. k. donelaitis gana laisvai elgėsi 
su žodžiais, mažindamas juose skiemenų skaičių, kaip 
jam buvo naudingiau. Pavyzdžiui, išmesdamas afikso 
ne antrąjį dėmenį ir vienu skiemeniu sutrumpindamas 
žodį (plg.: n’atbodama, n’igalėjo, n’imanau – neatbodama, 
neįgalėjo, neįmanau). Pritaikę sunormintą šiandieninę ra-
šybą, sugriautume k. donelaičio ritmą, kuris yra kaip 
sluoksnių storymė, kur vienas ant kito sugulę sluoks-
niai neatsiejamai vienas nuo kito priklauso, kaip Hanso 
christiano anderseno pasakoje apie karalaitę ant žirnio, 
kur net paskutinis, aukščiausias, čiužinio sluoksnis at-
kartoja pirmojo nelygumus.

a p i e  K .  d o n e l a i t Į  i r  s m i lt e l e s
k. donelaičio vartota daug dabartinei literatūrinei kalbai 
nebūdingų žodžių, kurie jo kūrinių kalbai teikia tam ti-
kro stilistinio spalvingumo, todėl paliktini nekaitaliotini, 
pvz.: smageninė, bluznyti, trūsinėti. tai vis žodžiai, kurie 
tik vienu kitu šaknies garsu ar priebalsio kietumu ski-
riasi nuo atitinkamų literatūrinės kalbos žodžių. kaip ir 
geologijoje vienas kitas pasikeitęs mineralas uolienoje ar 
grūdeliai smėlyje pakeičia sluoksnio savybes ir pavadi-
nimą. tokius tarmės žodžius būtų galima labai lengvai 
pakeisti norminiais arba literatūrinei kalbai įprastesniais 
atitikmenimis – smegeninė, bliuznyti, triūsas. tai nė trupu-
čio nepakenktų nei turiniui, nei pačiai eilėdarai, tačiau 
atsilieptų kiek pačiam kalbos spalvingumui, jos stiliui. 
todėl naujai leidžiamuose redaguotuose tekstuose to-
kio kaitaliojimo atsisakoma (doveika 1977: 308–309). 
Girdėjusieji apie kvarcinį smėlį kartais klaidingai mano 
jo esant Baltijos pajūryje, tačiau tikrasis anykščių kvarci-
nis smėlis jokiu būdu negali būti lyginamas su Palangos 
smėliu, nors jis ir atrodo baltas, tačiau jo sudėtis ir susi-
darymas yra labai skirtingi. švarus kvarcinis smėlis yra 
akinančio baltumo ir primena miltus. anykščių smėlis 
jau vien tuo ypatingas, kad tinka stiklo gamybai ir yra 
daug senesis – neogeno10 periodo. Savaime aišku, kad 
vertybe tampa ir tokie žodžiai, kaip auster (austrė), kame-
digė (komedija, vaidinimas), kabiar (ikrai), tad yra palikti-
ni kaip raštų kalbos leksikos istorijos faktai bei epochos 
kolorito rodikliai (doveika 1977: 310).

Pagal fonetinius reiškinius redaguotame Metų tekste 
suliteratūrintos ir tokios k. donelaičio bendratys, kaip 
pasisotįt, pamokįt ir gaivyt, augyt. dabartinėje literatūrinėje 
kalboje norminiai šių bendračių atitikmenys turėtų būti 
tokie: pasisotinti, pamokinti ir gaivinti, auginti. tarmėse 
(ypač pietinių vakarų aukštaičių) yra ir tokių atitikmenų: 

pasisotyt, pamokyt ir gaivyt, augyt. visiškai galimas daik-
tas, kad ir k. donelaičio prieš tų bendračių -t(i) buvo 
tariamas y, nes k. donelaitis kartais čia ir parašo i, nors 
dažniau jo rašoma ne y, bet į. remiantis ir dabar gyvais 
pietinių vakarų aukštaičių tarmių faktais, daroma išva-
da, jog k. donelaičio kalboje y ir į visais tokiais atvejais 
reiškė vieną ilgą garsą (y). Bet tokiai kategoriškai išvadai 
prieštarauja šie k. donelaičio parašymai: garbint, pasika-
kint (pasitenkinti) šalia pasikakįt. vadinasi, k. donelaičiui 
negalėjo būti svetima ir šio tipo veiksmažodžių bendra-
ties priesaga inti. matyt, dvigarsio in virtimas ilguoju y 
tuose veiksmažodžiuose dar nebuvo visuotinai įsigalėjęs 
(doveika 1977: 303). Su nuosėdomis ne kitaip – šaltiškių 
molio karjere (netoli Papilės) triaso periodo moliai yra 
raudoni, o kartais randama labai gražios mėlynos spal-
vos linzių. toks spalvų skirtumas atsirado dėl skirtingo 
molyje esančių geležies atomų valentingumo. t. y. valen-
tingumas tada nuosėdose nebuvo „nusistovėjęs“.

Suprantama, jog ne visi žodžių variantai paliktini 
k. donelaičio raštuose, nes tarp jų pasitaiko ir tokių, 
kurių palikimo tiesiog neįmanoma pagrįsti kokiais sva-
resniais meniniais estetiniais ar kalbiniais stilistiniais 
motyvais. iš tokių variantų galima čia paminėti nu ir pri, 
kurie Metų autoriaus vartojami pramaišiui su nuo ir prie 
(doveika 1977: 306). redaguotame tekste be pavojaus 
atsisakyta variacijų ir palikta tik nuo ir prie, nes žodžių 
prasmė nesiskiria nuo jų pakaitalų, o autentiško teksto 
poetiškumo jie nesugriauna. dar nesenoje – geologiniu 
laiko suvokimu – praeityje, merkinės tarpledynmetyje, 
minėtame ežerėlyje prie nemuno gyveno gausiai mo-
liuskų. tik kai kurių šių gyvūnų lotyniški rūšių pava-
dinimai šiek tiek skiriasi nuo šiandieninių, nes jų kriau-
klyčių forma kartais pasitaiko kitokia: vienų prisitaikiusi 
pire atšiauresnių ledyninių salygų, kitų – prie šiltesnių. 
malakologai, mokslininkai, kurie tiria moliuskus (pana-
šiai kaip palinologai – žiedadulkes), ne visada kreipia 
dėmesį į šiuos morfologinius (kriauklių formų) skirtu-
mus, nes šios sraigių rūšys tebegyvena ir šiandien, tad 
jų ekologinės sąlygos negali labai skirtis nuo gyvenusių 
merkinės tarpledynmečiu. jie atspindi tik kriauklės for-
mos skirtumus, o ne klimato pokyčių ypatybes, kurių 
ieškome.

mums taip įprasta skysta vandens būsena, kad jo 
kietosios šaltosios formos – ledo – nepavadintume akme-
niu. o juk būtent jis ledynmečiu vietomis virš lietuvos 
sudarydamas trijų kilometrų storio masę, buvo vienas 
pagrindinių veiksnių gerokai pakeitęs lietuvos ir aplin-
kinių kraštų paviršių (reljefą). netikintieji gali nuvažiuo-
ti į Pajūrį (lietuvoje ar karaliaučiaus krašte), tik šį kartą 
ne gintarų ieškoti, o viduržiemį bangomūšos ledo luitų 
stebėti, kurie nesiskirs savo forma nuo įprastų paplūdi-
mio akmenukų, kurie lygiai taip pat yra apzulinti bangų 
mūšos. išeitų, kad ledas yra tas pats akmuo, tik turintis 
savybę tirpti. Panašiai yra ir su žodžiais, kurių nederėtų 
skubėti „tirpinti“. šalia prieveiksmio namo k. donelaitis 
sykį yra pavartojęs variantą namon. tai vienas iš daugelio 
prieveiksmio namo variantų, kurio nederėtų taip lengvai 
keisti prieveiksmiu namo, nes jis (namon) gali labai pra-
versti poezijos kalboje (doveika 1977: 307).

k. donelaičio raštų kalba nenutolsta per daug nuo 
dabartinės literatūrinės kalbos ir morfologinėmis ypa-
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tybėmis. vis dėlto joje galima rasti ir tokių morfologijos 
reiškinių, kurie dabartinei literatūrinei kalbai nebūdingi 
arba iš viso jai svetimi. Bet tokių reiškinių labai maža, 
ir šiuolaikinis skaitytojas juos lengvai suvokia. tik kyla 
klausimas: kaip pasielgti su tomis formomis pateikiant 
k. donelaičio raštus platesnei visuomenei? atsakymas 
čia gali būti tik vienas: tokios formos išlaikytinos kiek 
galint originalesnės (keičiant tik jų rašybą, bet atsižvel-
giant į fonetines ypatybes). taip darytina ne tik dėl to, 
kad jų norminimas atskirais atvejais pakeistų skiemenų 
skaičių (plg.: des-tis ir de-da-si, mirgt ir mie-ga, su-si-pras-
kie ir su-si-prask) ir apardytų hegzametro eilutę, bet ir dėl 
to, kad tos originalios archajiškesnės ir tarminės formos 
jau yra tapusios epochos bei tarmės kolorito detalėmis, 
vadinasi, turi ir stilistinę funkciją. lygiai kaip svarbu 
ne tik pažinti geologinę krašto praeitį, bet ir išsaugoti ją 
ateities kartoms, neleidžiant gamtos, nors ir negyvosios, 
objektams sunykti.

a p i e  K .  d o n e l a i t Į  i r  G e o t o p u s
naujuose Metų leidimuose, kaip minėta, stengiamasi 
k. donelaičio kalbą kiek įmanoma redaguoti, kad šian-
dieninis skaitytojas ją lengviau suprastų, todėl dabar 
turime skirtingų leidimų, kuriuose kalba įvairuoja vis 
nenusistovėdama. lygiai taip pat vėlesnių procesų metu 
gali keistis kartą susiklojusios nuosėdos – raukšlėtis, dū-
lėti, mineralizuotis ir t. t. Geologai tarpusavy kartais ne-
sutaria, ar tie sluoksnių pakitimai nauji, ar jie jau buvo 
sluoksniui susidarant. taip pat gali būti neaišku, kiek 
tokių pokyčių etapų būta – jų eiliškumas sunkiai atse-
kamas. Pavyzdžiui, Palmininkų gintaro karjere vykdant 
2012 m. geologinę ekspediciją teko matyti sluoksnius, 
kurie buvo sueižėję ir persislinkę, tik nebuvo aišku, 
ar taip neatsitiko dėl gruntinio vandens, kuris, iš gilių 
sluoksnių tekėdamas per dar prieš penkiasdešimtmetį 
darytus geologinių gręžinių vamzdžius ir išplaudamas 
smilteles, nesudaro tuštumų, kurias vėliau atkasus ran-
damos tokios struktūros. Įtarimas kyla dėl to, kad Bal-
tijos jūros pakrantėje, kur tie patys sluoksniai šiaurinė-
je Sambijos pusiasalio dalyje atsiveria stačiais aukštais 
skardžiais, taip pat turi tokias struktūras, tik ten jos – le-
dyno padarytos, todėl tie skardžiai saugomi kaip gamtos 
paminklas ir šiaip yra įstabaus grožio.

lietuvoje slinkęs ledynas daug kur sueižėjo ar su
stumdamas irgi suraukšlėjo arti paviršiaus buvusias 
sluoksnių storymes. Pučkorių atodangoje, gražiame slė-
nyje netoli vilniaus, tokios lyg buldozerių padarytos 
raukšlės gali būti matomos. na, o k. donelaičio tolmin-
kiemyje ledynas daug ką ir visai nuardė, nes po kvarte-
ro sluoksniu slūgso kreidos periodo nuosėdos, o ištisų 
dviejų periodų – paleogeno ir neogeno – jau ir trūksta. ta-
čiau pagal analogiją su gretimais kraštais galime rekons-
truoti konkrečios vietos geologinę praeitį, nors jos nuosė-
dų metraštis ir sunaikintas. apskritai kad k. donelaičio 
gyventame tolminkiemyje lankėsi ledynas, galima įsiti-
kinti ir patiems nuvykus į vietą. Pažvelgus į karaliaučiaus 
krašto žemėlapį, o dar geriau – į geomorfologinį (žemės 
paviršiaus formų), iškart matyti, kur ledynas daugiausia 
prigrūdo savo darinių. ištisa jų „lysvė“ tęsiasi palei dėši-
nįjį Įsruties krantą. tai 50–60 m aukščio kalvų grandinė, 
nusitęsianti iki Įsruties santakos su Priegliumi (vaulina 

1988). vadinasi, čia net upės vagą nulėmė laikina ledyno 
sustojimo vieta. kaip tai vyko? Įsivaizduokite, kad jūros 
pakrantėje bangos skalauja basas jūsų pėdas, kaskart at-
sitraukianti banga jums iš po kojų išplauna smėlį. atrodo, 
kojas įtrauks gilyn. Bet taip neatsitinka, nes jas patraukę, 
matome smėlio iškilimą toje vietoje, kur stovėjo pėda, 
lyg kalvelę. jūsų pėda spaudė po ja esančias smilteles ir 
neleido srautui jų išnešioti. Panašiai atsirado ir didelis 
slėnis, kuriame teka Įsrutis, kaip ir neries slėnis su jame 
išsidėsčiusiu vilniumi. tik šių upių apylinkėse esančias 
kalvas buvo prislėgusi ne milžino koja, o ledynas. na, o 
einant nuo pat tolminkiemio į pietus ir pietryčius, pra-
sideda kalvotas gražėjančių apylinkių reljefas, kuris vis 
aukštėdamas žymi vištyčio aukštumos pradžią, kuri yra 
didesnės struktūros, Baltijos kraštinių ledyninių darinių 
juostos (Baltijos aukštumos), dalis.

k. donelaitis net yra suskaičiavęs savo parapijos 
kalvas ir griovius, bet apie tai vėliau.

iš tikrųjų ir dialektizmų taisinėjimas bei kaitalioji-
mas negali nemažinti k. donelaičio kalbos originalumo. 
juk jis yra gimęs prieš tris šimtus metų. jo gyventos epo-
chos literatūrinės kalbos negalima suplakti su dabartine 
literatūrine kalba. k. donelaičio kalba ir šiandien turi 
išlaikyti jo gyventos epochos kalbos skambėjimą, joje 
turi likti visi barbarizmai bei tarminiai žodžiai. vienas 
ryškesnių ir būdingesnių k. donelaičio vartojamų prie-
veiksmių yra didei (didžiai, labai), kuris jau ir vienas 
gali priminti mums patį autorių, jo kūrybą, nes kitiems 
mūsų grožinės literatūros kūrėjams jis nebūdingas. kaip 
ir geo loginiai periodai turi savo būdingumų. juk jei gin-
taro karjere įvairaus amžiaus sluoksniai nesiskirtų, būtų 
sunku susigaudyti, nes karjeras yra milžiniškas. kad nu-
sileistumėm į jo dugną, reikėjo praeiti pusę kilometro. jei 
pagal savybes sluoksniai nebūtų suskirstyti į, tarkime, 
„baltąją sieną“, „mėlynjąją žemę“ ir nežinotume, kad 
apanglėjusi mediena yra iš mioceno, o ryklių dantys iš 
eoceno, neatsirinktume kas yra kas, ypač kai sluoksniai 
sueižėję ir vietomis net sumalti, perstumti. tad, savaime 
suprantama, jog ir tokį originalų k. donelaičio žodį bū-
tina palikti nekeistą ir netaisytą.

o vietoje labai plačiai vartojamų žodių kaip, taip 
k. donelaitis kartais pavartoja ir jų ilgesniuosius vari-
antus kaipo, taipo, kurie iš dabartinės literatūrinės kalbos 
jau yra, galima sakyti, pasitraukę. Suprantama, jau vien 
skiemenų skaičiaus nevienodumas neleidžia pakeisti tų 
ilgesniųjų variantų trumpesniaisiais žodžiais kaip, taip.

iš kaitomųjų žodžių variantų būtinai reikia paminėti 
labai būdingą k. donelaičio kalbai daiktavardį biedžius 
(vargšas), kuris taip pat tam, kas yra bent sykį perskai-
tęs k. donelaičio raštus, gali duoti signalą apie juos bei 
jų autorių. šalia daiktavardžio bėda ir būdvardžio biednas 
k. donelaitis biedžių vartoja labai nuosekliai. manyti, 
jog biedžius (su ie) esąs dvibalsio ie ir siaurojo balsio 
ė neskyrimo ar painiojimo rezultatas, nėra pakankamo 
pagrindo, nes tokiu atveju Metų autorius šalia biedžius 
nebūtų taip nuosekliai vartojęs ir žodžių bėda, biednas, 
kuriuos paliudija bei patvirtina visa dabartinė lietuvių 
kalba. k. donelaičio biedžius veikiausiai buvo toks pat 
gyvas ir tikras kalbos faktas kaip mums šiandien sko-
linys biednas (doveika 1977: 308). jei ne išlikusios balto 
kvarcinio smėlio neogeno nuosėdų salelės prie anykš-
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čių lietuvoje, nežinotume, kad to laikotarpio nuosėdos 
buvo taip toli į šiaurės rytus paplitusios nuo analogiškų 
nuosėdų Sambijos pusiasalyje, nors dėl ledyno tilto tarp 
jų ir nėra (sluoksniai yra nuardyti). tad tik palyginę 
ploną lietuvos neogeno nuosėdų pluoštą su storomis 
kaičiomis karaliaučiaus krašto nuosėdomis ir jų įvairo-
ve, matome, kokia turtinga buvo to laikotarpio praeitis, 
augalija, gyvūnija ir pas mus lietuvoje. kaip ir įvairus 
k. donelaičio laikų žodynas. k. donelaičio Metai yra 
literatūrinis pamiklas, kaip ir anykščių sluoksniai – ge-
otopas, t. y. saugotinas, tipiškas ar unikalus geologinės 
svarbos objektas, vertingas mokslui ir pažinimui. Geoto-
pai teikia informaciją apie žemės arba gyvybės joje raidą, 
yra nepakartojami ir neatkuriami.

a p i e  K .  d o n e l a i t Į  i r  G e o f o n ą
čia paminėtų k. donelaičio raštų fonetikos, leksikos, 
morfologijos ir sintaksės reiškinių svyravimas, nenu-
sistovėjimas bei tam tikras (mūsų dienų požiūriu) ne-
nuoseklumas paprastai būdingas gyvosios liaudies kal-
bos stichijai ir ankstesnių epochų literatūrinei kalbai, 
lygiai kaip geologiniam metraščiui – savos stichijos iš to-
limos praeities, kuri skyrėsi nuo šiandienos pasaulio. tad 
k. donelaitis, būdamas savo gimtosios tarmės atstovas, 
kartu buvo ir savo epochos bei krašto literatūrinės kal-
bos atstovas, atspindėjo realią tos kalbos būklę. jo kalbos 
reiškinių įvairovės niveliavimas, per didelis norminimas 
bei literatūrinimas pagal dabartinius gramatikos dėsnius 
nepageidautinas, nes taip užtušuojama dalis svarbių kal-
bos faktų, meniškai ryškinančių epochos ir krašto kolo-
ritą ir kartu padedančių nušviesti lietuvių literatūrinės 
kalbos, o ypač grožinės literatūros kūrinių kalbos raidos 
kelius. tas pat pasakytina ne tik apie jo kūrybą.

kiti k. donelaičio raštai, taip pat įeinantys į jo raštų 
rinkinius, mums atskleidžia, kad ir žmogus yra tam tikro 

mastelio geologinė jėga – stichija, kuri vis stiprėja. juk 
nuvykę į tolminkiemį, kur, dairydamiesi po k. donelai-
čios buvusios parapijos laukus, stebėdami gamtovaizdį, 
žemę, bandome pajusti ir Metų epochą, pamatyti aplin-
ką poeto akimis. Įvertinti, kokią įtaką krašto geologija, 
su kuria šiek tiek susipažinome, darė kraštovaizdžiui, 
žmonių gyevensenai.

mažiau žinomas k. donelaičio palikimas – jo byli-
nėjimosi dėl žemės dokumentai, iš kurių matyti, kaip ir 
paties k. donelaičio iniciatyva buvo keičiamas apylinkių 
geofonas. iš k. donelaičio oponento amtmono ruigio 
rašto: „jis [donelaitis] nežino ligšiolinių savo žemių ko-
kybės ir juo labiau kiekybės, nes per 32 kunigavimo ir 
sielų ganymo metus savo laukus vos iš tolo matė. <...> 
tačiau giliau pažiūrėjus, nereikėtų, tiesą sakant, nė rei-
kalauti iš to pastoriaus tikslių žinių apie jo laukų būklę. 
<...> dirvos pilnos akmenų, ir reikalingi grioviai iš dalies 
neiškasti, iš dalies užslinkę. kai kuriose pievose reikia iš-
lyginti kupstus. “ (tolminkiemio žemių... 1977: 455–458) 
o čia k. donelaičio atsakas: „eikš, mano plane, kurį aš 
64aisiais savo gyvenimo metais nubraižiau, ir prakal-
bėk, kad išgelbėtum man garbę! Pasakyk, ar aš pažįstu 
savo žemę! <...> akmenis ir kupstus tu gali visuomet pa-
šalinti. aš taip padariau, tai ponas žino, jei norėtų kalbėti 
teisybę. tai įvyko 1768 metais antrame sklype į varnų 
tilto pusę. aš pats ten buvau... vėliau taip pradėjo dary-
ti ir a[mtmonas], nes iki tol jis nebuvo nė vieno akmens 
pajudinęs.“ (tolminkiemio žemių... 1977: 469) Surinkti iš 
laukų akmenys buvo kažkur, žinoma, panaudoti, tik ne 
bažnyčiai statyti, nes ji buvo baigta jau anksčiau: „nau-
joji mūrinė, dabar jau trečioji Bažnyčia... pradėta statyti 
1756 m. gegužės mėnesį iš lauko akmenų ir tais pačiais 
metais pabaigta... klebonas susirinkusiems statybos vie-
toje krikščionims pasakė pamokslą pagal Prad. 28, 1011 
iki galo ir, turėdamas galvoje primąją mūrinę statybą, 
kalbėjo apie jokūbo, tikėjimo tėvo, akmeninį paminklą.“ 
(kiti... 1977: 564–565)

apie keičiamą natūralią aplinką rašoma ir daugiau: 
„...pasinaudojo tuo, kad atvyksta naujas, dar nieko neži-
nantis pastorius, ir liepė... matininkui... savavališkai vis-
ką išmatuoti. <...> tai gryniausia tiesa šaukiu aš iš savo 
kapo. <...> jo įpėdinis... ruigys tą ganyklą iš kaimo atė-
mė ir todėl apkasė viską grioviais taip, kaip dabar yra... 
ir ganykla darėsi vis siauresnė ir menkesnė.“ (žinios... 
1977: 427) „už bažnyčios, Pievgalių link, šioje upelio 
pusėje kaimas turėjo sklypą. <...> [ruigys] atėmė iš kai-
mo ne tik minėtą sklypą, bet perėjo ir į kitą upelio pusę, 
paėmė klebono pievos gabalą ir apkasdino grioviais bei 
apsodino gluosniais. tai įvyko 1775 metais...“ (žinios... 
1977: 435) tad šių kraštų, o ir lietuvos aplinkos keitimas 
prasidėjo daug anksčiau, negu įprasta manyti šį procesą 
siejant to sovietine melioracija, nes tai buvo ne vienetinis 
atvejis. k. donelaitis siūlo tokius pokyčius tęsti: „jeigu 
ateityje mano įpėdinis savo žemę norės atskirai turėti, tai 
būtinai reikės padalinti ją į tris dalis, tačiau kaip tai galės 
būti padaryta? Grioviais!“ (žinios... 1977: 433)

jubiliejaus proga k. donelaičio iš vokiečių kalbos 
verstas Prūsijos karaliaus įsakymas apie bendrųjų gany-
klų separacijos naudą (apie 1769 m.) 2013 m. pripažintas 
regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir 
įrašytas į uneSco programos Pasaulio atmintis nacio-kristijono donelaičio kapas bažnyčios rūsyje
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nalinį registrą. šiame dokumente k. donelaičio taip pat 
ieškota argumentų savo valstiečiams: „tasai senis savo 
kampelyje turėjo nemažą klampų ruimą (plotą – S. S.), 
ant kurio tik stambi bei rūgšti žolė augo. ta jam nepa-
tiko. todėlei kiaurai per šitą ruimą, grabelę iškasė, kuri 
ne daugių didesnė už skersvagę ant lauko buvo, per ku-
rią jis vandenį iš šito ruimo į grabę aplink savo kampelį 
iškastą nuleido. Po tam, kaip žiemoje taip drūtai vislab 
sušalę buvo, kad jis per tą balą pervažiuoti galėjo, iš ar-
čiausio pieskyno plaštakos aukštas pieskas ant to ledo 
užvežė. o kaip pavasaryje ta vieta vėl atšilo, ir pieskas 
pradėjo į rudines nugrimzti, tai jos ne tiktai tą balą, nei 
išmūrijo, bet ir ta visa vieta į juodžemį pavirto, ant ku-
rios dabar daugumas smulkios ir saldžios žolės auga. iš 
tiesos pagerinimui tokių vietų labai naudingas darbas. 
Sekančioje žiemoje tas senis tai atkartodavo, kad pirmo 
karto negana būdavo. ale jo apsirūpinimas dėl šito žar-
džio dar ne visas, kas sykį rudenyje, jis savo grabes iš-
ruimoja. <...> aukštos nelygios vietos, kalneliai ir kupstai 
į lygumą pavirto.“ (Brošiūra... 1977: 286–287). iš citatos 
matyti ir vertingų geobotaninių (augalijos pasiskirstymo 
priklausomybės nuo geologinio pagrindo) žinių.

o savo žemę k. donelaitis tikrai gerai pažinojo.
„laukas į varnų pusę yra mažesnis ir daugelyje 

vietų prastesnis, taip pat kaip ir į Paledžių pusę, kur yra 
prastų smiltynų, o arčiau į čionai daug kalvų, taip pat su-
tinkama ir molio kalvų. minėtoj pievoj šieno daug priže-
lia, tik jei ne per daug lyja. laukas šalia dvaro, nuo Sama-
nynų arba dabartinės alėjos iki upelio į Balupėnų pusę, 
yra mažiausias ir geriausias, bet pievos nenašios ir maža 
šieno.“ (žinios... 1977: 428) „ta dalis, kurią a[mtmonas] 
išsirinko, yra geriausioji, nes ji yra įkalniau ir joje auga 
geriausia žolė. Priešingai, dalis kurią amtmonas pagal 
savo planą mums numatė, yra labai prasta, nes ji... labai 
slėsni ir joje teauga menka žolė ir viksvos.“ (tolminkie-
mio žemių... 1977: 488)

k. donelaitis žinojo visos savo parapijos mokinių 
kelius į mokyklas, kurių buvo penkios. nežinia kuriam 
tikslui, bet k. donelaitis suskaičiavo ne tik atstumus 

nuo namų iki mokyklos, bet ir kalvas, griovius ir upes, 
kurias mokiniai savo kelyje turi pereiti. čia tik keletas 
pacitavimų: „Per krūmus ir daugelį kalnų“; „Per kalnus 
ir daubas“; „Patogiai per kalnus“; „labai blogu keliu per 
kalnus, krūmynus ir vandenį“; „Per romintės upę, kur 
arti nėra jokio tilto, bet teikia persikelti“; „Per daugelį 
kalnų, per krūmynus ir griovius“ (tolminkiemio para-
pijos... 1977: 557).

iš pateiktų gausių citatų skaitytojui turėtų susidaryti 
platesnis ir gyvesnis k. donelaičio ir jo laikotarpio, o taip 
pat ir kūrybos paveikslas.

pa b a i G a i
šis straipsnis nei geologams, nei literatūros tyrinėtojams 
tikriausiai neatveria naujovių. tai greičiau kvietimas pa-
žvelgti į tai, kaip skirtingų specialybių žmonės gali mąs-
tyti analogiškomis struktūromis. Profesorius geologas 
algirdas Gaigalas, kurio šviesiam atminimui skiriamas 
šis rašinys, vilniaus universiteto geologams pirmakur-
siams yra sakęs, kad net jei geologijos mokslas jiems pa-
sirodys sunkus ar nuobodus, pažintis su planetos praei-
timi, tyrimo metodais, žemės paslaptimis pramankštins 
jų galvas ir tuomet, net perėjus į kitas darbo sritis, jų 
galvos dirbs geriau. jaunimui tai gal ne visada įtikinan-
ti mintis, tačiau istorija rodo daug gerų pavyzdžių, kur 
geologijos žinios praversdavo, kaip kad ši citata iš 1914 
metų (200 metų minėjimui!) laikraščio: „Gaila tik, kad 
donalaičio poezijos graži ir pilna gyvumo kalba sudar-
kyta daugybe vokietizmų, rusiškų ir lenkiškų slavizmų. 
taip pat ir sintaksė dažnai visai nelietuviška. šis kalbos 
netaisyklingumas ir barbarizmai, tai didžiausia dona-
laičio poezijos yda. ir tą ydą noromsnenoroms turime 
kęsti mūsų didžiausio dainiaus raštuose, kaipo pėdsaką 
svetimtaučių įtakos į mūsų tautą, kaip kad kenčiame po 
šiai dienai lietuvos laukuose ledų atneštas mūsų šalin 
Skandinavijos uolas.“ (dovydaitis 1914: 255)

Skaityti k. donelaičio Metus galime grožėdamiesi 
gamtos aprašymais, posakių paprastumu ir kartu stipria 
ekspresija. užtat didesnį malonumą skaitydami patirsi-
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me apčiuopę gilesnį matmenį, kai klasikinis kūrinys su-
domina ne tik siužeto linija, o tai Metuose gana sunkiai 
sekama, bet ir kaip langas į praėjusią epochą. Į seniai 
praėjusią epochą. o į dar senesnes epochas mus nuke-
lia suakmenėjimai, tokie kaip amonitai, kuriuos radę iš 
karto turėtume prisiminti Papilės miestelio juros periodo 
atodangą ir kažkada ten tyvuliavusią gyvybės pilną jūrą, 
titnagai dzūkijos miškų smėlynuose – kreidos periodą, iš 
kurio milžiniškos storymės, nuslinkus viską ardančiam 
ledynui, beveik tik tai ir paliko. turime ir skolinių – 
rausvo kieto smiltainio, vadinamo jotnio smiltainiu, kurį 
nežinia iš kur, gal iš švedijos, gal iš Suomijos ar Baltijos 
jūros dugno, irgi atnešė viską savo kelyje maitojęs ir 
gremžęs tas pats ledynas. nekalbant apie gausius ma-
gminius riedulius. nebūkime akli skaitydami k. done-
laitį, kiekvieną jo žodį skirkime, kaip nebūkime abejingi 
akmenų istorijoms, jų pasakojimams, nes ir menkesni 
padarai sugeba akmenis skirti. štai kai kurios skruzdžių 
rūšys, gyvenančios smėlyje po žemės paviršiumi, rausia 
ten savus lizdus ir tunelius, o paviršiuje, prie pat įėjimo 
į savo koloniją, palieka sukaupusios baltas, greičiausiai 
kreidos, smilteles, kažkokiam tikslui ten tyčia jas pasidė-
jusios12. manyti, kad tai atsitiktinumas, kaip ir su k. do-
nelaičio biedžium, nėra pagrindo. Smilteles sijoja ir jūros 
bangos – Palangos paplūdimyje matomas tamsesnių 
smiltelių ruoželis – po mikroskopu13 čia atsiveria grožis, 
nes tai violetiniai ir raudoni granatai bei kiti mineralai, 
kurių tankis, palyginti su balto kvarco smiltelėmis, yra 
didesnis, todėl ir bangos juos „pasideda“ į atskirą vietą.

2013 m. lisabonoje vyko kelios evoliucijos teorijos 
vasaros stovyklos doktorantams, kuriose, be paleonto-
logų, dalyvavo kalbotyrininkai ir kiti mokslininkai. va-
dinasi, tam tikro lygio tarpdisciplininis susikalbėjimas 
vyksta ir dirbtines ribas tarp mokslų trina glaudesnės 
tarpusavio punktyrinių ryšių mintys. ateityje, žinoma, 
holistiško požiūrio į mokslą ir gyvenimą tik daugės.

Aš jums tam dalyke iš širdies dugno visą gerą veliju. 
k. donelaitis (Brošiūra... 1977: 292)
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Svaigulys

Patsai savęs ne kartą klausi
Ir nepajėgi atsakyt,
Kodėl taip smarkiai ūžia ausys,
Kodėl galva tokia sunki?

Lyg būtų kas pripylęs švino
Į širdį ir tuščias venas,
Lyg būtų sielą apsvaiginus
Keistų pavasarių diena.

Gal ir tiesa, kad ji apsvaigo,
Pradėjus obelims žydėt –
Kai veržėsi iš žemės daigas,
O meilė – iš širdies!

Bruklinas, 1953. III. 15

Granitas

Kaip granitas kieta, kaip granitas tikrovė –
Negaliu beišskelt nė vienos kibirkšties –
Pavargau! Nuo kaktos bėga prakaito srovės,
Pavargau! Kas ateis meiliai rankos ištiest?

Ar bespės koks žmogus atskubėt į pagelbą,
Jei su tokia drąsa tiesia ranka mirtis –
Tiesia ranką jinai, didį poilsį skelbia,
Sako: Mano dienos pabaiga jau arti...

Visiškai nebijau to skaudaus palietimo,
Nuo kurio ši diena tuoj pavirs granitu,
Tik atminus tave, keistas rūpestis ima –
Ar begrįši kada prie šios jūros krantų.

O sugrįžk, o sugrįžk, jei ir saulė nešviestų,
Jei ir būtų visur begalinė naktis –
Tau palieka visi mano pasakų miestai,
Tau palieka širdies nemari kibirkštis.

Malda

Kai rytmetį aukšti šviesos fontanai veržias,
Pažvelk, o Viešpatie, kaip Lietuvoj tamsu,
Pažvelk į topolį, į svyruonėlį beržą –
Į visą Lietuvą pažvelk iš debesų!

Nejaugi per mažai lig šiol dienom ji verkė
Ir naktimis maldoj budėjo per trumpai –
Ji ėjo baudžiavas, lyg paskutinė vergė,
Jos praeitis garsi vien kryžiais ir kapais.

Per Joninių nakties langų rasotą stiklą
Saulėleidžių žarom grožėjos Lietuva.
Paparčio žiedą gi pasivogė baidyklės,
Nušliaužiojo šalna pakalnes ir kalvas.

l e o n a r d a s  a n d r i e k u s
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mirė Brukline 2003 m. gegužės 20 d.

Publikacija parengta L. Andriekaus gimimo šimtmečiui paminėti. Eilėraščiai anksčiau 
niekur nespausdinti, rasti asmeniniame poeto archyve, esančiame Kryžių kalno pranciškonų 
vienuolyne, kur saugomas centrinis Lietuvos OFM archyvas. Spaudai iš autentiškų dokumentų 
parengė Dainius SOBECKIS .

a l G i m a n t o  k e z i o  nuotrauka
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Dabar pro ašaras sunku matyti taką,
Tik galima pajaust, kad Tu esi arti –
Jai šlama nuolatos svyruoklio beržo šakos:
Jau baigiasi naktis, jau baigiasi naktis.

Bangos

Kaip Galdiko paveiksluose, išsimušė
Pašėlusi spalvų ir muzikos jėga –
Pavasaris gamtoj, pavasaris troškimuose,
Pavasaris širdy sukėlė dideles bangas.

Kam dar sakyt, jei aišku ir be sakymo,
Kad susimaišo tokią valandą žmogus
Ir neskiria po mėlynu dangaus baldakimu
Baltai pražydusių vyšnelių nuo bangų.

Juokiuos, kad šios dienos įspaustos provėžos
Staiga užlūžo prie vienos žiedų versmės –
Juokiuos, nes dar pavasaris nepraūžė
Ir tebeskamba soduose galinga jo giesmė.

Bruklinas, 1953. VII. 27

Magdalena Velykų rytą

 Neliesk manęs, nes dar neužžengiau
 pas Tėvą (Jn 20, 17)

Kodėl neleidi prisiliesti savo kojų –
Ar tai ne aš jas šimtą kartų bučiavau?
Ir ašaras vidurnakčių maldoj aukojau,
Kad jos, užtemus saulei, žvaigždėmis žibėtų Tau,
Ant kryžiaus mirštančiam iš meilės.

Sudaužius paskutinį alebastro indą,
Betanijoj ant palenktos galvos užpyliau kvepalų;
Paskui – ne akmenis – jie mano širdį mindė,
Kai, žemėn puldamas, ėjai kančios keliu,
Ir juokėsi pamišusios šventvagių gaujos.

Jei po garbingo iš numirusių atsikėlimo
Velykų rytą būtų atsivėrus praraja
Ir mano ašaras atmiešęs prakeikimas –
Vis tiek aš krisčiau kaip nuo pinijų skuja
Į tavo atvertos ramybės gelmę.

Šv. Pranciškaus Žodis broliams

Mes būkime linksmi kaip vyturėliai,
Pavasarį iškilę virš arimų.
Giedokim Viešpačiui, žmonėms ir lauko gėlei,
Kol balso stygos neužkimo –
Mes būkime linksmi kaip vyturėliai!

Antai danguj miela seselė saulė juokias,
Gaivieji šaltinėliai slėniuose atako,
Ir rodos, kad gyvenimas, džiaugsme nunokęs,
Lyg obuolys nukris ant amžinybės tako –
Antai danguj miela seselė saulė juokias!

Žiūrėkite, kaip laukuose visur artojai juda,
Kaip žemė, rūpestingai suarta, garuoja...
Čia saulėj pribrandinusi auksinį grūdą,
Ir mūsų nepamirš Aukščiausiojo ranką geroji –
Žiūrėkite, kaip laukuose visur artojai juda!

O broliai, būkime linksmi kaip vyturėliai,
Mums juokias saulė ir žiedelis prie šaltinio...
Giedokim Viešpačiui, žmonėms ir lauko gėlei,
Jei taip gyvenimas džiaugsmu patvino,
Mes būkime linksmi kaip vyturėliai!

Ročesteris, N. Y., 1949. III. 20

Atleisk

Atleisk, jog taip nesusigaudau
Kūrybos tavo labirintuos.
Man skliautai naktimis per graudūs
Ir jų Plejados numarintos.

Nejaugi toks baisus finalas
Kūrybos džiaugsmo neištirto,
Kad net žvaigždė vos prasikalus
Vėl žmoguje turėtų mirti!

O kur tada prisikėlimas –
Visatos triumfo Aleliuja! –
Ar mano dvasios naują gymį
Ant kapo skelbs tik sausos skujos?

Ir taip liks daug nepasakyta,
Kai Tu nutrauksi Saulės giesmę –
Mes patys, iš aukštybių kritę,
Prikelt Plejados nepajėgsim...

Kenebankportas, 1975. I. 10
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Božidar jezernik (gim. 1951) Balkanų etnologijos ir kul-
tūros antropologijos profesorius. 2003–2007 metais eida-
mas liublianos universiteto Filosofijos fakulteto dekano 
pareigas, dėjo pastangas, kad Filosofijos fakultete būtų 
atidarytas lietuvių kalbos lektoratas, tačiau pastangos 
liko bergždžios.

mokslininkas savo veikaluose tyrinėja, kaip žmo-
nės gyveno ekstremaliomis sąlygomis vokiečių, italų ir 
jugoslavijos koncentracijos stovyklose (2013 m. pasirodė 
knyga Goli otok – Titov gulag (Goli sala – Tito gulagas)), Bal-
kanų pusiasalio žmonių kultūrą ir gyvenimo būdą. čia 
publikuojama ištrauka iš knygos apie Balkanus Dežela, 
kjer je vse narobe. Prispevki k etnologiji Balkana (Šalis, kur 
viskas atvirkščiai. Straipsniai apie Balkanų etnologiją). šie-
met Pekine už šią knygą kategorijoje Kava autorius pelnė 
apdovanojimą Gourmand Award 2014 Best in the World.

K ava  i r  c i G a r e t ė s  G e l e ž i n i ų 
n e r v ų  ž m o n ė m s
Po kalvotą Balkanų pusiasalį kava plačiai paplito tik 
antroje XiX amžiaus pusėje. tapo gyvybiškai būtina, 
daugumos nuomone, be jos buvo neįmanoma gyventi, 
kavai vietos atsirasdavo net pačioje skurdžiausioje kai-
mo trobelėje (Hobhouse 1855: i, 131). anglų archeologui, 
kuris per 1875 metų sukilimą drauge su broliu pėsčiomis 
apkeliavo Bosniją ir Hercegoviną, kava buvo patiek-
ta net katalikų vienuolyne Foinica (evans 1877: 214), o 
karlui Steinmetzui kava buvo verdama visoje albanijoje 
(Steinmetz 1904: 47). XX amžiaus pradžioje albanijoje 
kava tapo „neišvengiama“ net katalikų bendruomenė-
je (Wyon 1904: 419). šį gėrimą vertino visų pirma kaip 
svetingumo papročio atributą, mat kiekvienam svečiui 
pirmiausia būdavo įpilama kavos. Be jos buvo neįma-
noma įsivaizduoti nei kuklių, nei gausių vaišių: kiekvie-
nos vaišės baigdavosi privalomu puodeliu juodos kavos. 
o jei kas per ilgai užsibūdavo, gaudavo vadinamosios 
„sikter“ kavos, ji reiškė: „na jau gana, trauk namolio!“ 
(Spaho 1931: 41).

XiX amžiaus viduryje Bosnijoje ir Hercegovinoje 
kavą gėrė visų luomų žmonės; pasak vieno prancūzų ke-
liautojo, skurdžiausi musulmonai galėjo misti prasčiau-
sia duona, laukiniais vaisiais ir daržovėmis, tačiau per 

dieną turėjo išgerti „ne vieną“ pialą kavos (šamić 1966: 
237). austrų generalinio štabo majoras rašo tiksliau; jo 
duomenimis, dauguma bosnių išgerdavo nuo penkioli-
kos iki dvidešimties puodelių kavos per dieną (rośkie-
wicz 1868: 190). antunas Hangi nurodo, kad pažinojo 
vieną chodžą iš livno, kuris per ramadaną kone kasnakt 
išgerdavo nuo penkiasdešimties iki šimto pialų juodos 
kavos ir surūkydavo tiek pat cigarečių (Hangi 1906: 83), 
o štai Harry craufuirdas thomsonas buvo girdėjęs apie 
vieną senolį, kuris per dieną išgerdavęs du šimtus kavos 
puodelių ir surūkydavęs šimtą cigarečių (thomson 1897: 
121). Hangi manymu, „mūsų modernusis žmogus, kuris 
ir šiaip yra nuolat nervingas, nuo tokio kiekio kofeino 
ir nikotino būtų numiręs arba išprotėjęs“. Bet Bosnijos 
musulmonams kava nekenkė, nes jie prie jos pratę nuo 
pat mažumės, mat pradėdavę ją gerti nuo dvejų, trejų 
metų ir pasigardžiuodami siurbčiodavo visą gyvenimą. 
kavą gėrė nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. vos bai-
gę rytinę maldą mečetėje ar namie, tuoj nukurnėdavo 
į artimiausią kavinę išgerti puodelio kavos ir surūkyti 
cigaretės ir tik paskui imdavosi kasdienių darbų. mu-
sulmonai nevartojo alkoholinių gėrimų, jų nekankino 
egzistenciniai klausimai, tad gyveno ramiai ir patenkinti 
tuo, ką gauna iš dievo. Pagaliau ko gi jiems kankintis dėl 
šio pasaulio niekybės, jei jau viskas nulemta iš anksto? 

b o ž i d a r  j e z e r n i k

Kaip kava užkariavo 
balkanų kalvas ir kalnus, 

bet nepasiekė europos
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tad, prieina išvadą Hangi, visai nekeista, kad jų nervai 
lyg plieniniai ir kava su tabaku jiems nė kiek nekenkia 
(Hangi 1906: 84).

jei pirmosios žinios apie kavą europą pasiekė tik 
Xvi amžiaus pabaigoje, o didžiuosiuose miestuose pir-
mos kavinės duris atvėrė antroje Xvii amžiaus pusėje, 
Sarajeve kavinė veikė jau 1592 metais. turkų istorikas 
ibrahimas Pečevis rašė, kad 1000 metais pagal hidžrą, 
prasidėjusiais 1591 metų spalio 19 dieną, trumpai lan-
kėsi Sarajeve. čia jis užėjo į kavinę, kuri, pasak jo, buvo 
gerai įrengta: joje įtaisyta dešimt sėdimų vietų (nešimen), 
kiekviena jų skirta atitinkamam lankytojų luomui. štai, 
pavyzdžiui, buvo įrengta speciali vieta kadijoms (teisė-
jams), muderisams (religinės mokyklos mokytojams), 
miesto didžiūnams, ajanams (įtakingiems piliečiams), 
chodžoms (dvasininkams) ir keliautojams bei lankyto-
jams, atkakusiems iš svetur (Spaho 1931: 41–42).

Balkanų miestuose gyvenę musulmonai itin mėgo 
kavines. kelionių aprašyme evliya Çelebi rašė, kad och-
ride būta „septynių gerai įrengtų kavinių“. Bitolos mies-
te, kur tais laikais „stovėjo maždaug trys tūkstančiai 
mažų ir didelių namų“, kavos mėgėjai šiuo gėrimu galėjo 
pasimėgauti keturiasdešimtyje kavinių. net radovištėje, 
kuri Çelebi lankantis buvo tik „mažas miestukas“, veikė 
dvi kavinės (Çelebi 1979: 307, 567, 577).

kavinės buvo svarbios susitikimų vietos, kur žmo-
nės pasidalydavo prekybos ir politikos naujienomis. 
kavinių populiarumas augo nepaisant didelių politinių 
permainų, prasidėjusių XiX amžiaus pradžioje, kai Bal-
kanų tautos ėmė siekti išsilaisvinimo iš turkų jungo. Bal-
kanų pusiasalyje kavinės išliko populiarios net tada, kai 
turkai jau senokai buvo pasitraukę, austrų archeologo ir 
keliautojo įvertinimu, antroje XiX amžiaus pusėje Belgra-
do mieste veikė maždaug du šimtai kavinių (kanitz 1985: 
i, 30). knygos apie Bosnijos ir Hercegovinos musulmonų 
gyvenimą ir papročius autoriaus vertinimu, XX amžiaus 
pradžioje čia „kone kas dešimtuose, dvidešimtuose mu-
sulmonų namuose veikė kavinė“ (Hangi 1906: 78).

kavinės būdavo atidaromos ne tik miestuose, bet ir 
judresnėse pakelėse. Pirmas rusijos konsulas Sarajeve 
savo kelionių po Hercegoviną, Bosniją ir Senąją Serbiją 
aprašymuose pasakoja apie kavinę, kurią aptiko roma-
nijos (rytų Bosnija – vert. past.) kalnuose: „miške stovi 
dvi trobos, labai primityviai suręstos: sienos – iš trijų 
pušinių rąstų, užkeltų vienas ant kito, stovinčiam žmo-
gui siekia iki krūtinės. ant tų žemų sienų pritvirtintas 
aukštas, status stogas su kiauryme dūmams – tipiška 
bosniška architektūra... kartais keliautojams išverdama 
kavos ir parduodami indai vandeniui pasiimti į kelionę“ 
(Gil’ferding 1859: 93).

Prie kai kurių kavinių būdavo įveistas nedidelis 
darželis, o kitos skurdoką interjerą kompensuodavo ma-
lonia aplinka, nes būdavo įkurtos įspūdingame krašto-
vaizdyje, mat musulmonai mėgdavo pasvajoti, o nuos-
tabus kraštovaizdis tam – tinkamiausia vieta. ypač buvo 
mėgstama kavines įrengti prie vandens telkinio arba 
virš jo taip, kad visas pastatas arba jo dalis stovėtų ant 
kranto, o kita – ant į dugną įkaltų kuolų; kavines dažnai 
statydavo ant aukštumos ar kalvelės, nuo kurios į visas 
puses atsiverdavo platus vaizdas. Pasak belgų slavisto, 

Sarajeve ant miliackos upės kranto stovėjo virtinė kavi-
nių su balkonais, kabančiais virš skaidraus čiurlenančio 
upės vandens, tarp gluosnių. daugelis musulmonų, sė-
dėdami kavinėse, papsėdavo ilgąsias pypkes ir mėgau-
davosi atsiveriančiu vaizdu ir vėsa, sklindančia nuo upės 
srovės (laveleye 1887: 125). kaip studijoje apie Bosniją ir 
Hercegoviną rašo austrijosvengrijos generalinio štabo 
majoras, šios kavinės būdavo ypač lankomos vasarą, nes 
„bosnis, kaip ir rytietis, mėgsta sėdėti, apie nieką negal-
voti prie kavos puodelio ir, papsėdamas pypkę, stebėti 
gamtą“ (rośkiewicz 1868: 191).

XX amžiaus pradžioje vienas britų karininkas taip 
pat aprašė kavines, kurios joms parinkta vieta, vidiniu 
įrengimu ir jose vykstančiu gyvenimu priminė turkišką-
sias: „Įdomi Sarajevo, o ir visų Bosnijos ir Hercegovinos 
miestų, kur gyvena turkai, ypatybė – turkiškos kavinės. 
jos visada sužavi lankytoją. mieste jų daugybė, o miesto 
apylinkėse dar daugiau. kavinės įspūdingos ir pastaty-
tos įspūdingose vietose. mes įsitikinome, kad turkai turi 
puikią kraštovaizdžio pajautą.

Galima pasakyti, kad kiekvienas bosnis, ypač mu-
sulmonas, yra visiškai laimingas gavęs puodelį juodos 
kavos ir cigaretę... Prie kavos su cigarete pridėk medžius, 
po kuriais jis gali atsisėsti, prieš akis atsiveriantį vaizdą, 
liaudišką muziką ir gali būti tikras, kad, tai turėdamas, 
kiekvienas Bosnijos turkas yra daugiau nei patenkintas; 
jis mėgaujasi jau dabar paragauto rojaus skoniu.

tos kavinės kažkuo pakeri, dvelkia japoniškomis 
arbatinėmis. jose taip ramu, jos nutolusios nuo kasdie-
nės skubos, nesutarimų ir kivirčų. joms labiau tiktų pa-
vadinimas kavos sodas negu kavos namai. Stalai stovi 
po medžiais, kai kurie pastatyti mažose medinėse va-
sarinėse pavėsinėse, atvirose į visas keturias puses. čia 
sunku rasti bent užuominą į kokį nors darbą.“ (Hender-
son 1909: 99–100)

šiaip ar taip, kavinės buvo tokia svarbi institucija, 
kad, pavyzdžiui, kurtas Faberis, 1924 metų rugpjūtį iš 
triesto keliavęs Balkanų link, kelionių užrašuose pasa-
koja, jog galbūt pagal kavines galima nustatyti Balkanų 
pusiasalio ribas. mat kiekvienas mokslininkas turėjo 
savo teoriją, kur prasideda ir baigiasi Balkanai. štai Fabe-
ris teigia: „Balkanai prasideda ten, kur ištaigi austriška 
kavinė tolydžio virsta tamsia, musių nutupėta „kafana“. 
joje sėdi margais švarkais ir prašmatniais šarovarais vil-
kintys musulmonai. o į kampą įsispraudęs berniukas be 
perstogės mala kavą. – ką darytų Balkanai be kavos?“ 
Pirmą kartą šis „pasaulio keliautojas“ iš austrijos su bal-
kanišku gyvenimo būdu susidūrė Splite, jo koordinačių 
sistemoje šis miestas neabejotinai priklausė Balkanams. 
taigi visai kitaip nei anglų diplomatas XiX amžiaus pa-
baigoje savo knygoje apie artimuosius rytus šitaip ap-
rašė šį miestą: „elegantiškai apsirengę vyrai ir moterys, 
nuostabios didelės kavinės ir teatras, kurio salėje pieta-
vome... visa tai nurodo į Splito raidą modernumo kryp-
timi...“ (miller 1898: 24)

didesniuose miestuose būta ir geriau įrengtų kavi-
nių, kurių interjeras buvo ir rytietiškas, ir à la franca, tai 
reiškia, kad jose stovėjo ne tik mediniai suolai su pagal-
vėmis, bet ir stalai su kėdėmis. tokiose kavinėse būta 
tvarkos ir švaros, o paprastesnėse kavinėse švara buvo 
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antraeilis dalykas. nepaisant šio skirtumo, ir vienoms, ir 
kitoms kavinėms būdingas bendras dalykas: puiki kava. 
daugelis rašytojų savo veikaluose tvirtina, kad nė viena-
me, net pačiame elegantiškiausiame, europos viešbutyje 
ar kavinėje negalėjai gauti tokios gardžios kavos kaip 
prasčiausioje balkaniškoje kavinėje. Britų keliautojas ir 
korespondentas Balkanuose tarpukariu keliaudamas po 
„erelių kraštą“ teigė, kad vienoje „skurdžioje ir atokio-
je trobelšėje“ albanijoje gėrė geresnę kavą „nei įmano-
ma gauti pirmos klasės londono viešbutyje“ (edmonds 
1927: 78).

europietiško sukirpimo kavinės su biliardo stalais 
pasirodė tik XiX amžiuje, prasidėjus intensyviai Balkanų 
didmiesčių „europeizacijai“ (Boué 1840: ii, 255; laveleye 
1887: 75–76). esmingesnės kavinių permainos vėl įvyko 
po antrojo pasaulinio karo prasidėjus modernizavimui, 
kai buvo nugriauta didžioji dalis dar išlikusių „dykūnų 
kavinių“, kuriose kitados rinkdavosi „turkai“ (Pahor 
1951: 106, 180).

dar pirmoje XX amžiaus pusėje Balkanų pusiasalio 
gyventojai mėgavosi kava „kitaip nei europoje“. virė ją 
„turkiškai“, tai yra gana tirštą ir be pieno arba cukraus, 
be to, sugerdavo ir tirščius (toz) (Boué 1840: ii, 254; Spen-
cer 1851: i, 361; Strangford 1864: 258; Poole 1878: ii, 48; 
de Windt 1907: 184; Hutchinson 1909: 254; kanitz 1985: 
ii, 76). tada keliautojai, gėrę kavą su pienu, vietiniams 
gyventojams kėlė nemažą nuostabą: „Per visą kelionę nė 
vienas mūsų papročių taip stipriai ir nuolatos nestebino 
vietinių kaip kavos gėrimas su pienu... daugybę kartų 
girdėjome arklių pašto vadovus perspėjant kavinių savi-
ninkus apie svečių ypatybę – rytais jie išgerią iki pusės 
litro pieno.“ (Boué 1840: ii, 254)

Prieš antrąjį pasaulinį karą kroatų keliautojas smul-
kiai aprašė, kokių sunkumų jam iškilo keliaujant po ry-
tietiškus kraštus, kai pusryčiams norėdavęs išgerti kavos 
su pienu. kai didžiausioje varnos miesto kavinėje papra-
šė kavos su pienu, buvo pakviesta pati kavinės administ-
ratorė, kuri, girdi, yra lankiusis užsienyje ir turbūt žinos, 
ko šis norįs. keliautojas ilgai aiškino, galiausiai jam buvo 
atneštas arbatinis puodelis, sklidinas praskiestos juodos 
kavos, ir atskirai piala su šlakeliu pieno (messnerSpor-
šič 1937: 47, 62, 108, 228). tad kiekvienam, ketinančiam 
keliauti į rytus ar artimesnes šalis, keliautojas pataria 
priprasti prie juodos rytinės kavos. „čia kava tiekiama 
visur ir visada. keliautojas nepatirs problemų, jeigu už-
eigose nereikalaus kavos su pienu, kaip tai įprasta pas 
mus ir vakaruose.“ (messnerSporšič 1937: 239)

s o s t i n ė s  K av i n ė s
kavinės dar nebuvo išplitusios po provinciją, bet jau pel-
nė šlovę sostinėje, azijos ir europos kryžkelėje. mieste 
ant aukso rago kranto pirmas kavines atidarė du preky-
bininkai iš Sirijos: Hakimas iš alepo ir šemsis iš damas-
ko; sakoma, kad abu jie netrukus praturtėjo. apie šemsį 
buvo kalbama, kad po trejų metų jis grįžo į gimtąjį miestą 
užsidirbęs penkis tūkstančius auksinių. du pagrindiniai 
turkiški šaltiniai, bylojantys, kada atidarytos pirmosios 
kavinės Stambule, nurodo daugiau nei dešimčia metų 
besiskiriančius duomenis. istorikas ibrahimas begas Pe-
čevis (1574–1650), kilęs iš Bosnijos, parašė dvitomę isto-

riją maždaug 1635 metais. Pirmame tome, skyriuje Apie 
pirmą kavos pasirodymą Romanijoje parašė, kad iki 962 
metų pagal hidžrą, kurie prasidėjo 1554 metais lapkričio 
26 dieną, nei Stambule, nei turkiškuose kraštuose kavos 
ir kavinių nebuvo. kitas turkų šaltinis, minintis kavą, yra 
garsi kosmografija pavadinta Gihan-numa, tai – polimato 
Hadžio kalfos, žinomo ir čatibo čelebio vardu, veika-
las. 1656 metų pabaigoje parašyto veikalo, aptariančio 
įvairius ginčytinus to meto klausimus, šeštame skyriu-
je Hadžis kalfa aprašė kavą. Sužinome, kad į turkiškus 
kraštus kava pirmą kartą atgabenta 950 metais pagal 
hidžrą, kurie prasidėjo 1543 metų birželio 6 dieną (ellis 
1774: 8–9; Spaho 1931: 42; elezović 1938: 619–620; lewis 
1963: 132–139).

ką gi, nepaisant to, kiek tiksli viena arba kita data, 
o gal abi datos tik apytikriai nurodo pirmųjų Stambulo 
kavinių atidarymo dieną, galime pagrįstai spėti, jog tur-
kams kava buvo pažįstama dar prieš atidarius pirmas 
viešas kavines sostinėje. 1517 metais sultonui Selimui 
i kariaujant su mameliukų sultonais, kai turkai valdė 
Siriją, Palestiną, egiptą ir dalį arabijos su jemenu, ka-
riuomenė, suburta iš visų turkiškų kraštų atstovų, dve-
jiems metams buvo apsistojusi arabų valstybėse. jei dar 
anksčiau daugybė į meką keliavusių piligrimų ir šventų 
vietų lankytojų kavos neatgabeno, tikėtina, kad gausi 
turkų kariuomenė šį stebuklingą gėrimą tikrai atrado 
(ukers 1935: 15; elezović 1938: 631). tiesa, Bartholo-
meusas Georgieuizas knygoje Offspring of the House of 
Ottomano (1570) kavos nemini, nors vieną skyrių pasky-
rė plačiausiai paplitusiems Stambulo gyventojų geria-
miems gėrimams.

kad ir kaip ten būtų, verslių siriečių kavinės išpo-
puliarėjo tarp osmanų imperijos sostinės gyventojų ir 
elegantišku interjeru bei patogumu, ir dėl galimybės 
dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bendrauti. iš isto-
rikų ibrahimo Pečevio ir Hadžio kalfos pateiktų duome-
nų matyti, kad kavą labiausiai mėgo išsilavinę žmonės, 
kavinės tapo mėgstamiausia mokslo vyrų, poetų ir pan. 
susibūrimų vieta. naujai institucijai prilipo pavadinimas 
mekteb-i irfan (išsilavinusiųjų mokykla), o pačiai kavai – 
vardas „šachmatininkų ir mąstytojų pienas“, mat kavinė-
se vyrai, apsivilkę balto šilko drabužiais su plačiomis ran-
kovėmis, kiauras dienas sėdėjo priešais šachmatų lentą ir 
viena ranka stumdė figūras, kita – glostinėjo sau barzdas. 
o kiti ateidavo nešini savo naujais lyriniais eilėraščiais 
arba diskutuodavo mokslinėmis temomis. Galiausiai šio-
se kavinėse prisirinkdavę tiek lankytojų, kad jau nebe-
likdavę vietos nei sėdėti, nei stovėti (du mont 1696: 172; 
ellis 1774: 9; arendonk 1927: 633; jacob 1935: 60).

kavos atsiradimą Stambule lydėjo dideli neramu-
mai, religinis nepakantumas, politinis pasipriešinimas 
ir religinės bei pasaulietinės valdžios įsikišimas, bet, 
nepaisant visų trukdžių, kava turkų karalystės sostinėje 
pelnė garbę ir šlovę. turtingesnių luomų atstovai laikė 
tarnus „kahvedžijas“, kurių pareiga buvo virti kavą. Sul-
tono dvare buvo įdarbinti specialūs dvariškiai („kahve-
džibašijos“), kurie tiekdavo sultonui kavą (loftus 1857: 
86, ukers 1935: 15–16). anot terminologinių Hazimo 
šabanovičiaus komentarų, pridėtų prie Çelebi Seyahat-
nam vertimo, šis terminas pirmą kartą pavartotas 1611 
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metais Bosnijos vizirio dvare, o sukurtas greičiausiai 
1592aisiais, kai ir Bosnijoje pradėta gerti kavą ir buvo 
atidarytos pirmos kavinės (Çelebi 1979: 632).

kavinių sparčiai daugėjo, jos tapo tokia mėgstama 
vieta, kad jose pradėjo lankytis visų profesijų žmonės ir 
net dvaro tarnautojai, pašos ir garbiausi dvariškiai. tapo 
akivaizdu, kad kava amžiams išsikovojo vietą visuome-
nėje, bet maždaug 1570 metais religinė bendruomenė 
ėmė piktintis, jog mečetės tuščios, o kavinės sausakim-
šos. aršiai nusiteikę tikintieji įrodinėjo, kad mahometas 
nepažinojęs kavos ir todėl negalėjęs jos gerti, tad kava 
negali būti tinkama gerti ir jo šalininkams; ji turi būti 
uždrausta (haram) kaip ir vynas. kai kurie argumentuo-
davo, kad prieš pagaminant šį gėrimą, kavos pupeles 
reikia paskrudinti, o koranas griežtai draudžia vartoti 
anglis. nuodėme jie laikė ir tai, kad kava buvo pilama ir 
patiekiama perduodant iš rankų į rankas ir buvo geria-
ma viešai. ulemai (musulmonų mokslininkai teologai) 
ortodoksai pasisakė prieš kavines ir net pamoksluose 
nurodydavo, kad mažesnė nuodėmė lankytis tavernoje 
(kur parduodamas vynas, kurį koranas griežtai draudė) 
negu kavinėje. šio vajaus pasekmė buvo ta, kad muftijus 
(aukščiausias krašto musulmonų dvasininkas) išleido fe-
tvą (sprendimą dėl religinio klausimo), kuria paskelbė, 
kad kava yra draustinas gėrimas, nes, prieš ją pagami-
nant, pupelės skrudinamos (ellis 1774: 8, robinson 1893: 
38, arendonk 1927: 633, ukers 1935: 16, lewis 1963: 133).

didžiausias kavos priešininkas buvo aukščiausiasis 
musulmonų dvasininkas šeichasulislamas Fahrudinas 
muhamedas čivizade (1530–1587), gyvenęs valdant sul-
tonui muradui iii. šis peikė kavą ne tik pamoksluose, 
bet ir raštuose. tarp Sarajevo Balkanų studijų institute 
saugomų jo rankraščių yra ir veikalas, kuriame autorius 
pasisako prieš tuometines naujoves: kavą, tabaką, opiu-
mą ir burmutą (uostomąjį tabaką). daugiausia kritikos 
iečių teko kavai, kuriai autorius skyrė daugiausia dė-
mesio. dar labiau bekompromisis kavos atžvilgiu buvo 

ebu Suudas efendi, apie kurį buvo kalbama, kad drauge 
su kroviniu šis liepęs paskandinti net ir laivus, į sostinę 
atplukdžiusius kavą. nuosaikesni teologai nesipriešino 
kavos vartojimui namuose, prieštaravo tik kavos gėrimui 
skambant muzikai ir šokant šokėjams, kaip buvo įprasta 
kavinėse. kiti pasisakydavo prieš kavą, pateikdami este-
tinių ir medicininių argumentų. visaip ją peikė, niekino 
juodą jos spalvą, kaip išmanydami stengėsi, kad žmonės 
imtų ja bodėtis. tokių apraiškų daugiausia atsirasdavo 
eilėraščiuose. štai, pavyzdžiui, toks abdulhadija savo ei-
lėse kavą vaizdavo juodžiausiomis spalvomis ir įrodinėjo 
jos žalingumą, neva ji naikinanti žmogaus dauginimosi 
galią ir gali atsitikti taip, kad žmonija pradės nykti, jei 
kava paplis pernelyg plačiai (Spaho 1931: 42).

tačiau, kaip užrašė Hadžis kalfa, visus kavos drau-
dimus ir visus prieš ją nukreiptus pamokslus liaudis pra-
leido pro ausis, juk „draudimai tam ir sukuriami, kad jų 
nebūtų paisoma“. Įprotis gerti kavą taip įsišaknijo ir jos 
vartojimas taip išplito, kad žmonės, nepaisydami visų 
draudimų, ją gėrė, tiesa, ne viešai, o uždarai. kai kurie 
taip įjunko į kavą, kad už malonumą, kurį jiems suteik-
davo šis gėrimas, buvo pasirengę sumokėti net gyvybe. 
valdžios atstovai tolydžio suvokė, kad bandymai išgy-
vendinti įprotį vartoti kavą yra bevaisiai, todėl (už atitin-
kamą mokestį) pro pirštus žiūrėjo į įstatymo pažeidimus 
su sąlyga, kad tai būtų daroma neviešai. šitaip atsirado 
daug parduotuvių, kurių slaptose patalpose buvo par-
duodama kava.

ilgainiui kava taip išplito, kad jau nebebuvo drau-
džiama. tarp teologų ir šeichų, vizirių ir didikų jau ne-
buvo nė vieno, kuris negertų šio gėrimo. religinė valdžia 
nusileido viešajai nuomonei ir 1591 metais paskelbė lei-
džianti gerti kavą, kai skrudinant ji nevirsta anglimis. 
Bostanzade mehmetas efendi, aukščiausiasis muftijus 
1589–1592 metais ir 1593–1598 metais, net išleido eiliuotą 
fetvą, kurioje pripažino gėrimą, kurį vienas arabų poetas 
pavadino „juoduoju miegu ir meilės priešu“. kava vėl 
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buvo plačiai geriama; religiniai aistruoliai, pamokslinin-
kai, teisininkai ir muftijai patys mėgavosi kava, o jų pa-
vyzdžiu sekė visas dvaras ir visas miestas. kavinių atsi-
rado dar daugiau nei kada nors anksčiau. didieji viziriai 
įvedė ypatingas teises į kavines ir iš kiekvieno kavinės 
savininko reikalavo mokėti vieno arba dviejų auksinių 
per dieną rinkliavą, bet kavos puodelį leido parduoti ne 
brangiau kaip už vieną asprą; tokia kaina išliko iki pat 
kavalieriaus jeano de la roque’o apsilankymo (lewis 
1963: 135–136).

kavinė visų pirma buvo vieta, kur vyko kuo įvai-
riausi pokalbiai: rimti arba lėkšti, pakylėti arba nešvan-
kūs. Prieš atsirandant spaudai, žmonės susiburdavo ka-
vinėse, kur siurbčiodavo kavą ir keitėsi paskutinėmis 
naujienomis. laisvoje aplinkoje ir malonioje atmosferoje 
kavos paskatinti pokalbiai rutuliojosi intensyviau nei 
ant mečečių kilimų. kavinių pašnekesiai dažnai būdavo 
lengvo ir paviršutiniško turinio. dufouras rašė, kad vy-
rai linksmindavosi leisdami laiką ilgai šnekučiuodamiesi 
nereikšmingomis temomis arba pasakodami smagias is-
torijas. Pasak elžbietos laikų dvasininko, alepo kavinėse 
daugsyk galėjai išgirsti „tuščių ir girtuokliškų plepalų“ 
(Biddulph 1609: 66). tokie pokalbiai negalėjo būti lai-
komi dievobaimingais ir kai kurie žmonės, nelanksčiai 
žiūrintys į šitaip leidžiamą laisvalaikį, tokiuose pokal-
biuose įžvelgė dar baisesnį dalyką: dorovinį pašnekovų 
nuosmukį. kavinių lankytojai, pasakodami istorijas apie 
kitus, ypač apie moteris, regis, ne visada laikėsi tiesos. 
Į nešvankius juokelius ne visi žiūrėjo kaip į visiškai ne-
kenksmingą reikalą, tačiau jie piktindavo ir kavos mėgė-
jus. neteisingas doros moters apkaltinimas nepadorumu 
yra šariato teisės pažeidimas, už kurį baudžiama aštuo-
niasdešimt smūgių rimbu. už išgalvotus kitų žmonių 
kaltinimus, žinoma, nebuvo baudžiama, bet tai buvo 
laikoma itin pasidygėtinu užsiėmimu (Hattox 1985: 101).

nors kavinėse dažniausiai būdavo gvildenamos 
lėkštos temos, toli gražu ne visi pokalbiai buvo tokie. 
mat kavinės priminė tai, kas vėliau europoje pavadinta 
literatūriniu forumu, kur poetai ir rašytojai visuomenei 
pristatydavo naujausius savo kūrinius. tokią aktyvią li-
teratūrinę konstantinopolio kavinių lankytojų veiklą ap-
rašė jau Pečevis. tačiau net literatūrinės veiklos, kurios 
apraiškų buvo apstu daugelyje kavinių, nepakako, kad 
kavinių lankytojai išvengtų neigiamos opinijos. naujų 
eilėraščių skaitymai, o juolab muzikantų pasirodymai 
žmonėms priminė pasilinksminimus prie vyno. ir jei-
gu dvare tokia veikla galėjo labai prisidėti prie kultū-
ros paveldo praturtinimo, sparčią jos sklaidą platesnėje 
visuomenėje religinis luomas suvokė kaip visuomenės 
moralės nuosmukį. dėl šios priežasties tarp dvasininkų 
įsivyravo nuomonė, kad pasaulietinė veikla kavinėse iš 
dalies pakeitė studijas ir kontempliaciją mečetėje. vyrai, 
mečetėje studijavę arba aptarę temas, svarbias dvasinei 
jų gerovei, paskui užsukdavo į kavines, kur vykdavo vei-
kla, anaiptol nepasižyminti dievobaimingumu. tai, kad 
egzistavo toks požiūris, rodo duomenys apie pirmus ir 
karščiausius kavos gėrimo priešininkus. jeigu daugelyje 
šaltinių kaip ištikimiausi kavinių lankytojai minimi mo-
kytojai, teisėjai ir kiti teisininkai – tais laikais pakanka-
mai išprusę religiniais klausimais vyrai, jų priešininkais 
šaltiniai dažnai minėdavo „šeichus, imamus ir muedzi-

nus“. tai, kad kavinės, matyt, iš tiesų iš mečečių pasi-
glemžė dalį lankytojų, rodo, jog kavinės buvo lankomos 
per ramadaną, kai daug vyrų musulmonų po vakarinės 
maldos laiką leido kavinėse, o ne mečetėse.

aplinkoje, kur nebuvo laikraščių ar viešų forumų, 
kavinės greitai tapo apsikeitimo informacija erdve, kur 
naujienos apie rūmų reikalus plito iš lūpų į lūpas. no-
rintis išgirsti naujausias žinias arba veikiau paskutinius 
gandus, turėjo užeiti į kavinę. vieši klausimai kavinių 
lankytojams teikė daug medžiagos komentarams ir kri-
tikai, o valdžia tuo anaiptol nebuvo sužavėta. tam tikrų 
temų aptarimas kavinėse netrukus atvedė prie tiesiogi-
nių valdžios puolimų.

kavinės kėlė bendruomeniškumo dvasią, jau Xvi 
amžiaus mekos kavinėse be pokalbių svarbi kavinių 
gyvenimo dalis pasidarė stalo žaidimai. mėgstamiausi 
artimųjų rytų kavinių žaidimai buvo šachmatai ir tam 
tikra nardų atmaina, buvo žaidžiama ir šaškėmis, man-
kala bei „tabwadukas“. šis paprotys į kavines perėjo iš 
senų tavernų, kur lankytojai įvairius žaidimus žaidė iš 
pinigų. nėra žinoma, ar artimųjų rytų kavinėse buvo 
lošiama kortomis, kurias jau ankstyvuoju periodu buvo 
galima dažnai išvysti moderniose kavinėse. Seniausiuo-
se šaltiniuose kortos neminimos, tad, galimas daiktas, jos 
vėliau atkeliavo iš europos. iš džazirio aprašymo, kur 
kalbama apie kavinių gyvenimą arabijoje 1511 metais, 
galime daryti išvadą, kad azartiniai lošimai buvo labai 
paplitę, nors vėliau rašę europiečiai keliautojai šio fakto 
nepatvirtina ir teigia priešingai. Pavyzdžiui, anglų poe-
tas ir keliautojas George’as Sandysas parašė, kad Stam-
bule kortos ir kauliukai visai nežinomi, o šachmatais 
buvo žaidžiama kiauras dienas, be to, buvo vengiama 
„negarbingo lošimo iš pinigų“. Xvii amžiuje panašiai 
rašė ir jeanas de thévenot, kad turkai nelošė kortomis 
ir kauliukais, nelošė ir kitų azartinių žaidimų, o tik šach-
matais ar panašius žaidimus; „be to, nei skurdžiai, nei 
turtuoliai nelošė nei iš pinigų, nei iš kitų vertingų daiktų, 
štai kodėl tarp jų nekildavo tiek daug ginčų.“ tačiau nors 
ir lošė ne iš pinigų, jie labai įnikdavo į žaidimą ir ištisas 
popietes leisdavo žaisdami, be to, visai nesišnekėdami. 
kai baigdavo vieną partiją, tylomis išsyk pradėdavo nau-
ją (thévenot 1687: 34–35).

Xviii amžiaus pabaigoje savo kelionių aprašymuose 
carstenas niebuhras teigia tą pat, kad tenykščiai žmonės 
„nieko nenutuokia apie mūsų kortas“ ir jo laikais itin re-
tai leisdavosi į azartinius lošimus, nes koranas draudžia 
lošti iš pinigų (niebuhr 1792: i, 128). alexas russellas 
tikina, kad antroje Xviii amžiaus pusėje retai galėjai pa-
matyti, kad alepe arabai ir turkai žaistų azartinius loši-
mus: „turkai lošia grynai dėl pramogos. kartais lošia iš 
kavos puodelio ar hamamo (turkiška pirtis), bet nieka-
da nelošia iš pinigų ir visiškai nenusimano apie kortas 
ir azartą: visus azartinius lošimus koranas kategoriškai 
draudžia.“ (russell 1794: 143)

metai bėgo, kavines Stambule buvo čia leidžiama, 
čia vėl draudžiama atidaryti. Po 1000 metų pagal hi-
džrą, kurie prasidėjo 1591 metų spalio 10 dieną, kavos 
jau buvo nebeįmanoma uždrausti. ji laisvai buvo geria-
ma visur. kiekvienoje gatvėje veikė kokia nors kavinė, 
be to, dabar jau su dainininkėmis ir šokėjomis, kurios 
pritraukdavo daugybę įvairių luomų, „nuo turčiaus iki 
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skurdžiaus“, pramogų ištroškusių lankytojų, kad, pasak 
Hadžio kalfos, žmonės kone užmetė visus darbus ir dėl 
to ėmė smukti ekonomika ir prekyba. daugelis kavos 
priešininkų viešai reikalavo, kad sultonas priverstinai 
uždraustų kavą. Griežtas sultonas muradas iv (1623–
1640) 1633 metais iš tiesų išleido firmaną (įsaką), kuriuo 
griežtai uždraudė tabaką ir kavos „gėrimą“ (arendonk 
1927: 633, Spaho 1931: 42, ukers 1935: 16, elezović 1938: 
626, lewis 1971: 139, Hattox 1985: 102). kaip Xvii am-
žiaus pabaigoje rašė prancūzų keliautojas, kraštai, ku-
riuos valdė muradas iv, šio valdovo ilgai nepamirš, 
mat jo būta negailestingiausio ir budriausio pasaulyje. 
jis turėjęs įprotį dieną vaikščioti po miestą persirengęs, 
kad asmeniškai įsitikintų, kaip uoliai vykdomi jo įsaky-
mai. apeidamas savo valdas, paprastai palikdavo „kelis 
nukirsdintus paminklus savo teisingumui“ (du mont 
1696: 168).

Sultono murado firmanas galiojo ir kavinėms, vei-
kiančioms visoje imperijos teritorijoje. kai sultoną pa-
siekė žinia, kad edirnoje dirba kai kurios kavinės, jis 
pasiuntė ten bostandžibašą (vyriausiąjį sodininką) su 
įsakymu nugriauti visas kavines ir pakarti jų savininkus. 
Bostandžibaša įvykdė sultono įsakymą ir nedelsdamas 
sudegino visas atidarytas kavines. visus, nepaisančius 
sultono draudimo ir pardavinėjančius kavą, kuriuos pa-
vyko sučiupti, be jokio gailesčio pakorė. tačiau kituose 
miestuose, išskyrus sostinę, kavinės veikė kaip ir prieš 
paskelbiant sultono firmaną, net Stambulo priemies-
čiuose kai kurios kavinės buvo atidarytos. kai prancūzų 
orientalistas ir pirmas Tūkstančio ir vienos nakties vertėjas 
antoine’as Galland’as apsilankė Stambule, prie Galatos 
jis matė kelias kavines, kurios aptarnavo jūreivius (Gal-
land 1699: 69). kituose imperijos miestuose ir net mažuo-
se kaimuose kavinės veikė kaip veikusios, tai įrodo, kad 
kai kuriose vietovėse sultono įsakymas nebuvo vykdo-
mas. štai jeanas de la roque’as kavinių pastebėjo visur, 
kur tik apsilankydavo osmanų imperijos valdose, net 
mažiausiuose provincijos miesteliuose, o ypač daug – 
damaske (la roque 1726: 273–274). Prie šių kraštų gali-
ma priskirti ir Balkanus, kur iš visko sprendžiant kavi-
nės apskritai nebuvo uždarytos, priešingai – kavinių tik 
daugėjo ir jos buvo tobulinamos.

nepaisant griežtų bausmių ir priverstinio kavinių 
uždarymo grėsmės, stambuliečiai kavą gėrė kaip gėrę, 
mat pardavėjai ją nešiojo po visas didesnes gatves ir 
aikštes dideliuose variniuose virduliuose, iš apačios šil-
domuose ugnimi. kava buvo laikoma dalyku, kurį vyras 
privalėjo tiekti savo žmonai. tuokdamiesi vyrai turėjo 
prisiekti, kad savo žmoną visada aprūpins kava. atsi-
sakymas tai vykdyti arba šios prievolės nesilaikymas 
buvo laikomas pateisinama skyrybų priežastimi. kaip 
rašo Galland’as, jam lankantis Stambule, nebuvo nė 
vienų namų, turtingų ar skurdžių, turkiškų ar žydiškų, 
graikiškų ar armėniškų, kur kava nebūtų geriama bent 
du kartus per dieną. daugelis ją gėrė net ir dažniau, nes 
atsirado paprotys kavą siūlyti kiekvienam lankytojui ir 
buvo nemandagu atsisakyti. išgerti dvidešimt puodelių 
per dieną nebuvo nieko keista. Pagal Galland’o paskai-
čiavimus Stambulo šeima kavai išleisdavo tiek pinigų, 
kiek paryžiečių šeima – vynui. taip pat buvo įprasta, kad 
valkatos prašydavo išmaldos kavai nusipirkti (Galland 

1699: 70, thevenot 1687: i, 33, la roque 1726: 275, ellis 
1774: 10–11, ukers 1935: 18).

Pagrindinė priežastis, kodėl valdžia neigiamai žiūrė-
jo į Stambulo kavines, buvo ta, kad jose buvo aptarinė-
jami politiniai įvykiai, kritikuojama valdžia ir rezgamos 
intrigos. tai išryškėjo, kai turkija įsivėlė į karą su kandi-
ja. tik vandenį ir kavą geriantys kavinių lankytojai, kaip 
rašo anglų diplomatas, leisdavosi į kalbas apie valstybi-
nius reikalus, kritikuodavo valdžios veiksmus ir reikšda-
vo nuomonę apie garbius dvasininkus ir aukštus valdi-
ninkus (rycaut 1668: 165). todėl 1656 metais tuometinis 
viziris köprülü vėl įsakė uždaryti kavines ir uždraudė 
gerti kavą, nors dėl to ir prarado nemažai pajamų. ka-
vinių uždarymo priežastis iš esmės ta pati, kurią anks-
čiau nurodė anglijos karalius karolis ii – kavinės yra 
maištininkų irštva (ukers 1935: 69). manoma, kad prieš 
priimdamas sprendimą uždrausti kavines ir gerti kavą, 
didysis viziris inkognito apsilankė keliose pagrindinėse 
sostinės kavinėse ir asmeniškai įsitikino, jog lankytojai 
aptarinėjo valstybinius reikalus ir reiškė nepasitenkini-
mą vizirio valdžia. tikriausiai viziris apsilankė ir taver-
nose, bet čia sutiko vien linksmus jaunuolius, daugiausia 
kareivius, laidančius nešvankybes ir dainuojančius arba 
pasakojančius kareiviškus nuotykius. Pasekmės buvo 
paradoksalios: kavinės buvo uždraustos, o tavernos, ku-
riose buvo parduodamas vynas, draudžiamas korano, 
galėjo laisvai veikti.

vėliau, kai viziris köprülü įsitikino, kad kavinės ne-
bekelia grėsmės jo politikai, vėl leido viešai gerti kavą. 
nors vėliau atšaukė savo dekretą dėl kavinių uždraudi-
mo ir jo vyriausybė net ėmėsi aukštų kavos kainų maži-
nimo priemonių, prieš tai viziris be jokio gailesčio vykdė 
šį dekretą: už pirmą pažeidimą buvo skiriama bastona-
da, už antrą – pažeidėją užsiūdavo į odinį maišą ir įmes-
davo į Bosforą (robinson 1893: 39, roden 1977: 21).

konstantinopolio kavinės liko „tuščios lyg neišma-
nėlio širdis“ iki pat paskutinio Xvii amžiaus ketvirčio, 
kai buvo vėl atidarytos. nemažai kavinių savininkų jų 
nenugriovė, o tiesiog uždarė, tikėdamiesi, kad draudi-
mas bus atšauktas. Bet dauguma kavinių savininkų ne-
teko vilties, kad galės vėl atidaryti kavines, tad jas nu-
griovė arba įrengė jose dirbtuves, parduotuves.

kavines, t. y. „nuodėmės namus“, kaip jas vadino 
ulemai ortodoksai, buvo įsakyta vėl uždaryti valdant sul-
tonui achmedui, kai didžiaisiais viziriais buvo dervišas 
paša ir nasuhas paša. tačiau šių nurodymų buvo laiko-
masi trumpai ir kavinės vėl buvo atidarytos, o „žmonės 
be skonio“, kaip buvo vadinami kavos ir tabako prieši-
ninkai, galutinai susitaikė su pralaimėjimu (lewis 1963: 
135). turkų skonis, anot vakarų autorių pastebėjimų, ne-
pasikeitė iki pat XX amžiaus pradžios. turkų norai buvo 
labai paprasti: viena arba dvi žmonos (arba daugiau, jei 
galėjai sau leisti), tabakas, kava ir ramybė, kad galėtum 
panirti į apmąstymus. „labai paprasta būti laimingam, 
jei esi turkas“, pasakė Williamas y. morganas (1913: 234).

Įdomu tai, kad priešingai nei kava, opiumas ir pa-
našios narkotinės medžiagos, nors ir buvo pasipiktini-
mo objektas dėl daromos žalos nesaikingai vartojant, 
ilgai nebuvo uždraustos. maža to, opiumo vartojimas 
turkijoje buvo plačiai paplitęs, nes buvo manoma, kad 
jis išsklaido baimę ir jo vartotojai tampa narsūs. todėl 
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turkų kariai juo mėgaudavosi prieš mūšį, vartodavo ir 
taikos metu (Sandys 1615: 66, Glover 1625: 1297, des 
Hayes 1632: 297). kaip matyti, pavyzdžiui, iš Xviii am-
žiaus Sarajevo metraštininko užrašų, šis įprotis išplito 
po visus turkų imperijos kraštus (Bašeskija 1987: 56, 
288, 295). tik XiX amžiuje turkijoje buvo įstatymiškai 
uždrausta vartoti opiumą, tada nemažai Stambulo kavi-
nių bankrutavo. mat kavą labai mėgo stiprių narkotikų, 
ypač opiumo, vartotojai. šitaip narkotikus buvo pradėta 
vartoti kavinėse. Priešais Suleimano mečetę Stambule 
veikė kavinės, kuriose rinkdavosi opiumo mėgėjai. jį 
vartodavo piliulių pavidalu arba sulaužytą į smulkius 
gabalėlius. narkotikas buvo ne kramtomas, o nuryjamas 
ir užgeriamas kavos puodeliu (russell 1794:127, keppel 
1831: i, 75, Hobhouse 1855: ii, 316–317).

Pirmoje XiX amžiaus pusėje vienas britų diploma-
tas prisiminimuose apie šešiolika osmanų sostinėje ir 
provincijoje praleistų mėnesių aprašo, kaip buvo nuste-
bęs, jog taip mažai kavinių Stambule – nors Smirnoje ir 
kituose turkijos miestuose jų būta ant kiekvieno kam-
po – ir tiek daug kirpyklų. šią keistenybę jis suprato, kai 
gidas nusivedė jį į vieną iš tokių kirpyklų, kurios buvo 
neva skirtos barzdoms skusti, bet iš tiesų už širmos buvo 
slaptas kambarys, nukabinėtas pypkėmis, kaljanais ir 
mažyčiais kavos puodeliais. šio kambarėlio kampe bū-
davo kūrenama nedidelė ugnis kavai virti, stovėjo įprasti 
suolai ir kėdės. taigi, tai būdavo kuo įprasčiausia kavi-
nė, išoriškai įrengta kaip kirpykla, ir žmonės užsukdavo 
čia ne nusiskusti, o parūkyti pypkės ir išgerti kavos. kai 
1826 metais buvo išformuoti janyčarų daliniai, sultonas 
išleido įsakymą dėl visuotinio kavinių uždarymo, mat 
kavinės buvo laikomos „pagrindine vieta, kur burdavosi 
tie netašyti pagedėliai, ir įprasta nenaudėlių, dykinėtojų 
ir maištautojų landyne“ (mac Farlane 1850: 275). vieno 
anglų keliautojo, tais metais apsilankiusio Stambule, 
vertinimu, nepaisant draudimų, net du trečdaliai sosti-
nės gyventojų švaistė laiką lindėdami kavinėse (madden 
1829: i, 33).

p o l i t i K av i m a s  K av i n ė s e
tipiškos „turkiškos kavinės“ – tai mažos uždūmintos už-
eigos su atviru ugniakuru kampe, prie kurio sėdi kavos 
virėjas ir ruošia kavą miniatiūriniuose variniuose puo-
deliuose: kiekvienas puodelis atskiram žmogui. tokios 
kavinės stogas paprastai būdavo žemas; jeigu ji stovėda-
vo mieste, jos stogo atbrailos styrodavo į gatvę. durys 
paprastai būdavo išklypusios ir žemos, langai purvini ir 
maži. Grindys būdavo plūktinės aslos, kartais padengtos 
paprastomis lentomis. ant grindų būdavo patiesti dem-
bliai, geresnėse kavinėse – net kilimai. kai kurių kavinių 
sienos buvo išbalintos, kitose tiesiog prikaltos paprastos 
lentos, kurios dažnai būdavo apklijuotos įvairiais po-
pieriais, paprastai laikraščiais ir kainoraščiais, retsykiais 
kabėdavo koks paveikslas. ant lentynų išrikiuoti kavi-
nukai ir kavos puodeliai, limonado arba rožių vandens 
buteliai, skardinės dėžutės, kaupinos maltos kavos ir 
cukraus. vieninteliai kavinių baldai – mediniai suolai, 
ratu pristumti prie sienų, apdėti pagalvėmis, ant kurių 
sukryžiavę kojas susėsdavo svečiai ir rūkydavo. viena-
me suolo kampe pūpsodavo kiek dailesnė ir aukštesnė 

pagalvė. ši vieta buvo skirta kokiam nors agai arba be-
gui, kuris kasdien apsilankydavo kavinėje. naktį, esant 
reikalui, suolai virsdavo lovomis. už nakvynę atskirai 
mokėti nereikėdavo, gulto „Sezamai, atsiverk!“ slaptažo-
dis tebuvo nusipirktas kavos puodelis. dar prastesnėse 
kavinėse dirbo ir barzdaskutys, čia lankytojai galėjo nu-
siskusti plaukus arba pasitrumpinti barzdą. tokias kavi-
nes vadino kirpyklomis. kirpyklos buvo maži mediniai 
nameliai, paprastai pastatyti prekybininkų ir amatininkų 
gatvėje, aikštėje.

ankstų rytą, prieš pradėdami kasdienius darbus, 
lankytojai užeidavo į kavines išgerti puodelio kavos ir 
parūkyti kaljano. vakare, pasibaigus darbo dienai, vėl 
ateidavo paplepėti su kaimynais ir pasiklausyti dienos 
naujienų. XX amžiuje kavinėse atsirado vietos ir turkiš-
kiems laikraščiams, juos buvo galima paskaityti net pras-
čiausiose kavinėse. žiemą musulmonai labai anksti eida-
vo miegoti, keldavosi taip pat anksti. negalėdami ryto 
sulaukti namuose, kai kurie gyventojai eidavo į kavinę 
jau maždaug ketvirtą ryto, siurbsnodami kavą ir pasišne-
kučiuodami sulaukdavo aušros bei muedzinų kvietimo 
į maldą. Po pietų ir po vakarienės vėl eidavo į kavinę 
ir ten žaisdami įvairius stalo žaidimus, gerdami kavą ir 
draugiškai šnekučiuodamiesi praleisdavo laiką iki akša-
mo (vakaras po saulės laidos) arba išos (penktoji dienos 
malda, atliekama po dviejų valandų saulei nusileidus). 
Pagal seną adetą (paprotį) į kavinę ar užeigą galėjo už-
eiti tik vedę vyrai, kurie jau turėjo pirmą vaiką, o vesda-
vo vyrai paprastai sulaukę „brandos amžiaus“, t. y. nuo 
dvidešimt penkerių iki trisdešimties. jaunesniems buvo 
nepadoru ateiti į vyresnių ir rimtų žmonių draugiją, o jau 
ypač kištis į jų pokalbius (Hangi 1906: 78–85).

kavinėse rinkdavosi visų pirma pasiturintys mu-
sulmonai, turintys baudžiauninkų, dirbančių už juos. 
tad jie turėjo pakankamai laiko kavinėse skaityti val-
džios skelbimus ir „kiaurą dieną lošti „sešbešą“ (nušić 
1903: 14). keliautojams europiečiams šis paprotys kėlė 
pasipiktinimą, nes jie įžvelgė tinginystės ir nenoro dirb-
ti požymius ir niekaip nesuprato, jog šie žmonės savo 
ambicijas lygiavo į tai, ką turėjo, ir kur kas mieliau leido 
laiką siurbčiodami kavą ir pūsdami pypkę nei dirbdami 
tam, kad turėtų dar daugiau. todėl austrijosvengrijos 
valdžia dėjo pastangas, kad atpratintų žmones sėdinė-
ti kavinėse ir politikuoti, tai buvo laikoma „psichiniu 
Balkanų gyventojų tinginystės skatinimu“. valdžios po-
žiūriu tai buvo žalingas ir pavojingas įprotis, duodantis 
blogus vaisius, todėl buvo dedama daug pastangų, kad 
žmonės persiorientuotų „iš rankų ir kojų tinginystės ir 
burnos aušinimo į rimtą valstietišką darbą“ (Golczews-
ki 1981: 133).

kavinių lankytojai buvo beveik vien vyrai. Gerdami 
kavą ir rūkydami tabaką, jie šnekėjosi apie visus įmano-
mus dalykus arba klausydavosi, kaip keliaujantys der-
višai atlieka religines giesmes ir himnus. vyrų laikysena 
būdavo nepaprastai rimta, jie dažnai glostydavo savo 
ilgas barzdas, ypač ištarę ką nors svarbaus, tai būdavo 
ženklas, kad jie pasakė teisybę. jei kalbantis kavinėje 
pasirodydavo koks nors užsienietis arba nepažįstamasis 
(krikščionis ar musulmonas), pašnekovai imdavo kalbė-
tis tyliau arba visai nuščiūdavo. jei nutikdavo taip, kad 
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į kavinę užeidavo koks nors užsienietis, ypač „švabas“, 
o pašnekovai aptarinėdavo kokį nors svarbų reikalą, pa-
prastai visi tuoj nutildavo. kol nepažįstamasis sėdėdavo 
jų draugijoje, jie dažnai pakeisdavo temą, žvalgydavosi 
vienas į kitą ir glostinėdavo barzdą, lyg klausinėdami: 
„kas jis per vienas? iš kur ir kokiu reikalu atvyko?“ 
(Hangi 1906: 81)

iš tiesų pagrindinė šių pokalbių tema buvo politika. 
kaip teigia prancūzų konsulas amédée chaumette’as 
des Fossésas, pavyzdžiui, travnike tokie susitikimai vie-
noje kavinėje, esančioje netoli vizirio konako (dvaro), tu-
rėjo didelės įtakos ir reikšmės vietininko sprendimams. 
miestuose garbūs musulmonai turėjo įprotį kavinėje 
praleisti „pusę dienos“. travnike į kavinę du tris kartus 
per dieną užsukdavo eskiagos (seni janyčarai) ir kiti 
garbūs janyčarai pasidalyti naujienomis, pasiekusiomis 
travniką iš įvairių kraštų. Pasibaigus šiems aptarimams 
dažnai visi kartu nueidavo pas vizirį į divaną (pokalbį) ir 
pateikdavo jam kokį nors prašymą, į kurį šis dažniausiai 
atsižvelgdavo (chaumette des Fossés 1816: 77).

Panašiai antroje XiX amžiaus pusėje, kai Serbija 
tapo nepriklausoma valstybe, austrų archeologas turėjo 
galimybę dažnai matyti „ministrus, aukštus pareigūnus 
ir karininkus, kurie kalbasi apie miesto ir valstybės įvy-
kius, rūkydami pypkę ir gerdami kavą visai „alla turca“, 
kaip ir visas dvaras, kurio įpročiai tais laikais buvo dar 
labai rytietiški“ (kanitz 1985: i, 70).

Į tokį „politikavimą kavinėse“ vakarų autoriai žiū-
rėjo gan paniekinamai: „dėl užeigos namų prekybininkų 
ir amatininkų gatvė buvo ne tik miesto, bet visų krašto 
apkalbų centras. ji atstojo forumą, biržą, atliko ir spau-
dos vaidmenį. šiose kavinėse aptarinėjama europos po-
litika. čia senasis Hadžis achmedas aga, pasibalnojęs 
nosį akiniais, laikydamas turkišką laikraštį, aiškina savo 
priblokštiems klausytojams, ką veikia šeši karaliai: bal-
tas maskvos caras, vokiečių (vienos ciesorius), anglų, 

prancūzų ir ispanų karaliai, ir galiausiai vargšas šeštasis, 
kuris tirta tolimoje šiaurėje, gaubiamas amžinos tamsos 
ir šalčio. aga porina, kaip jie ėjo į Stambulą prašyti sul-
tono, kad šis leistų jiems greitai patvarkyti rusų carą, 
kuris nebenori mokėti duoklės; juk jis nevertas, kad pat-
sai sultonas tuo užsiimtų. tačiau karaliai veltui prašė: 
sultonas privers prisijungti net maskvėnus. dėl to kons-
tantinopolyje nutrūko konferencija ir kilo didelis karas; 
tik austrijos ciesoriui, nes jis yra šaunus vyras, sultonas 
patikėjo prievolę įvesti tvarką Bosnijoje, kur krikščionys 
nuolat maištavo, bet iš tiesų šie žmonės nėra verti, kad 
sultonas asmeniškai su jais derėtųsi. maskvietis buvo 
perdėm lengvabūdis, nes nužygiavo iki pat konstantino-
polio; tačiau galų gale jam tekę negarbingai pasitraukti, 
mat nenorėjęs būti galutinai sutriuškintas. jis tikrai per-
nelyg pasitikėjo didžia sultono kantrybe, nes, rodos, net 
duoklės nemokėjęs. Bet sultonas tai jau jam parodys, kai 
jam kantrybė trūks. o šiuo tarpu gali palūkėti, šitaip net 
geriau, nes dabar jo rūsiuose krūvos aukso vos besutel-
pa.“ (asboth 1890: 177)

vengrų parlamentaras taip iš aukšto žiūrėjo į šitokį 
politikavimą, jog darbo reikalais keliaudamas po Bosniją 
ir Hercegoviną, neužėjo nė į vieną kavinę, kad asmeniš-
kai išgirstų, kaip ir apie ką iš tiesų kavinės lankytojai kal-
basi. nurodytoje ištraukoje pateikė greičiausiai labai lais-
vai poetiškai išverstą fragmentą iš Manchester Guardian 
žurnalisto pranešimo, kuriame aprašoma, kaip stambus 
žemvaldys ir bašibozukų (nereguliariosios kariuomenės) 
vadas tahiras begas kulenovičius pranešė valdiniams 
apie mandatą, kurį europos valdantieji paskyrė austri-
jaivengrijai sultono vardu okupuoti Bosniją ir Herce-
goviną: „Begas pranešė susirinkusiems žmonėms, kad 
„visų ciesorių ciesorius, karalių karalius, valdovų valdo-
vas ir visos po dangumi plytinčios žemės šeimininkas“ 
sukvietė septynis sau pavaldžius europos karalius – (kas 
septintasis?) – į Stambulą, idant paskelbtų jiems savo su-
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verenią valią ir norą dėl ramybės drumstėjų jo valdose, o 
ypač dėl tų šunsnukių iš netikėlių šutvės, kurie pabėgo 
nuo savo teisėtų ponų ir šeimininkų; jis nurodė „švabų 
carui“ (austrijos ciesoriui) išdaužyti visus netikėlius, 
kurie nenori grįžti pas savo ponus; kad „švabų caras“ 
pasižadėjo įvykdyti jo nurodymą; dar daugiau, pelnyta 
bausmė pasieks ir tuos, kurie sugrįš, nes išdrįso palik-
ti savo teisėtus ponus ir šeimininkus.“ (evans 1878: 53)

m u z i K a  i r  š o K i s  K av i n ė j e
netrukus kavinėse atsirado ir tokių pramogų, kurios 
nebuvo laikomos morališkai nepriekaištingomis. mu-
zika, kaip viena mėgstamiausių pramogų, buvo nepa-
doriausia iš visų nepadorių pramogų. nuo pat pradžių 
muzikantai užėmė svarbią vietą tarp kavinių linksmin-
tojų, mat kavinėse gyva muzika buvo labai paplitusi ir 
mėgstama. Paprastai grieždavo keli smuikininkai, keli 
dūdelių pūtikai ir kiti muzikantai, kuriuos samdyda-
vo kavinės laikytojas, taigi gerą dalį dienos čia būdavo 
muzikuojama ir dainuojama. Paprastai muzikantai nesu-
stodami grodavo daugiau nei valandą, mat nedarydavo 
pauzių, o pereidavo nuo vienos melodijos prie kitos. 
Prastesnėse kavinėse, kur nebūdavo nuolatinės muzi-
kantų grupės, lankytojus kartkartėmis linksmindavo pa-
vieniai muzikantai, dainuodavę be atlygio.

tai, kad muzika kavinėse buvo labai mėgstama ir 
plačiai skambėdavo, nereiškia, jog platesnė visuomenė 
tai palaikė. Priešingai, iš kai kurių moralizuojančių teks-
tų, kritikuojančių kavines, aiškėja, kad kaip tik muzika 
labai prisidėjo prie kavinių, kaip palaido gyvenimo vie-
tos, šlovės, dėl to dievobaimingi žmonės jautė didžiulį 
priešiškumą kavinėms. Pranašas mahometas daug kal-
bėjo apie muziką, bet ištarė apie ją labai mažai gražių 
žodžių. Prie neigiamo požiūrio į kavinių pramogas jau 
ankstyvajame Xvi amžiuje prisidėjo ir tai, kad kavinėse 
šoko šokėjos. Paprastai jos būdavo santūriai slepiamos 
nuo lankytojų akių, bet kartais kiek laisviau tarp jų įsi-
maišydavo. moterys kavinėje pagal tuometines visuo-
menės normas veikiausiai buvo siaubingas iššūkis, mat 
artimųjų rytų kavinės priklausė išskirtinai vyrų pasau-
liui (Hattox 1985: 108).

tai, kad kavinėse buvo mažiau atlikėjų moterų, ne-
reiškia, jog čia nebuvo galima patenkinti įvairių lytinių 
potroškių bei polinkių. kaip paaiškėja, kai kurios kavi-
nės iš tiesų patenkindavo visokių seksualinių skonių ir 
poreikių turinčius lankytojus. antai ankstyvajame Xvii 
amžiuje Bagdade svečiams kavą tiekė „gražūs, prašma-
tniai apsirengę berniukai“ (Hattox 1985: 109). anglų po-
etas George’as Sandysas, kuris maždaug tuo pat metu 
rašė apie Stambulą, plačiau užsiminė apie tų jaunuolių 
vaidmenį: „daugelis kavinių savininkų laiko gražius 
berniukus, kurie tarnauja kaip stales, kad pritrauktų lan-
kytojų.“ (Sandys 1615: 66) turint omenyje tai, kad žodis 
„stale“ angliškai reiškia ir „žemiausios klasės prostitu-
tė“, ralphas Hattoxas mano, jog čia poetas Sandysas 
užsimena, kad šie vaikinai buvę daugiau nei papras-
ti padavėjai ir padėjėjai (Hattox 1985: 109). kaip teigia 
chardinas, jo laikais viešnamiai su parsiduodančiais vy-
rais Persijoje buvo įprasti, tuo tarpu moterų viešnamių 
nebuvo. kaip rašo garsus XiX amžiaus britų orientalis-

tas, Tūkstančio ir vienos nakties vertėjas ir komentuotojas 
richardas Burtonas, arabų šalyse tokia padėtis išliko ir 
XiX amžiuje, kai berniukai šiam reikalui būdavo ruošia-
mi taikant itin griežtą dietą, vonias, depiliaciją, kremus, 
prie jų plušo daugybė kosmetikos žinovų.

Balkanų pusiasalyje prostitutės daugiausia buvo 
moterys užsienietės arba čigonės, prie jų priskirdavo 
visas merginas, patarnavusias kavinėse. jų laisvė buvo 
gerokai ribojama. Pagal austrų archeologo ir gero dide-
lės XiX amžiaus antros pusės Balkanų pusiasalio dalies 
žinovo duomenis, pateikiamus jo knygoje apie Serbiją ir 
jos gyventojus, šios moterys buvo griežtai prižiūrimos 
apylinkės gydytojų, nes jiems jos buvo ir svarbus pajamų 
šaltinis (kanitz 1985: ii, 158).

musulmonų pasaulyje šokis nebuvo laikomas me-
nišku dalyku, tinkamu kilmingiems žmonėms, todėl pa-
prastai šokdavo tik tie, kuriems tai buvo profesija. Į šokį 
musulmonai žiūrėjo paniekinamai. anot vienų kelionių 
užrašų po Graikiją ir turkiją, „turkai“ apskritai nemokė-
jo įsivaizduoti jokio kito pasimėgavimo kokia nors vei-
kla, kur reikėjo veikti daugiau nei rūkyti; toks malonumo 
suvokimas buvo paplitęs po visus rytus ir tenykščiai 
didžiūnai, anot užrašų, niekaip negalėjo atsistebėti tur-
tingais europiečiais, kurie dėjo pastangas ir prakaitavo 
šokdami, užuot sumokėję kitiems, kurie šoktų vietoj jų, 
kaip darė jie, musulmonai (Hervé 1837: ii, 214).

šiems šokiams būdingos „gašlios pozos ir negrakš-
tūs arba nepadorūs judesiai“, o ne aukšti pašokimai ir 
elegantiški žingsneliai arba laikysena, kuriais pasižymė-
jo to meto europietiški šokiai. šokdavo šokėjai vyrai ir šo-
kėjos moterys. abiejų lyčių šokėjai pasirodydavo vyrams 
skirtuose pasilinksminimuose, o į haremus įeiti galėdavo 
tik šokėjos moterys. Xviii amžiuje arabijos pusiasalyje 
moteriškus vaidmenis paprastai atlikdavo berniukai, ap-
rengti moteriškais drabužiais. kai šokėjai pasirodydavo 
moteriškai publikai, jie šokdavo santūriau ir padoriau 
(russell 1794: 141–142).

šokėjomis tapdavo jaunos netekėjusios arba ište-
kėjusios moterys, priklausiusios ypatingam ir niekina-
mam luomui, kurio atstovai sudarydavo santuokas tik 
tarpusavyje. Paprastai jų tėvai būdavo odminiai. šokėjas 
lydėdavo vienas vyras, grojantis semenge, ir kartais seny-
va moteris, grojanti tambūrinu ir stebinti šokėjų elgesį. 
šokdamos atlikėjos naudodavo kastanjetes arba ir kitus 
instrumentus. šokėjos, priešingai nei padorios moterys, 
šokdavo neužsidengusios veido, nors būdavo apsiren-
gusios panašiai kaip ir kitos moterys. jos dėvėdavo šiek 
tiek trumpesnius sijonus, siekiančius kiek žemiau kelių, 
sijonai būdavo neužsiūti užpakalyje ir pritvirtinti plačiu 
diržu su dviem didelėmis sagomis. apie tokias šokėjas 
nuomonė buvo ne per geriausia, apie jas buvo kalbama, 
kad už užmokestį jos einančios bet kur (niebuhr 1792: 
i, 139–140). ne taip išsamiai, bet labai panašiai atlikė-
jas apibūdino ir du prancūzų keliautojai, kurie teigė, 
jog šios šokėjos už kelias aspras pasirengusios parodyti 
„tūkstantį nešvankių pozų, kurias pademonstruoti vargu 
ar įkalbėtumėte pačią begėdiškiausią europos gatvinę“ 
(thévenot 1687: i, 35; du mont 1696: 276–277).

jeigu Balkanų kavinėse išskirtiniais atvejais vis dėlto 
pasirodydavo lankytojos, tai niekada nebūdavo vietinės 
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gyventojos. moterys galėdavo įeiti į kavinę tik jeigu pa-
tarnaudavo lankytojams vyrams kaip bufetininkės, dai-
nininkės ir šokėjos arba prostitutės, kurios rūpinosi ka-
vinės svečių komfortu didesnėse kavinėse. dainininkės 
ir šokėjos dažniausiai būdavo labai pridažytos ir lengvai 
apsirengusios čigonės, atliekančios nepadorius šokius, 
labiausiai jomis žavėdavosi turkų karininkai, mat šios 
šokėjos, atliekančios būdingus ritmiškus judesius, sukio-
jančios galvas ir dėvinčios pūstas kelnes, primindavo jų 
„neprilygstamąjį Stambulą“ arba kairą (kanitz 1985: i, 
92–93). kaip pastebi rebecce West, dar XX amžiaus vi-
duryje tokios pramogos buvo plačiai paplitusios visame 
Balkanų pusiasalyje, mat kiekvienoje didesnėje makedo-
nijos gyvenvietėje buvo įmanoma rasti bent vieną kavi-
nę, kur buvo grojama muzika ir šokama. tuo laikotarpiu 
Skopjės mieste, kur gyveno mažiau nei septyniasdešimt 
tūkstančių gyventojų, pasak autorės, tokių kavinių būta 
„daug“. rebecce West išsamiai aprašo vienos šokėjos, 
kurią jau anksčiau buvo mačiusi makedonijoje, pasiro-
dymą Sarajeve: „apkūni, mūvinti rožines muslino kel-
nes, apsiūtas monetomis, su liemenėle ji šoko scenoje 
ir judino pilvą pianino ir smuiko skambinamos muzi-
kos ritmu, kai mes įėjome, ji pakeitė šokio turinį ir ėmė 
sukti savo dideles stangrias krūtis priešinga kryptimi. 
tai sukėlė stiprios mechaninės magijos efektą; susidarė 
įspūdis, kad du patrankos sviediniai riedėjo į priešingas 
puses vienas nuo kito, bet staiga kažkokia nematoma 
traukos jėga juos vis sulaikydavo.“ (West 1977: 308)

nors vakariečiai keliautojai visi iki vieno piktinosi 
rytietiško šokio menu, bet dar XX amžiaus viduryje ne-
galėjo atitraukti akių nuo tokių pasirodymų. štai, pavyz-
džiui, kroatų keliautojas XX amžiaus ketvirtą dešimtmetį 
keliaudamas iš Bukarešto į ankarą, užtruko Stambule, 
kur ištyrinėjo ir paslaptingus kampelius, esančius ato-

kiau nuo centro: „Gerokai toliau nuo Stambulo centro 
yra karčemų, turkai jas vadina „lokantomis“, tai – ka-
vinės ir pramogų vietos, prastos ir pasišlykštėtinos, kur 
pramogauja ne paprasti kaimo žmonės, o liepto galą pri-
ėję miestiečiai, praradę natūralius žmogiškus jausmus, 
jie mėgaujasi tik prasčiokiškais ir niekingais malonu-
mais, kurie jiems tuo mielesni, kuo labiau prasčiokiški... 
vienoje tokių vietų su užrašu „rytietiška varjetė“ kažko-
kias azijietiškas melodijas mušė būgnas ir cypčiojo dū-
delė. Pasirodymui vykstant, didelės laukujės durys buvo 
atlapos, tad viską buvo galima matyti iš lauko. Sustojau 
gatvėje ir trumpai pasižiūrėjau. šokėjų ir žiūrovų veidai 
priminė alkanų vilkų, stebinčių avis! – Gašlybė!.. ką čia 
dar aprašinėti?..“ (messnerSporšič 1937: 142)

d va s i n ė  r a m y b ė  i r  l o c K e ’o 
a K s i o m a
arabų patarlė byloja, kad kavą reikia mokėti ne tik pa-
ruošti, bet ir teisingai gerti. tikėtina, kad ankstyvas ka-
vos vartojimas tikėjimo tikslais suteikė jai ceremonišku-
mo pobūdį, kuris ir dabar išliko islamiškame pasaulyje. 
nors praėjusiais šimtmečiais kava tapo kasdieniu dau-
gybės žmonių gėrimu, artimuosiuose rytuose kavos gė-
rimas vis dar susipynęs su apeigomis. retas keliautojas 
po artimuosius rytus nepastebėjo ir neaprašė ramaus 
saldaus pasimėgavimo žmonių, sėdinčių priešais ma-
žytį tirštos juodos kavos sklidiną puodelį, kuris įkūnija 
gyvenimo būdo, labiausiai vertinančio „keifą“, reziumė. 
Priešingai nei vakariečius, „turkus“, anot keliautojų ap-
rašymų, įkvėpdavo ramus sėdėjimas kavinėje ir pypkės 
rūkymas arba istorijų klausymasis, kai jiems nereikia 
mąstyti arba kalbėti. tokių aprašymų padaugėjo ir jie 
tapo itin išsamūs XiX–XX amžiaus pradžios autorių raš-
tuose, kai europietiška mąstysena išgrynino aiškų rytie-
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čio, kaip vakariečio priešingybės, paveikslą. Britanijos 
konsulo turkijoje dukra ir žmona, dvidešimt metų gy-
venusios įvairiuose turkų karalystės kraštuose, suprato 
tokį dalyką: „turkas iš tiesų jaučia malonumą papsėda-
mas pypkę ir siurbčiodamas kavą, kai sėdi prie tekančio 
vandens arba supamas gražaus vaizdo. šį ramų malonu-
mą jie vadina keif. iš esmės jiems būdingas veikiau pasy-
vus, o ne aktyvus gebėjimas patirti malonumą.“ (Poole 
1878: ii, 74) Belgų slavistas ir puikus Balkanų pusiasalio 
gyvenimo žinovas šią dvasinę būseną apibūdino kaip vi-
sišką mėgavimąsi dolce far niente (saldus tinginiavimas – 
vert. past.): „musulmonas yra apsėstas savo „keifo“; jis 
mėgaujasi šia akimirka; patenkintas komfortu, kurį jam 
suteikia alachas; jis nemąsto apie ateinančią dieną; jo ne-
išraiškingos sustingusios akys išreiškia svajingą, bemaž 
ekstazišką būseną; jis prisikapstė prie kontempliatyvaus 
gyvenimo palaimos; jis – prie rojaus vartų.“ (laveleye 
1887: 141)

šiai būsenai savo knygoje apie Balkanų pusiasalį 
daug dėmesio skyrė ir britų diplomatas charlesas nor-
tonas edgeumbe’as eliotas, savo aprašyme jis visų pir-
ma atmetė susiformavusį neigiamą požiūrį į rytietišką 
gyvenimo būdą: „tačiau tai, kas galbūt labiau nei kas 
kita sudaro įspūdį, kad turkai iš tiesų yra nerūpestingi, 
yra faktas, jog visa jo pramoga yra poilsis. kai nomadas 
sustoja, jis nenori dainuoti arba šokti, ar patirti jaudulį 
lošdamas kaip europiečiai, o tiesiog ramiai sau ilsėtis. jis 
nusiteikęs ramiai sėdėti, nieko neveikti ir nieko netrokšta 
daryti, tai mums atrodo labiau gyvuliška nei žmogiška. 
jo palaimos idėja – vadinama „keifu“ – yra ilsėtis pa-
vėsyje, rūkyti ir klausytis raminančio tekančio vandens 
čiurlenimo.“ (Eliot 1900: 100)

Pirmas rusijos caro konsulas Sarajeve, kuris į Bosni-
ją ir Hercegoviną atkako XiX amžiaus viduryje, tenykš-
čių musulmonų visuomeninį gyvenimą aprašė šitaip: 
„labai paprasta jų gyvenimą apibūdinti visiškai jį pa-
neigiant: to gyvenimo nėra. kaip gyvena bosniai musul-
monai ir ką veikia? užduokite šį klausimą bosniui ir jis 
jums atsakys trimis žodžiais: „tai va, sėdime.“ Sėdėjimas 
(žinoma, traukiant pypkę ir lošiant kortomis) kartais „iš-
sikelia“ iš namų ir tęsiasi užeigoje, o vasaros pavakare – 
užmiesčio kavinėje. jei musulmonas yra prekybininkas, 
jis sėdi savo užeigoje, kuri virtine visiškai vienodų daiktų 
primena liūtų ir meškų narvus zoologijos sode. trūksta 
tik virbų. jis sėdi šiame narve, o sunkiausius prekybinius 
reikalus ir prekių supirkimą užsienyje perleidžia krikš-
čionims.“ (Gil’ferding 1859: 85)

Priešingai nei darbštūs vakariečiai tais laikais, rytie-
čiai valandų valandas sėdėdavo ir rūkydavo pypkę, at-
sidavę svajojimui, malonumui, kurio esminis bruožas – 
jokios minties nebuvimas. štai kaip Williamas kennettas 
loftusas apibūdino Bagdado pašą, kurį sutiko sėdintį 
ant aukšto kranto ir su „ta visiško abejingumo, būdingo 
turkams, išraiška“ žiūrintį į upę. tuomet to garbaus seno 
pono pasiteiravęs, apie ką jis mąsto, o šis jam atsakęs: „o, 
alache! apie ką gi turėčiau mąstyti? apie nieką nemąs-
tau.“ (loftus 1857: 109)

Britų gydytojas, kuriam neužteko vien aprašymo ir 
jis mėgino šiai dvasios būsenai rasti paaiškinimą, buvo 
įsitikinęs, kad čia slypi kažkas daugiau. mat jis buvo 

tikras, kad „svajojimas, į kurį panirę turkai praleidžia 
didžiąją laiko dalį“, yra svariausias argumentas, panei-
giantis filosofinę teoriją, teigiančią, kad mintis vienalai-
kė su egzistencija ir nutrūksta pastarajai pasibaigus. jis 
daug sykių klausdavo turkų, apie ką šie galvoja šitaip 
svajodami, ir jie visada jam atsakydavo tą pat, ką ir anas 
Bagdado paša loftusui. Gydytojas veltui mėgindavo 
jiems užsiminti apie kokią nors idėją, kuri turėtų užim-
ti jų mintis. tad jis priėjo išvadą, kad tai – turkų būdo, 
glaudžiai susijusio su jų morale, bruožas. iš šios išva-
dos ir iš locke’o aksiomos, kad siela mąsto tik tuomet, 
kai juslės jai pateikia idėjų apmąstymams, suformulavo 
tokį teiginį: „taigi iš visų žmonių turkai patiria mažiau-
siai įspūdžių per jusles ir todėl jiems gimsta mažiausiai 
idėjų. jų apatija, kuri iš dalies yra prigimtinė ir iš da-
lies – jų lemties doktrinos pasekmė, esmiškai suluošina 
reflektavimą; todėl svajojime, kuriam jie atsiduoda, arba 
nelieka minčių, arba jos tampa kaip veidrodžiai, kurie 
pagauna vaizdus, bet jų neišsaugo. locke’o mintis, kad 
būdraujančio žmogaus siela nebūna be minties, nes tai 
yra būdravimo sąlyga, mano nuomone, prieštarauja bu-
driam musulmonų somnambulizmui, jei galima šitaip 
pasakyti.“ (madden 1829: i, 16–17)

richardas Burtonas manė, kad arabiško „keifo“ ne-
įmanoma išversti į europos kalbas. turkai irgi perėmė 
šį žodį neišvertę – „kef“. Balkanuose šis žodis apskritai 
padarė puikią karjerą: nuo naujosios graikų „kefi“ ir aru-
munų „chefe“ iki slaviškų žodžių „keif“, „kef“, „ćeif“, 
„ćef“. matyt, kitados Balkanų gyventojams pasirodė 
verta perimti šios dvasinės būsenos kultūrą, pasisavin-
ti sąvoką, kuri apibūdina šią būseną. Gerokai anksčiau 
už Burtoną vukas karadžičius žinojo, kaip žodį „keif“ 
išversti į europos kalbas: libido (močnik 1995). Britų 
orientalistas pateikė išsamią arabiško žodžio „keif“ ana-
lizę, aiškinančią šią sąvoką kaip mėgavimąsi gyvūniška 
būtimi; pasyvus mėgavimasis gryname jusliškume; ma-
lonus sąstingis, svajokliškas nerūpestingumas, debesų 
pilys. trumpai tariant, arabiškasis „keifas“ yra „visa, 
kas azijoje atstoja energingą, pilnakraujį, aistringą gy-
venimą europoje“. ši dvasinė būsena yra gyvos, imlios 
įspūdžiams, irzlios prigimties ir užsijautrinusių nervų 
pasekmė, o tai nurodo į „geidulingumą, nežinomą šiau-
riniams kraštams, kur laimę žmonės patiria per dvasines 
ir kūno jėgas“ (Burton 1855–6: i, 9). o mary edith dur-
ham požiūriu, šis dalykas buvo anaiptol ne toks painus: 
„Keif reiškia malonumą, o malonumas reiškia nieko ne-
daryti sėdint šešėlyje prie tekančio vandens.“ (durham 
1904: 288)

išsivadavusios iš turkų jungo, Balkanų tautos, vyks-
tant stipriai „europeizacijai“, išgyveno didžiules permai-
nas. viena vertus, šis procesas paplito labai plačiai, kita 
vertus, reikia pripažinti, kad ne visada ir ne visur per-
sismelkė labai giliai. žmonės ir toliau puoselėjo papro-
čius, įsišaknijusius senais turkų laikais. šiaip ar taip, kava 
buvo dalis šio turkų okupacijos palikimo, kurį perėmė ir 
tos tautos, kurioms turkai simbolizavo atsilikimą. „Ge-
riausia būti gazda (didelės šeimos ir bendrijos galva), – 
paaiškino vienas žmogus britų keliautojai, – tuomet 
visiems nurodinėji, ką reikia daryti, o pats sau nieko ne-
dirbdamas maloniai sėdi kavinėje.“ (durham 1904: 204)
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a s m e n y b ė
kalbėsiu apie režisierių, kuris be išlygų neria į politines, 
socialines, istorines temas, atskleidžiančias skandalin-
gus dalykus, nuolat iškylančius mūsų visuomenėje. jam 
skaudu regėti, kaip valstybė begėdiškai siekia pavergti 
ir pažeminti žmogų. tokia menininko pozicija – rizikin-
gas teatrinio meno žmogaus pasirinkimas, susilaukian-
tis atoveiksmio iš asmenų, atsakingų už savo gėdingus 
veiksmus.

– ar tai kultūros žmogaus drąsa? – drįstu paklausti.
– taip, – atsakau sau pačiam, – tai pilietinė drąsa, 

kylanti iš giliai humanistinių įsitikinimų, iš vertybinės 
orientacijos. tai bruožas asmenybės, suvokiančios atsa-
komybės naštos kainą, bet dėl etinių ir moralinių motyvų 
negalinčios atsisakyti naštos svorio ar bent jį sumažinti. 
tai ne tik drąsa, bet ir sąmoningai pasirinkta asmeninio 
gyvenimo ir veiklos misija. jam abejingumas – didžiau-
sia kuriančio asmens nuodėmė ir jo pražūties priežastis. 
asmeninio pasirinkimo kryptį paliudija jono vaitkaus 

kino juosta Vienui vieni; ją patvirtina ne tik drąsus, be-
kompromisis rusijos agresijos kryme pasmerkimas1, bet 
ir naujasis jo užmojis – kino ekrane atsakingai ir rimtai 
prabilti apie Salomėjos neries lemties dramą. Prabilti, 
kai visi smerkia jo sumanymus, kliudo imtis darbo, nes 
tai iššūkis „amžiniesiems“ teisuoliams, gebantiems mi-
kliai pašalinti nešvarios praeities pėdsakus ir bijantiems 
pažvelgti į akis didžiajai tiesai. režisieriaus žodžiais ta-
riant, „Sniečkaus berniukai“ bei jų ištikimi pasekėjai ir 
šiandien tyliai, tarsi nepastebimos kanceliarijų žiurkės, 
nuodingais įkandimais žudydamos laisvėjimo pastan-
gas, tvarko mūsų gyvenimą.

jonas vaitkus ne kartą pokalbiuose yra sakęs, kad 
oficiali cenzūra, veikianti kaip režimo ideologinė prie-
žiūra, susitapatinanti su valdžios pataikūnų nurody-
mais, atlieka kultūrą žalojantį vaidmenį. vidinis režisie-
riaus cenzorius, atliepiantis jo vertybinę sampratą, yra 
esminis kūrybos orientyras. Suprantama, toks principi-
nis nusistatymas brėžia ribas, kurių jis negali peržengti.

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

jonas vaitkus – 
pilietis ir patriotas

r a m ūn o  d a n i S e v i či a u S  nuotrauka
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pa G a r b a  tau t o s  i š m i n Č i a i
manau, jonas vaitkus šiandien yra vienintelis režisierius, 
kurį be gudraus apsimetimo jaudina mūsų literatūros 
klasika. čia jis aptinka intriguojančių „kultūros archeo
logijos“ klodų, atveriančių sukauptą tautos išmintį; jis 
pastebi dramaturginius siužetus, kurių galėtų pavydėti 
pasaulinė literatūra. Prisiminkime žavų vaitkaus sceninį 
eskizą pagal tumovaižganto Nebylį, atvėrusį amžinąją 
tikrovės koliziją – žmogaus sieloje slypinčias dramatiš-
kas rojaus ir pragaro apraiškas. dabar jis nagrinėja skau-
džios Salomėjos neries biografijos vingius; jis mąsto apie 
nutylimus Birželio sukilimo puslapius, apie žemaitės 
Marčią, viliojančią savo teksto gelme. o tarp tų vizijų 
prasiveržia sceninės Karaliaus Lyro apraiškos kontūrai, 
tirono dramos prasmės turinys. dramaturginiai jį pavi-
liojusių veikalų sprendimai – tai intelektinis proveržis, 
kurio įžiebtoje kūrybos ugnyje gimsta kultūros vertybės. 
visuomet taip buvo ir bus, nes Omne vivam ex ovo2.

kalbėdamas apie Atžalyną vaitkus išsitarė, kad jam 
norėjosi sugrįžti prie nuoširdžiai tariamų minčių, prie 
paprastų žodžių skaidrumo, prie prarastų kasdienybės 
vertybių. jis geidė pasiūlyti aktoriams ir žiūrovams gai-
vumos, alsuojančios rytmečio pievų rasa, kai į ją panyra 
nuo apavo išsilaisvinusi žmogaus pėda, kai kūrybinio 
polėkio netrikdo urbanizuota betoninių luitų grėsmė. 
kaip artimai ši pajauta siejasi su mūsų „filmininko“ 
jono meko minčių posūkiais! Su tais meko minčių sąs-
kambiais, kurie išreiškia globalios civilizacijos aimanas. 
manau, neatsitiktinai vaitkus atsisuko į meko kūrybą: 
scenoje pasirodė Pati pradžios pradžia.

kol dar neišdilo premjerinio Atžalyno įspūdis, pamė-
ginsiu prisiminti tas apibendrinančias mintis, kurias esu 
jau išsakęs savo paskelbtame tekste3. Privalau pripažinti: 
jonas vaitkus ir jam talkinę bendraminčiai jautriai pri-
silietė prie Binkio pjesės; jie atidžiai įsiklausė į rašytojo 
sūnaus Gerardo pasakojimą apie tėvą ir pirmuosius pje-
sės pastatymus. išgirdęs spektaklį komentuojantį mano 
jaunystės bičiulį Gerardą Binkį, ne iškart garso įraše at-
pažinau jo balsą. Sunku buvo patikėti, kad vėl girdžiu 
prieš trejetą mėnesių į dausas iškeliavusįjį, su kuriuo 
mane siejo bendrystės ryšiai. matyt, tai buvo priežastis, 
paskatinusi mane, spektaklio žiūrovą, atgaivinti savo 
praeities epizodus, stebint tai, kas turėtų skleistis scenoje 
premjeros vakarą.

Braidydamas mokslinio pažinimo lankas esu ne kar-
tą patyręs, kad bendrystės ilgesys yra kūrybinę grupę 
vienijantis veiksnys. neabejoju, ši ypatybė slypi režisie-
riaus veikloje. Suprantama, minimas žmonių ryšys, ne-
pastebimas kasdienybės banalybių horizonte, kyla kaip 
principinis nepakantumas visuotinam susvetimėjimui. 
čia išryškėja ir kita reiškinio pusė: egzistencinis bendrys-
tės poreikis gali tapti galingu kūrybinės veiklos stimulu.

  
a m ž i n ų j ų  v e rt y b i ų  l i n K
jonas vaitkus, atsisakęs dalies autentiškų Binkio pjesės 
siužetinių akimirkų, išgrynino vyraujančią idėją. tai 
kryptingai vedė statytoją prie siekiamo tikslo. režisieriui 
rūpėjo prikelti paprastas ir amžinai reikšmingas verty-
bes, jau pašalintas iš valdančiųjų sąmonės. jų jau nėra 
dabarties politiniuose ir kultūros reikaluose. išlikęs vait-

kaus kūrybinėje panoramoje vertybių alkis nepakeliamu 
skausmu perveria jo kūrybinį polėkį. tačiau kartais ši 
ypatybė nublanksta, kūrėjui ieškant įtaigiai veikiančių 
priemonių, paryškinančių jo idėjas. tačiau jis išlieka iš-
tikimas savam tikslui, nes jau yra patyręs, kad tariamoje 
kasdienybės ramybėje glūdi tiesos, savo dramaturgi-
niu užtaisu įtakingai motyvuojančios mūsų gyvenseną. 
„Skaidraus paprastumo“ principas, pasirinktas pjesės 
interpretacijai, bei kiti paminėti režisieriaus darbo ypa-
tumai, įsilieję į šių dienų žiūrovų pajautos erdves, nuves 
juos – tuo esu giliai įsitikinęs – režisieriaus užkoduotų 
prasmių link. taip sakydamas prisimenu algirdo juliaus 
Greimo tekstus. jis teigė: „...priėjimas prie reikšmių pa-
saulio... gali padėti atskirti reikšmingus dalykus nuo ne-
reikšmingų.“4 kiekvienas jono vaitkaus kūrybinio kelio 
fragmentas – tai ne tik artėjimas prie reikšmių pasaulio 
paslapties, bet ir svarbi nuoroda, bylojanti apie pasijas, 
kurias patiria besiveržianti prie savosios tiesos asmeny-
bė, nuolat plakanti save ir jį lydinčią kūrybinę grupę.

teatrinių premjerų gausa liudija akivaizdų faktą: 
mūsų kultūros didžiavyriams dar rūpi prikelti pranyku-
sias, bet gal dar nepražuvusias vertybes. dar tikiu, kad 
amžinųjų vertybių tiesos galia pristabdys pražūtingą vi-
suomenės slinktį nužmoginimo keliu, prie kurio vilioja 
globalios civilizacijos „privalumai“.

jono vaitkaus darbo ypatumai atsiskleidžia kiekvie-
name jo kūrinyje: jis kruopščiai parenka aktorius, kviečia 
tinkamus jo tikslams scenografus, kompozitorius, opti-
kos bei garso efektų operatorius. jis vertina įvykį patvir-
tinančių faktų (dokumentiškumo) poveikio galią žiūro-
vams. režisieriaus įgytos patirties rezultatai akivaizdūs: 
kinematografiniai raiškos būdai, vaizdų ir projekcijų kai-
ta, mizanscenos tarsi montažinės kino juostų slinktys. tai 
ne tik patirtis, bet ir mūsų civilizacijos instrumentarijaus 
sankaupa, kuri talentingo meistro rankose virsta kultū-
ros lobyno dalimi.

režisierius siekia, kad jo spektakliai žiūrovą sukrės-
tų, kad jis, atsikratęs paklusnaus vergo nuolankumo, 
aktyviai ir oriai spręstų problemas. ir praeityje buvę 
sukilimai, ir vasario 16osios aktas, ir Sąjūdžio blykste-
lėjimas – visa tai liudija, kad didžiųjų sukrėtimų akimir-
komis žmogus geba pakilti virš kasdienybės ir nuveikti 
reikšmingus darbus. vaitkui svarbu, kad dabarties au-
drose žiūrovas neprarastų vertybinės orientacijos, su-
prastų, dėl ko verta gyventi. režisierius yra atviras abe-
jonei, nuolat pasiruošęs polemikai; ir tai jis daro drąsiai, 
žaismingai ir kūrybinio polėkio pakylėtas.

p i l i e t i n i s  r y ž ta s
rinkdamas parašus referendumui dėl žemės pardavi-
mo, jonas vaitkus metė iššūkį mūsų visuomenės nesu-
brendusiai pilietinei sąmonei. daug kam atrodė, kad 
tokia iniciatyva yra bereikšmis išsišokimas, atleistinas 
menų pasaulio keistuoliui. Pilietiškai nusiteikęs režisie-
rius tarsi akylus mūsų visuomenės „sveikatos“ tyrėjas, 
paniro į minią, į tiesioginius pokalbius su potencialiais 
referendumo dalyviais. čia, šioje terpėje atsidūręs, jis iš-
vydo dramatišką lietuvos gyventojų sąmonės sumaištį, 
kylančią dėl nuolatinio valdžios bei partijų manipulia-
cijų žmonių protais. žinau tikrai, tai buvo praplečianti 
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kūrybinį horizontą patirtis asmeniui, konstruojančiam 
dramaturgines teatro erdves. šis patyrimas – tai dar vie-
nas režisieriaus prasiveržimas į žmogaus sielos gelmių 
slaptavietes, atveriantis ne tik visuomenės žaizdas, bet ir 
plačias galimybes kūrybinėms fantazijoms. Suprantama, 
ne visuomet drąsu leistis į slaptaviečių labirintus – ten 
gali prabusti pritilęs žvėris, laukiantis savo valandos.

jei apsižvalgytume atidžiau, visa žmonijos istori-
ja – tai nuolatinis ir net, drąsiai sakyčiau, beviltiškas to 
žvėries tramdymas, sukeliantis įvairias, kartais netikėtas 
pasekmes. jame viešpatauja progreso ir regreso dialekti-
ka, tarsi nuolatos pulsuojantis pasaulio kaitos perpetuum 
mobile. vaitkus nuolat kelia klausimą: ar pavyks žmogui 
suvaldyti jame slypintį žvėrį, išlendantį įvairių demonų 
pavidalais? jis ne kartą yra sakęs, kad teatras – tai kovos 
laukas, o ne šventykla, kurioje dera kelti akis į sakralias 
erdves. Spektakliuose Madam Bovari, Gagarino gatvė, Hel-
verio naktis jis drąsiai kaunasi su demonais. Prisiminki-
me pastarąjį: Helverio naktis (2004)5 – žavi moters ir vyro 
akistatos drama. Scenoje atsiveria griaunančių jėgų are-
na: minioje prabudusio žvėries siautulyje blaškosi du 
vieniši žmonės, įsukti į asmeninių ryšių painiavą, kurioje 
viskas sujaukta – ir užuojauta, ir pareiga, ir emocijos, ir 
geismai. režisierius jautriai, tarsi nepastebimai prisilie-
čia prie eutanazijos problemos, kuri čia išnyra kaip ga-
limas būdas spręsti koliziją – išsigelbėti iš kankinančio 
žvėries siautulio ar nurimti, susitaikius su lemtimi. Bet ar 
tai priimtinas alternatyvų pasirinkimo būdas tiems, ku-
rie gyvena pagal humanistinius ir krikščioniškos elgse-
nos principus? režisierius pasiūlo kiekvienam žiūrovui 
atsakymo ieškoti savarankiškai. šis pasiūlymas sminga 
į žiūrovo, įvelto į dramaturginį audinį, sąmonę kaip es-
minis išeities pasirinkimo klausimas.

d e m o n i z u o ta s  s c e n o s  pa s au l i s 
2005 m. balandžio 29 d. pasirodo Fiodoro dostojevskio 
Demonai (Бесы). Savo buvusiuose spektakliuose ryškinęs 
nelabųjų sumanymus, jonas vaitkus nutaria demonus 
galop suvaryti į sceną.

literatūrinis rusų klasiko tekstas, išskleistas scenoje, 
tapo kitu pasakojimu. naujas, jau sceninio teksto auto-
rius – režisierius pasakoja savaip, pasitelkęs scenovaiz-
džio kūrėjus ir jo dalyvius. Spektaklis virsta režisieriaus 
instrumentu, skelbiančiu pasauliui save, savojo aš turi-
nį. šis manifestas kupinas jį apsėdusių nelabųjų. Supran-
tama, sceninis režisieriaus kūrinys, atsiskyręs nuo dosto-
jevskio teksto, pradeda autonominį, demonus tramdantį, 
o kartais juos išlaisvinantį gyvenimą.

režisierius provokuoja, erzina sielose slypinčius 
kipšus; prabusdami jie virsta pragaro demonais, kurie 
kankina, gniuždo, sukelia audringas veikėjų emocijas, 
priepuolių traukulius, isteriškas grimasas. demonizuo-
tame scenos siautulyje, kai geismų, niekšybių, baimių ir 
malonumų svaigulys užvaldo kūnus, aktoriai atskleidžia 
savo galimybes, o gal net ir pasiekia galių ribas.

kieta režisieriaus ranka rezga ekstremalias situa-
cijas. jam paklūsta įvairūs žanrai. Grotesko, vodevilio, 
operetės ar miuziklo mozaika tinkamu momentu gali 
prabilti pragariška žaismės kaitra – ypač tai ryšku an-

trojo Demonų veiksmo pabaigoje. veiksmo įtampos kul-
minacijos sūkuriuose aktoriai be gailesčio išspaudžiami 
tarsi kempinės. Pažinus vaitkaus kaip scenos valdovo 
elgsenos principus, tampa akivaizdu: gailestis čia reikš-
tų ir negalią, ir nusikaltimą pašaukimui. ir štai aktorių 
kančia virsta sukrečiančiu sceniniu įvykiu ir laikina re-
žisieriaus pergale grumtynėse su žūstančios civilizaci-
jos lemtimi. tos pergalės triumfas apgaulingas, bet yra 
būtinas kaip kultūros universalijų amžinumo iliuzija, 
kaip sielos terapija išlikimo viltimi, pasiūlyta sergančiai 
visuomenei.

Sveikindamas joną vaitkų brandaus jubiliejaus pro-
ga, geidžiu ištarti garsiai: lai mūsų garbaus maestro per-
galė teatro scenose tampa ne tik vilties kibirkštimi, bet ir 
švytinčiu kultūros vertybių grynuoliu, išliekančiu protų 
sumaišties epochoje!

1 turimas galvoje viešai paskelbtas jono vaitkaus atsisakymas da-
lyvauti Sankt Peterburgo teatro renginyje, kurio vadovas pritarė 
smurtui ukrainoje.

2 visa, kas gyva, yra iš kiaušinio (lot). Patikslintos prasmės vertimas: 
„visa, kas gyva, kilo iš to paties pradmens.“

3 Naujoji Romuva, 2013, nr. 4, p. 55–57.
4 a. j. Greimas. Semiotika. darbų serija. – Mintis, vilnius, 1989, p. 8–9.
5 apie tai rašiau: Naujoji Romuva, 2004, nr. 1, p. 75–76.

jonas vaitkus Gerardo Binkio namuose. 
d a i v o S  ša B a S e v i či e n ėS  nuotrauka
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vakar su sūnumi andriumi nuvykau aplanky-
ti ponios Stanislavos venclauskienės iš šiaulių. 
kažkada, gal prieš dvidešimt metų buvau su-

tikusi ją traukinyje tarp šiaulių ir kauno. kalbėjomės 
lenkiškai. žinau, kad buvo vieno turtingiausių lietuvos 
advokatų žmona, turėjo „rūmelį“ šiauliuose gatvėje, po 
mirties pavadintoje jo vardu. jos vyras mirė dar prieš an-
trąjį pasaulinį karą, o ji kartu su dukterimi atsidūrė čia, 
voterberyje, kur yra nemaža lietuvių kolonija.

lietuvos ilgesys sulydė jos atmintį apie lietuvius ir 
lenkus į vieną bendrą prisiminimą apie mylimus žmo-
nes ir todėl, sužinojusi iš andriaus, kad šis ruošiasi ją 
aplankyti, paprašė atsivežti ir mane. Pakeliui andrius 
papasakojo man neįtikėtinų dalykų.

Ponia venclauskienė dabar su dukterimi danuta 
gyvena voterberio pakraštyje baltai dažytame medinia-
me namelyje su veranda, stovinčiame vidur miško ir 
uolų, išsidėsčiusių palei naugatuko  upės slėnį. jau ant 
slenksčio pasitiko sava miela lietuviško dvarelio atmos-
fera – džiovintų žolelių, baldų, pelargonijų ant palangės 
kvapas. Pasitikti išėjo senutė, tokia, kaip tik pas mus lie-
tuvoj būdavo, širdingai apkabino.

Poniai Stanislavai aštuoniasdešimt treji, bet laikosi 
gerai, nepaisant širdies ligos, kupina gyvybės ir energi-
jos. ir taip, kaip pas mus, viešnagė prasideda nuo vaišių – 
nes į kaimą žmonės atvykdavo iš toliau ir būdavo alkani, 
taip pat ir čia mus pakvietė pavakarių. ant stalo, kaip ir 
pas mus, naminė duona, sviestas ir naminis sūris. Ponia 
Stanislava tvartelyje laikė karvę, o kieme baloje turškėsi 
antys ir lasiojo vištos. Be to, buvo šuo, pora priklydusių 
katinų. Ponios Stanislavos motina liepdavo priglausti bet 
kokį padarą, kuris šliejosi prie jos, ar tai būtų vaikas, ar 
gyvūnėlis. Pati turėjo trisdešimt auklėtinių, iš jų tik trys 
išgyveno, o ponia Stanislava lietuvoje turėjo šimtą dvi-
dešimt aštuonis įvaikius (įvaikindavo nesantuokinius 
žemaitijos vaikus), kuriais rūpinosi kaip mama, suteikė 
jiems išsilavinimą ir auklėjo būti dorais žmonėmis. dar 
ir dabar prisidengdama svetima pavarde susirašinėjo su 
viena iš „dukterų“, kuri rūpestingai išnešiodavo jos laiš-
kus iš miesto į miestą visiems išlikusiems gyviems vai-
kams, baimindamasi, kad laiškai nepasimestų pašte. „ji 
tokia veikli! – susijaudinusi sako ponia Stanislava. – eina 
pėsčiomis iš vilniaus į kauną, šiaulius, visus aplanko, 
o paskui rašo man apie juos. nedažnai, kartais sykį per 
metus, bet rašo!“

Ponios Stanislavos istorija – tai lenkiškos šeimos 
istorija, kuri davė impulsą lietuvių patriotams. iš jakše-

vičių kilusi ponia Stanislava venclauskienė buvo turtin-
gos šiauliečių šeimos atžala. kaip pati sakė, buvo graži 
vienturtė ir mėgo apsukti galvas vaikinams. keletą metų 
buvo susižadėjusi su misevičiumi, žemvaldžiu, kurį žen-
tu troško matyti jos motina, bet dukrai tai nepatiko, ne-
buvo romantiška.

jaunystėje panelė Stanislava vaidino šiaulių teatre, 
kuriam vadovavo mysovkis. Sykį ją vaidinančią pamatė 
rusų kunigaikštis voroncovasdaškovas, susižavėjo ja, 
pradėjo lankytis jos tėvų namuose ir galiausiai jai pasi-
piršo. Panelė Stanislava gal ir būtų buvusi nieko prieš, 
nes kunigaikštis buvo gražus ir malonus, bet paprašė 
tėvų patarimo. Į tai jonas jakševičius atsakė: „daryk, 
kaip nori, bet jie norėjo mane pakarti.“

šiauliuose tarp jaunimo tuomet ėmė busti revoliu-
cinės nuotaikos, sumišusios su tautiniu lietuvos atgimi-
mu. kadangi jakševičiai nuomojo kambarius įvairiems 
jaunuoliams, tarp kurių buvo ir jonas Biliūnas, panelė 
Stanislava susidūrė su šiuo judėjimu ir neilgai trukus 
tapo aistringa jo rėmėja. tuo metu iš Peterburgo į šiau-
lius atvyko jaunas teisininkas jonas venclauskis. <...> 

s o f i j a  r o m e r i e n ė

prisiminimai apie 
stanislavą venclauskienę
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nutiko taip, kad sykį su tėvu prie lango sėdėdama Sta-
nislava pamatė jauną gražų studentą ir apimta keistos 
nuojautos pasakė: „jis bus mano vyras.“

reikėjo prisivilioti tą jauną teisininką į partiją ir Bi-
liūnas sumąstė, kad geriausia tai būtų padaryti su gra-
žios panelės pagalba. Susitarė dėl jaunojo venclauskio 
vizito. Panelė Stanislava užsimetė gražų chalatėlį, išsi-
pynė ilgas kasas (jos siekė kelius!), nusispyrė batelius, 
nes turėjo dailias kojas, ir išsitiesė su knyga ant kana-
pos. Biliūnas atsivedė venclauskį pas jakševičius. šis iš 
tarnaitės sužinojo panelės dienotvarkę. Stanislava kelda-
vosi ketvirtą ryto ir eidavo padėti ruoštis egzaminams 
panelei, kurios pamotė buvo uždraudusi jai mokytis. 
Paskui, šeštą valandą ryto, eidavo pasivaikščioti. tada 
ir užsimezgė draugystė. jaunasis venclauskis sutikdavo 
panelę Stanislavą gatvėje ir, atsiklausęs leidimo, lydėda-
vo ją ankstyvų pasivaikščiojimų metu. tada dar nekal-
bėjo lietuviškai. Bet tiems jauniems lietuvių tautinio ju-
dėjimo adeptams netiko tarpusavy bendrauti lenkiškai, 
o juo labiau rusiškai. vienintelė kalba, kuria abu galėjo 
susikalbėti, buvo vokiečių.

vieną dieną teko skubiai atlikti konspiracinį dar-
bą – atspausdinti kažkokias proklamacijas. abu jaunuo-
liai įsitraukė į jį. vėliau susirinkime, kuriame dalyvavo 
aštuoniolika konspiratorių, iškilo klausimas, kas išdrįs 
įteikti tų proklamacijų paketėlį socialdemokratų vadui 
Steponui kairiui, kuris važiuos pro šiaulius traukiniu iš 
rygos į vilnių. tuo metu tai buvo labai pavojinga mi-
sija – buvo revoliuciniai 1905 metai, stotyje buvo pilna 
žandarų. Patekus į jų rankas galima buvo atsidurti Sibi-
re. niekas nesiryžo aukoti savo kailio. Panelė Stanislava 
atsistojo ir pareiškė: „tai aš eisiu.“

jaunasis venclauskis pasisiūlė eiti kartu. Panelė Sta-
nislava drąsiai įžengė į peroną, nusišypsojo pažįsta-

miems žandarams. venclauskis laikėsi atokiau. trauki-
niui sustojus, įšoko į vagoną ir padavė pavojingą paketą 
kairiui. Grįždami iš stoties jaunuoliai prisiekė vienas 
kitam toliau per gyvenimą eiti drauge.

Ponia Stanislava mėgo prisiminti praeitį ir noriai pa-
sakojo apie senus laikus. Sakė man: „užrašyk, brangioji, 
nes to niekas jau nebeprisimena.“ jos tėvo jono jakševi-
čiaus tėvas irgi buvo jonas, buvo keletą kartų vedęs ir su 
kiekviena žmona turėjo vaikų. Būdamas senyvo amžiaus 
prarado atmintį ir nors su pirmąja žmona turėjo sūnų 
joną, paskutiniajam savo vaikui davė tą patį vardą. tai 
pastarajam išgelbėjo gyvybę. kad atskirtų nuo vyriau-
siojo brolio, jį vadino jasiumi. Būtent jis ir buvo ponios 
Stanislavos tėvas. Po tėvo mirties jį priglaudė brolio šei-
ma, bet brolienė su juo elgėsi nekaip.

vieną sykį visi vakarieniavo, buvo svečių. jasius įne-
šė į valgomąjį karštą samovarą, o brolienė, kuriai kažkas 
nepatiko, trenkė jam į veidą. vaikinukas metė samovarą 
ant grindų ir pabėgo iš namų. tuomet buvo septynio-
likos ir stojo į sukilėlių (1863 m.) gretas. dalyvavo mū-
šyje ties Papile, bet rusai jį suėmė ir kartu su karoliu 
Bagdonavičiumi ir dar vienuolika kitų buvo paskirtas 
sušaudyti.

tuomet sukilėlius šaudydavo už šiaulių, ant kalno 
prie kelio į kuršėnus. Bet prieš tai jiems buvo surengtas 
teismas. kai jasiaus paklausė vardo ir pavardės, atsakė: 
jonas jakševičius. kažkas, kas pažinojo vyresnįjį jo bro-
lį, pasakė, kad tai negali būti tiesa, nes jonas yra daug 
vyresnis, rimtas, o šis dar vaikiščias. Pasitikrintas tėvo 
vardas – tado sūnus, kaip ir anas jonas jakševičius, tad 
nuspręsta reikalą atidėti nuodugnesniam tyrimui, o jo-
nas nusiųstas į kalėjimą. Pakeliui į jį, lydimas eskorto, su-
sidūrė su žydų laidotuvių eisena. jakševičiai tarp šiaulie-
čių žydų buvo populiarūs, tad šie nusprendė jį išgelbėti. 

k
az

im
ie

ro
 ir

 S
ta

ni
sl

av
os

 v
en

cl
au

sk
ių

 n
am

ai
 š

ia
ul

iu
os

e,
 1

93
0 

(d
ab

ar
 č

ia
 įs

ik
ūr

ęs
 A

uš
ro

s m
uz

ie
ju

s)



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 4 ,  N R .  2  ( 5 8 7 )  29

apspito eskortą, sukėlė sumaištį, užvožė jam ant galvos 
žydišką kepuraitę, į rankas įkišo lazdą su pritaisyta ant 
jos skardine – tokias žydai nešasi per laidotuves, tarškin-
dami, kad žmonės įmestų grašių.

taip jonas nukeliavo iki žydų kapinių, o paskui din-
go iš miesto. Buvo vasara, javai jau noko, tad slėpėsi juo-
se ir maitinosi grūdais. atėjus pjūties metui turėjo slaps-
tytis miške, kur nebuvo ką valgyti. vieną dieną miške 
sutiko žydę iš šiaulių ir paprašė gabalėlio duonos. nuo 
tol moteris kasdien atnešdavo jam į mišką sriubos ir duo-
nos, o prasidėjus šalčiams, priglaudė jį savo namuose. Po 
kiek laiko jonas jakševičius pasiekė rygą.

Pateiksiu dar vieną pavyzdį iš sukilimo laikų, kurį 
papasakojo ponia venclauskienė.

malšinti sukilimą rusijai pasisiūlė dvidešimt sep-
tyni rusų kilmės serbų bojarinai. jie įjojo į  šiaulius ant 
žirgų su prabangiomis gūniomis, kaustytų sidabru ir 
įsikūrė stovyklą aikštėje priešais bažnyčią, šalimais augo 
tankūs alyvų ir jazminų krūmai. Sukilėliai, tarp kurių 
buvo jasius jakševičius, juozapas milevskis ir keletas 
kitų, naktį įsibrovė į stovyklą ir iššaudė bojarinus. kitą 
dieną maskoliai suguldė jų kūnus aikštėje ir pridėjo už-
rašą „Sukilėlių aukos“. dar kitą dieną ten atsirado kitas 
raštelis: „čia guli nepasotinamos kiaulės, užmuštos sve-
timam darže.“ toje vietoje rusai pastatė cerkvę su užrašu 
„1863 m. sukilimo aukų atminimui“. kai nepriklauso-
moje lietuvoje ponia Stanislava tapo šiaulių miesto ta-
rybos nare, pradėjo rūpintis to „atminimo“ nugriovimu. 
Burmistras ubeikis sutiko – nugriautos cerkvutės vietoje 
iškilo kolonos, pasodinta gėlių.

Ponia Stanislava gyveno laikais, kai pažangi inteli-
gentija daugiausia buvo nesusisaisčiusi religija. žinoma, 
tuokdavosi bažnyčioje, bet į bažnyčią nevaikščiojo. ta-
čiau ponia Stanislava meldžiasi už visus, netgi už carą 
nikolajų, už nedraugus ir, be abejo, už savo vaikus. 
vienas jos „sūnų“, paimtas iš prieglaudos, nuo vaikys-
tės buvo su sulaužyta ranka ir koja, negerai suaugusia, 
negalėjo jos valdyti. danuta nuvežė jį į kauną pas dak-
tarą kuzmą, kuris viską ištaisė. vaikinas pasveiko, buvo 
pasiųstas mokytis į universitetą. nepamenu, ar buvo 
kalėdos ar velykos, visa šeima buvo susirinkusi (tokiom 
progom prie stalo sėsdavo apie 40 asmenų), jaunuolis 
išreiškė norą aplankyti tolimus giminaičius kažkur tel-
šių apskrityje. Įtėviai mėgino jį atkalbėti. Sakė, kad kai 
buvo vargšas invalidas, šeima apie jį nenorėjo girdėti, 
tai ko dabar ten vykti? Bet niekas negelbėjo, užsispyrė 
ir išvažiavo. venclauskiai davė jam kelionei šimtą litų, 
įtaisė naują kostiumą, naują paltą, kad žmonės žinotų, 
kad jam nieko negailima.

„na ir nunuodijo jį samane... nurengė viską, vos 
gyvą suvyniojo į antklodę ir nuvežė į telšių ligoninę, sa-
kydami, kad rado ir kad nežino, kas jis toks. mano dukra 
dirbo toje ligoninėje sesele, pažino jį ir davė man žinią. 
nuvažiavau pas jį, bet jau buvo miręs. Palaidojome kaip 
pridera. Bet nežinau, kodėl tuomet beveik nesimelsda-
vau. vieną naktį susapnavau, kad jonas ateina pas mane 
ir klausia: mama, kodėl už mane nesimeldi?“

Stanislavos duktė danuta vyro neturi, bet turi sūnų, 
baigusį medicinos mokslus. ji pati dabar dirba septynias 

dienas per savaitę kažkokiam italų restorane, be to, dirba 
samdoma vairuotoja. Giedra, solidžių gabaritų blondinė. 
ir taip pat, kaip anksčiau mama, priglaubia benamius 
katinus.

Ponia venclauskienė dar gyva būdama buvo tapusi 
legendine asmenybe. mano sūnus andrius, kuris karo 
metais matydavo ją bent kartą per savaitę, man pasako-
jo, kad tarpukariu buvo šnekama, kad kai Stanislovas 
Pliateris šiauliuose surengė lenkų draugijos Jutrzenka va-
karėlį, ponia venclauskienė, tuo metu nusiteikusi prieš 
lenkus, protesto vardan pati savo rankomis į pobūvių 
salę įmetė padvėsusį katiną.

Po to, kai vokiečiai ir sovietai 1939 m. rugsėjį įsiver-
žė į lenkiją, ponia Stanislava kardinaliai pakeitė savo 
nusistatymą lenkų atžvilgiu. kai lietuvą užplūdo lenkų 
pabėgėliai (ir kariai, ir civiliai), ponia Stanislava, ištikima 
savo principui pagelbėti bėdoje, priglaudė juos savo rū-
melyje. o tie, kurie nenorėjo pasilikti armijoje, gaudavo 
iš jos civilinius rūbus ir pinigų tolimesnei kelionei.

nuo 1941 m. vokiečiams įsiveržus į rusiją, šiauliai 
trejus metus buvo okupuoti vokiečių. venclauskių namą 
jie rekvizavo ir įkurdino juose savo komendantūrą. šei-
mininkei buvo leista pasilikti sode ir jame buvusiuose 
pagalbiniuose pastatuose. jie buvo perpildyti besislaps-
tančių žydų, kuriems pavyko išvengti geto.

kai 1944 m. raudonoji armija po Stalingrado mūšio 
pradėjo artėti prie lietuvos, ponia Stanislava su dukteri-
mi nusprendė pasitraukti į vakarus. tuometinis jų namų 
valdytojas mykolas nagurskis, kilęs iš Paežerių dvaro 
žemaitijoje, pakinkė arklius, vežimą išklojo šiaudais ir 
išvežė abi ponias per kuršių neriją (tai buvo nepapras-
tai drąsu), toliau per rytų Prūsiją į vakarus, likus vos 
dviem savaitėms iki sovietų pasirodymo. iš vokietijos 
trise emigravo į ameriką, ten prisidėjo prie lietuvių ko-
lonijos, apsistojusios voterberio mieste konektikute, kur 
daugelį sykių buvome susitikusios.

andrius man taip pat pasakojo, kad, kai jau gyveno 
Belgijoje, jį pasiekė žinia, kad niujorko žydai pakvietė 
ponią venclauskienę kartu su dukra danuta į iškilmingą 
priėmimą jos garbei Waldorf Astoria viešbutyje, norėdami 
atsidėkoti už pagalbą žydams per antrąjį pasaulinį karą. 
Priėmime dalyvavo 600 asmenų1.

Stanislava venclauskienė ilsisi lietuvių kapinėse 
voterberyje. antkapiniame akmenyje, suprojektuotame 
mykolo nagurskio, iškalti lietuviškų raštų motyvai2.

tomastonas, konektikutas, 1957, balandžio 163

iš lenkų kalbos vertė j o l a n t a  ši r k a i t ė

1 1995 m. Stanislava venclauskienė apdovanota medaliu „Pasaulio 
tautų teisuolei“. Yad Washem registre ji kartu su dukra danuta 
pažymėtos 6605.1 numeriu. – Andriaus Romerio informacija.

2 Stanislava venclauskienė mirė 1958 m. sausio 16 d., buvo palaidota 
lietuvių kalvarijos (Calvary) kapinėse. 1962 m. palaikai perkelti į 
kapines Spindle Hill Roude voterberyje. tame pat kape palaidoti 
ir 1987 m. miręs mykolas nagurskis, 1999 m. mirusi jos dukra 
danuta ir 2010 m. miręs pastarosios sūnus Henry venclauskas 
(kapo nr. 150a4). – Andriaus Romerio informacija.

3 rankraštis saugomas privačiame dailininkės Sofjos romerienės 
sūnaus andriaus romerio archyve.
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...kaip svarbu ir reikšminga, kad žmogus gyvenime 
yra savo tikroje vietoje, žino savo tikslą, pareigas ir 
vykdo jas nenukrypstamai, atiduodamas visas savo 
dvasios jėgas.

j o n a S  m u r k a

laikas sluoksniuoja metų lapus, prirašytus įvykių, 
naujų vardų, karta uždengia kartą ir vis giliau pa-
slepia atmintį... Bet retsykiais vienokia ar kitokia 

sukaktis priverčia atversti tuos lapus ir prisiminti mūsų 
kultūrines ištakas.

šiemet sukanka 125 metai, kai gimė jonas murka 
(1889–1945) – mūsų pedagogikos novatorius, intelek-
tualas, kuklus ir kilnus žmogus, pirmojo metodikos 
vadovėlio lietuvoje ir pirmosios lietuvoje strateginės 
programinės visa apimančios sistemos – šešių privalo-
mų mokyklos skyrių ir tam skirtų vadovėlių autorius, 
pirmojo civilinio teikimo 1928 m. Gedimino iv laipsnio 
ordino kavalierius, visas savo jėgas ir gyvenimą paauko-
jęs švietimo idealams įgyvendinti.

„j. murka per neilgą savo gyvenimą suspėjo aprū-
pinti elementoriais ir skaitymo knygomis visus tuome-
tinius lietuvos klumpėtus pradinukus. negalime pa-
miršti, kad vos ne pusę savo knygų jis parašė suvaržytas 
griežto režimo, dažniau gulėdamas lovoje. apie jo bega-
linį darbštumą sklido legendos... neilgas j. murkos gyve-
nimas dar ilgai bus priekaištas mūsų kartai, praradusiai 
save. aš pasakyčiau – apgautai kartai“, – rašė profesorius 
juozas kašys (Šiaulių naujienos, 1989, spalio 24). „...Savo 
kūrybine veikla jis užkrečia ne vieną savo bendradarbį 
ir padėjėją, kurie sekdami juo pradeda patys rengti tuos 
ar kitus vadovėlius, chrestomatijas, jo patariami ruošia 
populiarių knygų vertimus“, – prisimena P. Bugailiškis. 
„nuostabą kelia ne tik šio sunkiai sergančio žmogaus 
dvasios jėga, produktyvumas rengiant mokymo pro-
gramas, vadovėlius, vaizdines priemones, metodinius ir 
pedagoginius leidinius, bet ir jo intelekto galia įžvelgti 
galutinius švietimo pamatus. jis – puikus mokytojas, 
dėstytojas, metodininkas, vaizdžių tekstų autorius. teks-
tuose išryškėja jono murkos, pedagogikos mokslininko, 
švietimo filosofo talentas. remdamasis istorine ir teorine 
mokyklų ir ugdymo mokslo patirtimi, jis pagrįstai kalba 
švietimo esmės, savybių, ugdymo turinio pamatų ir for-
mų, mokytojų asmenybės sklaidos, švietimo organizavi-
mo klausimais. čia girdime jį prabylantį literatūros ir po-
ezijos kritikos balsu, poligloto ugdymo žinovo lūpomis, 
švietimo vadybininko rimtumu. <...> Sovietinės okupa-
cijos metais jonas murka ilgą laiką buvo išbrauktas iš 
minėtinų asmenų sąrašo“, – rašė knygos apie j. murką 
pratarmėje (1989) profesorius leonas jovaiša.

iš visų tuo metu rašančių pavienius vadovėlius au-
torių tik j. murka paruošė išsamias programas moky-

kloms. Galvodamas, kaip efektyviai, per trumpiausią lai-
ką likviduoti akivaizdų tautos neraštingumą, jis parengė 
visus reikiamus vadovėlius pradžios mokykloms. Baigę 
pradžios mokyklą ne visi galėjo toliau mokytis gimnazi-
joje. todėl j. murka siekė pradžios mokyklų programą 
sudaryti ne ketveriems, o šešeriems metams, kad pra-
džios mokykla būtų savarankiška ir nepriklausytų nuo 
gimnazijos. šių mokyklų mokymo turinys apėmė skai-
tymą, rašymą, lietuvių kalbos gramatiką, siekė išmokyti 
matematikos, gamtos, istorijos, fizikos ir kitų dalykų pa-
grindų. Būdamas nuoseklus, j. murka paruošė komplek-
tą sisteminių vadovėlių visiems šešiems pradžios mo-
kyklos skyriams. Pasak jo, „ateityje bent senųjų klaidų 
nebedarykime: susidarę nuolatinę programą, išmokime 
ir vykdyti ją“. jis svajojo, kad lietuvių tauta įveiks savo 
atsilikimą švietimo srityje ir susilygins su labiausiai iš-
sivysčiusiomis vakarų europos valstybėmis. Įdomu tai, 
kad SSrS tokios programos dar ilgai neturėjo, o vadovė-
lis pradedantiems dirbti mokytojams, mokytojų kursams 
ir tėvams Metodikos etiudai (1919) yra ir liks atskaitos taš-
ku visiems dėstymo metodikos darbams.

dar vienas didelis j. murkos darbas – apie 4000 
puslapių – 8 dalių pedagogikos istorijos chrestomatija 
Didieji mūsų švietimo ir auklėjimo periodai (1385–1919). šis 
veikalas net du kartus buvo rengtas spaudai (1939 ir 1944 
metais), bet keičiantis okupantams taip ir liko iki šiol 
nepublikuotas. Paantraštėje autorius apibūdina žanrą – 
Medžiaga Lietuvos pedagogikos istorijai ir ten pat rašo, kad 
leidinys rengiamas „ne mokslininkams arba seniems pe-
dagogams, o priaugančiai pedagogų kartai, inteligentijai, 
kuri turi vykdyti švietimo reformas arba į mokslus leisti 
savo vaikus, ir idealų beieškančiam jaunimui“. jautri de-

G i e d r ė  b u l o t a i t ė

mokytojas

Prie darbo stalo davose, šveicarija, 1929
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dikacija rankraščio pradžioje: Skiriu savo didžiajai padėjėjai 
darbe ir varguose žmonai Elenai. šiam veikalui medžiagą 
rinko visą gyvenimą, o parašė jau sunkiai sirgdamas, 
nesikeldamas iš patalo. rašė gulomis ant specialiai prie 
lovos pritaisytos lentelės pasidėjęs popieriaus lapus. 
Pavargus jam dažnai talkino trečioji dukra – Gražvyda. 
taip šitame ir kituose rankraščiuose atsiranda puslapiai 
rašyti jauno žmogaus ranka.

visame veikale labai daug dėmesio skiriama filoso-
fijai, kultūrai, menui ir ypač literatūrai. rankraštyje, be 
apžvalginio pobūdžio teksto, pristatomos personalijos (j. 
j. rousseau, j. H. Pestalozzi, F. Foersteris, j. Herbartas, S. 
daukantas, m. valančius, vydūnas ir kiti) ir daug vietos 
skiriama pedagoginėms kryptims bei srovėms. Plačiau 
apie šį veikalą rašė dr. t. Bukauskienė: „j. murka, reng-
damas lietuvos pedagogikos istoriją, toli pažengė mažai 
pramintu keliu. šiandien, kai susidarė palankios sąlygos 
išsamiau pažvelgti į lietuvos pedagoginės minties isto-
riją, j. murkai ir jo darbams turėtume skirti daugiau dė-
mesio.“ (Tautinė mokykla, 1989, nr.10, p. 38–39)

ryškiausiai j. murkos požiūris į literatūrinį lavinimą 
atsiskleidžia jo nebaigto vadovėlio Raštų kūrimo teorija 
(apie 167 p.) rankraštyje. šis rankraštis kreipė lietuvių 
literatūros interpretavimą į moderniausias tuo metu li-
teratūros mokslo kryptis, kurios, pasiremdamos W. dilt-
hey’umi, H. Bergsonu, asmenybės ugdymą siejo su meno 
kūrinio išgyvenimu, su tiesioginiu meno poveikiu suvo-
kėjui – mokinio savarankiškumo ir kūrybingumo skati-
nimą. „...tenka tik apgailestauti, kad j. murka vadovėlio 
neužbaigė. jau ir rankraštis rodo, kokia įdomia linkme 
jis galėjo pakreipti ne vieno mokytojo darbą.“ (t. Bukaus-
kienė – Gimtasis žodis, 1989, nr. 10, p. 22–25)

abu šie rankraščiai saugomi lietuvos mokslų aka-
demijos bibliotekos rankraščių skyriuje.

jo idėjų ir minčių temos buvo labai įvairios ir plačios, 
giliai apgalvotos. Be švietimo ir bendrųjų kultūros reikalų, 
j. murkai nerimą kėlė administracinio teismo klausimas, 
kurio vaidmenį kovojant su visuomenės korupcija aiš-
kino kaip būtiną valstybinės egzistencijos sąlygą, nes be 
jos – „veltui muziejai, pedagogikos, kultūra – supūsime iš 
vidaus ir sugriūsime iš apačios, pirmon galvon nukentės 
vyresnioji inteligentija, ką ir dabar ji pradeda justi“.

dar viena sritis, kurioje, be vadovėlių ir daugelio 
straipsnių (apie tautos mokyklą – lietuvišką pozity-
vistinę (1918–1923) ir formalistinę (1923–1936), kovą su 
vaikų nusikalstamumu (1934), lietuvos kultūros kryž-
kelę – gerų ir prastų knygų platinimą, svetimas kalbas 
mokykloje, naivųjį realizmą vaikų literatūroje, mokyklų 
inspekciją (1935), mokytojų darbo sąlygas ir darbo ko-
kybę (1936), asmenybę ir snobizmą (1937), inteligentijos 
ugdymą, demokratijos tragediją (1938), pilietinės visuo-
menės kūrimą), ryškiai suskambo j. murka, tai straips-
niai (su žemėlapiais) Rytų Lietuvos ir valstybės klausimais 
(1942–1943). šie straipsniai gimė, kai vokiečių okupaci-
jos metais jį aplankė žinomas to meto lietuvos veikėjas 
visuomis, propagavęs senovės lietuvių tikėjimą. „jis 
išvaikščiojo Gudijos ir lenkijos lietuvių gyvenamąsias 
saleles, rinkęs visus duomenis apie juos – jų gyvenimą, 
kalbą, lietuviškąsias gyvenvietes, jų švietimą, ir jų lietu-
viškumą“, – rašė savo prisiminimuose tuomet tėvui tal-
kinusi G. murkaitė. visuomio pateiktas ir kitas žinias, 
surinktas iš įvairių knygų (latvių, gudų, ukrainiečių, 

lenkų, rusų, vokiečių ir kt.), j. murka panaudojo ir savo 
studijoje apie rytų lietuvos etnografines ribas. dau-
gumą straipsnių, kaip tuo metu buvo įprasta, j. murka 
pasirašydavo slapyvardžiais (tarp jų vilniškis – vilnijos 
krašto sulietuvinimo klausimu). kadangi j. murka nuo-
sekliai laikėsi demokratinių tautos ugdymo pažiūrų, P. 
Bugailiškis prisiminimuose jo straipsnius vadina radi-
kaliais. šiandien jie skamba itin šiuolaikiškai, tarsi būtų 
apie mūsų nepriklausomybės bėdas...

1989 m. laimos Grumadienės publikuotas „nežino-
mo autoriaus“ straipsnis apie vilniaus krašto sulietuvi-
nimo problemas, pasirašytas slapyvardžiu vilniškis, yra 
parašytas j. murkos. autorius jį rašė rusų okupacijos 
metais jau labai sunkiai sirgdamas džiova, talkinant du-
krai Gražvydai. žinoma, kad karui baigiantis jis su kitais 
rankraščiais buvo išgabentas į vakarus ir pateko į jav.

šiuo metu dalis straipsnių (apie 100 p.) saugoma 
nacionalinės m. mažvydo bibliotekos rankraščių ir retų 
leidinių skyriuje.

j. murka buvo talentingas, valingas, žinantis savo 
kelią ir titaniškai darbštus. jis nugyveno trumpą, bet itin 
produktyvų gyvenimą. Per vienuolika metų, kol sirgo 
ne taip sunkiai, j. murka baigė aukštąjį mokslą (lietu-
vos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, 1932), 
parašė ir išleido knygas: Lietuvių kalbos vadovėlis: pirmasis 
raštas (1914), vadovėlį Vaikų darbymečiui (6 d.,1916–1934, 
37 laidos), Metodikos etiudai (1919), Lietuvių kalbos vadovė-
lis (3 d., 1917–1930, 13 laidų), Naujas darbas: elementorius 
(1924–1928), Diktantai pradžios mokyklai ir pirmosioms 
vidurinės mokyklos klasėms (1925–1933, kelios laidos), 
Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis (2 d., 1928–1934, 4 laidos), 
Diktantai abiem Mažojo lietuvių kalbos vadovėlio dalims, 
Naujas darbas: daiktų pažinimo skaitymai (1928–1933).

jonas murka gimė juodžiūnuose (kupiškio r.) Simono 
murkos (1848–1916?) ir karusės žiukaitės (1854?–1908?) 
šeimoje. tėvas buvo raštingas, šviesus žmogus, artimai 
bendravęs su jurgiu Bieliniu. juos siejo ne tik bičiulystė, 
bet ir kilnus knygnešio darbas. šeimoje augo keturi vaikai. 
anksti džiova mirė motina ir brolis juozas, gabus literatas, 
žurnalistas, voroneže redagavęs satyros žurnalą Varna. 
Gelbėdamas likusius vaikus, tėvas, ieškodamas saugesnės 
gyvenamosios vietos, su šeima traukėsi vakarų pusėn ir 
nusipirko Biliūniškių viensėdį Papilės miestelio (akme-
nės r.) pašonėje. Bet liga pasivijo, iš karo grįžęs mirė brolis 
viktoras, o netrukus tėvas ir sesuo emilė.

jonas nuo vaikystės buvo gležnas, silpnos sveika-
tos, bet stiprios valios ir labai imlus, noriai mokėsi. jam 
padėjo tėvo krikštasūnis, Peterburgo universiteto krimi-
nalinės teisės privatdocentas Pranas kisielius (?–1903). 
Savarankiškai pasirengęs, t. y. visai nelankęs gimnazijos, 
įstojo į Panevėžio mokytojų seminariją ir 1909 m. ją baigė. 
1909–1916 m. mokytojavo auksučiuose (šiaulių r.). čia, 
caro žandarų nuolat šnipinėjamas, drąsiai ir energingai 
ėmė šviesti vaikus ir suaugusiuosius.

j. murkos dukros pasakojo, kad apie tą pirmąjį tėvo 
pedagoginės veiklos laikotarpį sklido legendos, buvo 
sakoma: pastatė pradžios mokyklą, per vienerius me-
tus likvidavo vietinių kaimų suaugusiųjų neraštingumą, 
surinko gabesnius berniukus ir mergaites (mergaičių 
mokymas anuomet buvo naujiena), paruošė juos stoti į 
specialias mokyklas, suorganizavo įvairiais bandymais 
pagarsėjusį jaunųjų ūkininkų ratelį, o kušleikiuose ap-
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linkinių pelkėtų vietovių žmonėms Gedaminų dvarelyje 
įsteigė klojimo teatrą1 ir įkūrė tikrą klubą – seklyčioje 
buvo rengiamos vakaronės su tautiškais šokiais, žaidi-
mais ir dainomis, troboje – skaitomi laikraščiai, knygos, 
žaidžiama šaškėmis ir vyko komedijų repeticijos iki pat 
1914–1918 m. karo. Prasidėjus karui, dauguma jaunimo 
būrelių narių buvo mobilizuoti, kiti pasitraukė į rusiją. 
klubo veikla Gedaminų dvarelyje užgeso.

„mano atmintyje tie metai blizgėte blizga. aš atsime-
nu j. murką dar jauną, poaukštoko stoto, tik liesą. mes, 
mokiniai, jau žinojom, kad jis ligonis, kad džiovininkas. 
Bet jis buvo mokiniams toks dėmesingas, taip jis kie-
kvieną tirdavo, tartum kiekvieną čiupinėte čiupinėdavo, 
ieškodamas asmenybės, jos savumų, polinkių, gabumų. 
Spėjamai suradęs kokį bruožą, žymintį asmenybės ga-
bumus kokiai veiklos sričiai, jis tuos gabumus ir ugdė, 
puoselėjo. mums buvo jis patrauklus savo orumu, savo 
intelektualumu“, – rašo prisiminimuose buvęs mokinys 
augustinas Gricius.

Petrapilyje (1916) ir voroneže (1917–1918) lietuvos 
karo pabėgėlių kursuose ir evakuotoje m. yčo mergaičių 
gimnazijoje j. murka dėstė lietuvių kalbą bei literatūrą. 
tuo pat metu mokėsi mokytojų institute ir ten pat skaitė 
paskaitas kartu su įžymiais to meto inteligentais j. jablons-
kiu, k. Būga, S. kymantaitečiurlioniene, j. tumuvaiž-
gantu, k. Sklėriumi ir kitais, daug dirbo savarankiškai – 
tobulino užsienio kalbų žinias. 1917 m. voroneže kunigai 
j. tumasvaižgantas ir j. jasienskis sutuokė j. murką (27 
m.) su buvusia mokine elena Gedaminaite (22 m.). Ponai 
konstancija ir jonas jablonskiai buvo svotai, o Povilas 
karazija ir konstantinas jablonskis (sūnus) – liudytojai.

1918 m. šiauliuose prasideda paskutinis j. murkos 
pedagoginės, visuomeninės veiklos ir gyvenimo etapas, 
trukęs dvidešimt septynerius metus. S. orvidaitėvišins-
kienė prisimena: „mes, aukštesniųjų klasių šiaulių lietu-
vių gimnazijos moksleiviai sužinojome (apie 1919–1920), 
kad mums lietuvių literatūrą dėstys j. murka. apie jį 
šiauliuose kalbėjo, kad jis didelis mūsų kalbos mokovas, 
buvęs prof. jablonskio mokinys ir net vadinamas „prof. 
jablonskio dešinioji ranka“. jam pas mus pasirodžius su-
pratome, kad iki šiol tokio dėstytojo nesame turėję. <...> 
išskyrus „kalikus“, daugumas klasėje pajutome, kad jis 
suteikia progą pasireikšti mūsų iniciatyvai, lyg nejučio-
mis padėdamas išnagrinėti skaitomą veikalą, neprimes-
damas savo nuomonės, verčia mus pačius galvoti.“

j. murka buvo labai tvirtos valios ir begalinio darbš-
tumo žmogus. nepaisydamas silpnos sveikatos, šalia vi-
suomeninės veiklos ir dėstytojavimo, iš visų jėgų dirbo 
ir žiemą, ir vasarą įvairiuose mokytojų kursuose – Palan-
goje, kėdainiuose, šiauliuose... švietimo ministerija skir-
davo jį į įvairias egzaminų komisijas, net kaune. tuo pat 
metu vakarais ir naktimis su užsidegimu ruošė vadovė-
lius. toks gyvenimo tempas visiškai pakirto jo sveikatą 
ir 1931 m. birželio 16 d. tarnautojų sveikatos tikrinimo 
komisija nustatė: „diagnozė – plaučių tbc aktinga for-
ma... darbingumas nustotas 100 procentų.“

Gydydamasis (1928–1936) Prancūzijoje (obiure) ir 
šveicarijoje (davose), jonas murka intensyviai studija-
vo pažangiausią vakarų pedagoginę literatūrą, klausėsi 
paskaitų ciuricho universitete, ypač gilinosi į psichologi-
jos bei pedagogikos problemas. Savo darbui parsisiųsda-
vo ar parsiveždavo iš užsienio specialiųjų lituanistikos, 
pedagogikos ir dailiosios literatūros pasaulinių klasikų 
knygų. Įvairiapusiškoje, apie 4000 knygų turinčioje bibli-
otekoje buvo ir tikrų retenybių – keli tomai Scriptores Re-
rum Prussicarum, didieji atlasai, m. mažvydo, m. dauk-
šos, j. Basanavičiaus ir kiti leidiniai2. jis buvo didelės 
erudicijos pedagogas teoretikas ir praktikas, mokėjo per 
dešimt kalbų (latvių, gudų, lenkų, ukrainiečių, rusų, vo-
kiečių, prancūzų, senovės graikų, lotynų ir kt.). Būtent 
todėl grįžęs buvo daugelyje sričių novatorius. Pats vado-
vėlių autorius tikėjosi pakreipti lietuvos mokyklą ne tik 
mokslo, bet ir meno keliu. visą likusį neilgą savo gyve-
nimą j. murka tiesiai pasisakė prieš bet kokią okupaciją, 
taip pat ir sovietinę. keičiantis okupantams, niekada ne-
kolaboravo nė su viena valdžia, nors buvo prikaustytas 
prie patalo visiškos negalios (buvo pašalinta 11 kairės 
pusės šonkaulių), bet laisvas savo dvasia.

1945 m. lapkričio 13 d. šiauliuose šio tauraus žmo-
gaus gyvybė užgeso. liko našlė ir keturios dukros. Po-
kario represijos jų neaplenkė. vyriausioji rūta 1946 m. 
buvo išvežta į taišeto lagerį, 1948 m. ištremta jauniausioji 
danutė. tik gerų žmonių dėka dukroms laimai, Gražvy-
dai ir žmonai elenai pavyko, ilgai slapstantis po visą lie-
tuvą, išvengti tremties. tada ir dingo vertingoji j. murkos 
biblioteka. šviesus tėvo ir motinos pavyzdys, paveldėti 
charakterio bruožai, tikėjimas, ypatingas darbštumas, iš-
tvermė, nepaisant visų vargų, padėjo dukroms nepalūžti. 
rūta (1918–2009) vienuolika metų kalėjusi lageryje, tapo 
biologijos mokslininke botanike, „lietuvos drebulių moti-
na“. laima (1921–2000) – nusipelniusi mokytoja, 50 metų 
atidavusi mokiniams, mokytoja iš pašaukimo, apdovano-
ta aukso medaliu (1979) už kūrybinio estetinio vaikų lavi-
nimo metodiką. Gražvyda (1923–2004) – žinoma pediatrė, 
talentinga diagnostė iš prigimties, neonatologė, būsimųjų 
pediatrų gerbiama ir mylima dėstytoja. danutė (1927–
1982) – dailininkė. deja, nė vienos tarp gyvųjų jau nebėra.

1 1911–1913 m. j. murkai inicijavus ir padedant, Gedaminų klojime 
vyko komedijų Neatmezgamas mazgas, Valsčiaus sūdas, Ekspropriatoriai, 
Vagys, Nepadėjus nėr ko kasti repeticijos, o pirmuosius suvaidintus 
spektaklius – Ekspropriatoriai ir Tiktai niekam nesakyk – režisavo 
šiaulių Varpo aktorius B. zaleskis.

2 visa biblioteka ir asmeninis archyvas dingo 1945 m. pedagogui 
mirus, okupaciniams aktyvistams užantspaudavus butą. j. murkos 
dukra rūta pasakojo, kad daug knygų yra vilniaus universiteto ir 
kitose lietuvos bibliotekose, o vaikaitis linas Bulota senelio bibli-
otekos knygų aptiko rusijos Federacijos mokslų akademijos Sankt 
Peterburgo skyriaus ir viešojoje Saltykovoščedrino bibliotekose.

Su šeima
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G e G u ž ė s  K e r a i
Festivalį vėl pasitiko neprognozuojami gegužės orai, 
kai saulėtas dienas nuplaudavo staiga užėjusios liūtys. 
tai, aišku, džiugino laisvės alėjos liepas, netoli teatro 
oriai išsirikiavusius kaštonus, o alyvos – atsidėkoda-
mos – dar labiau skleidė savo kvapų kerus. Į kas dvejus 
metus rengiamą festivalį vėl suvažiavo garsūs europos 
monospektaklių meistrai, užsienio festivalių direktoriai, 
skubėjo kauno žiūrovai. viskas vyko kaip įprasta. trūko 
tik festivalio meno vadovo Stanislovo rubinovo. nors... 
Pasak festivalio direktoriaus aleksandro rubinovo, tė-
vas, iškeliaudamas anapilin, dar spėjo apgalvoti ir suda-
ryti festivalio programą. o garsus lenkų teatro kritikas 
tomaszas miłkowskis netikėtai pastebėjo, kad festivalio 
pradžia sutapo su Stanislovo vardadieniu...

ž m o G u s  d i e v o  i r  i s t o r i j o s 
a K i va i z d o j e
Per penkias festivalio dienas parodyta trylika spektaklių 
iš vienuolikos valstybių. Saviti, įdomūs spektakliai pa-
rodė, jog vieno aktoriaus teatras – tai neišsenkami kūry-
bos klodai, suteikiantys aktoriui laisvės, atskleidžiantys 
jo profesinį meistriškumą.

tai kiekvieną kartą patvirtina januszas Stolarskis iš 
lenkijos. vienas žinomiausių europos vieno aktoriaus 
teatro kūrėjų visuose savo spektakliuose daug dėmesio 
skiria judesiui, kūno plastikai, video, šviesos ir muzikos 
elementams; jis renkasi jam rūpimas temas ir kuria no-
vatoriškus, modernius pastatymus. tarp lietuvoje rody-
tų – Friedricho nietzsche’s Ecce homo, filosofo, susidveji-
nusios asmenybės – genijaus ir pamišėlio – monologas; 
Orfėjas ir Euridikė pagal to paties pavadinimo czesławo 
miłoszo poemą, kitus rašytojo tekstus. naujausias j. Sto-
larskio darbas – Jobas, mano draugas (pagal Gdansko Bibli-
ją ir žydų biblines legendas) kalba apie žmogaus ir dievo 
ryšį, kelia skausmingus žmogiškosios esmės klausimus. 
atsakymų į panašius klausimus aktorius, vaidinęs vro-
clavo, Poznanės, varšuvos teatruose, ieško ir savo asme-
niniame gyvenime. „išėjau iš visų teatrų, – prisipažino 
j. Stolarskis. – išėjau, nes gaila laiko tiems kūriniams, 
kuriuos jie ten stato. dabar vaidinu tik savo spektaklius. 
tai didžiulė įtampa scenoje ir nesibaigiančios kelionės, 
kurios mane maitina. labai sunku, bet prasminga.“

iš Baltarusijos atvykę aktorius valerijus šuškevičius, 
režisierius ir scenografas vladzimiras matrosovas, kom-
pozitorius olegas zaliotnevas taip pat neieško lengvų 

l i u c i j a  a r m o n a i t ė

MonoBaltija: 
europinio lygio teatro šventė

Kauno kamerinis teatras ketvirtą kartą surengė Tarptautinį vieno aktoriaus teatro festivalį 
„MonoBaltija“. Šįkart nekonkursinis festivalis skirtas vienam „MonoBaltijos“ įkūrėjų, jo meno 
vadovui, režisieriui Stanislovui Rubinovui (1930–2013) atminti.

kultūrinėje pažintinėje 
festivalio programoje 
buvo įspūdinga viešnagė 
liaudies buities 
muziejuje rumšiškėse
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kelių. trijulė, susibūrusi dar 1968aisiais, pir-
mieji buvusioje Sovietų sąjungoje pastatė Samu-
elio Becketto Belaukiant Godo. šįkart jie pristatė 
Dostojevskišką klausimą, sukurtą pagal Fiodoro 
dostojevskio romano Broliai Karamazovai sky-
rių Didysis inkvizitorius. menininkai kelia ir ra-
šytojui, ir jiems rūpimus klausimus apie žmo-
giškumą, atjautą, brolybę. rūpi visiems, kai 
įsiklausai.

kauno kameriniam teatrui atstovavo S. ru-
binovo 2010aisiais pastatyta edvardo radzins-
kio Koba. Spektaklis, kuriame a. rubinovas 
sukūrė josifo Stalino revoliucinės jaunystės die-
nų bičiulio personažą Fudzį, kaip ir visi buvę 
ištikimi Stalino draugai, patekusį didžio vado 
nemalonėn. labai aktualiai šiandien suskamba 
spektaklis apie žmogų, persekiojamą didybės 
manijos ir savo fobijų, apie žmogų, reguliuo-
jantį atskiro žmogaus ir ištisų tautų gyvenimus 
bei likimus.

„niekas neužmirštas, niekas nepamiršta“, – 
teigia aktorius robertas akopianas, savo spek-
taklyje Kreipiuosi į jus... kalbantis apie armėnų 
tautos genocidą. Spektaklį žiūrėjo gausi kauno 
armėnų bendruomenė, iš vilniaus atvyko ar-
mėnijos ambasadorius lietuvoje ara aivazia-
nas, lydimas kitų ambasados darbuotojų. Pasak 
kultūros atašė Gayane mokatsian, kitais metais 
sukanka 100 metų nuo armėnų tautos genocido 
pradžios. lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, nu-
matyta daugiau kalbėti apie šią tragediją.

apie išbandymus, XX a. pradžioje tekusius 
rusijai, kai daugelis rusų inteligentų buvo pri-
versti pasitraukti svetur, priminė maskvos Go-
golio centro aktorius aleksejus devotčenka. jis 
pristatė Sašos Čiornyj koncertą fortepijonui ir ar-
tistui, kuriame tarsi „maudėsi“ ironiškai skaus-
mingose XX a. rusų poeto eilėse, virtuoziškai 
skambino fortepijonu.

a p i e  i l G ą  i r  l a i m i n G ą ( ? ) 
G y v e n i m ą
aktorius juozas Budraitis parodė S. Becketto 
spektaklį Paskutinė Krepo juosta, kurį režisierius 
oskaras koršunovas pastatė vilniaus okt tea-
tre. tai, kad tarp gausiai susirinkusių žiūrovų 
buvo labai daug jaunimo, įspūdingai paneigė 
mitą, kad publikai, ypač jaunai, įdomu žiūrėti 
tik į savo bendraamžius, gražius aktorius, kad 
žiūrovams rūpi lengvos, linksmos temos. Pa-
liegęs, visų užmirštas senolis rausiasi tarp visą 
gyvenimą kauptų magnetofono įrašų, klausosi 
savo praėjusio gyvenimo nuotrupų – permąs-
to, naujai įvertina daugelį savo, kaip atrodė, 
sėkmingo gyvenimo dalykų.

Į praeitį savo spektaklyje Chaplin grįžta ir 
kauniečiams jau pažįstamas kūrėjas iš didžio-
sios Britanijos Pipas uttonas, prieš keletą metų 
sužavėjęs savo įtaigiu vaidmeniu spektaklyje 
Paryžiaus katedros kurpius pagal victoro Hugo 

Paskutinė Krepo juosta

Diva

Moteris, nenorėjusi nusileisti ant žemės
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romaną. iki 34erių P. uttonas dirbo profesionaliu juve-
lyru; pastaruosius aštuoniolika – kuria monospektaklius. 
dažniausiai – apie garsius žmones, asmenybes, atskleis-
damas ir nedaug kam žinomas jų gyvenimo detales, 
stropiai saugotas nuo aplinkinių. toks ir nebyliojo kino 
žvaigždė charlie chaplinas, sukūręs įtaigų mažo žmo-
gaus su katiliuku, lazdele ir didžiuliais batais personažą, 
tapęs savo kūrinio įkaitu...

dar vienas kauno publikai pažįstamas meninin-
kas – estų aktorius indrek taalmaa, Tallinna Kammerte-
ater vadovas. Prieš ketverius metus i. taalmaa parodė 
spektaklį Adolfas (beje, vienas pjesės autorių – vis tas 
pats P. uttonas), atskleidė bauginančias Hitlerio ir jo 
idėjų sekėjų, gyvenančių tarp mūsų, sąsajas. šįkart estas 
atvežė tragikomišką Bengto alforso pjesę Rainerio rytas 
apie 84erių viengungio kasdienybę, kurią nuskaidrina 
jo viso gyvenimo meilė Holivudo aktorei Grace kelly, 
paįvairina pokalbiai su šunimi ir liftu... Per kas vakarą 
kameriniame teatre vykusius spektaklių aptarimus kaž-
kas, vertindamas i. taalmaa spektaklį nusistebėjo, jog 
estai moka... juokauti. tąkart neištvėrė rygos tarptauti-
nio monospektaklių festivalio Zvaigzne direktorė dzintra 
klētniece: „jūs nieko nežinote apie estus! Patikėkite, aš 
ilgai buvau jauna ir labai graži. kol nesutikau estų. o 
kai susipažinau ir pradėjau su jais bendrauti, patyriau, 
koks subtilus ir neišsenkamas estų humoras. visą laiką 
tik juokiausi ir juokiausi. nuo to bendravimo atsirado 
daugybė raukšlių. dingo grožis...“

Jobas, mano draugas

Suomių aktorius Pekka Heikkinenas turi didesnių 
problemų. Sėkminga 26erių aktoriaus karjera staiga nu-
trūko: vaikinas, skriedamas motociklu, pateko į avariją. 
Praėjus penkiolikai metų aktorius vėl pasirodė Suomijos 
nacionalinio teatro scenoje monospektaklyje Ant ratų. tai 
teatralizuotas monologas, kurį sukūrė invalido vežimė-
lyje sėdintis aktorius P. Heikkinen, bendradarbiaudamas 
su dramaturgu Heikki HuttuHiltunenu. tikra istorija 
apie jį, nevaldantį kojų vyrą, apie jo jausmus, apie jo nuo-
latinę vaidybą – prieš aplinkinius ir prieš save. P. Heikki-
nenas sulaukė didžiulio festivalio dalyvių ir žiūrovų pa-
laikymo. Buvo matyti, kad jam itin svarbu, jog jį, grįžusį 
į sceną, publika išgirdo ir suprato. o vėliau patikino, kad 
turi sumanymų ir kitiems spektakliams.

Stein šeimos pokalbis apie nesantį poną von Goethe

Chaplinas
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atsisakydavo. tikino, jog neįmanoma iš šios medžiagos 
sukurti spektaklio, – pasakojo j. nevgamonnyj. – kai 
man pagaliau trūko kantrybė, aš pats  ėmiausi... mo-
teriško vaidmens. dabar tegul aktorės pažiūri, ką ir 
kaip galima sukurti scenoje!“ o pažiūrėti tikrai buvo į 
ką – itin plastiškas, virtuoziškai balsą valdantis aktorius 
meistriškai atliko net kelis vaidmenis: 1786ųjų pokalbį 
pristatantį pasakotoją, Goethe’s meilužę ponią Stein, net 
didį Goethe...

Festivalyje buvo ir aktorių moterų – jos stebino ir 
žavėjo.

šokėja ir aktorė Gabrielle neuhaus iš izraelio atliko 
savo sukurtą fizinio teatro ir šokio spektaklį Moteris, ne-
norėjusi nusileisti ant žemės. ši trilogija – žvilgsnis į moterį, 
kuri nori gyventi savo gyvenimą, ignoruodama nusisto-
vėjusias taisykles ir normas. ji net išdrįsta pasipriešinti 
visuotiniam traukos dėsniui – liuoksi, skraido po namus, 
neliesdama kojomis žemės. Patenka į absurdiškas situa-
cijas, tačiau neatsisako savo sprendimo, pasirinkto kelio.

Wioleta komar – aktorė, režisierė, rašytoja, prodiu-
serė – atstovauja lenkijai ir jav. abiejose valstybėse mo-
kėsi, daug dirba ir jau pelnė didžiulį tarptautinį pripa-
žinimą. Pasak vroclavo vieno aktoriaus teatro festivalio 
WROSTJA  ir daugelio kitų monospektaklių festivalių 
lenkijoje ir apskritai europoje įkūrėjo, iniciatoriaus, ska-
tintojo Wiesławo Geraso, W. komar – unikali asmenybė 
šių dienų teatre. ypač sėkmingas jos bendradarbiavimas 
su režisieriumi Stanisławu miedziewskiu, atnešęs daug 
tarptautinių apdovanojimų. kaune parodyta magdale-
nos Gauer Diva – ne išimtis. jauna aktorė persikūnija į 
garbaus amžiaus pasaulinio garso primadonos vaidme-
nį. Prisimena 1941uosius, kai pateko į lodzės getą, kaip 
naciams dainuodama rafinuočiausias arijas išvengė mir-
ties, kaip gete gimusį jos sūnų išgelbėjo svetimi žmonės...

teatro kritikas tomaszas milkowskis ir garsus monospektaklių festivalių 
rengėjas Wiesławas Gerasas sveikina Wioletą komar, pelniusią išskirtinį 
kauno publikos pripažinimą

Festivalio MonoBaltija direktorius aleksandras 
rubinovas 

Galina kovalenko, Sankt Peterburgo valstybinės 
teatro meno akademijos profesorė, sužavėta 
festivaliu ir kultūrine jo programa

i e š K o K i t e  m o t e r s !
jos ieškojo vidmantas Fijalkauskas iš Panevėžio juozo 
miltinio dramos teatro. nors aktorius vaidino lietuvių ir 
rusų kalbomis, Sauliaus varno režisuotas spektaklis Kri-
timas į tamsą (vladimiro nabokovo romano Camera obscu-
ra motyvais), kuriame mylimosios ieškodamas blaškėsi 
apakęs v. Fijalkausko personažas, neįtikino.

o štai jurijus nevgamonnyj, ukrainos nusipelnęs 
artistas, šiuo metu vaidinantis odesos akademinio rusų 
dramos teatre, pasiguodė, kad net keletą metų ieško-
jo aktorės, kuri galėtų vaidinti jo režisuotame Peterio 
Hackso spektaklyje Stein šeimos pokalbis apie nesantį poną 
von Goethe. „kolegės, kurioms siūliau šį monospektaklį, 

Pipas uttonas (didžioji Britanija) – juvelyras, 
tapęs garsiu aktoriumi ir pripažintu dramaturgu, 
antrąkart atvykęs į MonoBaltiją, vėl džiugino 
žiūrovus savo talentu, nuoširdžiu bendravimu
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f e s t i va l i o  f e n o m e n a s
šių metų MonoBaltijos festivalis „sumušė“ visus įmano-
mus lankomumo rekordus. juk kauno kamerinio teatro 
didžiojoje salėje, kurioje paprastai telpa 100 žiūrovų, 
stebuklingai įsiteko 170 ir net daugiau žmonių. mažoji 
50 vietų salytė išsiplėtė net iki 130 sėdimų vietų. esant 
tokiam ažiotažui, neliko nuošaly ir MonoBaltijos žiūrovų 
vertinimo komisija – ir šiemet, nelaužydama tradicijos, 
paskelbė savo laureatą. žiūrovų prizas skirtas Wioletai 
komar už Divą. „tik vienas mūsų komisijos narys turė-
jo kitą nuomonę, – pasakojo gydytoja kosmetologė rasa 
ivanauskienė. – niekam nekilo abejonių, kad geriausią 
spektaklį parodė W. komar. toks nuomonių sutapimas 
mane maloniai nustebino. Beje, ilgą laiką mūsų lyderis 
buvo j. Stolarskis ir jo parodytas spektaklis Jobas, mano 
draugas. kol nepamatėme Divos. W. komar, dar jauna 
aktorė, sugebėjo perteikti stiprią pagyvenusios moters 
emociją, sutelktą, koncentruotą mintį. Spektaklis sukrė-
tė ir sužavėjo.“

neliko be apdovanojimų ir kiti aktoriai – visiems 
buvo įteikti stiklo menininko edmundo unguraičio 
sukurti prizai, atkartojantys festivalio logotipą. šiemet 
savo leidinių festivalio dalyviams skyrė ir Naujoji Romu-
va: žurnalais pamaloninti lietuvių aktoriai j. Budraitis, 
a. rubinovas, v. Fijalkauskas, o j. Stolarskiui įteikta 
lietuvių ir lenkų kalbomis išleista Barbaros Gruszkos
zych ir Birutės jonuškaitės knyga Mūsų Poetas / Nasz 
Poeta: Czesław Miłosz. aktorius sakė, kad iškart, tą patį 
vakarą, ėmė skaityti jį sudominusį leidinį.

o r. ivanauskienė, prisipažinusi, jog labai daug 
skaito, tumpam atidėjo knygas – visą savo laisvalaikį 
skyrė spektakliams. „kai prasideda MonoBaltija – jau-
čiuosi, kad esu europoje, o ne kažkur provincijoje, – 
atviravo r. ivanauskienė. – nors lietuvoje yra nemažai 
teatrų, pasigendu tikrų, profesionalių, nepataikaujančių 
žiūrovui spektaklių. todėl visada labai laukiu Mono-
Baltijos – gyvenu nuo festivalio iki festivalio.“ žiūrovų 
vertinimo komisijos pirmininkas verslininkas ramutis 
Bučinskas su medike žmona vilūne, daug metų garsė-
jantys kaip ištikimiausi kauno kamerinio teatro gerbė-
jai, antrina: „didžiulis gyvenimo tempas, nesibaigiantys 
darbai visus mus išsunkia, išvargina. Sukomės nesibai-
giančiame sūkuryje ir mes, kol vieną dieną suvokėme, 
kad mums reikia dvasinės atsvaros, meno įspūdžių. 
visą tai radome kauno kameriniame teatre. tapome 
fanais. šio teatro ir jo rengiamos MonoBaltijos fanais.“

P.  S .
vieną dieną priėjo Galina kovalenko, Sankt Peterburgo 
valstybinės teatro meno akademijos profesorė. „kauno 
senamiestyje mačiau daug memorialinių lentų, – pasida-
lijo įspūdžiais festivalio viešnia. – tai įspūdinga! miestas 
ir jo žmonės prisimena savo iškilias asmenybes!“ tarp 
jų yra ir S. rubinovas. kameriniame teatre, kur prieš 
kiekvieną spektaklį maestro pasitikdavo žiūrovus, kar-
tu žiūrėdavo spektaklius, bendraudavo su publika per 
pertraukas, dar plevena šio didelio ir gražaus žmogaus 
dvasia. jautėme tai kiekvieną MonoBaltijos dieną.

žiūrovų vertinimo komisijos narė rasa ivanauskienė ir komisijos pirmininkas 
ramutis Bučinskas – kauno kamerinio teatro ir jo rengiamo festivalio gerbėjai

Garsioji baltarusių trijulė: aktorius valerijus šuškevičius, režisierius ir 
scenografas vladzimiras matrosovas, kompozitorius olegas zaliotnevas

atsisveikinimo akimirka – festivalio direktorius aleksandras rubinovas, aktoriai 
daiva škelevaitė (kauno kamerinis teatras), Gabrielle neuhaus (izraelis), 
jurijus nevgamonnyj (ukraina), šokėja, režisierės asistentė noa dar (izraelis) 
l i u c i j o S  a r m o n a i t ėS  nuotraukos
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mūsų poetinis 
bendravimo būdas
Dešimtasis NEMUNO  ir NAUJOSIOS ROMUVOS poetinis susitikimas Salovartėje. Jubilie-
jaus proga – kelios refleksijos žvelgiant į prabėgusį dešimtmetį.

Pirmąsyk čia atvyko penki poetai ir maždaug tiek pat pritariančiųjų, pastaraisiais metais 
suvažiuoja apie trisdešimt poetų ir skaitovų (ir maždaug tiek pat vienaip ar kitaip pritarian-
čiųjų). 2005-aisiais pasodinta poetinė eglutė buvo vos iki kelių vidutiniam paaugliui, dabar – 
kaip du poetai (negarantuoju, kad krepšininkai), jeigu vienas atsistotų kitam ant pečių, mat 
kiekvienąsyk rūpestingai palaistoma raudonuoju vynu. Ilgainiui susiformavo būrys ištikimų 
„salovartininkų“, nors kasmet kolektyvą papildo vienas kitas naujokas. Dažniausiai poezija 
skambėjo lietuviškai, bet girdėjome ir angliškai, lenkiškai, portugališkai, dzūkiškai, žemaitiškai 

ir net senovės graikų bei šumerų kalbomis skaitomų 
eilių. Kadangi orai visą dešimtmetį beveik be išimčių 
buvo puikūs, poezijos skaitymus paprastai derinome su 
maudynėmis šaltokame Merky: tradiciją 2005-aisiais 
pradėjo penkiametis Erikos Drungytės sūnus Mintau-
tas, šiaip netyčia įkritęs į vandenį; paskui pavyzdį ėmė 
rodyti abiejų leidinių vyriausieji redaktoriai.

Nuoširdžiausiai dėkojame poetinės sodybos šeimi-
ninkams Vitalijai ir Tomui Žibams, visą dešimtmetį 
rūpestingai globojusiems poetus. Tikimės ir dar vieno 
prasmingo bendravimo dešimtmečio.

k ęS t u či o 
S v ėr i o  ir 
G i e d r ėS 
P u t n i k a i t ėS 
nuotraukos
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m a n t a s  b a l a k a u s k a s

* * *

kalsiu medinę burną
  prie durų
iš obels darytą,
davusią drungną vaisių,
taip ilgai tavęs nemačiau, sakys man tėvas,
o aš gulėsiu ant kalnelio
prie ką tik dažytų lentų – –
krūvos, tvarkingai išdėliotos
ir bijosiu kalbėti,
bet dvaselės už mane atsakys
per tą tirštą miestų pilkumą,
žemus, vijokliais apsuptus langus,
pro kuriuos pamačiau,
pirmąkart išties pamačiau
laisvai vaikštinėjančius žvėris,
žaliuojančios žolės stiebelius
keliančius galvas
ir savo akis baltas, baltas
kaip sniegas iš TV ekrano,
kurio tada dar negalėjau suprasti,
bet įsileidau vidun
ir po to jau nustojau kvėpuoti,
visai nebebuvo svarbu
visa tai, kas išsiskleidžia, švyti,
gal skambėjo per daug balsų,
prikalbėjimų, norų pagelbėt,
begalinės jėgos stumtis į priekį,
turbūt todėl taip ir nesugebėjau
iki galo perprast, iš kur į mane
pūs vėjas kitą viduržiemį.

G v i d a s  l a t a k a s

* * *

Daktarėlio teisybė:
kur yra angelų
ir paukščių yra
jie neleis mano liūdesiui

jie neleis mano liūdesiui
įsikeruoti
žmoną paliksiu šiltai
apkamšęs didiajame kambaryje
tegu kursto ugnį
ir skaito jaukias knygas
visas sujaukintas mano

sujaukintas mano visas
alei vienos
supančiotas siūlais šilkiniais
senberniai – dar metelius
nežinokit į šituos namus kelio
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m i n d a u g a s  K i r k a

Tolstantiems

Irklais draskydavom ramų vandens paviršių
Kildavo raibuliai verpetai įsukdavo
Pro šalį plaukiančius ir tolstančius
Medžių šešėlius tįstančias upių žoles

Užkerėdavom srovę kad tik ji
Mus vienintelius neštų taip greitai
Laikas nutoltų – nespėtų iš paskos

Pasitikėjom vienas kito vardais
Kiek daugiau nei derėtų

Vos tik pavasarį
Ledas upėms atleisdavo
Kalbėdavom vėjams

e r i k a  d r u n g y t ė

Himnas žolei

Kai sueižėja glotnūs langai
Ežerų atkartojančių dangų
Ir krauju ima srūti laukai
Lekiant salvėms iš saulės patrankų

Kai šuoliuoja geltoni kariai
Ordų ordos gyvybę nušluoja
Vien žolės neįveikia kuriai
Amžinybė šarvus graviruoja

Tai žolė neišmoko galvos
Lenkt kai narvą sausra atrakina
Ir smėlynai nuo kaulų kalvos
Pasileidžia užlieti dykynę

Tai žolė neišmoko išduot
Prispausta po ledynmečių volais 
Savo spalvą kasmet atkartot
Nirčiai kalas pro ledo gurvuolius

Savo žemę žolė apkabins
Kaip žvaigždynais baltais šaknų pirštais 
Ir tankiausia šviesa apipins
Tą pasaulį anapilių tirštą

Ji ir čia ir tenai lyg tinklu
Gaudo žemę suaudžia velėną 
Tai stipriau už bet kokius ginklus
Ir tikriau už dievus trikamienius

Ir mane tu savim užadyk
Kad neliktų spragų nei tuštybės
Žalias žalias lietuvių žaltys
Amžina mano žemės tirštybė
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a l v y d a s  j e g e l e v i č i u s

Teka Merkys

Merkys teka
Akys šlapios
Varva šala
Į ledokšnius
Tirpsta ledas
Šlapios akys 
Varva teka
Į upokšnius
     Atmerksi akis
     Sakys – žlibas
     Užmerksi akis
     Sakys – aklas
     Ant kaklo rožančius
     Rankose arklas
     Argi kožnam čia
     Aiškinsi reikalus
Teka Merkys
Iš tavo širdies
Per akis ištekės 
Ponui Dievui

r i t a  m a k s e l y t ė

sangrūda

Kai susitinka mano vasaros ir tavo žiemos,
grūstim išplaukia upėse ledai,
krantinės sienoj ižas tatuiruoja vieną
paveikslą aiškų – lyg gerai, lyg negerai...

...kai susitinka mano vasaros ir tavo žiemos. 
 

procesinis (duobkasio)

Dunksteli nuobodulys kamputyje
lūpų kilsteli šypseną ir sėda
įsiėsdamas į smegenis kaulų
skausmu adatos dūrio panagėse
pasilieka dėmelėmis juodžemio
išravėtos dirvos neišravėtų minčių
ant viršutinės sunkumo dusliai ženklina
kastuvo rankenos atspaudu ir piktžolių
šaknimis ardomo akmens kietumu
vaizduoja patį netvarumą.
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a l b i n a s  G a l i n i s

* * *

išeidamas iš pretorijaus, jis
(lyg tarp kitko) ištarė: „sakai,
tiesa“¹ –

bet juk žinojo žodžio vertę
ir kokia šiurkšti
tikrovės vilna,
kad šiaušiasi
įstatymu šukuojama minia –

kad šūksmo pūslės
trūkinėja,
o kraujas nulaša
į slūgų
suragėjusį viksvyną –

žinojo
medžio² kainą
„Kaukolės“³ pašonėj
ir skonį
perrūgusio vyno.

¹ Pilotas dar paklausė: „O kas yra tiesa?!“ (Jn 18, 38)
² Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio (Gal 3, 13)
³ Atėję į vietą, kuri vadinosi „Kaukolė“, jie prikalė ant kryžiaus 
Jėzų (Lk 23, 33)

a i v a r a s  ve i k n y s

Kito gyvenimo

Ilgų distancijų mokykloj nemėgau labiausiai –
šaudavau staigiai į priekį, lėkdavau, kiek kojos
neša, po rato imdavau dusti,

nervingai dairytis per petį, žiūrėti –
kiek atitrūkau, ar niekas manęs neatsiveja; būti
pirmam man reiškė viską visiems įrodyti.

Bet sykį, būdamas dešimtoj ar vienuoliktoj,
kritau kaip negyvas į drėgną stadiono žolę ir išgulėjau,
kol aplenkė mane visi, netgi mergaitės.

Paskui atsirado mergaitė, kuriai
nereikėjo nieko įrodinėti –
gulėjome dviese toje žolėje,
ir tiek – –

– – tos mergaitės teliko – – dabar,
kai ilgos visos distancijos,

bandau jas žodžiais įveikti, nes viskas,
kas man nutiko, seniausiai pavirto žodžiais, žodžiai
privalo išeit iš manęs –

dabar man reikia žodžių kitų –

kad vėl gyventi pradėčiau –
dabar man reikia
kito gyvenimo.
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l i n a  n a v i c k a i t ė

Kambarys

tie patys vandenys –
Dievo archyvai
kartais nuteka 
konfidenciali informacija
nusėda genų specfonduose
įrėždama delnų linijas

ne mano reikalas
būsimų kalendorių datos
štai panaudoti kadais
džiaugsmo švirkštai
sapnų radiacijos
iššvitintos dykros

čia ir vėl tavo Zona, Stalkeri,

ne – čia tavo Černobylis,
tavo 2000-ieji ir 12-ieji,
melancholija, apokalipsė,
eschatologiniai lietūs
ir tada, 
jei dar nori,
šitos va durys – –

Déjà vu

šit plaikstos ore
plėnimis krinta
vėl šokteli lyg
iš žarijų liepsna

taip žaidžia
plaštakės
kad dega 

Pirmojo sniego romansas

esi laiminga apgaulingai
šypsais neva gal klausi
kol šitaip spindulingai sninga...
tau atsakau ir laukiam

ir tirpsta ir melsvai ir apgaulingai
o vis dėlto – ak taip laiminga!
nors gal šypsais neva ir lauki
to kas melsvai kas pasitraukė – –

to m a s  p e t r u l i s

natiurmortas

paskutinė vakarienė su žuvimis 
iš kerinčio šviesos blūdo
liepsnojanti burlaivio
burė ant stalo 
lėkštėje liežuvio gašlus 
ir pulsuojantis būdas 
vos per ištiestą ranką
lūpos žuvų svaigiai lipnios
ir buteliuos stovinčių gėrimų
apsiblausus gelmė
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Legenda apie Bražuolės upelį

                  Bičiulei Genovaitei

Miškais, laukais ir kloniais,
Pro žydinčias ievas baltai
Aš įkandin veržiuos
Ir noriu bėgt ar plaukt
Su mielu upeliu,
Vingiuojančiu, srauniu,
Su juo – be valties, be irklų.

Aš noriu pasinerti į jo širdį
Ir plaukt su juo toli, toli,
Čiurlenančiu, su Saulės sukeltais
Zuikučiais ant jo bangelių
Keterėlių mėlynų,

Skaidriu, skaidriu, pro miško
Žibuokles, pakalnutes
Bei mielą šilagėlę...

Aš noriu lėkt, dainuot
Ir plaukt su juo
Pavasarį anksti, anksti,
Kur akys mato...

Klausytis balso
Lakštingėlės,
Gegutėlės
Bei kerinčio švilpimo
Volungės...

j u o z a p a s  K a r d e l i s
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v i k t o r a s  G u l b i n a s

Vėluojantis

...kažkoks
fu! turizmas:

be žemėlapio,
              bilieto,
                       be bagažo,
suplukęs,

visgi spėjai
į parodos
paskutinį vagoną...

– – – – – – ogi veža! – – – – – –

Pėdos

Gal jau buvo,
      gal dar bus,
            o gal išnyko
tavo varganas
      gyvenimas
            šioj žemėj,

gal praėjo –
      sudūlėjo –
            gal dar liko
tavo pėdos
      virš negimusio
            tavęs.

K r i s t i n a  b a č i u l i e n ė

* * *

Palydėki žvilgsniu
mano miegą,
kai išeisiu ieškot nebūties
ir savęs nebūtos.

Šaknimis įsikibus į dangų,
jei liepsi,
sugrįšiu
į neužbaigtą mėlyną sapną,
lemtie.

* * *

Liūgso
mėlynoj pelkėj
bažnyčia,

mano godos
varpinės bokšteliuose
seka
dangaus kelius,
laukus ir pievas.

Belieka laukti
akmenų krušos.
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n e r i j u s  c i b u l s k a s

Kodeksas

Reikia vaikiškai atminti, kuomet kas nors 
užlipa ant naujo, saugomo sportbačio.

Tai virsta įstatymu, tartum šalia stovėtų griežtas
Hamurabis ir nerūpestingai plekšnotų per petį.

O mes vis dar augam prie siauros, lėtėjančios upės.

Vis dar klampaus birželio vidurys ir kreivas
ekskavatoriaus kaušas sunkiai atkovoja

tolumon keliaujantį vandenį.

Paskui sužalotose pakrantėse juodas dumblas,
kuris godžiai išgeria mūsų pėdas.

Paryčiais paupy klykauja murzini paukščiai ir niekaip 
neišeina nuo to garso pasprukti.

Vien Tukas, nuo tėvo gavęs į kuprą, lekia
prie kepyklos ir su pirma prieblanda
grįžta kaip didvyris.

Mes vis dar už save pastovintys
ką tik iškepusios duonos valgytojai.

Įstatymas, kas parneš kamuolį iš sutemusio priešų kiemo.
Įstatymas, kas už siūlo į krūmus temps piniginę.

Įstatymai, kuriuos visada reikėtų iki skausmo atminti.
Nes kaip ir tas pirmas teisynas – juk niekas

jau neįrodys, kad toks tikrai egzistavo.

j o n a s  b a l č i u s

* * *

pasilik prie manęs, nes ir vasaros dar pasilieka,
pasilieka akmuo, neišnyksta net kiemo žolė –
mes ateinam iš ten, kur per amžiną protėvių sniegą
naktimis atkeliauja vėlė

taip anksti, neteisingai seniai pasimirus
mano tėvui, kuris taip tikėjo žeme –
stovi beržas, išėjęs iš šimtmečių girios,
stovi debesys tylūs tarytum sapne

net ir vėjai, atrodo, kažkur bus išklydę –
ištuštėjusios žemės beveidžiai vaikai! –

vaikštinėja lietus netoli amžinų piramidžių
ir šešėliai nedyla ilgai

* * *

vasarvydis ir vėl už lango žaidžia vis tą patį,
tikėdamas, kad vasara kvatosis amžinai,
o tarp žiedų margųjų mylimosios akys
patvirtins tai – 

deja, deja, klasta pasaulio tokia pat beribė,
kaip ir erdvė žvaigždynais papuošta
džiaugsmu ir viltimi nakties pasotinta gyvybė –

tik jūrmarių puta
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tai – aštuntasis juliaus kelero eilėraščių rinkinys, ilius-
truotas paties poeto fotografijomis. nors turinys ir nu-
rodo, kad rinkinį sudaro šeši skyriai, tačiau griežtos 
teminės ar stilistinės skirties tarp skyrių nematyti. tai 
tarsi vienas vyksmas, vienas iš daugybės perspektyvų 
susidedantis žvilgsnis, aprėpiantis ir reflektuojantis patį 
save praeities ir „kito“ buvimo atžvilgiu. tiesa, tam tik
ras virsmas juntamas, bet jį greičiau lemia kalbančiojo 
sąmonėje vienas kitą perdengiantys gyvenimo etapai.  
kaip pabrėžė viktorija daujotytė, recenzuodama rinki-
nį Sniegas, benamis, krentantis (2007), julius keleras tapo 
atpažįstamas iš „štrichuoto tikrovės piešinio, intymaus 
santykio, filologiško dėmesio sakiniui, eilutei, banalumo 
baimės, intelektualumo brėžių“ (Metai, 2008, nr. 3). Saki-
nio lengvumas, dėmesys detalei, fotografijos ir poezijos 
artumas yra išlaikomi ir naujausiame rinkinyje.

Pirmoje rinkinio pusėje gręžiamasi į vaikystę, kal-
bantysis permąsto save atsiremdamas į konkrečias prisi-
menamo laikotarpio detales, taip iš naujo įprasmindamas 
buvusį laiką, suvokdamas save dabartyje. dažniausiai 
gręžiamasi į ukmergę, įvairias vilniaus vietas. šis vietų, 
būsenų spektras nėra fragmentiški sąmonės trūkčiojimai. 
Be vilniaus, ukmergės, į akiratį patenka Paryžius, pajū-
rys, visa tai – vientiso būties įvykio apraiškos. nematyti 
ir aplinką idealizuojančio kalbėjimo – ne vietos, detalės, 
objektai veikia kalbantįjį, tai jis veriasi per vietas, detales, 
prisiminimus, kurie, grįžę kalbėjimo akimirką, išgyvena-
mi iš naujo – įprasminami. tai nėra ir sąmoningi prisi-
minimai, valingas veiksmas, ilgėjimasis „šilto vaikystės 
laikotarpio“. tekstuose matomi praeities elementai, įvy-
kiai atsiveria kaip sąmonę ištinkančios, į kasdienybę įsi-
veržiančios, būsenos:

bet būna: ima ir atgyja
ankštas vaikystės butas,
mašinėle perrašytas laikas,
amžinai šlapios pirštinės ant radiatoriaus

mamos balsas, liepiantis ruošti pamokas,
plauti rankas, liepiantis ruoštis tikrovei,
kuri užklups kaip karštinė, virusas
ar tiesiog paprasta, nepūlinė angina

ir čia jau nieko nepadarysi,
sakau sau – pamiršk, o atsimeni,
sakau – atsimink, o pamiršai,
kol staiga vėl – ima ir atgyja

         ima ir atgyja (p. 18)

konkrečios buities detalės, daiktai, įvykiai grįžtant 
į prisimenamą laikotarpį nėra tik jį reprezentuojantys 
„atributai“, o tam tikri tarpininkai tarp dabarties są-

monės ir praeities. jais ir dėl jų veriasi konkretus išgy-
venimas, santykis, prisiminimas, pasaulio harmonijos 
pajauta, o šią vertę detalėms, daiktams (neretai perso-
nifikuojamiems), įvykiams suteikia būtent grįžtamasis 
judesys. matomas nuolatinis „būties virsmas“: praeitis 
įprasminama dabartimi, o dabartis praeitimi. ši „apykai-
ta“ ir kuria rinkinyje matomą „raidą“.

„Įsipina“ kito, tiksliau, „kitos“ (mergaitės, mylimo-
sios, moters, motinos) figūra. moteris, subtilus erosas 
sutinkami visoje j. kelero poezijoje. Pasaulis vertingas 
tampa per atidžiu, mylinčiu žvilgsniu suvokiamą ir reiš-
kiamą santykį. Būtis, kurios centre buvo kalbantysis, jo 
pasaulis, kinta į būtį, atsiveriančią kitu. žinoma, tai ma-
tyti ne visuose tekstuose, esama ir eilėraščių, kuriuose 
tiesiog stebima, reflektuojama. esama tekstų, kuriuose 
kalbantysis tapatinasi su buities daiktais – tampa aplin-
kos dalimi, tarsi atsitraukia, yra šalia, stebintis, nevei-
klus, bet refleksyvus, ištirpsta aplinkoje, įsilieja į ją.

antroje rinkinio pusėje santykis su aplinka ir savi-
mi kinta, atsigręžiama į dabartį. nuolat iškyla, tačiau jau 
prisiminimo pavidalu, vaikystė, paauglystė. Suprantama 
jų netekus, į praeitį nebegrįžtama, dabar tai tik detalės, 
nuotrupos, kuriomis vertinama su skausmo, melancho-
lijos prieskoniu juntama dabartis. Santykis su praeitimi 
nėra neproblemiškas – praeitis matoma ir kaip esanti 
už patirties sienos, kurianti sąmonė suvokia, kad tarp 
esančio dabar ir buvusio kadais egzistuoja neišvengiama 
riba: „kas esi dabar? kas buvai? kur anie tavo žodžiai?“ 
(atminties kvotos, p. 50), „galėtum prieiti arčiau, tik nie-
ko nepamatytum: / bedugnis tamsos kraštas, nesigirdi 
lengvabūdiško / juoko, apsiblausęs dangus, tūkstančius 
metų / kybo tas pats“ (ilgam išvažiuojantiems, p. 38), „jeigu 
grįžtume ten, kur anuomet / mus lietė ranka, jeigu grįžtu-
me? / durys būtų tikrai uždarytos, o rakto / po kilimėliu, 

K n y g o s

u g n ė  G r i c k e v i č i ū t ė

persidengimai – vis tie patys, vis kiti

julius keleras. 
Vėliau, gerokai 
vėliau. – Homo liber, 
vilnius, 2013
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nesvajok, tikrai nebebūtų <...> ir vėl paaiškėtų – niekas 
netapo amžinu“ (jeigu, p. 36). tačiau buvęs laikas nėra 
suvokiamas tik kaip praėjęs, nebeegzistuojantis:

kambarys, kuriame ieškai pamesto daikto –
metalinio ženkliuko, uniformos sagos, aplankstytais
kampais atviruko su svetimo miesto vaizdu, ten
kažkas tebesveikina tave su dešimtuoju gimtadieniu  

       į šiaurę (p. 55)

tai, kas buvo, praėjo, nėra užverta, uždrausta, atim-
ta, bet „tvyro / kitam, užmirštam pasauly“ (laukiant, p. 
75), tebėra susitikimo galimybė: „tu sulėtini žingsnį ir jau 
gali tave pasivyti / kitas laikas, kuris kažkada atsiliko“ 
(tylinčios lovos, p. 96), „pasilenk – / ir tave susapnuos tavo 
miestas / tarp upių, o išties tavo rexus – / tave atpažįs-
tantis laikas“ (laikas, p. 94).

Praeityje klaidžiojęs žvilgsnis dabar tarsi atsitraukia 
nuo buvusios patirties. Pranyksta ir teminis, ir kalbėtojo 
būsenos tolydumas, matyti didesni sąmonės šuoliai ir 
pačiuose tekstuose, ir didesniame pastarųjų atotrūkyje 
vienas nuo kito. šis „atsitraukimas“ įneša abstraktumo – 
minimos nebe konkrečios vietos, o miestas, miestai, „ir 
dar kažkur“, laiko kategorijoje – „prieš daugelį metų“, 
„prieš tūkstančius metų“, „šviesmetis“. tačiau šis kalbė-
jimas nėra dominuojantis. atstumas matyti ir dėl kon-
krečių sąvokų – minimi sovietmetis, septyniasdešimtieji 
(prieš tai praeitis buvo „įvedama“ per sąmonės „įtrū-
kius“, vietas, dabar matyti tiesioginis jos prisiminimas, 
sąmoningas kalbėjimas). taip atitolstama nuo konkrečios 
patirties, „įsimaišo“ refleksyvūs vertinimai, priblėsta in-
tymumas. vis gręžiamasi į buvusį laiką ieškant tikrojo 
savęs, norint būti tikruoju – buvusiuoju.

Santykio su pasauliu kaita matyti žvelgiant ir į de-
tales, pavyzdžiui – atspindžio motyvo kaita. rinkinio 
pradžioje padėjusi save suvokti (vaikystėje matytas ats-
pindys veidrodyje), paskutiniajame rinkinio eilėraštyje ši 
detalė įrašoma į priešingą reikšmių lauką:

keliautojo atspindys stikle
labiau pavargęs nei veidas

smėlis – aukščiausia bausmė
saulę svajojančiam vyzdžiui

atsisveikindamas nebežinau,
kas labiausiai esu – smėlis, kelias ar veidas

     trys linijos (p. 165) 

tačiau antroje rinkinio pusėje visa ne apsiverčia 
atvirkščiu atspindžiu, greičiau įgauna daugiau skaudu-
lio. Pagausėja į dievo, absoliuto instanciją nurodančių 
motyvų, tačiau šis santykis, kaip ir ankstesnėje poeto 
kūryboje, išlieka nuošaliau.

kaip ir visoje j. kelero lyrikoje, taip ir aptariamame 
rinkinyje nematyti požiūrio į pasaulį, filosofiškai abs-
trakčių refleksijų. Skleidžiasi individualūs išgyvenimai, 
o tekstų grynumas, raiška, brandus kalbėjimas pakylėja 
patirtis į bendražmogišką lygmenį (dalis pirmųjų rinki-
nių tekstų dažnai ir lieka tik individualiu potyriu, galbūt 
dėl metaforiško, nuo konkretybės nutolusio kalbėjimo). 

ir teminiu, ir pasaulėjautos centru, kaip teigia ir pats 
poetas, yra vaikystė, dabartis per praeitį, pastarųjų per-
sidengime šmėsčiojantis „tikrasis aš“. laikas, kaip teigia 
marijus šidlauskas – „visos knygos konceptualioji ašis, 
jos poetinio pasaulio valdovas“ (Metai, 2013, nr. 12).

rinkinyje išlaikoma ir ankstesnei juliaus kelero kū-
rybai būdinga pasakojamo eilėraščio forma, ritmingas 
kalbėjimas, grynumas, sklandumas, estetiškumas. tebė-
ra ir mitologinių sąšaukų ir figūrų, ir įvaizdžių lygme-
nyje, ir pačioje pasaulėjautoje. žvelgiant į pirmuosius 
poeto eilėraščių rinkinius, matyti, kad paskutiniame 
kiek mažiau metaforiško kalbėjimo, bet tekstu kuriamas 
vizualumas, fotografiškumas išlieka. iš rinkinio į rinkinį 
keliauja ir meskupo gatvė, sentikių, balandžių motyvai, 
išskirtinis dėmesys moteriai, sniegas, žiema, baltumas.

atsikartoja pats rinkinio sumanymas – nuotraukų 
įtraukimas. šiame lygmenyje taip pat matyti tam tikras 
judėjimas: vaizdai po truputį šaltėja, vienišėja, o rinkinio 
viršelyje, už apsilaupiusio, seno lango esanti stiklinė – 
būto laiko detalė, į kurią žvelgiama jau iš kitos lango 
pusės, per atstumą, ribą, bet skaidriai – susišaukia ir su 
rinkinyje matomais sąmonės judesiais, ir su eilėraščiu, 
kurio pavadinimu (vėliau, gerokai vėliau, p. 29) „apiben-
drintas“ visas rinkinys:

vaikas bijo savęs, slepias
už serbento, vėl atsiranda,
atkanda obuolio, tik paskui,
vėliau supranti, jog tai tu

tu pats esi čia, už serbento,
už fotografijos, už fasado,
su kažkokių gėlių puokšte
rugsėjo pirmąją

pats dėlioji raides sąsiuviny,
mėgini išaiškinti, kodėl
jos atrodo mėlynos tokios
ir tikros

tik paskui, vėliau pjauni iš faneros
saulėlydį, nedailų, užtat aštrų,
į kurį lengvai gali įsipjauti
pirštus, rankas, netgi akis

bet tai vėliau, gerokai vėliau

šiame tekste užčiuopiamas sąmonės judesys analo-
giškas eilėraščių, fotografijų visumoje aptartam santy-
kiui su tuo, kas būta, esama. kalbama iš laiko perspek-
tyvos, centre matyti vaikystė kaip patirties, santykio su 
savimi, pasauliu atspirties taškas, detalėmis reiškiami 
pojūčiai, jais fiksuojamas išgyvenamas praeinamumas, 
būties brutalumas, nuo kurių žvilgsniu atsitolinama, 
gręžiantis į tai, kas būta.

Poeto kuriamame pasaulyje praeitis grįžta ne kaip 
simbolis, o kaip duotybė, leidžianti rasti laiką lyg  „likusį 
fotografijose“, tačiau „tebesmelkiantį“ kalbantįjį. atmin-
tis tampa dialogo su savimi erdve. klausiantis, gyvas, 
ieškantis santykio su praeitimi ir dabartimi – toks ir yra 
Vėliau, gerokai vėliau laikas.
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tennessee Williams kadaise taikliai pastebėjo, kad 
„juo daugiau turime pinigų, tuo daugiau pažįs-
tame žmonių, su kuriais, išskyrus pinigus, mūsų 

niekas nesieja“. logikos taisyklės neleidžia iš šio teigino 
daryti tiesioginės išvados, kad ir atvirkščiai – juo mažiau 
turime pinigų, tuo daugiau sutinkame bičiulių, bendra-
minčių ar kitaip mums artimų sielų. ir vis dėlto būtent 
kažką panašaus patyrėme pastarosiomis dienomis: reikėjo 
netekti valstybės finansavimo – ir kaipmat išryškėjo, kad 
Naujoji Romuva turi daugybę jautrių ir ištikimų bičiulių 
lietuvoje ir netgi užsienyje. Beje, ir anksčiau nekilo abe-
jonių, kad Naujoji Romuva – ne vien keturi redaktoriai, 
paprastai nurodomi kiekvieno žurnalo numerio metriko-
je: daugelį metų nuoširdžiai ir prasmingai bendraujame 
su gausiu kultūros kūrėjų būriu ir sostinėje, ir atokiausio-
se krašto provincijose. tačiau šįsyk bičiūliams parūpo ne 
kūryba (bent jau tiesiogine, įprasta prasme), o Naujosios 
Romuvos likimas, netgi išlikimas. viena gražių žurnalo 

štai ji – mūsų bičiuliška 
kūrėjų bendruomenė...

palaikymo akcijų buvo bičiuliškas dovanų vakarėlis: pa-
dovanojome vieni kitiems eilėraščių, knygų, paveikslų, 
prasmingų idėjų, o ir tiesiog nuoširdžių bičiuliškų šyp-
senų. negalėjusieji dalyvauti renginyje atsiuntė savo pa-
linkėjimų įvairiais kitais įmanomais būdais. taigi dabar 
turime galimybę išleisti antrąjį žurnalo numerį, kiek „pa-
doresnį“ už pirmąjį, sukurtą itin liūdnomis aplinkybėmis.

štai ji – mūsų bičiuliška kūrėjų bendruomenė, kurios 
idėjos niekaip neįstengia suvokti Spaudos, radijo ir tele-
vizijos rėmimo fondas ir kuri jau keletą metų nepaprastai 
erzina Fondo ekspertus ir tarybą svarstant mūsų jiems 
pateikiamus vadinamuosius „projektus“...

Pasibaigus vasaros atostogoms rugsėjo 18ąją kvie-
čiame visus Naujosios Romuvos bičiulius – o ir Spaudos 
rėmimo fondo atstovus – į didžiąją lietuvos mokslų 
akademijos salę paminėti atnaujintos žurnalo leidybos 
dvidešimtmečio.

k ęS t u či o  S v ėr i o  nuotraukos
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