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P o V i l a s  m ata i t i s . Vakar peržiūrėjau kai kuriuos 
savo užrašus. dirbau. Pas jus atėjau pasiruošęs, nes per-
verčiau atsiliepimų knygą, koncertų, spektaklių regis-
traciją ir radau, kad 1980 metų liepos 19 dieną kartu su 
dirigentu juozu domarku lankėtės klojimo teatre rum-
šiškėse ir žiūrėjote mūsų spektaklį Scenos vaizdeliai. jam 
pasibaigus visi kartu lipome į kalną aplankyti sodybų.

s a u l i u s  s o n d e c k i s . buvome užsukę seklyčion – 
kavinėn, pavaišinot mus.

P. m. na va, net ir vaišes prisimenat. tai gal patirtus 
įspūdžius ir pakomentuotumėt – ką matėt, ką pajutot. 
jūs tada į atsiliepimų knygą labai gražų spektaklio ver-
tinimą įrašėt.

s. s. atsiliepimai – kas ten jau parašyta, tą ir palikim. ten 
gyvas įspūdis – ką pajutau, tą ir parašiau. kalbėsiu ne 
apie patį spektaklį. norėčiau taip pasakyti: tuo metu jūsų 
teatro atsiradimas, pats toksai faktas, – na, aš nežinau su 
kuo palyginti – jūs kaip koks cunamis įsiveržėt į lietu-
vos kultūrą. nes tai, ką jūs darėt, buvo visiškai nauja, 
negirdėta, nelaukta, netikėta, nematyta. niekas net ne-
įsivaizdavo, kad mūsų liaudies kultūrą galima pateikti 
tokiomis spalvomis, kaip kad jūs šitą padarėt. buvot kaip 
kristupas kolumbas – pats pirmas žengėt šitokius žings-
nius. dabar ir daugiau yra bandymų ta kryptimi eiti.

iki tol tautinis menas pas mus buvo suprantamas 
kaip toks pagražintas, labai jau pagražintas. jonas švedas 
pradėjo. nenoriu aš nieko neigti. Po to, kai jūs atsiradot, 
prasidėjo lyg ir supriešinimas: nes va, tai, ką darot jūs, 
tai yra tikra ir taip daryti reikia, o tai, ką darė j. švedas, 
ką daro kiti liaudiškos muzikos ansambliai, taip daryti 
nereikia, nes tai yra visiškas surogatas.

man atrodo kad tai, ką parodėt jūs, to dar nebuvo, 
nes jūs prikėlėt tikrąsias vertybes. Prikėlėt jas, sakyčiau, 
kaip zoltánas kodály, kaip béla bartókas, kurie tai pada-
rė vengrų muzikoje. Vengrų liaudies muzika, pagal kurią 

johannesas brahmsas garsiuosius šokius rašė – tai ne ta 
tikroji vengrų liaudies muzika, ne  tas tikrasis vengriš-
kas folkloras, nors jį ir dabar daug kas priima kaip tikrą. 
tačiau tik b. bartókas, tik z. kodály atskleidė tikruosius 
vengrų muzikos šaltinius.

tarybiniais laikais vyko toks, sakyčiau, tautinės mu-
zikos fetišizavimas, estradinimas. ir mokyklos, ir konser-
vatorijos už griežimą ištobulintais liaudies muzikos ins-
trumentais duodavo mokslo baigimo diplomus – atrodė, 
kad galimas tik toks kelias. o jūs parodėt, kad tikrasis 
mūsų liaudies muzikos atlikimas yra šitas. todėl aš lai-
kau, kad jūs padarėt nepaprastai reikšmingą darbą – jūs 
atskleidėt tikrąjį mūsų folklorą. aš manau, kad ir jadvy-
ga čiurlionytė labai tai vertino.

P. m. apie mūsų atliktą sutartinių prikėlimą, atlikimą ji 
parašė nuoširdžią ir labai išsamią recenziją. cituoju bent 
jos pačią pradžią:

Pagaliau susilaukėme gyvo mūsų praeities liaudies 
meno atkūrimo. išvydome jį ne knygose, ne užrašytą 
natomis, išvydome ne stilizuotai atliekamą išprususių 
chorų, – suskambo jis tarsi gyvas dėka mažo būrelio 
entuziastų, vadovaujamų Povilo mataičio. jaunųjų ak-
torių kolektyvas užsibrėžė nupūsti amžių dulkes nuo 
mūsų senojo folkloro, atgaivinti jį ir parodyti dvidešim-
tojo amžiaus tautiečiams. jau pirmieji koncertai, įvykę 
Valstybinėje konservatorijoje ir kompozitorių sąjungos 
rūmuose, sukėlė didelį kompozitorių, muzikologų ir 
folkloristų susidomėjimą. sekantieji koncertai aktorių 
namuose, Valstybinėje filharmonijoje susilaukė ir pla-
tesnės visuomenės pritarimo. <...> Pilnai atskleisti seno-
jo liaudies meno esmę, atkurti sutartinių dainavimo ir 
choreografijos specifiką yra nelengva. tačiau mažas, bet 
talentingas P. mataičio suburtas kolektyvas įrodė, kad 
didelė meilė ir pasiryžimas suranda kelius įgyvendinti 
net ir sunkų sumanymą.1

Prisimindami prarastą 
nepriklausomybę, stengėmės 
išsaugoti tautiškumą

Povilas Mataitis kalbasi su Sauliumi Sondeckiu

„Kluono teatro“ spektaklis paliko man didžiulį įspūdį, suteikė daug džiaugsmo ir pasigėrėjimo. 
Tiek daug įspūdžių, visų neišreikši! Puiki pati idėja atkurti mūsų teatrinės kultūros užuomaz-
gą, duoti mums pajausti tą atmosferą, būdingą mūsų amžiaus pradžios kultūriniams rengi-
niams. Bet labiausiai norisi padėkoti už trupės, visų teatro aktorių tikrą artistiškumą, nuošir-
dumą, labai kūrybingą viso spektaklio tonusą. Tikras kūrybinis entuziazmas būdingas tikram 
menui, o tai visada jaučia žiūrovas. Būkite visada tokie kūrybingi ir žavingi.

Saulius Sondeckis
1980 VII 19,  Rumšiškės
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s. s. jūs paskatinote gelbėti ir domėtis tuo, kas jau visai 
baigė sunykti. Prisiminkime, kaip nepajudinamai buvo 
įsigalėjęs stilizavimas – ir kostiumų, ir muzikos, ir liau-
dies muzikos instrumentų. žiūrėkit, ir dabar kanklėmis 
grojama kaip arfa. ir labai gražiai – aš negaliu pasakyt, 
kad negražiai. kanklininkės, įsivedusios chromatizmą, 
sudėtingiausius muzikinius kūrinius pagroja. o birbyni-
ninkai – kaip gražiai groja. Visa tai yra gražu, visa tai ge-
rai, bet kur tikrasis klodas, kur... ta nafta – tikrasis žemės 
turtas, tas, kuris yra giliau, kurį reikia pakapstyt, giliau 
panagrinėt, giliau suprast, suvokt? jau šitą – jūs padarėt.

P. m. labai ačiū. 

s. s. aš prisimenu, kaip jūs atsiradot. lietuvos inteligen-
tijai buvot kaip kokia bomba. atsirado suvokimas, kad 
jeigu jau esi tikras lietuvis, tai turi pripažinti tiktai jus ir 
neigti jono švedo nueitą kelią. žiūrėkit, kiek daug buvo 
tos tikros inteligentijos, kuri iš karto puolė palankiai su-
tikti jūsų teatrą.

P. m. negalėčiau tam pritarti, nes j. švedas Valstybiniam 
lietuvių liaudies dainų ir šokių ansambliui tada nebe-
vadovavo. mes dažniausiai būdavome priešpriešinami 
iš jono švedo vadovimą ansambliui perėmusiam Vla-
dui bartusevičiui. ansambliui tada jau buvo suteiktas 
Lietuvos vardas. V. bartusevičiaus laikais – kaip jūs kad 
sakot – „fetišizavimo“ ir „suestradinimo“ kryptimi an-
samblis, mano supratimu, smarkiai pasistūmėjo į priekį. 
o jono švedo laikais ansamblio repertuarą puošusios 
kai kurios dainos, manau, ir šiais laikais niekam gėdos 
nepadarytų.

s. s. aš galvojau, kai ateis nepriklausoma lietuva, tai 
jums atsivers visi vartai, visur bus žalia šviesa, visur pla-
čios gatvės, nes jūs buvot pirmas, kuris taip meistriškai 
tikrą lietuvišką mūsų tautinę kultūrą parodėt. dabar tik 
šito tereikia, to tereikėtų. nežinau, bet man pasirodė, kad 
jums pasidarė tiesiog sunkiau negu tada, nes aš nebepa-
mačiau jokios paramos: teatrui nėra jokių patalpų, jokių 
algų, viskas uždaryta... ar dabar yra teatras?

P. m. teatras jau seniai uždarytas.

s. s. matot, jo nebereikėjo.

P. m. aiškindamas visą problemos esmę, pasakojimą 
privalau pradėti nuo to, kad konfliktas subrendo kaip 
tik sovietmečiu. jūs labai teisingai pastebėjot, kad, va-
dovaujant folkloro teatrui ir kuriant jam tautinį reper-
tuarą, teko vaikščioti skustuvo ašmenim. kaip žinote, 
tais laikais vadovauti valstybiniam meniniam kolektyvui 
ir nebūti komunistų partijos nariu buvo beveik neįma-
noma – buvai labai greit pažeidžiamas, nes slaptosios 
tarnybos savo agentų visur turėjo. o tie agentai, laikui 
bėgant, pradėdavo jaustis karaliukais.

s. s. taip. tarnybos agentų visur turėjo.

P. m. ir teatre, neturint savos partinės organizacijos, pa-
čiam nesant jos nariu, net menkiausios apkalbos neturė-
jai galimybės paneigti, o ką jau kalbėti apie sunkesnius 
ideologinius kaltinimus.

atidėdamas į šalį kalbas apie slaptąsias taranybas, 
verčiau papasakosiu konkretų atvejį, su kuriuo pats susi-

dūriau. Vienas neįvardytas mano pagalbininkas, be kita 
ko, ir mokinys, kuriam pagal pareigas buvo privalomas 
tvarkaraščio sudarymas, turėdamas toli siekiančių planų 
(blogas tas kareivis, kuris nenori tapti generolu), sumanė 
žaisti dvigubą žaidimą: man siūlydavo padidinti darbo 
krūvį, o, gavęs pritarimą, artistams pateikdavo tai kaip 
mano primygtinį reikalavimą.

s. s. jūs tikrai daug dirbot, pas jus viskas būdavo tobu-
lai nušlifuota.

P. m. suprantama, dirbti reikėjo, nes buvome muzikinis 
kolektyvas. muzika – atlikimo menas, kuris reikalauja 
precizikos. o dauguma trupės artistų buvo be profesi-
nio parengimo. juo labiau kad reikėdavo ne tik išlaikyti 
repertuaro atlikimo lygį, naujus pastatymus paruošti, 
bet ir atlikėjų mėgėjų profesinius įgudžius ugdyti. ne 
paslaptis – į kūrybinį darbą žiūrėjau atsakingai ir jam 
jėgų niekada negailėjau.

taigi buvau apkaltintas per dideliu noru repetuo-
ti. o kai nepriklausomybė atėjo, artistai tos laisvės dar 
daugiau norėjo, norėjo turėti laiko ir kitur papildomai 
pinigų užsidirbti.

Po kurio laiko išaiškėjo, kad apsukrusis pagalbinin-
kas, man visai net neįtariant, subūręs folkloro teatro mu-
zikantų grupelę, jau kurį laiką vertėsi privačia praktika. 
Vadinasi, pagrindinis darbas jiems tapo kliūtimi savo 
veiklą dar labiau išplėsti.

kartą joniškyje gyvenantis brolis nusivežė mane į 
sidabros piliakalnio – joniškio miesto pirmtako – jubilie-
jinį minėjimą. nuvažiavęs žiūriu – savo akimis netikiu: 
stovi teatro autobusas, artistai pasipuošę kostiumais, su 
instrumentais rankose ir koncertuoja, atlikdami folkloro 
teatro repertuaro muzikinius numerius. beliko tik tylėti 
ir stebėti.

kitą sykį vėl – skambina operos ir baleto teatro di-
rektorius Virgilijus noreika, kviečia dalyvauti šventinia-
me koncerte – reikia iškilmingos ragų muzikos. sutikau. 
sutarėm. Pasirodo, mano ragų pūtėjai turi kitą užsaky-
mą. Po operos ir baleto teatro kiemą lakstau lyg akis iš-
degęs – suspės, nesuspės. į repeticiją neatvyko, į koncertą 
suspėjo, šiaip taip tuos ragus papūtė. bet va, taip viskas 
ir pradėjo klibėt.

Vėliau tas pat asmuo pradėjo kitokią slaptą, prie-
šišką veiklą, žadėdamas visus artistus išvežti į užsienį (į 
neseniai vykusias gastroles australijon, dėl skirtų vietų 
stokos, deja, ne visa trupė galėjo išvykti), kur būsianti 
galimybė gausiai užsidirbti pinigų. o norint šį sumany-
mą įgyvendinti, reikia nušalinti teatro vadovą. tad buvo 
pradėti rinkti parašai, skunde reikalaujant mano atstaty-
dinimo ir motyvuojant tuo, kad jie, artistai, yra verčiami 
labai daug dirbti.

dalyvauti moldovoje kovą tradiciškai vykstančiame 
Marcišor meno festivalyje buvome kviečiami kaip viso-
je sovietų sąjungoje plačiai žinomas lietuvių folkloro 
teatras. kad į festivalį tikrai atvyktume ir mūsų pasiro-
dymai būtų įtraukti į svarbiausius renginius, daug nuo-
širdžių pastangų padėjo man jau gerai pažįstamas, pas 
mane lietuvon pasisemti patirties atvykęs moldavų re-
žisierius silvijanas fusu, kuris 1987 m. rugpjūčio 22 d. 
klojimo teatre rumšiškėse dieną žiūrėjo spektaklį Mano 
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kanklės paauksuotos, o vakare Vilniuje (technikos bibliote-
kos kieme, šv. ignoto gatvėje) – nakties lauko vaidinimą 
Nukrėskime rasą apie rugių lauką.

į moldovą vykome kaip pas senus draugus. ten 
mums buvo rodomas didžiulis dėmesys ir pagarba, nes 
apie to meto lietuvos nepriklausomybės siekius visur tik 
ir tebuvo kalbama. ir pirmyn, ir atgal važiavome savo 
teatro autobusu. juo gastroliavome ir po respubliką. su-
rengėme devynis pasirodymus, trys iš jų įvyko kišinio-
ve. baigiamajame meno meistrų koncerte po mūsų pasi-
rodymo visi žiūrovai plodami atsistojo.

Pirmutinis festivalio atidarymo koncertas kišiniovo 
filharmonijoje įvyko kovo pirmąją, baigiamasis – Oktia-
brija salėje kovo dešimtąją.

tomis atmintinomis 1990 metų vasario, kovo dieno-
mis ne tik po lietuvą, europą, bet ir didesniąją sovietų 
sąjungos dalį sklandė laisvės idėjos. taigi ir mes, ir dau-
guma sovietų sąjungos gyventojų jau buvo pasiruošę 
sutikti lietuvos nepriklausomybę.

todėl neatsitiktinai Marcišor festvalio organizacinio 
komiteto vardu kalbėjęs moldavijos tsr kultūros minis-
tras, už sėkmingą dalyvavimą festivalyje apdovanoda-
mas padėkos raštu lietuvių folkloro teatrą, kviesdamas 
mane apdovanojimą atsiimti, pagautas laisvės įdėjų eu-
forijos, apeliuodamas į lietuvos didžiosios kungaikštys-
tės laikus, sąmoningai ir drąsiai mane pavadino svečiu, 
atstovaujančiu kaimyninei šaliai: juk XiV a. pabaigoje – 
XV a. pradžioje lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir 
moldovos valstybių siena ėjo ties dniestro upe.

tos pačios kovo dešimtosios vakare, į autobusą su-
sodinę gražiai pasirodžiusią ir pagerbtą prisikeliančiai 
senos kultūros šaliai atstovavusią lietuvių folkloro teat
ro trupę, išvykome namo. autobusui lietuvos link kiek 
pavažiavus, įsijungę portatyvinius radijo aparatus, klau-
sėmės transliacijos iš lietuvos seimo rūmų, kurie tada 
dar tebesivadino ltsr aukščiausiosios tarybos rūmais. 
Pagaliau! nepriklausomybė atkurta!

rytą, būdami geros nuotaikos, sugrįžome į savo tar-
nybines patalpas, esančias jono basanavičiaus g. 13 (da-
bartinio lietuvos rusų dramos teatro pastate).

Po nelengvų gastrolių, nespėjus bent jau gerai išsi-
miegoti, nauja žinia – prieš išvykstant į Marcišor festivalį 
skundas nuneštas dar į ltsr kultūros ministeriją, o at-
kurtos lietuvos respublikos kultūros ministras darius 
kuolys „galanda peilį“ ir ruošia lemtingą įsakymą.

liepą kultūros ministerijos kolegijos posėdyje buvo 
išklausyti skundo autoriai, kurie dar kartą viešai pasisa-
kė prieš mano didžiausią trūkumą – begalinį norą daug 
dirbti. kultūros ministerijoje tada dirbusi finansų sky-
riaus vedėja žibutė bagdonavičienė pajuokavo:

– jie, – sako, – labai gerai kalba. teisybę sako. jie 
tave giria.

Profesionaliausi ir didesnę darbo teatruose patirtį 
turintys aktoriai teatro griūtį stengėsi sustabdyti, jie su-
prato, ko jie patys ir ko visa lietuva netenka. tačiau atėję 
jaunieji kultūros vadovai, drįsčiau manyti, nesusivokė, o 
gal ir nenorėjo susivokti, nes neigiamas požiūris į esamus 
ir buvusius kolektyvų vadovus jiems buvo parankesnis 
negu kad teigiamas. atseit – jie siekia pertvarkos, atsi-
naujinimo. taigi sąjūdis į paviršių iškėlė ne tik gabius ir 

atsidavusius tėvynei žmones, bet ir pigaus populiarumo, 
šiltos vietelės, pagarsėjimo ar šlovės siekusius būsimuo-
sius funkcionierius.

nors ir daug pastangų buvo įdėta, tačiau su jaunųjų 
funkcionierių ,,pagalba“ iš Valstybės biudžeto finansuo-
jamo lietuvių folkloro teatro atkurti nepavyko.

s. s. aš tai gerai prisimenu. dabar sąjūdis atrodo kaip 
kokia evangelija. žinot, mums – lietuvai – labai gerai 
pavyko. aš tuo metu daug koncertavau užsienyje. Prie 
vieno stalo, kaip su jumis dabar, sėdėjau su Vokietijos 
prezidentu richardu von Weitzeckeriu. kai prezidentas 
sužinojo, kad aš iš lietuvos, jis manęs paklausė:

– na, kas girdėt pas jus lietuvoj, kaip jūs ten lai-
kotės?

Vokiškai moku, tai aš – į euforiją: ėmiau atvirašir-
diškai pasakoti, kaip mes kovojame, kaip atkakliai ir 
vieningai siekiame nepriklausomybės. tada aš nesuvo-
kiau, kad kalbuosi ne su kuo kitu, o su pačiu Vokietijos 
prezidentu. jis įdėmiai į mane pažiūrėjo, pamojo pirštu 
išreikšdamas savo nepritarimą, ir pasakė:

– ar ponui neatrodo, kad jūs labai jau skubat?
kitą kartą tame pačiame festivalyje justus frant-

zas surengė vakarienę Vokietijos gynybos ministrui von 
stoltenbergui. beveik žodis žodin panašus pokalbis vyko 
ir su juo. tuo metu lietuvoje buvo manoma, kad mūsų 
nepriklausomybės visi nori: amerika, Vokietija... nie-
kas nenorėjo, niekas – nei prancūzai, nei vokiečiai. jiems 
svarbu buvo tik viena – kad rusai greičiau išsikraustytų 
iš Vokietijos. jie manė, kad jei lietuvoje kils kokia nors 
suirutė, rusai neišeis. todėl siekė, kad pas mus būtų 
ramu ir niekas netrukdytų michailui gorbačiovui.

todėl, kai sužinojau, kad teatras uždarytas, man 
tai buvo kaip smūgis. aš taip galvojau: dabar lietuvos 
mene jūs griešit pirmu smuiku, jūs būsit visur keliamas, 
visur... štai mes turime tikrą liaudies meną. bet ne, ma-
taitis nebereikalingas.

P. m. matot, yra dar ir kitas dalykas – pavydas. kai te-
atras funkcionuoja, pavydėk nepavydėjęs – viešosios 
opinijos nepakeisi, o kai sugriautas – visi pavyduoliai, 
bendros „idėjos“ vienijami, su didžiausiu įkarščiu ima-
si darbo ir, deja, laimi. gaila, kad prisikėlusios lietuvos 
kultūros ministerijoj nebuvo kultūros politikos vadovo, 
kuris tai suvoktų. apmaudu, bet ten ėmė reikštis visai 
kitokios tendencijos – akivaizdus noras lietuvių kultūros 
politikos vairą pasukti į priešingą pusę – globalizavimo 
linkme. todėl naujasis ir, ko gero, jauniausias kultūros 
ministras su neslepiamu pasitenkinimu lietuvių folkloro 
teatrui pasirašė nuosprendį – uždaryti.

nors ir netekę juridinio teatro statuso, etatų, teisės 
naudotis senosios operos (rusų dramos teatro) patalpo-
mis, netekę autobuso, gastrolių finansavimo, taip pat ir 
teisės į klojimo teatrą rumšiškėse, kurį laiką vis dar at-
kakliai rinkdavomės repeticijoms į savo buvusias seną-
sias patalpas jono basanavičiaus gatvėje. o iš ten mus, 
kaip beteisius, visą laiką vijo ir vijo. rusų dramos teatro 
vadovybė patalpas, kurios anksčiau mums priklausė, iš-
nuomodavo kito teatro repeticijoms. tada mūsų darbas 
nutrūkdavo. sutarties terminui pasibaigus, mes vėl su-
grįždavome. ir tai buvo daroma su kultūros ministerijos 
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žinia. Pagaliau rusų dramos teatro meno vadovu dirbti 
pradėjęs Vladimiras tarasovas visai mus iškeldino.

tačiau nors stumdomi ir vaikomi, nors ir su privers-
tinėmis pertraukomis per pastarąjį laikotarpį sugebėjome 
sukurti keturis pastatymus, Vilniaus ir visos lietuvos žiū-
rovams surengėme per šimtą pasirodymų. ilgiausiai (aš-
tuonetą metų) to laikotarpio sąlygomis repertuare išliko 
apeiginiai bylojimai Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva. keletą 
spektaklių parodėme gen. jono žemaičio karo akademi-
joje, kitus – Vilniaus, kauno, Panevėžio, šiaulių, alytaus, 
marijampolės, elektrėnų, raseinių, krekenavos, druski-
ninkų, gruzdžių, joniškio bažnyčiose, kultūros centruose 
ir pan. su jais apkeliauta vos ne visa lietuva.

kauno dramos teatro scenoje šiuo spektakliu pa-
gerbtas juozo lukšos aštuoniasdešimtmetis, o pasirody-
mu Pažėrų bažnyčioje – jo žūties penkiasdešimtmetis.

apeiginiais bylojimais Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietu-
va, parodytais 1998 06 22 Vilniaus žemutinės pilies val-
dovų rūmų požemyje, buvo paminėtas lietuvių folkloro 
teatro 30metis, mano 65metis, o parodytais 2003 10 29 
Vilniaus rotušėje – teatro 35metis ir mano 70ies metų 
sukaktis.

2004 m. įvyko bylojimų Ko palinko žilvičiai prie kelio 
premjera, skirta aukštaitijos partizanų laisvės kovoms 
įprasminti. šie, kaip ir prieš tai pastatytieji, pratęsė nesta-
cionarinių, gastrolinių vaidinimų praktiką, lietuvių fol-
kloro teatrui su žiūrovais bendraujant kultūros namuo-
se, bažnyčiose, mokyklose. bylojimai Ko palinko žilvičiai 
prie kelio, o kartu ir paskutinieji lietuvių folkloro teatro 
spektakliai buvo parodyti:

–  rašytojos lazdynų Pelėdos memorialiniame mu-
ziejuje jos gimtinėje Paragiuose 2004 08 22;

–  šiaudinės švč. mergelės marijos bažnyčioje, nau-
josios akmenės rajone, 2004 08 22;

–  tremtinių namuose Vilniuje partizanės marytės 
štarolytės 75mečiui 2004 11 08;

–  alsėdžių vidurinėje mokykloje, Plungės rajone, 
telšių apskrities mokytojų seminaro dalyviams, 
2004 11 19;

–  kudirkos naumiestyje, dr. Vinco kudirkos mu-
ziejuje, 2005 02 13;

–  lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 
13osios brolijoje Vilniuje, Vilniaus rajono sąjū-
džio sukakties minėjimo proga, 2005 04 15;

–  marijampolio (Vilniaus r.) vidurinės mokyklos 
mokiniams ir mokytojams 2005 05 04;

–  lietuvos didžiojo kunigaikščio algirdo viduri-
nės mokyklos maišiagaloje mokiniams ir moky-
tojams 2005 05 18;

–  Vilniaus vidurinės mokyklos Lietuvių namai mo-
kiniams ir mokytojams 2005 05 23.

apie paskutinį spektaklį Ko palinko žilvičiai prie kelio, 
sukurtą 2004 metais, rodytą tais pačiais ir 2005 metais, 
galima pasakyti, kad jis savo turiniu ir stilistika pratęsia 
anksčiau pasirinktą lietuvių folkloro teatro kūrybinio 
darbo kryptį. spektaklis buvo sukurtas galutinai mus iš-
gujus iš tarnybinių patalpų jono basanavičiaus gatvėje ir 
lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13osios bro-
lijos valdybos pirmininkei jadvygai bieliauskienei malo-
niai sutikus, gavome kuklų prieglobstį brolijos kamba-

rėlyje. tačiau, esant tokioms sąlygoms, teatro kūrybinio 
darbo toliau tęsti nebepajėgėme.

aštuoniasdešimtmetis – tinkamiausia proga prisi-
minti gyvenimo, kūrybos bendražygius, padėkoti jiems 
už laiku parodytą pasitikėjimą, už ištikimybę ir kantry-
bę einant nelengvais, kitų dar nevaikščiotais keliais. kas 
gi mus suvedė į tuos kelius kelelius, kuriais kurį laiką 
visi kartu ėjome? niekas kitas, kaip tik pagarba ir mei-
lė savai kalbai, dainai, senai ir niekada nepasenstančiai 
liaudies kultūrai.

gimiau tebedainuojančiame šiaurės lietuvos kai-
me. nors ir prislėgta, nors ir kraujuojanti, lietuva poka-
riu vis dar dainavo. kelio, atvedusio į sutartinių pasaulį, 
neįmanoma pagrįsti vien vaikystėje įgyta kaimiška patir-
timi. tai ne vienerius metus trukusių muzikos studijų ir 
jų metais brendusių estetinių pažiūrų padarinys.

idėjai įgyvendinti reikėjo rasti atlikėjus. dabar, kai 
iš laiko perspektyvos labiau įsigilinu į „dainuojamo-
sios, šokamosios, instrumentinės sutartinės“ programos 
struktūrą ir dvasią, matau, jog tada joje jau buvo užpro-
gramuotas visas lietuvių folkloro teatro – „teatro, sa-
kralizavusio istorinę ir paprotinę tradiciją“, kaip taikliai 
jį yra apibūdinęs krescencijus stoškus – kūrybos kelias. 
nuo pat pirmųjų kūrybinio darbo žingsnių mane buvo 
užvaldęs ne tik koncerto, pagrįsto vientisa muzikine dra-
maturgija, siekis, bet ir noras ieškoti ir bandyti atkurti 
apeiginio ritualo užuomazgas.

Valstybiniame jaunimo teatre repetuoti su aktorėmis 
birute didžgalvyte, idalija krikščiūnaityte, Valerija mar-
cinkevičiūtekaraliene, Vanda marčinskaite, apolonija 
matkevičiūte ir elvyra žebertavičiūte pradėjau 1967 m. 
rugpjūtį. į pirmą repeticiją atėjau turėdamas visą būsi-
mojo koncerto scenarijų, kurį grindžiau zenono slaviūno 
tritomio Sutartinės (1958–1959) ir stasio Paliulio knygos 
Lietuvių liaudies instrumentinė muzika (1959) medžiaga.

dar neturėdamas savo suburtos instrumentininkų 
grupės ir tik su minėtomis aktorėmis giedodamas dainuo-
jamąsias ir šokamąsias sutartines, kreipiausi į lietuvos vals-
tybinės konservatorijos liaudies instrumentų ansamblio Su-
tartinė vadovą Praną tamošaitį, prašydamas parengti ir 
kanklėmis bei skudučiais atlikti mano parinktas autentiš-
kas instrumentines sutartines, skudučiavimu palydėti kai 
kurias šokamąsias. Pranas tamošaitis sutiko ir paruošė. di-
džiojoje konservatorijos salėje 1968 m. balandžio 13 d. įvy-
ko dviejų dalių koncertas, kurio pirmoje dalyje skambėjo 
mano sudarytos ir paruoštos sutartinių programos pirma-
sis variantas, antroje dalyje Prano tamošaičio vadovauja-
mas liaudies instrumentų ansamblis pagriežė savo įprastinį 
akademinių kompozitorių sukurtą repertuarą.

baigęs stažuotę leningrado konservatorijoje, grįžau 
į Vilnių ir tęsiau pradėtą darbą. į sutartinių giedotojų 
grupę įsiliejo aktorės nijolė gelžinytė, regina kazlaus-
kaitė, jaunimo teatro pedagoginės dalies vedėja dirbti 
pradėjusi Veronika janulevičiūtėPovilionienė. suburti 
instrumentininkų grupę paprašiau Valstybinės konser-
vatorijos dėstytojo Valento leimonto. su tokios sudėties 
atlikėjais 1968 m. gruodį surengėme dar 7 koncertus: lie-
tuvos kompozitorių sąjungoje (12 03), Vilniaus aktorių 
namuose (12 04), m. k. čiurlionio meno mokykloje (12 
10), akademiniame dramos teatre lietuvos dramos teat
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rų festivalio dalyviams (12 17), lietuvos televizijoje (12 
23) ir bene svarbiausią – Vilniaus valstybinės filharmo-
nijos didžiojoje salėje gruodžio 30 dieną. apie pastarąjį 
koncertą jadvyga čiurlionytė parašė išsamią recenziją 
Skamba sutartinės, kuri kartu su koncerte dalyvavusių 
giedotojų nuotrauka buvo publikuota 1969 m. žurnale 
Kultūros barai (nr. 2).

Pagaliau paskutinėmis 1969 metų dienomis mums 
buvo pranešta, kad 1970 metų pradžioje į Valstybinės 
filharmonijos buhalteriją bus pervesta dešimt tūkstančių 
rublių, už kuriuos galėsime vykdyti dailininkės dalios 
mataitienės atkuriamų autentiškų lietuvių liaudies kos-
tiumų, muzikos instrumentų gamybą ir įsigijimus. kaip 
vėliau sužinojome, dotaciją gavome kultūros ministrui 
lionginui šepečiui ir finansų ministrui romualdui si-
korskiui asmeniškai susitarus.

1970 m. gruodžio 22 d. Valstybinės filharmonijos 
scenoje surengėme perklausą, o 1971 m. sausio 11 d. – 
premjerinį koncertą. taigi prireikė trejų metų, kol paga-
liau buvo realizuotas pirmasis lietuvių folkloro teatro 
kūrimo etapas.

draugiškai ir kruopščiai dirbant 1970 m. buvo įrašyta 
pirmoji plokštelė Senoji lietuvių liaudies muzika, 1973 m. baig-
tas kurti ir parodytas dokumentinis filmas Lietuvių etnogra-
finis – tai mes. tačiau tik 1974 m. sausio 31 d. pagaliau buvo 
pasirašytas kultūros ministerijos įsakymas apie lietuvos 
tsr liaudies buities muziejaus liaudies muzikos teatrinės 
trupės įkūrimą. Vadinasi, prireikė dar trejų ketverių metų, 
kol visuotinį pripažinimą pelniusiam meniniam kolektyvui 
buvo sudarytos sąlygos pradėti darbą profesiniais pagrin-
dais. nors ir labai trumpai aprašoma, teatro įkūrimo eiga 
neatrodo tokia paprasta, o prisikėlusios lietuvos jauniau-
siajam kultūros ministrui teatro likvidavimo procedūra 
buvo kur kas paprastesnė: uždaryti.

s. s. matot, jūs teatro statusą įgijot okupacijos laikais, o 
pati nepriklausoma valstybė jo neišsaugojo. labai liū-
dna, čia labai liūdnas faktas. atvirai prisipažinsiu, dėl 
lietuvių folkloro teatro uždarymo aš labai išgyvenau. 
buvo labai gaila, kad lietuvoje sužlugo toksai originalus 
reiškinys. gaila, kad dabar jo nebėra. labai gaila. Prisi-
menat mūsų trijų – jono lankučio, justino marcinkevi-
čiaus ir mano – kolektyvinį prašymą, adresuotą lietuvos 
respublikos seimo Pirmininkui Vytautui landsbergiui, 
teatrą išsaugoti ir pasirūpinti, kad toliau jam būtų suda-
rytos sąlygos veiklą tęsti. štai jis:

lietuVos resPublikos aukščiausiosios tarybos 
Pirmininkui Vytautui landsbergiui
lietuVos resPublikos ministrui Pirmininkui 
gediminui Vagnoriui

lietuva turėjo unikalų reiškinį – lietuvių folkloro teatrą, 
kuris savo forma ir turiniu buvo vertinamas kaip nepa-
prastai įdomus ir perspektyvus. tai teatras, reprezen-
tuojantis mūsų liaudies muziką, apeigas bei mitologiją. 
jis prabilo tokiomis priemonėmis bei pavidalais, kurie 
šiuo metu yra įdomūs ir patrauklūs daugeliui pasaulio 
kraštų. šituo kolektyvu, vadovaujamu režisieriaus, diri-
gento Povilo mataičio ir dailininkės dalios mataitienės, 
mes pagrįstai didžiavomės ir žavėjomės. Populiarumas 

buvo visuotinas, teatro darbai kėlė susižavėjimą tiek 
inteligentijai, tiek plačiajai visuomenei, susilaukė entu-
ziastingų vertinimų daugelyje užsienio šalių.

ir štai sužinome, kad šis teatras uždarytas. jo uni-
kalūs rūbai, muzikos instrumentai, rekvizitas nežinia 
kam priklauso ir į kokias rankas gali pakliūti. talentingi 
menininkai, pradėję naują vagą mūsų kultūroje, pasiju-
to išstumti iš atgimusios lietuvos meninio gyvenimo.

mūsų nuomone, toks Povilo ir dalios mataičių te-
atrinės trupės sužlugdymas skaudžiai atsilieptų ne tik 
krašto teatro raidai, bet ir lietuvių folkloristikos išsau-
gojimui bei puoselėjimui. kitos tautos berods neturi 
tokio tipo teatrų. mataičiams yra pavykę sukurti naują 
sceninės raiškos žanrą, subtiliai perteikiantį lietuvio pa-
saulėjautą bei charakterį. gausūs šio teatro žiūrovai ir 
klausytojai trokšta, kad trupė ir jos repertuaras iš naujo 
atgimtų. didžiai vertindami šio unikalaus ansamblio 
vaidmenį lietuvių kultūroje, maloniai prašome jus ras-
ti galimybių atkurti lietuvių folkloro teatrą, suteikiant 
jam juridinio asmens teises, skiriant iš Valstybės biudže-
to pastovų finansavimą, grąžinant jam visą jo naudotą 
turtą bei patalpas.

lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
direktorius jonas lankutis
Poetas justinas marcinkevičius
lietuvos kamerinio orkestro meno vadovas ir 
dirigentas prof. saulius sondeckis

1992 m. sausis      

juk Vytautas landsbergis, atrodo, jus palaikydavo?

P. m. Visada mūsų darbą vertino teigiamai. Pirmoji tea-
tro veiklą esmingai parėmusi jo publikacija pasirodė po 
premjerinio koncerto, įvykusio Valstybinėje filharmoni-
joje 1971 m. sausio 11 d. ji parašyta su landsbergišku po-
leminiu įkarščiu, kupina kultūrologinių įžvalgų, atspin-
dinti tą, kaip jūs vadinate, „bombos sprogimo“ sukeltą 
įspūdį. ten kaip tik ir kalbama apie „karštus plojimus“, 
„entuziastų susižavėjimą“ bei „skeptikų nepritarimą“. ir 
visa tai jis vadina „natūralia visuomenės reakcija į naują 
reikšmingą dalyką“2.

gražiną ručytę ir Vytautą landsbergį nuolatos 
kviesdavau į naujausius ar svarbesnius teatro renginius. 
todėl kartkartėmis spaudoje pasirodydavo V. lands-
bergio straipsniai, kurių visų čia nesuminėsiu. nors ir 
senokai (daugiau nei prieš trisdešimt metų), nedidelės 
apimties gausiai iliustruota jo parašyta knyga Lietuvių 
folkloro teatras tebėra vienintelis to laikotarpio kūrybinę 
veiklą plačiau aptariantis leidinys3.          

žadėjot papasakoti kažkokią man dar negirdėtą 
jono švedo įkurto ir vadovaujamo lietuvių liaudies dai-
nų ir šokių ansamblio istorijos atkarpą.

s. s. Vokiečių okupacijos metais jis buvo vadinamas Vil-
niaus filharmonijos ansambliu. turiu tų laikų ansamblio 
programėlę. nežinojot šito?

P. m. nežinojau.

s. s. jie taip vadinosi, kai 1942 metais pirmą kartą atvy-
ko į šiaulius koncertuoti. repertuare buvo nepaprastai 
gražios liaudies dainos – Pasvarscyk, antela, kitos, žavėjo 
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liaudies instrumentai. Prisimenu, buvo vaidinamas 
spektaklis Vestuvės. jame dainavo mums žinomo 
ltsr operos ir baleto teatro solisto romano marijo-
šiaus brolis, kurio vardo nebeprisimenu. jis, kaip ir 
brolis Vytautas, pasitraukė į Vakarus ir vėliau apsi-
gyveno amerikoj.

nepaprastą įspūdį jie mums padarė! tai buvo 
toks pat patriotinis šokas vokiečių okupacijos metais, 
kaip ir jūsų – sovietinės okupacijos metais. nuo tų 
liaudies dainų tada visi buvom pablūdę...

P. m. norėčiau su jumis pasidalyti savo prisiminimais 
apie pirmuosius mūsų pasirodymus Valstybinės fil-
harmonijos didžiojoje salėje. džiaugiuos, kad buvo 
lemta susirasti sutartinių giedotojas – muzikalias 
jaunimo teatro aktores, bendrauti su lietuvos mu-
zikos akademijos liaudies instrumentų ansamblio 
vadovu Pranu tamošaičiu, taip pat su kitu jos peda-
gogu Valentu leimontu.

suprasdamas, kad P. tamošaitis labai užimtas, 
Valento leimonto paprašiau suburti grupelę skudu-
tininkų ir su jais paruošti mano parinktus kūrinius. 
skudučiais buvo palydimos kai kurios sutartinės pa-
kaitom su giedojimu, taip pat koncerto programoje 
atliekami atskiri instrumentinių sutartinių intarpai.

dar ir dabar užmerkęs akis tarytum matau, kaip 
mes, stovėdami scenoje, tuos skudučius derinam, 
pabandom atlikti kiekvieno kūrinėlio pradžią, o jūs 
ten, balkono kampe, su savo muzikantais stovit, 
klausotės ir žiūrit, ką mes darom. Prisimenu į at-
mintį įsirėžusį vaizdą – jūs centre spinduliuojat kaip 
kokioj ikonoj, o muzikantai iš abiejų pusių supa – 
visi klausotės, kaip ruošiamės koncertui. ta proga 
norėčiau paklausti, gal ką nors papasakotumėt apie 
pirmuosius mūsų pasirodymus Vilniaus filharmoni-
jos salėje?

s. s. girdėjau jus ne vieną kartą, bet dabar sunku pri-
siminti... jūs kada įsikūrėt? 

P. m. 1968 metais surengėm pirmuosius pasirody-
mus.

s. s. na, prašau – keturiasdešimt šešeri metai. da-
bar detales sunku prisiminti, nors aš ne vieną kartą 
buvau jūsų koncertuose filharmonijoje. o paskui, 
kai jūs gavot tą klojimą... klojimas buvo genialus 
atradimas.

liaudies buities muziejaus įkūrimas – surasti, 
surinkti, suvežti iš visos lietuvos autentiškus trobe-
sius, juos pastatyti – taip pat nepaprastai reikšmingas 
patrio tinis žygdarbis. į bažnyčią eiti nebuvo galima, 
tad važiuodavom į rumšiškes kaip į kokias pamal-
das. ir aš ne vieną kartą esu ten buvęs – šiaip nuva-
žiuodavom. keletą kartų į spektaklį buvau nuvažia-
vęs jūsų kviestas, bet ne vieną kartą esu lankęsis ir be 
kvietimo. atvažiuoja, sakysim, draugas iš rusijos ar 
iš latvijos, iš estijos ar iš gruzijos (pas mane dažnai 
atvažiuodavo) – visus tekdavo nuvežti į rumšiškes, 
jei tik laiko būdavo. ir... su kuo aš dar buvau pas jus 
viename iš spektaklių – jau užmiršau – jie visiems 
darė didelį įspūdį.

ką dabar pasakyti apie sutartines? jūsų prikeltos sutar-
tinės – seniausios mūsų liaudies dainos – buvo labai jaudi-
nančios, savos, mumyse glūdinčios kažkur giliai.

Prisiminčiau tokį dalyką. 1991 m. sausio 13ą dieną įvy-
ko toji tragedija prie televizijos bokšto. Per pačius įvykius 
mes čia dar buvom. sporto rūmuose pagrojom pagerbdami 
žuvusiuosius, o rytą specialiu reisu išskridome į ispaniją. 
ten turėjom koncertuoti kartu su violončelininku mstislavu 
rostropovičiumi. Per impresarijų mane susirado kompozi-
torius alfredas šnitkė, paskambino ir sako:

– aš tau parašiau kūrinį, kuris vadinasi Sutartinė. no-
rėčiau, kad tu jį pagrotum.

– gerai, – sakau, – kai sugrįšiu, gausiu persiųstas na-
tas, pagrosiu.

o jis:
– kai sužinojau apie tai, kas vyksta lietuvoj, nuėjau į 

biblioteką, susiradau sutartinių leidinį ir parašiau.
išsirinko jis tribalsę sutartinę ir jos pagrindu sukūrė ne-

paprastą kūrinį. ar teko jį girdėt?

P. m. teko. dabar, profesoriau, įsiterpsiu aš. kurį laiką dirbau 
Vagos leidykloje ir buvau, kaip sakoma, linkęs daryti tai, kas 
oficialiai nepageidaujama. Vis stengiausi eiti ten, kur buvo 
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draudžiama. tos sutartinės irgi tam tikra prasme yra 
mano polinkio į modernizmą išdava.

norėdamas paskatinti lietuvių chorinės kultūros rai-
dą, – praturtinti repertuarą lietuvoje dar mažai žinoma 
renesanso, naujausia lietuvių, estų, kitų šalių jaunosios 
kartos kompozitorių kūryba, – ėmiausi sudaryti rinkinį, 
kuriame būtų publikuoti netradiciniai, tačiau ir turinio, 
ir formos prasme naujas idėjas skleidžiantys kompozito-
rių modernistų chorinės kūrybos pavyzdžiai. susipaži-
nau su tada garsėjančio estų kamerinio choro repertua-
ru, jaunųjų lietuvių kompozitorių kūryba, susisiekiau su 
kitais kompozitoriais. jiems bei alfredui šnitkei parašiau 
laiškus prašydamas atsiųsti po vieną savo nuožiūra pa-
rinktą kūrinį į Vagos leidyklos planuojamą išleisti leidi-
nį. a. šnitkė atsiuntė Gamtos balsus, kurie kartu su kitų 
kompozitorių kūriniais buvo išspausdintas mano suda-
rytame ir 1973 m. išėjusiame chorinės muzikos rinkinyje 
Skamba dainos4.

Pasinaudodamas tarp mūsų užsimezgusiais kūrybi-
niais ryšiais, nusiunčiau a. šnitkei tik ką pasirodžiusią 
plokštelę Senoji lietuvių liaudies muzika su įrašytomis tuo 
metu mūsų repertuare buvusiomis sutartinėmis. Po ku-
rio laiko gavau jo laišką. jame dėkojo už dovaną. laiškas 
buvo gana paprastas, niekuo neišsiskiriantis. labai gai-
liuosi, kad jo neišsaugojau. rašė, jog sutartinės buvusios 
įdomios ir padariusios įspūdį.

s. s. ryšys, be abejo, yra. reikėjo jam lietuviškos tema-
tikos, todėl ir prisiminė sutartines. kompozitorius pasi-
rinko tribalsę sutartinę, kurią pradžioje atlieka trys altai. 
ji prasideda pianissimo, nuobodokai... iš tolo pasigirsta 
lyg ir šlamesys. jis nuolat auga, o sutartinė, kaip pradėjo 
skambėti vienu garsumu, taip ir laikosi. tačiau šlamesys 
išauga iki didelio triukšmo ir tampa agresyvus. sutarti-
nės veik nebegirdėt. bet altai kaip grojo, taip ir tebegro-
ja. staiga – baisus gongo smūgis, po jo – trenkia penki 
timpanai, čelesta, dar kažkas...

Vėliau triukšmo tumulas pradeda silpnėti, kristi že-
myn. kaip potvyniui slūgstant virš vandens paviršiaus 
iškyla bokštai, taip triukšmo tumului „tirpstant“ vėl pa-
sigirsta sutartinė. triukšmas pamažu silpnėja ir tolsta, 
pagaliau visai dingsta. o sutartinė kokia buvusi, tokia 
ir išlieka.

gražus ir prasmingas kompozitoriaus a. šnitkės su-
manymas muzikos kūriniu parodyti, kaip lietuvą sim-
bolizuojanti sutartinė atlaikė agresiją. bet, mano giliu 
įsitikinimu, jis nežinojo, kad sausio 13tą dieną būtent 
daina ir buvo svarbiausias, net vienintelis parlamento, 
televizijos bokšto gynėjų ginklas.

P. m. kalbėdamasis su jumis, kaip turinčiu didelę patirtį 
ir plačiai po pasaulį gastroliavusiu dirigentu, norėčiau, 
kad įvertintumėt Maskvos žvaigždžių festivalio lygį bei 
svorį. ar esu teisus, vadindamas jį meno meistrų festi-
valiu?

s. s. sovietų sąjungoj festivalių ilgą laiką nebuvo ir mes, 
lietuviai, buvom vieni pirmųjų, kurie 1967 m. suruo-
šėm kamerinės muzikos festivalį. žodžio „festivalis“ ar 
„olimpiada“ vengta, nenorėta leisti. „spartakiada“ – gali-
ma, tik ne „olimpiada“. Paskui tas pavadinimas kažkaip 
įsiteisino, na, ir tų festivalių taip pat gimė įvairių: tarybi-

nės muzikos ukrainoj, gruzijoj... bet, aišku, ne taip, kaip 
dabar – noriu ir paskelbiu. tada reikėjo gauti aukščiausių 
instancijų sutikimą, nes jų buvo nedaug.

buvo tik keli festivaliai: Maskvos žvaigždės (Московские 
звезды), Rusų žiema (Русская зима). jie buvo labai aukšto 
lygio. ten dalyvauti, pasakyčiau, jau buvo garbė. reikė-
davo pereiti ssrs kultūros ministerijos atranką. siųsti, 
rekomenduoti turėjo mūsų kultūros ministerija – pats 
tenai nepasiprašysi. iš maskvos atvažiuodavo kompe-
tentingi žmonės, pasiklausydavo ir paskui jau – atran-
ka. ir tas, kas iš tikrųjų buvo vertas, kaip tada kad buvo 
sakoma, reprezentuoti tarybinį meną, buvo kviečiamas 
dalyvauti. tai buvo aukštas pripažinimas būtent profe-
sine prasme, nes jeigu aukšto lygio nesi pasiekęs, nere-
prezentuoji, ten nepateksi.

P. m. džiaugiuosi, kad ir mums teko laimė dalyvauti 
prestžiniuose sovietų sąjungos festivaliuose: Maskvos  
žvaigždės, Kijevo pavasaris (Киевская весна), Baltarusijos 
muzikinis ruduo (Белорусская музыкальная осень) ir pan.

Pirmoji išvyka už lietuvos ribų siejasi su lietu-
vių folkloro teatro pakvietimu dalyvauti 1981 metų 
Kijevo pavasario festivalyje. Vykdami į ukrainą, pagal 
sojuzkoncerto (Союзконцерт – centrinė visoje sovietų 
sąjungoje koncertus organizuojanti ir tsrs kultūros 
ministerijos žinioje veikianti įstaiga – red.) sudarytą pla-
ną, užsukome į moldovą. surengę koncertą kišiniovo 
filharmonijoje, gastroles tęsėme aplankydami odesą, 
nikolajevą, chersoną, čerkasus, kirovogradą, novou-
krainką, kitus didžiuosius ukrainos miestus. tačiau pa-
grindiniai renginiai vyko kijeve. Po festivalio atidarymo 
koncerto tris dienas koncertavome didžiulėje liaudies 
pasiekimų parodoje, pasirodydami vis kitame paviljone, 
o birželio 1ąją gastroles ukrainoje užbaigėme dalyvau-
dami jungtiniame festivalio uždarymo koncerte Ukrai-
nos koncertų salėje.

gastrolėms baigiantis, buvau pakviestas atsiimti 
reikšmingo apdovanojimo – ukrainos tsr aukščiausio-
sios tarybos Prezidiumo garbės rašto. sugrįžęs į Vilnių, 
norėdamas sustiprinti netvirtas ir lengvai pažeidžiamas 
autentiškos lietuvių liaudies muzikos pozicijas, nusku-
bėjau pas teatro įkūrimo įsakymą pasirašiusį, dabar jau 
aukštesnes pareigas užimantį buvusį kultūros ministrą 
lionginą šepetį. Po sėkmingų gastrolių ukrainoje, ki-
tais – 1982 – metais dalyvavome Maskvos žvaigždžių bei 
Baltarusijos muzikinio rudens festivaliuose. svarbu paste-
bėti, kad po gegužės 11 d. įvykusio savarankiško mūsų 
debiuto maskvos filharmonijos P. čaikovskio salėje 
buvome pakviesti dalyvauti gegužės 13 d. Rosija kon-
certų salėje surengtame baigiamajame Maskvos žvaigž-
džių festivalio koncerte. koncerto programėlė, kurią 
dar ir dabar tebeturiu išsaugojęs, liudija, jog oficialiai 
jis buvo vadinamas meno meistrų koncertu. taigi greta 
garsiausių sovietų sąjungos solistų bei meno kolekty-
vų joje pirmą kartą randame ir lietuvių folkloro teatro 
pavadinimą. apie šio festivalio meninį lygį ir svorį aki-
vaizdžiai kalba jame dalyvavusių muzikinių kolektyvų 
pavadinimai, atlikėjų titulai, pavardės, pateikiamos to 
meto publikacijoje, išspausdintoje savaitraštyje Litera-
tūra ir menas.
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gegužės vidury šalies sostinėje vykusiame aštuoniolik-
tame Maskvos žvaigždžių festivalyje sėkmingai pasirodė 
ltsr liaudies buities muziejaus liaudies muzikos teatro 
trupė. apie festivalį papasakojo trupės meno vadovas 
Povilas mataitis:

– festivalyje dalyvavo rtfsr, taip pat kitų res-
publikų stipriausios meno pajėgos. tai – maskvos fil-
harmonijos simfoninis orkestras, vadovaujamas rtfsr 
liaudies artisto d. kitajenkos, tsrs valstybinis akade-
minis simfoninis orkestras, kuriam festivaly dirigavo 
latvijos tsr liaudies artistas V. sinaiskis, tsrs liaudies 
artisto V. fedosejevo vadovaujamas centrinės televizijos 
ir sąjunginio radijo didysis simfoninis orkestras, kartu 
su Vilniaus kvartetu pirmą kartą atlikęs o. balakausko 
kūrinį Passio strumentale, vokalistai – tsrs liaudies artis-
tai h. krumas, m. biešu, m. Voites, instrumentalistai – 
tsrs liaudies artistas d. šafranas, gruzijos tsr liaudies 
artistė m. mdivani, šiaurės osetijos valstybinis liaudies 
šokių ansamblis Alanas, Polesės dainų ir šokių ansamblis 
Lenok, azerbaidžano tsr valstybinis nusipelnęs dainų 
ir šokių ansamblis, jakutijos atsr valstybinis šokių an-
samblis, kiti kolektyvai bei solistai. į festivalio programą 
buvo įtraukta įvairių teatrų spektaklių.

liaudies muzikos teatro trupei, maskvoje žinomai 
lietuvių folkloro teatro pavadinimu, teko pasirodyti 
olimpinio kaimelio didžiojoje koncertų salėje, P. čai-
kovskio koncertų salėje, dalyvauti baigiamajame kon-
certe. trupės pasirodymai buvo filmuojami, transliuoja-
mi per centrinę televiziją. Patys geriausi įspūdžiai liko 
po koncerto P. čaikovskio salėje. maskviečiai entuzias-
tingai sutiko mūsų pasirodymą, specialistai gėrėjosi tau-
tiniais kostiumais, gyrė programą, kalbėjo apie aukštą 
atlikimo kultūrą.5

dar keletas koncerto klausytojų įspūdžių:

Peteris tempestas, poetas, vertėjas, į anglų kalbą iš-
vertęs k. donelaičio Metus:

jūs, lietuviai, esate įgiję neįkainojamą liaudies dainų tur-
tą – sutartines, į kurias atsiliepia visų žmonių širdys. tai 
buvo tikra šventė akims ir sielai. Pasidaro aišku, kokios 
gilios jūsų nacionalinės kultūros šaknys. man darsyk 
norėtųsi pasigėrėti ir jūsų choristų linksmybe, ir rūsčiu 
ragų garsu.6

muzikologė jekaterina andrejeva. Norisi dar ne kar-
tą išgirsti:

Vienas netikėčiausių ir savičiausių koncertų, paįvairi-
nusių šių metų Maskvos žvaigždžių festivalio programą, 
buvo P. čaikovskio salėje surengtas ltsr liaudies bui-
ties muziejaus liaudies teatro trupės spektaklis. teatras 
jau kartą lankėsi maskvoje. tada, prieš dešimt metų, toje 
pačioje salėje meistriškai atlikdamas lietuvių liaudies 
dainas ir šokius, jis pelnė čia vykusios isme (tarptauti-
nė muzikinio auklėjimo draugija) konferencijos dalyvių, 
įžymių muzikos ir kultūros veikėjų puikius atsiliepi-
mus. būtent tuomet įžymusis tarybinis kompozitorius 
aramas chačaturianas pasakė: „kiek daug įtaigos ir 
savitumo turi ši ragų ir lumzdelių muzika, archajiškos 
sutartinių melodijos. kaip nuoširdžiai ir skoningai atli-

ko jas lietuvių ansamblis. jo pasirodymas mane tiesiog 
sujaudino.“ Prancūzų kompozitorius žoržas orikas pri-
pažino, kad „ansamblis atvėrė visai naują muzikos pa-
saulį, svitą, nepakartojamai žavų“.

man pačiai teko klausytis nemažai lietuvių liaudies 
muzikos įrašų, teko išgirsti ją ir per tarpininkus – klau-
santis jos atgarsių b. dvariono, e. balsio, V. laurušo, V. 
barkausko ir kitų autorių kūriniuose. bet šis įspūdis ne-
gali prilygti tam atvejui, kai girdi ir tuo pat metu matai 
gyvą atlikimą, tarsi pasineri į liaudies kūrybos gelmes, 
gėriesi papročiais, puikiai autentiškai pateiktais, ir ne-
pakartojamo grožio kostiumais, sukurtais dailininkės 
d. mataitienės pagal tikrus, istorinius pavyzdžius, stebi 
išmoningai surežisuotą programą, kurią sudaro trupės 
meno vadovo Povilo mataičio kruopščiai, sumaniai, 
su folkoristo išmanymu atrinkti liaudies kūrybos pa-
vyzdžiai.

džiugina akį meniškai sukurti (nesakau „pasiū-
ti“ – būtent „sukurti“) kostiumai, galvos papuošalai. 
beveik viskas iš namų darbo audeklų, pagaminta ran-
komis. švelni, akį glostanti spalvų gama, neapsakoma 
ornamentų įvairovė. juk tokius unikumus dabar galima 
pamatyti tik muziejuje. nejučia pagauni save tikint, kad 
visa tai, ką matai – tikra, natūralu, gražu, autentiška – 
tarsi tikrai prisikėlę iš senų laikų, kad ateitų čia, pas 
mus, į šią salę.

magiškos jėgos turi puikiosios sutartinės, pade-
monstruotos pirmykščiu pavidalu. taip pat ir instru-
mentinės, atliktos ragais ir skudučiais. neužmirštama 
linksma sutartinė Paminrodyk, oželi. nepaprastai savitai, 
o kartu lyg ir šiuolaikiškai skamba archajiškosios sutar-
tinės. jose glūdi kažkoks nevystantis grožis ir jėga. ne 
veltui jos taip traukia ir žavi dabartinius lietuvių muzi-
kos kūrėjus.

ne mažiau įdomu buvo susipažinti su XiX ir XX a. 
pradžios folkloru, su šio periodo dainomis, šokiais, mar-
šais, atliktais antroje koncerto dalyje. Paskirų vienetų 
dinamiška kaita, kartu organiškas jų sujungimas sudaro 
vientisumo, vieningo vyksmo iliuziją, tarsi dalyvautum 
liaudies šventėje.

žavi artistų universalumas. jie meistriškai ir šoka, ir 
dainuoja, ir atlieka ryškiai individualizuotų personažų 
vaidmenis. sakyčiau, trupėje nėra statistų – kiekvienas 
artistas – gyvas personažas. scenoje jie jaučiasi laisvai, 
kaip gyvenime, lengvai pereina iš grupės į grupę, įsi-
jungia į jas ir sudaro naujas, puikias mizanscenas. ir 
laikysena, ir judesys, ir raiškus gestas pasakotojos, pri-
simenančios kokį nors juokingą nutikimą, spalvingos 
buitinės scenos, vaidinamos su įkvėpimu ir jumoru – 
visa pajungta vienai idėjai: kuo tiksliau ir įtikinamiau 
atkurti gyvą istoriją, liaudies meną, įvairiose lietuvos 
srityse gyvenančių žmonių savitą kūrybą.

ltsr liaudies buities muziejaus teatro trupė, su-
burta ir vadovaujama Povilo mataičio, – šiuolaikiškas, 
didžiai meniškas kolektyvas. ir atrinkta muzika, ir pa-
statymas, ir subtili režisūra, kuri spektaklyje lyg ir ne-
pastebima – viskas taip organiška, tikra, tarsi koncer-
tas spektaklis vyktų savaime. tai rodo didelę kultūrą, 
artistiškumą, sakyčiau, mokslišką šio folkloro teatro 
pagrindą.
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spektaklis baigėsi. bet žiūrovas išeidamas išsineša 
troškimą dar kartą prisiliesti prie lietuvių liaudies kū-
rybos gyvos versmės, dar ne kartą išgirsti ir pamatyti šį 
nuostabų, unikalų kolektyvą.7

apie lietuvių folkloro teatro gastrolių geografiją 
galima parašyti visą knygą. čia galima kalbėti apie gas-
troles už lietuvos ribų. tačiau šiuo atveju bus apsiribota 
vien sausu šalių, respublikų, kartais miestų paminėjimu.

1982 m. rugsėjo 28 d. – spalio 7 d. – bulgarijos liaudies 
respublika. koncertai tsrs meno meistrų grupėje: so-
fiją, Vraca, sofija – Bulgarijos salė, Plovdivas, Plevenas, 
Veliko tyrnovo, ruse, šumen, Varna.
1982 m. lapkričio 20–30 d. – baltarusijos tsr. dalyvau-
jame festivalyje Baltarusijos muzikinis ruduo: gardinas, 
lyda, Volkoviskas, brestas, Pinskas, baranovičiai, mins-
kas (operos ir baleto teatre – dalyvavome jungtiniame 
festivalio uždarymo koncerte), koncertai kariniam mies-
tely, baranovičių trikotažo fabrike ir pan.
1983 m. balandžio 8–17 d. – azerbaidžano tsr (baku 
tV, koncertai sanatorijose Azur, Kiunošle, kiurdomire); 
armėnijos tsr (jerevanas, leninakanas); gruzijos tsr 
(tbilisio tV, tbilisio filharmonija).
1983 m. spalio 27–29 d. – Vokietijos demokratinė respu-
blika (oberdola, kleinbrembach, gotha).
1984 m. balandžio 1–17 d. – rusijos tsfr (omskas, oms-
ko pedagoginis institutas, novosibirskas, novosibirsko 
akademinis miestelis, meždurečenskas, novokuznec-
kas, tomskas, bogaševo, krasnojarskas – du koncertai 
miesto filharmonijos salėje, irkutskas – sanatorija Baikal, 
irkutsko tV, irkutsko filharmonija).
1984 m. lapkričio 10 d. – gruodžio 21 d. – rusijos tsr 
(Permė, iževskas, Votkinskas, bogdanovičiai, sverdlovs-
kas, magnitogorskas, čeliabinskas, kurganas, tiumenė).
1985 m. lapkričio 12 d. – gruodžio 2 d. – ukrainos 
tsr (kijevas – filharmonija, Vorzel, Vinica, chmel-
nik, černovcy – filharmonija, černovcy – tV, oršivci, 
ivanofrankovskas, rožniator, kolomyja, užgorodas – 
sanatorija Aukso Karpatai, užgorodas – filharmonija, 
lvovas – tV, lvovas – filharmonija, truskovecas).
1986 m. balandžio 7–25 d. – rusijos tsfr (Pskovas – du 
koncertai, čereka, chilovo, staraja rusa, novgorodas – 
du koncertai, leningradas – šeši koncertai, jaroslavlis, 
andropovas – du koncertai, kostroma, nerechta). 
1987 m. vasario 12–15 d. – moldavijos tsr (tiraspolis, 
kišiniovas – tV, kišniovas – filharmonija, benderai).
1987 m. vasario 17 d. – kovo 10 d. – ukrainos tsr (kijevas – 
filharmonija, du koncertai, smela, čerkasai – filharmonija, 
du koncertai, kirovogradas, aleksandrovka, kirovogra-
das – tV, nikolajevas – tV, nikolajevas – du koncertai, 
chersonas – trys koncertai, zaporožė – trys koncertai).
1987 m. liepos 22–25 d. – švedija (stokholmas – skanse-
no muziejus, koncertas lauko estradoje. karlshamnas – 
septyni koncertai).
1987 m. lapkričio 19 d. – gruodžio 20 d. – indija (dalyvau-
dami bendroje kompozicijoje, skirtoje tsrs meno festiva-
liui indijoje, delyje pasirodėme keturis kartus, bombėju-
je – tris, džabalpure – tris, džabalpuro stadione parodėme 
mitologinį vaizdelį Mįslė. kočine, muvatupužoje, tripu-
nituroje koncertavome savarankiškai kartu su moldavų 

ir kirgizų šokių ansambliais. gastroles indijoje baigėme 
bangalore dalyvaudami bendroje kompozicijoje).
1988 m. balandžio 12–26 d. – rusijos tsfr (tiumenės 
sritis, surgutas – keturi koncertai; tiumenės sritis, kaga-
lymas – du koncertai; tomske – šeši koncertai).
1988 m. rugpjūčio 20–22 d. – danija (kopenhaga – ke-
turi koncertai).
1989 m. balandžio 12–25 d. – rusijos tsfr (blagoveš-
čenskas – tV, blagoveščenskas – keturi koncertai; beri-
bidžanas – filharmonija, du koncertai; chabarovskas – 
tV, chabarovskas – filharmonija, chabarovskas – trys 
koncertai sanatorijose).
1989 m. rugsėjo 23–28 d. – latvijos tsr (rėzėknė – du 
koncertai, cėsis – vienas, ryga – vienas, jelgava – vie-
nas koncertas).
1989 m. lapkričio 26 d. – gruodžio 4 d. – australija (bris-
benas – keturi koncertai, sidnėjus – trys, melburnas – du 
koncertai).
1989 m. gruodžio 6–9 d. – naujoji zelandija (Velingto-
nas – operos ir baleto teatre – vienas koncertas, maorių 
kultūros centre – vienas koncertas).
1990 m. kovo 1–10 d. – moldavijos tsr (kišiniovas – fil-
harmonija, du koncertai, Popenki – vienas, orhei – vie-
nas, ijalovien – vienas, spela, kišiniovas – filharmonija, 
vienas koncertas, kišiniovas – Oktobria salėje dalyvavi-
mas festivalio baigiamajame koncerte).

dabar norėčiau prisiminti tą aplinkybę bei asmenį, 
per kurį mums atsivėrė ne tik reikšmingų koncertinių 
salių durys, bet ir galimybė išvykti į užsienio šalis ir ten 
garsinti lietuvių liaudies meną.

1980 m. birželio 26 d. druskininkuose, Lietuvos sa-
natorijoje, surengėme planinį koncertą, kurio kartu su 
kitais žiūrovais klausėsi ir tenai poilsiavęs ssrs kultūros 
ministro pavaduotojas Vasilijus kucharskis. šią atsitikti-
nę pažintį su plataus išsilavinimo muzikologu ir gera-
norišku ukrainietiškos kilmės sovietiniu valstybininku 
laikau lemtinga.

įvertinęs tokio susitikimo svarbą, paskambinęs ir ga-
vęs pritarimą, tais pačiais metais nuvykau pas jį į mas-
kvą aptarti platesnių lietuvių folkloro teatro veiklos ga-
limybių. sulaukęs pasirinkto kūrybinio kelio palankaus 
vertinimo, lietuvių folkloro teatras jo sprendimu buvo 
įtrauktas į sovietų sąjungos koncertinių renginių tvarka-
raštį, iš karto jam patikint dalyvavimą tik ką minėtuose 
prestižiniuose renginiuose.

neabejoju, kad V. kucharskiui buvo gerai žinomas 
mūsų dalyvavimas (tada vadinomės lietuvių etnografi-
niu ansambliu) Vii tarptautinės muzikos tarybos (imc) 
kongrese ir 1971 m. spalio 9 d. pasirodymą P. čaikovskio 
koncertų salėje lydėjusi sėkmė.

apie ansamblio sėkmę dalyvavęs kongreso rengi-
niuose ir koncerto klausęsis muzikologas algirdas am-
brazas rašė:

šiek tiek nerimaudami laukėme lietuvių etnografinio 
ansamblio (vadovas Povilas mataitis) pasirodymo. ar 
mūsų jauno kolektyvo, koncertui pasirinkusio autentiš-
kus lietuvių senovinio folkloro pavyzdžius (sutartinės, 
skudučių, ragų muzika, monodinio stiliaus dainos), ne-
nustelbs puošnūs masiniai, o neretai – gerokai teatra-
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lizuoti kitų kolektyvų numeriai? jaudinosi ir atlikėjai. 
juo maloniau buvo patirti didelį mūsų liaudies muzikos 
emocinį ir estetinį poveikį daugiatautei, labai kvalifi-
kuotai auditorijai. <...> rtfsr nusipelnęs meno veikėjas 
levas christiansenas pastebėjo: „lietuvių etnografinis 
ansamblis pažymėtinas pagarba ir meile savo krašto 
liaudies kūrybai. joje slypinčius turtus jis perteikia su 
dideliu skoniu ir taktu, vengdamas išorinio efektingu-
mo, pigaus teatrališkumo. šiuo požiūriu jis laikytinas 
pavyzdžiu ne vienam mūsų šalies ansambliui.“8 

s. s. Vasilijus fedosjevičius kucharskis tsrs kultūros mi-
nisterijoj buvo didelė jėga, muzikiniam pasauly – didžiau-
sia jėga. dėl to, kad ten jisai tebuvo vienintelis muzikas 
ir, beje, geras muzikas, baigęs maskvos konservatoriją, 
muzikologas, o muzikologai ten būdavo labai išlavinti.

gerai grojo fortepijonu, galėdavo pagrot iš partitū-
ros. taigi jis labai išmanė. tačiau turėjo vykdyti ir vykdė 
partijos liniją prieš naujoves – vadinamąjį formalizmą, 
modernizmą. tai darė savais metodais. kompozitoriai 
baisiai jo bijojo. jo žodis – viskas.

aš taip pat turėjau su juo įvykį ir kartą buvau įstri-
gęs. na, žinot, mes grojom tokį Vytauto barkausko kū-
rinį, kuriame jis panaudojo aleatoriką. atsitiko taip, kad 
kažkokį savo kūrinį V. barkauskas nusiuntė į ruano 
festivalį, nors be jų leidimo siųsti nebuvo galima. tai 
buvo moderniosios muzikos festivalis, todėl, supranta-
ma, buvo sureaguota. kilęs triukšmas pasiekė tsrs kon-
sulatą, iš ten – V. kucharskį. išsikvietė jie V. barkauską 
ir suruošė jam „prausyklą“. tačiau tuo metu mes kaip 
tik turėjome išvykti į Varšuvos rudens festivalį, kurio pro-
gramoje buvo V. barkausko kūrinys obojui su styginiu 
orkestru. staiga skambutis iš maskvos:

 – sauliau, tau reikia būt pirmadienį pas V. kucharskį.
supratę, koks reikalas, kartu su kompozitorium 

ėmėmės darbo ir per naktį perrašėm visą partitūrą, pa-

šalindami vietas su „nuodėmingais“ aleatorikos žen-
klais. tačiau vis tiek aš buvau kaltinamas, kodėl taip pa-
sielgiau. Pasiteisinau, jog sprendimą atlikti šį, o ne kitą 
kūrinį gavau iš kompozitorių sąjungos.

iš Varšuvos rudens grįžome su geromis recenzijomis. 
galvoju – reikia pašalinti neseniai su V. kucharskiu at-
sitikusį nesusipratimą. maloniai priėmė, tačiau man kilo 
noras būtinai save apginti. Padėkojęs už pastabas, paro-
dęs teigiamas recenzijas, aš ir sakau:

– festivalyje sėkmingai atstovavome tsrs muziki-
nei kultūrai, bet kodėl jūs goskoncertui (Госконцерт – 
tsrs kultūros ministerijai priklausanti įstaiga, organi-
zuojanti gastroles užsienyje – red.) davėte nurodymą 
lietuvos kamerinį orkestrą pašalinti iš koncertuoti už-
sienio šalyse rekomenduojamų kolektyvų sąrašo? (Prieš 
pasibelsdamas į jo kabineto duris, goskoncerte aš suži-
nojau, kad po išvykos į Varšuvą, orkestro koncertai už-
sienio šalyse nebeplanuojami.)

– nedaviau tokio nurodymo, – sako V. kucharskis.
skubiai išsikvietė savo darbuotoją ir tiesiogiai, man 

girdint, paliepė ateityje planuoti lietuvos kamerinio or-
kestro išvykas į užsienio šalis.

bet iš esmės su juo išlaikiau gerus santykius. mane 
jis palaikė. ir jeigu jis nebūtų buvęs geras muzikantas, 
blogai man būtų baigęsi, bet kai geras muzikantas...

grįžtant prie lietuvių folkloro teatro temos, no-
rėčiau pastebėti, kad jums buvo nelengva. Prisimenu, 
kaip buvo sunku prasimušt, nes čia viskas ribojosi tuo 
prakeiktu žodžiu „nacionalizmas“. ten neįdėsi nei ta-
rybinių žodžių, nei tarybinės tematikos – dainos kokios 
buvo, tokios ir yra. jūs parodėt, kas yra tikrieji lietuvių 
liaudies turtai, tikrasis lietuvių kultūros lobynas. jūsų – 
muzikinė ir teatrinė dalis, o žmonos dalios mataitie-
nės – plastinė... sakau, koks grožis, koks skonis... Pas 
jus viskas tikra, viskas rankų darbo, viskas padaryta 
taip, kaip buvo.

saulius sondeckis, 
Povilas mataitis, irena 
degutienė, rusnė 
mataitytė, rytis 
Paulius juškaitis, 
juozas kalinauskas, 
eugenijus žarskus 
karalienės mortos 
premijos įteikimo 
ryčiui Pauliui 
juškaičiui proga; 
gedimino pilies 
bokštas, 2011, liepos 6
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dažnas prisimindavo prarastą nepriklausomybę. 
Vilties nebuvo, bet galvodavom, kaip išlaikyti tą savo 
tautiškumą, lietuviškumą. Visi inteligentai, visi, kurie 
nors kiek prie kultūros prisiliesdavo, tada labai to norė-
jo. aš taip pat apie tai galvojau. mūsų kartos žmonėms 
tai buvo „įdėta“. tačiau vyravo tarsi visuotinai sutartas 
tylėjimas. mes žinojom, ko negalim garsiai pasakyt, nes 
kas garsiai sakydavo, tam buvo sibiras, kalėjimai, tam 
buvo kitos įstaigos – „konservatorija“ tikrajai konserva-
torijai gretimam name. jūs tai padarėt... aš tiesiog neį-
sivaizduoju daugiau nieko panašaus, aš nežinau mūsų 
kultūroj, lietuviškoj kultūroj tarybiniais metais, kas dar 
buvo šitaip padaryta.

P. m. matot, likimas mane suvedė su vienminte dailinin-
ke dalia kopustinskaite, vėliau tapusia mataitiene. ačiū 
dievui, tais klausimais buvome vieningos nuomonės. 
rodos, 1956 metais Vengrijos įvykių atgarsiai pasiekė ir 
lietuvos jaunimą. būdami abu studentai, kartu su dalia 
iki rasų kapinių per Vėlines tada nuėjom, bet bendroje 
eisenoje nedalyvavom. matyt, todėl ir neįkliuvom.

esu labai dėkingas savo pradinės mokyklos moky-
tojai kazimierai jurgaitienei, kuri išmokė giedoti ne tik 
Internacionalą, bet ir Tautinę giesmę, o besimokančiam jo-

niškio gimnazijoje per vasaros atostogas jos sūnus ro-
mualdas jurgaitis, drąsutaičių pradinės mokyklos ben-
draklasis, man į namus pasiskaityti atnešdavo žurnalą 
Karys. ten publikuojami nepriklausomybės kovų apra-
šymai, suprantama, žadino tautinę dvasią.

studijų metais parūpo tautinis epas. kaip čia galėtų 
būti, kad kai kurios tautos jį turi, o mes vis jo nerandame. 
arčiausiai ieškomo tikslo bene ir būtų sutartinės, nes jose 
nugirstame apie apgiedamą kunigaikštį sudaitį, kuriam 
priešai „išpylė pilelę“, „išžudė karelius“. juo labiau kad 
autoritetingiausias sutartinių tyrinėtojas zenonas slaviū-
nas jas taip pat laiko epiškiausiais lietuvių tautosakos kū-
riniais. o ir pati lietuvos istorija kupina heroizmo! Visi 
buvome išauklėti istoriko adolfo šapokos.

dar pokario metai. mums, kaimo vaikams, šiaip ar 
taip tekdavo būti tremčių į sibirą, partizanų susirėmi-
mų su baudėjais, įvairiausių represijų liudininkais. ne 
kartą su partizanais teko susitikti tėviškėje. užeidavo. 
jie gi savi žmonės, tada jokios kalbos nebuvo, kad jie 
„banditai“. tai okupantų uždėtas prakeiksmas. juk buvo 
kovojama lietuvos nepriklausomybės vardan. o patys 
partizanai – lyg iš adolfo šapokos vadovėlio nužengę, 
iš anų laikų gyvi atėję istorijos herojai.

s. s. aš nuolat jaučiau jūsų tautinę kryptį. jūs tą kelią 
labai gražiai išvedėt, nors visą laiką vaikščiojot lyg ant 
skustuvo ašmenų. nesunku tada jus buvo griebt už vadi-
namąjį „nacionalizmą“, bet jūs visur gražiai prasmukda-
vot. sakydavot, kad viskas liaudiška, lietuvių liaudies... 
„tauta“ gi nepasakysi! jūs viską rodydavot, o mes vis-
ką supratome. dauguma žmonių jus nuoširdžiai mėgo. 
tada jūs turėjot sunkiai kovot už tai, ką ant savo pečių 
taip nelengvai nešėt. aš gi prisimenu, su dainium trin-
kūnu pasišnekėdavom. jums nelegva su juo buvo – ži-
nau. todėl, kad jis reikalaudavo... ir visą šitą jūs atsvėrėt, 
ištempėt, išnešėt.

Pokalbį užrašė ir savo parašais patvirtino
saulius sondeckis ir Povilas mataitis
Vilnius, 2014, gegužės 5 – birželio 23

1 j. čiurlionytė. Skamba sutartinės // Kultūros barai, 1969, nr. 2, p. 47.
2 V. landsbergis. Vilniaus miestų sujudzino... // Literatūra ir menas, 

1971, nr. 5, p. 13.
3 V. landsbergis. Lietuvių folkloro teatras. apie lietuvos tsr liaudies 

buities muziejaus liaudies muzikos teatro trupę. – Mintis, Vilnius, 
1982.

4 dėl tokio pobūdžio chorinės muzikos leidinio buvau sutaręs su 
leidyklos vyriausiuoju redaktoriumi poetu alfonsu maldoniu. 
tačiau sovietinės okupacijos sąlygomis susiklosčiusiomis aplinky-
bėmis jis buvo pašalintas ir jo vietoje jau dirbo kazys ambrasas. 
išsigandęs leidinyje publikuojamų kūrinių novatoriškumo ir gar-
sėjantis laisvesnės kūrybinės minties niveliavimu, anksčiau mano 
pasiūlytą tinkamesnį leidinio pavadinimą pareikalavo pakeisti ir 
pats parinko šį gana primityvų  – Skamba dainos.

5 P. mataitis. Svarbiausiose Maskvos scenose // Literatūra ir menas, 1982, 
nr. 22, p. 13.

6 P. tempestas. Širdies balsu // Literatūra ir menas, 1982, nr. 30, p. 14.
7 j. andrejeva. Norisi dar ne kartą išgirsti // Kultūros barai, 1982, nr. 8, 

p. 76.
8 a. ambrazas. Įspūdžiai iš tarptautinės muzikos tarybos kongreso // 

Muzikos tradicijos ir dabartis. – Vilnius, 2007, p. 281.
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Šecherezada

kaip šecherezada kuri
užkalbinėdama taip savo mirtį
kiekvieną naktį pasakas
dar negirdėtas sekdavo
sultonui
taip aš eilėraščius
skaitau šiuos mamai
dienom kuomet net saulė užsuka slaugyt
kad užkalbėčiau negalią jos sunkią
o jeigu nepriversčiau skausmo
ir armijos jo parankinių
galutinai nuo lovos atsitraukti
tai bent sušvelninčiau jo kirtį
gal būtų
nebe toks žiaurus

2014 02 19

kabintis į gyvenimą

mamos nagai ilgi ir gražūs
jų nebereikia aukoti šeimos labui
jie nelūžinėja nešerpetoja nepleišėja
ir galėčiau juos nulakuoti kad atrodytų
  kaip primadonos
iš operos „madam butterfly“ kad mama
  kaip kadaise
galėtų dainuoti įsilinksminusiems svečiams
italų ir prancūzų kalbomis bet
užuot lakavus nešvaistydama mamos laiko
  tuštybių tuštybei
juos karpau
taip regis atitolindama tą momentą
kai prireiks jų įsikabinti kopiant į anafielą
pas aukščiausią dievybę
kuri teis
už visus gyvenimo darbus
apačioje tykant vyžotam vyžūnui
ar nepaslys kopdama 
į stiklo kalną
jeigu tik slydo gyvendama slysdama
per lūžtantį ledą:

Ta u t v y d a  M a r c i n k e v i č i ū t ė

o kaip norėčiau dabar mamai prie skaudančių kojų
pritaisyti figūrines pačiūžas
kad drauge pačiuožinėtume ant ledo
kad abi dar galėtume
ilgai griuvinėti
ir kabintis nagais į gyvenimą

2014 03 05

padegėjas

šeimos priglobtas mažytis lapiukas: viduriavimas
kambario vidury kur jį nukėlė nuo rankų
baimė ir nepatiklumas
Viskas gerai kol vyrą ir žmoną sieja
žalia jausmų mėsa
kuria šeriamas lapiukas Bet kaip greitai jis auga!
kaip intelektualėja nagais perskaitydamas
namų bibliotekos knygas nuo „kapitono pramuštgalvio“
ligi barthes’o ir derrida
Lyg žąsų fermoje namuose sninga pūkais
  iš sukandžiotų pagalvių:
lyg verkiant dėl nelaisvės lyg juokiantis
Brūkšt brūkšt per bulvių tarkavimo mašiną
brūkšt brūkšt per sulčių spaudimo mašinėlę iš kurios
ištrykšta raudonos kraujo sultys Gydyti lapiuką ir išmesti
nepataisomai sugadintus namų apyvokos
  mechanizmus
atsargus ėjimas ant rankų tik tada kai namiškiai kažką
laiko jose Ir –
netikėtai užviręs karas dėl lapiuko simpatijų
Švelnumo ilgesys ugniaspalviui kuris bėgdamas regis
 padegė kambarį
mizantropiškai piktos akutės
ką tu gali man duoti?
Tik nekalba
Gerai
kad nekalba

2012 11 30
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slaptosios kūno apeigos

gal porą valandų
 nedalyvauti
slaptųjų apeigų metu mamos manosios kūno

nukirpti bambagyslę
 ir atsijungti

tik mėgautis akimirka šios laisvės ne namie

dar neapsunkusio
judėjimo kryptim
nuo vieno pastato prie kito

net jeigu jis tik įprastinė parduotuvė

ar mėgautis kiekvienu arbatos gurkšniu
  kavinukėj
besižavint žiemos peizažo saulėlydžiu
  labiau
negu žmogaus gyvenimo saulėlydžiu

koks liūdnas tas saulėlydis
 koksai nykus jis nykos valsčiuje

nejaugi dėl to kad neįstengia
 džiaugtis buvimu

saulėlydį stebi kol vėl nepajunti
 kaip į save įtraukia
 mamos dar gyvas organizmas

keisti kaprizai
 ir keisti siurprizai

kai lyg duktė paklydėlė
dar gimstanti naujoms mintims naujiems jausmams
 grįžti

2013 12 30

kiaulaitė

I

galvoju
apie savo vyro meilužę
dar iki manęs
galvoju
kokį puikų eilėraštį
brangusis jai parašė
gretimame apjuodindamas mane

galvoju
kokia tai buvo puiki
kiaulaitė
galvoju
mušdama
metaliniu plaktuku

galvoju
mušdama stipriai ir vienodais
 tarpais

galvoju
mušdama
kol pačiai pradeda skaudėti
 
galvoju
iš kur aš dar turiu tiek jėgos
mušti
iš kur visa tai atsiranda

galvoju
mušdama

po kepsnį
šeimai

II

be reikalo
mušiau

šiandien pasninkas:

atleisk man Viešpatie

2012 11 30



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 4 ,  N R .  4  ( 5 8 9 )  15

mamos manosios kūno kvapas

mamos manosios kūno kvapas
nuo įsčių
 atpažįstamas man
jau nebe toks gaivus kaip tąsyk
kai pliuškenaus jų baseine ir jau
ne christian dior
 mamos ankstesnis
dabar jisai slogesnis
bet toks artimas
ją laisvinant iš sauskelnių vis vien
mamos manosios kvapas o jo priemaišoms
dirbtinėms plist neleidžia
valančios
ir drėgnos johnson’s baby cleansing
visam jos kūnui nosinaitės
ir tena tu tarsi
 teta geroji

nuprausianti trejybės veikimu
kad pragulų neatsirastų
kad kūnas vėl išeit galėtų
į savo kasdienybės darbą
nėra jame baisiųjų pragulų
tik prieš neįgalumą
 pergalė
tik pragiedruliai dar yra
kad mums
saulutė nusišypso maloningai
kad kūdikį turiu absoliučiai
nesugebantį pasirūpinti
savim kad kūną kūdikio turiu
turiu jo veidą kai jis šypsosi
ar raukos kartais net nušvinta
nupraust ir sutvarkyt tą kūdikį kasdien
turiu lengviau atsidūsėjusi:
kaip gera
 kad ne paskutinį kartą
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V o r o n e ž i e č i ų  Pa s T o g ė j e
įdomūs pokalbiai apie pedagoginius reikalus prasidėda-
vo, kai voronežietės1 susirinkdavo kaune pas mokytojas 
Vladą ir sofiją arminaites. smalsus paauglys, šių eilučių 
autorius, atsisėdęs šalia savo mamos, stebėjo visa, kas 
vyksta, atidžiai klausydamasis. jam buvo malonu pa-
sinerti į voronežiečių pašnekesių šurmulį. o kaipgi ga-
lėjo būti kitaip – prieš jo akis rikiavosi daug patyrusios 
mokytojos, apgaubtos mokinių pagarbos aura. buvusi 
sofijos arminaitės mokinė ona laukaitienė yra taip pa-
sakiusi: „mūsų kartai daug teko: karo audra išblaškė, 
pokario metai nelepino. bet visus tuos metus jautėme 
savo Pirmosios mokytojos mums įdiegtą pareigą ir mei-
lę tėvynei.“2

karo ir pokario sunkmečio metais iškilių vorone-
žiečių pastogėje buvo aptariamos niūrios kasdienybės 
reikalai. tačiau po pašnekesių pusvalandžio, kai moky-
tojos jau būdavo atsitokėjusios nuo grėsmingos tikrovės, 
pedagoginiai bei pradinio auklėjimo reikalai nustelbda-
vo buities rūpesčius. nesvarbu, apie ką susirinkusieji 
kalbėtų, mano mielų mokytojų mintys nuolat nuklys-
davo į Voronežo laikus. ir tai suprantama – tuomet jos 
buvo jaunos, linksmos merginos, su didžiu entuziazmu 
pasinėrusios į mokytojos profesijos studijas. čia jos for-
mavosi kaip asmenybės, atsidavusios kilniai lietuvių 
jaunosios kartos ugdymo misijai. tai buvo praeitis, nu-
lėmusi jų visų likimus; tai ne tik jų gyvenimo praeities 
epizodai, bet ir reikšminga lietuvos istorijos dalis, kurios 
paprasti herojai ugdė būsimus valstybės kūrėjus, bran-
dino modernios valstybės institucijų pradines steigimo 
ir plėtros sąlygas3.

jaukiame arminaičių bute šalia šv. antano bažny-
čios (kraševskio g. 27ame name) jos kalbėdavo apie 
savo mokytojus4 pasakodavo linksmus nutikimus, kurių 
epizoduose dažnai išnirdavo kanauninko konstantino 
olšausko figūra. oficialioje Voronežo gyvenimo padan-
gėje jis atrodė griežtas ir reiklus žmogus. Prisimindamos 
jo veiklą, nuolatinės arminaičių namų sambūrio narės 
(benedikta brėdikytė, mykolina obelenytėkrikštopai-
tienė, marija šalnaitėbalutienė)5 pabrėždavo jo sumanu-
mą, didelius organizacinius gabumus. tačiau su šmaikš-
taus humoro gaidele prisimindavo ir jo suktus darbelius 
bei skandaliukus, netinkamus dvasiškiui.

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

Vlada arminaitė – 
iškili voronežiečių 

plejados pedagogė

su pagarba pasakodavo apie jas auklėjusius peda-
gogus – j. balčikonį, P. damijonaitį, j. jablonskį, s. ky-
mantaitęčiurlionienę, P. mašiotą, j. murką, k. šakenį, 
m. šikšnį, j. Vokietaitį bei kitas tautos ugdymui atsida-
vusias asmenybes. Vėliau – jau nepriklausomoje lietu-
voje ne kartą joms teko su šiais autoritetais ne tik ben-
drauti, bet ir kartu dalyvauti skautų, ateitininkų bei 
kitokio pobūdžio veikloje.

K a r o  T r e M T i n i a i  
lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti buvo 
įsteigta 1914 m. gale; jos steigėjams pavyko gauti carai-
tės tatjanos fondo paramą, kuri buvo pakankama pasi-
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rūpinti karo pabėgėliais. draugija turėjo savo skyrius 
visoje rusijoje. komiteto vadovybė6 nusprendė pabė-
gėlius – jaunimą ir pedagogus – sutelkti Voroneže. čia 
moksleiviai buvo aprūpinti materialiai: mokama už jų 
išlaikymą, padengiamos mokymosi bei lavinimosi išlai-
dos. turiu pripažinti, kad istorikė Vida Pukienė teisi, 
teigdama: „Voronežas tapo lietuvių švietimo židiniu 
rusijoje.“ jos teiginys paremtas autorės pakankamai 
pagrįstais tyrinėjimais bei plačia literatūros apžvalga7. 
beje, verta prisiminti: karui prasidėjus, į Voronežą su-
važiavo ne vien bėgliai iš lietuvos; laikinai iš estijos 
teritorijos buvo perkeltas tartu universitetas, kuriame 
tuo metu aukštojo mokslo siekė būrelis mūsų krašto 
jaunuolių.

Pateikčiau trumpą epizodą iš mano motinos prisimi-
nimų, užfiksuotų garso juostoje. tai karo pabėgėlių, atsi-
dūrusių jekaterinoslavlyje (vėliau sverdlovskas) pirmieji 
gyvenimo tremtyje įspūdžiai.

Per laikraščius sužinojome, kad mokyklos iš lietuvos – 
kauno, Vilniaus – persikėlė į Voronežą. rašė, kad čia su-
sitelkė daug tautiečių. malvina (sesuo – JAKr) ten nuvy-
ko, aš su mama, juze ir baliu (seserimi ir broliu – JAKr) 
likome. balys parašė juozui Vokietaičiui8, kad priimtų jo 
sesutę. sutiko mane pagloboti. balys palydėjo į traukinį. 
Visur perpildyta, daug kariškių. niekaip netilpau. balys 
paprašė kariškių, kad atidarytų langą ir mane priimtų. 
kariškiai tuoj pat atvėrė langą, smagiai šūkaudami: „Vot 
eto da, s nami baryšnia paedit.“ kai atvykau, Vokietaitis 
paklausė, ar aš, kaip ir mano sesuo malvina, mokysiuos 
gerai. buvau tokia mažutė, išsigandusi mergaitė. tyliai 
sušnabždėjau, kad stengsiuos. bijojau, nes mokiausi ru-
siškoje mokykloje. Prastai žinojau lietuvių kalbos raštą. 
Paglostęs mano galvą, Vokietaitis pasakė, kad esu priim-
ta. nusiuntė į užmiestį, nes mieste vietų jau nebuvo. o 
ten, provincijoje, buvo nusamdytas vasarnamis – „dača 
Perilygina“. netrukus mus aplankė pats Vokietaitis su 
olšausku, Valavičiūte ir kitais pedagogais. jų tikslas – 
rinkti mokinius į pirmą mokytojų kursą. kelios mane jau 
pažinojusios mokytojos pagyrė. Vokietaitis be dvejonių 
mane priėmė.9

Voroneže susitelkė jaunimas, apdovanotas įvairiais 
gabumais. juos globoti stengėsi čia atsidūrę vyresnieji 
tėvynainiai, kurie jau buvo įgiję profesinį išsilavinimą. 
netrukus prasidėjo lietuviški vakarai, atskleidę moks-
leivių talentus ir kultūrinius pedagogų veiklos užmojus. 
nuolat organizuojamuose vakaruose – koncertiniuose 
įvairaus žanro renginiuose pasirodydavo Vinco nace-
vičiaus choras, dainuodavo Paulina Valavičiūtė, adelė 
nezabitauskaitė (vėliau galaunienė). Voronežo lietuvių 
gyvenimą praturtino įsisteigusi teatro mėgėjų kuopelė, 
stačiusi pjeses. čia atsiskleidė būsima profesionali akto-
rė Petronėlė Vosyliūtė (vėliau dauguvietienė)10, gebėjusi 
jaunimą įtraukti į teatrinio meno lankas. su ja, kaip ir su 
adele galauniene, arminaitės ir jos ištikimosios bendra-
žygės toliau palaikė kūrybinius ryšius, aktyviai dalyvau-
damos kultūriniame lietuvos gyvenime. kai ket virtojo 
XX a. dešimtmečio pradžioje Vlada arminaitė įkūrė 
moksleivių teatrą pavyzdinėje kauno 2oje mokykloje, 
Vosyliūtė, kaip ir kitos aktorės – ona ir bronė kurmy-

tės, nastė jurašiūnaitė, elena žalinkevičaitė, mielai jai 
talkino; beje, jos parūpino Valstybinio teatro sceną ar-
minaitės spektakliui Musmirės. galaunienė padėdavo 
mažiesiems pasirodyti muzikiniuose pjesių epizoduose. 
mes – tie mažieji aktoriukai – pamilome ponią eleną: 
ji – kukli dramos aktorė ir mūsų didžiojo kipro žmona – 
nuostabiai gebėjo pradinukus „prijaukinti“ prie scenos 
ypatybių – apšvietimo, dekoracijų bei kitų atributų; ji 
mokė judėti šioje painiavoje ir galop pamiršti salėje sė-
dinčiuosius. tarsi vaikiškų žaidimėlių mes laukdavome 
jos pamokų. ji lavino mūsų balselius, mokė rasti tinkamą 
kalbos intonaciją, tvarkė žodžių tarseną bei kirčiuotę. ža-
linkevičaitės pagalba šiame reikale buvo svarbi; mat kal-
bos raiškai mūsų mokytojosvoronežietės skyrė ypatingą 
dėmesį. Prisimenu vieną jų pastabą: parengiamuosiuose 
kursuose jaunųjų voronežiečių dikciją lavino būsimas 
lietuvos operos ir baleto teatro steigėjas ir jo dirigentas 
juozas tallatkelpša, išugdęs aiškiai artikuliuotos kalbos 
poreikį, privalomą būsimoms mokytojoms.

e l e M e n T o r i u s  S a k a l ė l i S
Voronežietės ypač vertino stasio matjošaičioesmaičio 
elementorių Sakalėlis, kurio pakartotini leidimai paplito 
lietuvoje. šis vadovėlis, kaip ir pedagogams reikšmin-
gos jono murkos knygos11, nuolat gulėjo ant jų stalo. 
beje, mokytojos, susipažinusios Voroneže su elemento-
riaus autoriumi matjošaičiu, ir toliau tęsė su juo dalykinį 
bendravimą. Sakalėlis buvo labai patrauklus ir lengvai su-
prantamas moksleiviams, ugdantis kūrybingumą, veik
los iniciatyvą, meilę gimtinei, tautosakai, poezijos, lite-
ratūros kūriniams, pagarbą vertybėms, ištartam žodžiui 
ir išminčiai.

Prisimenu: mano motina, privalėjusi pokario metais 
vadovautis naujais pradžiamoksliais, sakydavo: „dabar 
išleidžiami vadovėliai gražūs, spalvoti; juos patrauklu 
vartyti, tačiau čia išnykę esminiai dalykai, ugdantys mei-
lę tėvynei, pagarbą kultūrai.“ šiek tiek patylėjusi ji tarė: 
„o kaip norėčiau sugrįžti prie kuklaus, ištikimo ir todėl 
iškilaus Sakalėlio!“ Praslinkus dviem dešimtmečiams, ji 
apsidžiaugė pamačiusi dailininkės albinos makūnaitės 
iliustruotą elementorių Vyturėlį (1973), tačiau teksto tu-
rinys, deja, jos nenudžiugino.

suprantama, šiandien, verčiant išblukusius Sakalėlio 
lapus, nesunku suprasti, kad šio, jau antikvarinio vado-
vėlio turinys – tai sankaupa žinių, kuri rentė asmenybės 
ugdymo pagrindus. o tai savo ruožtu reiškia, kad šiame 
pradžiamokslyje jau glūdi esminiai tautinės mokyklos 
idėjos bruožai. idėjos, kurią toliau plėtodama matjošai-
čio dukra meilė lukšienė kūrė tautinės mokyklos kon-
cepciją; deja, sumanymas buvo numarintas mūsų pasi-
metusios valstybės kanceliarijų akivaruose. Visa laimė, 
kad Vasario 16osios respublika spėjo sukurti tautinę 
švietimo sistemą. ji išugdė tas kartas, kurioms buvo lem-
ta tęsti tautinės kultūros puoselėjimą sunkiais karo ir po-
kario laikais. turime pakankamai argumentų teigti, kad 
Voroneže suklestėjo pirmieji tautinio švietimo pradme-
nų daigai. koks paradoksas! – kovo 11osios respublika, 
tik spėjusi atkurti valstybingumo struktūras, suklupo, 
mėgindama garsiai ištarti mūsų vertybes nusakančius 
žodžius: Tauta, Gimtoji kalba, Patriotas.
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a s M e n y b ė
Vlada arminaitė (1894–1966) buvo veikli ir kūrybin-
ga pradžios mokyklos pedagogų bendrijos asmenybė, 
nusipelniusi visuotinės pagarbos. jos mokinio antano 
balučio prisiminimuose iškilioji pedagogė išliko kaip 
„... rami, nekelianti balso, išmintinga mokytoja – tikra 
auklėtoja. nors jos pamokose nebuvo didaktikos, tačiau 
mes supratome, kaip reiktų teisingai elgtis, kad taptum 
padoriu ir naudingu visuomenei žmogumi; <...> nuošir-
džiai mokė, dažnai mus vertino. todėl dabartinis po-
žiūris, kad, atseit, maži vaikučiai pažymiais neturi būti 
traumuojami, man, švelniai tariant, kelia šypseną. mūsų 
tai netraumuodavo, bet versdavo arba tobulėti, arba pa-
sitempti. nė vienas nebuvome pažeminti ar pašiepti dėl 
savo menkesnių rezultatų.“12

esminius iškilios voronežietės bruožus lėmė kelios 
priežastys; porą iš jų paminėsiu: ji buvo sumani, stipraus 
charakterio ir didelės kompetencijos asmenybė. be to, ji 
pasižymėjo nuosekliu profesiniu patyrimu: jau 1911 m. 
buvo išlaikiusi pradžios mokyklos mokytojos egzaminus 
ir padirbėjusi noragėlių mokykloje; vėliau ji papildomai 
mokėsi ir tobulinosi Voroneže. Vlados arminaitės ben-
dramintėms, baigusioms Voroneže Saulės draugijos pa-
rengiamuosius ir pedagoginius kursus, nepriklausomoje 
lietuvoje buvo suteikti pirmos eilės pradžios mokyklos 
mokytojų vardai, atliktas jų kompetencijos įvertinimas 
(cenzas) ir nurodytos atitinkamos išsilavinimui teisės.

kartą, jau pokario metais, savo motinos paklausiau, 
kaip Vladai pavyko sukurti pavyzdinę mokyklą šan-
čiuose, į kurią stengėsi orientuotis kitos ugdymo įstai-
gos? išgirdau trumpą ir aiškų atsakymą: „ji į mokyklą 
dirbti pakvietė voronežietes, kurių kompetencija ir mo-
ralinėmis savybėmis pasitikėjo. taip ji elgėsi visur, kur 
tik buvo skiriama vadovauti pedagoginei veiklai.“ man 
teko būti arminaičių mokinuku, o vėliau patirti jų ben-
draminčių voronežiečių įtaką mano paties išsilavinimui. 

tad išdrįsiu nusakyti kelias Vlados arminaitės pedago-
gikos ypatybes. Pirma, ji buvo principinga mokytoja, 
ištikima humanistinėms vertybėms; antra, – asmenybė, 
atsisakiusi savo asmeninio gyvenimo, kad visiškai pa-
siaukotų vaikų ugdymui. Trečia, mokyklos klasėje buvo 
atidi kiekvienam mokiniui; ji siekė išryškinti nepakarto-
jamą vaiko individualybę, jo prigimtinius gabumus. Ke-
tvirta, vadovavosi ir kitiems patardavo laikytis skautijos 
priesako tarnauti „dievui, tėvynei ir artimui“. giliai į 
mano sąmonę įstrigo jos teiginys: „mielieji mano moki-
nukai, niekada nepamirškite badenPowello13 priesakos 
skautams – kai baigsite stovyklauti, nepalikite savo pėd-
sakų (šiukšlių), bet palikite savo dėkingumą (nesužalotą 
gamtą).“ tai principai, kuriuos Vlada arminaitė įdiegė 
mums – savo skautukams, su ją kartu žygiavusiems lie-
tuvos pamiškių ir klonių takais.

Veikla skautijos baruose Vladą arminaitę suartino 
su įžymia prieškario veikėja magdalena avietėnaite, 
ėjusia atsakingas pareigas lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijoje. būtent ji įtraukė arminaitę į skautijos įkūrė-
jo sero badenPowello sutikimo lietuvoje dienotvarkės 
programą. šis ypatingas mūsų skautams įvykis, kaip ir 
bendra patriotinė nuotaika bei abipusis pasitikėjimas, 
šias dvi iškilias lietuvos moteris suartino. jų bendrystė 
reiškėsi ne tik skautijos, bet ir pedagoginiuose jaunimo 
ugdymo reikaluose, ypač iškilus dvasinių vertybių pasi-
rinkimo klausimams. Pirmaisiais okupacijos metais jos 
drąsiai stojo ginti valstybės ir tautos vertybes, pradėtas 
naikinti užplūdusių atėjūnų. avietėnaitė, kaip plataus 
akiračio ir visapusio išsilavinimo žmogus, stengėsi pa-
dėti pedagogams – ji dosniai dalijo savo patirtį, įgytą 
organizaciniame darbe, nuoširdžiai domėjosi arminai-
čių įkurtu moksleivių teatru, teikė patarimus įvairiais 
kultūros klausimais.

Prisimenu pirmuosius gyvenimo „po stalino sau-
le“ metus. turėjo vykti Pirmasis sovietmečio mokytojų 

Voronežo kursantės: 
sėdi (iš kairės) – sofija 
arminaitė, benedikta 
brėdikytė, marija 
šalnaitė; stovi antra 
iš kairės – mykolina 
obelenytė; 1917
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suvažiavimas kauno sporto halėje, kurioje taip neseniai 
džiūgavome mūsų krepšininkų pergale čia suruoštame 
europos turnyre. mano mama suskubo ruoštis į šį vie-
šą „raudonųjų“ renginį. norėjosi ir man eiti kartu, bet 
motina, spėjusi Voroneže patirti „revoliucinį“ terorą, 
nesutiko išpildyti mano norų; mat baiminosi, kad tokia-
me masiniame „bolševikų“ sumanytame renginyje gali 
nutikti nemalonių dalykų. Praslinkus dviem dešimt
mečiams, kai susirinkdavome arminaičių „prieglobsty-
je“, – taip vadinome voronežiečių sueigų vietą, – suži-
nojau iš jų, kad centrinę minėto mokytojų suvažiavimo 
tribūnos vietą užėmė naujieji okupacinio režimo statyti-
niai: justas Paleckis, antanas sniečkus, mečys gedvilas 
ir kitos marionetės. mano mokytojos pasipiktino, kai 
priekyje išvydo sniečkų; mat jos prisiminė chuliganiš-
kus jo – įžūlaus bei nesutramdomo bernioko – išdaigas 
Voroneže, įžeidžiančias garbingų pedagogų autoritetą. 
ir štai dabar kalbėtojai, imituodami revoliucionieriams 
būdingą įkarštį, šūkavo garsiame lietuvos sporto centre 
apie „nuostabią“ ateitį, apie naujus pedagogams skirtus 
uždavinius ir negailestingą kovą už pasaulio „šviesią“ 
ateitį. staiga grupė patriotiškai nusiteikusių mokytojų 
atsistojo ir užgiedojo lietuvos himną. tarp jų pirmosios 
pakilo arminaitės ir jų kolegės. suvažiavimo dalyviai, 
kurių susirinko veik 10 000, vieningai užgiedojo tautą 
vienijantį kudirkos kūrinį, tuomet paskelbusį visuoti-
nį pasipiktinimą režimu. kilo sąmyšis, užsibaigęs gana 
taikiai. tik vėliau, prasidėjus susidorojimams su inteli-
gentija, paaiškėjo patriotiško išsišokimo pasekmės, skau-
džiai palietusios aktyviuosius pedagogus.

Prieškariu Vlada ir sofija arminaitės pedagoginės 
veiklos baruose bendravo su šveicarų kilmės ištikimu 
mūsų kultūros gerbėju, atsikuriančios lietuvos kariuo-
menės savanoriu juozu eretu (joseph ehret). netrukus 
jis tapo įkurto lietuvos universiteto teologijosfilosofijos 
fakulteto profesoriumi. šis plataus išsilavinimo moks-
lo vyras, apgynęs filosofijos daktaro disertaciją, skirtą 

fribūro jėzuitų teatrui, pradėjo kauno dramos studijoje 
dėstyti meno istoriją bei visuotinę literatūrą, tad, supran-
tama, jautė malonią pareigą konsultuoti Vladą rašant sce-
ninius veikaliukus moksleivių teatrui. ir ne vien tai – juos 
siejo bendros idėjos ir veikla pavasarininkų, ateitininkų 
bei skautininkų gretose. juos taip pat vienijo sveiko gy-
venimo, blaivybės reikalai. šiame bare Vlada arminaitė 
susitiko ir su karoliu dineika; intelektiniai ryšiai su juo 
nenutrūko ir vėliau – pokariu.

nuoširdi bendrystė siejo seseris arminaites su 
biblio grafu juozu rimantu ir jo žmona archeologe ri-
mute jablonskyte. bendrystę lėmė jų prieškarinė veikla 
skautijos baruose; tad voronežiečių susitikimuose jos 
emocingai dalydavosi prisiminimais. jablonskytė pa-
sakodavo apie studijas Vytauto didžiojo universitete, 
apie bičiulystę su marija alseikaite (vėliau gimbutienė). 
mokytojos taip ir iki gyvenimo pabaigos liko ištikimos 
skautijos idealams. jos mielai prisimindavo stovyklavi-
mo dienas kačerginės miškelyje, lietuvos skaučių suva-
žiavimą Pažaislio pušyne (1938). įdėmiai klausydavausi 
buvusių skaučių pasakojimų, kurių epizoduose ir aš pats 
esu dalyvavęs; mat mano motina veik visuomet į stovy-
klas pasiimdavo ir savo sūnelį, jau dėvintį „vilkiuko“ 
(jauniausio skautuko) uniformą.

Prisimenu nuostabias popietes, kai voronežiečių 
pastogėje jablonskytėrimantienė skaitydavo ištraukas 
iš selmos lagerlöf kūrinio Sakmė apie Gestą Berlingą, ku-
rio tekstą ji tuomet (1956–1958) vertė. mat mūsų būsimoji 
archeologė, dar nebaigusi gimnazijos, pradėjo savaran-
kiškai mokytis švediškai, o vėliau, bendraudama su bi-
čiuliais iš skandinavijos14 ir kiek pasimokiusi kursuose 
geteborge, pramoko kalbėti sklandžiau; ją domino taip 
pat ir norvegų kalba. karas, deja, sugriovė realius ketini-
mus studijuoti stokholme. tačiau jos bičiulės marijos al-
seikaitės gyvenimo kelias pasisuko kita kryptimi – prie-
vartinė išeivystė suteikė jai galimybes jaV mokslinėse 
institucijose plačiai išskleisti kūrybinės veiklos sparnus. 

būsimos 
mokytojos 
Perilygino dačoje
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rimutei teko be jokių prošvaisčių savo polėkių sparnus 
žaloti atsitrenkiant į neįveikiamą režimo „geležinę už-
dangą“. nors rimutę ir mariją siejo studijų dienų bičiu-
lystė, tačiau susitikimai, praslinkus daugiau kaip trims 
dešimtmečiams, buvo šaltoki: po mandagumo forma sly-
pėjo nesutampančios pasaulėjautos, nulemtos gyvenimo, 
studijų ir veiklos skirtingo turinio kultūrose. analogiš-
kus prasilenkiančių kultūrų pėdsakus juto arminaitės, 
kai atsirado galimybės bent paštu ar telefonu bendrauti 
su jaV gyvenančia seserimi marija ir jos šeima.

sugrįžkime vėl į voronežiečių pamėgtą pastogę. ri-
mutė jablonskytė čia susikaupusi ir išraiškingai skaitė 
selmos lagerlöf sakmės vertimo ištraukas. susirinkusieji 
arminaičių namuose susižavėję klausydavosi jaudinan-
čios istorijos apie dramatišką jaunų žmonių meilę. siužeto 
intriga rutuliojosi rūsčioje skandinaviškos gamtos pano-
ramoje, kur tarp uolėtų fiordų slapstėsi troliai, stebintys 
sunkios žemdirbių bei žvejų kasdienybės įvykius. 

nelegali pasipriešinimo režimams veikla karo ir po-
kario metais Vladą arminaitę artimai susiejo su juozu 
rimantu. jie abu bendradarbiavo su Vyriausiuoju lie-
tuvos išlaisvinimo komitetu (Vlik). kaip liudija mano 
motinos prisiminimai, Vladą arminaitę į rezistencinę 
veiklą įtraukė vienas iš aktyvių Vlik įkūrėjų ekonomis-
tas stasys lūšys – jauniausios arminaičių sesers marijos 
vyras, kuris per 1941 m. birželio sukilimą parašė istorinę 
lietuvos valstybės atkūrimo deklaraciją. mano motina, 
pasakodama apie to meto įvykius, prisiminė, kad Vla-
da arminaitė dalyvavo rašant bei redaguojant minėtos 
deklaracijos tekstą15. Pogrindžio radijas tuoj pat po su-
kilimo paskelbė patriotinę arminaitės kalbą, pasirašy-
tą „saulutės“ slapyvardžiu. Viešinant šią kalbą talkino 
magdalena avietėnaitė, įgijusi autoritetą ir darbo patirtį 
spaudos biuro tarnyboje. arminaitės kalbos tekstas, kaip 
ir jos veikla tautiniame skautų judėjime bei Vlik, vėliau 

tapo nemalonios patirties priežastimi: ją kelis mėnesius 
tardė nkVd pareigūnai, bet, ačiū dievui, jiems nepa-
vyko rasti įkalčių. tais laikais žiauriam nuosprendžiui 
įkalčių ieškoti nereikėjo – pakaktų tik formalaus apkal-
tinimo. tarp kauno mokytojų sklido gandas, kad Vladai 
arminaitei iš bėdos išsisukti padėjo buvęs jos mokinys, 
neaiškiais keliais patekęs į čekistų gretas. taip jis išreiškė 
dėkingumą iškiliai mokytojai.

dar ir šiandien prisimenu šiurpų įvykį, grėsmingai 
palietusį mokytojas arminaites, o ypač žiauriai užklupu-
sį rimutės ir juozo rimantų šeimą. tai buvo 1951 metų 
spalio pirmomis dienomis. tuomet gyvenau radastų 
gatvės 19 name ir buvau jau baigiamo išdraskyti kauno 
universiteto antro kurso studentas. šalia mūsų esančia-
me name įsikūrė rimantai; jie čia su ką tik gimusiu savo 
pirmagimiu gyveno, nuomodamiesi buvusios daininin-
kės marijos lipčienės butą. beje, jos karmen ir madale-
nos (operoje Rigoletas) vaidmenis buvau gerai įsiminęs, 
bet tas faktas man nesutrukdė apkulti jos lepinamą anū-
kėlį saulių, nuolat triukšmaujantį mūsų palangėje. ir 
štai vieną ankstyvą rytą, dar prieš aušrą, mus pažadino 
išklerusio sunkvežimio burzgesys ir nuožmios kariškių 
komandos. mano mama, išbėgusi į kiemą, mato: riman-
tus „išveža“ (tremia į sibirą). buvome sukrėsti ir nustebę, 
nes tikėjome, kad tos represinės priemonės jau tik praei-
ties košmarai, mus iki tol kankinantys naktimis, kai tik 
pasigirsdavo motorų gaudesys. mama, suvokusi, kokia 
galėtų būti nelaimės priežastis, man sako: „bėk pas ar-
minaites; gal jų dar neveža, tad suspės jos bent laikinai 
pasislėpti mūsų bute arba pas kaimynus.“ lekiu padu-
sęs perspėti mano iškiliąsias mokytojas. ačiū dievui, čia 
ramu. Vlada arminaitė, tarusi man, kad jos kelias dienas 
nakvos pas kaimyną karolį dineiką, mane pasiunčia su 
nelemta žinia pas galaunes. čia taip pat ramu. jie turėjo 
telefoną (pokariu – tai retenybė), tad puolė skambinti į 

stovi iš kairės – sofija arminaitė, 
iš dešinės – benedikta brėdikytė; 
sėdi – Vlada arminaitė, mykolina 
krikštopaitienė; 1929
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Vilnių jablonskiams. Paminėtas, visus išgąsdinęs nakties 
epizodas rimantų šeimai baigėsi laimingai. juos, dar ne-
įgrūstus į ešeloną, išgelbėjo rimutės tėtis – garsus lietu-
vos akademikas, tuoj pat susisiekęs su bolševikų valdžia.

M o K s l e i V i ų  T e aT r a s
iki šiol neaptikau rimtesnio rašinio apie Vlados arminai-
tės steigtą ir kūrybingai puoselėtą moksleivių teatrą. ir 
vis dėlto nutylėti šį trumpą mūsų teatro istorijos epizo-
dą nederėtų. moksleivių teatras, pastatęs kelias pjeses, 
su pasisekimu parodytas Valstybės teatre ir kitur, turėjo 
stiprų pedagoginį poveikį: mokiniai, vaidinę arminaitės 
režisuotuose spektakliuose, tapo nuolatiniais teatrinio 
meno gerbėjais. tai paliudijo buvusieji aktoriukai – jau 
pagyvenę piliečiai, dažnai sutinkami teatriniuose bei 
koncertiniuose renginiuose.

šiokiu tokiu asmeniniu patyrimu galiu pasigirti: 
dalyvavau moksleivių teatro spektaklyje Musmirės16; 
jame su pabrėžtinu patosu atlikau „svarbų“ baravyko 
vaidmens epizodą: iškilmingai paskelbiau nuosprendį 
musmirėms. mat pasmerkimo nusipelnė raudongalvės 
gražuolės, paklususios klastingos raganos gundymui: 
jos – tos begėdės, kad apsisaugotų nuo grybautojų, ištepė 
savo skrybėlaites gyvatės nuodais. esminį pjesės vaid
menį atliko pati pjesės režisierė arminaitė. ji per repeti-

cijas mėgo scenoje tapti miško laime – gėrį skleidžiančia 
būtybe. mums – miško grybukams – jos persikūnijimas 
tapdavo reikšmingu stimulu natūraliai įsijausti į vai-
dmenis: mūsų įstabioji mokytoja tarsi geroji girios dva-
sia mus sergėjo ir savo autoriteto valia vedžiojo scenoje. 
taip gimdavo nauja tikrovė – pasakos pasaulis; čia ir au-
galai, ir gyvūnai prabildavo visiems suprantama kalba, 
čia vykdavo įstabūs nutikimai, svyruojant tarp pareigos 
ir malonumų geismo. Pasitelkusi teatrinį stebuklą ši ge-
roji fėja, apsireikšdama išmintį skleidžiančios žiniuonės 
įvaizdžiu, globojo savo mokinukus, pavirtusius svarbiais 
miško veikėjais. ir štai uždanga nusileidžia ir, gaudžiant 
žiūrovų aplodismentams, vėl bent tris kartus pakyla. 
man buvo liūdna, kad taip staiga pranyksta toks žavus 
pasaulis, pilnas paslaptingų ženklų ir siluetų. tai buvo 
pirma akivaizdi pamoka: galop viskas realiame pasauly-
je privalo baigtis. tuo metu su tuo „žiauriu“ faktu man 
buvo sunku susitaikyti. šiandien visa tai prisimindamas, 
suprantu, kad šiame mažame ir paprastame sceniniame 
veikaliuke glūdėjo gili išmintis – „privalome gyventi ne 
vien sau, bet taip pat ir dėl kitų“.

Voronežiečių pedagogai ypač vertino klojimo teatro 
ir Vargo mokyklos nuopelnus tautinės savimonės ugdy-
mui. jie nuolat pabrėždavo improvizacijų bei literatūros 
kūrinių inscenizavimo reikšmę pedagoginei veiklai. Pri-
simenu, mano motina, kaip ir jos bendramintės mokyto-
jos, dažnai pamokas pagyvindavo literatūrinėmis impro-
vizacijomis; netgi tapo tradicija mokslo metų pabaigos 
proga parengti mokinių teatralizuotus vakarus – statyti 
pjeses ar paruošti koncertus. ta tradicija išliko ir pokario 
metais. Prisimenu, mano klasė, artėdama 1949 m. prie vi-
durinės mokyklos (kauno Viii – dabar Saulės gimnazijos) 
baigimo slenksčio, paruošė išleistuvių vakarui čaikovs-
kio operos Eugenijus Onieginas dvikovos epizodą. tai pa-
daryti turėjome realias galimybes – mat tarp mūsų buvo 
muzikos mokykloje besimokančių moksleivių. turėjome 
savo akompaniatorių, tenorą, baritoną ir kitų vokalistų. 
beje, du iš jų, vėliau baigę konservatoriją, tapo kauno 
muzikinio teatro solistais.

moksleivių teatre, įkurtame voronežiečių mokytojų 
pastangomis, buvo statomos įvairios pjesės, pasakų ins-
cenizacijos, taip pat Vlados arminaitės parašyti sceniniai 
veikaliukai. jie buvo rodomi mokyklose, gamtos aikšte-
lėse; keli spektakliai Valstybiniame teatre tapo mūsų, ži-
noma, ir mūsų tėvų pasididžiavimu. juose dalyvavome 
su pakiliu džiaugsmu, nes siužetai buvo ne tik artimi 
pradinukams, bet ir atspindėjo jų dalyvavimo pasakoje 
lūkesčius.

teatras, žadindamas patriotišką jauseną, pagarbą 
humanistinėms vertybėms, atliko garbingą misiją: jis ne 
tik realizavo lietuvoje skautijos idėją, bet ir klojo pilie-
tinio sąmoningumo pagrindus. netrukus dalis aktoriu-
kų pakilo pirmu skautų organizacijos laipteliu – jie tapo 
arminaitės įkurtos šančių jaunesniųjų skautų draugovės 
„vilkiukais“ ir „paukštytėmis“ (taip buvo vadinami ma-
žieji skautukai).

Prie atsiminimų apie moksleivių teatrą netikėtai 
sugrįžau 2014 m. gegužės 9 d., kai buvau pakviestas į 
Vilniaus m. daukšos vidurinės mokyklos aktų salę susi-
pažinti su moksleivių spektakliu Vėtrungių vaikai17. ste-

mykolina krikštopaitienė, Vlada arminaitė, benedikta brėdikytė; 
1930
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bėdamas veiksmą, nejučia lyginau pjesę ir šių dienų at-
likėjus su savo vaikystės Musmirių spektakliuku. manau, 
estetinė abiejų sceninių pastatymų konceocija bei etinės 
jų turinio prasmės žiūrovams turėjo kelti pasigėrėjimą. 
tačiau išryškėjo ir akivaizdūs skirtumai – dabartiniam 
pastatymui trūko aiškios kalbinės artikuliacijos, veiks-
mo raidos logiškumo; pats kūrinėlio siužetas išradingai 
skleidėsi tarsi spalvinga nuotaikų bei improvizacijų mo-
zaika, atspindinti XXi a. visuomenės sąmonės sumaištį. 
man asmeniškai svarbu buvo tai, kad čia esmingai su-
tapo praeities ir dabarties kartų išreikšti vertybiniai ak-
centai, nusakomi pareigos, ištikimybės, meilės tėvynei 
ir artimui, atsidavimo kilniam tikslui sąvokomis. Pajusti 
tokį vertybinį tęstinumą buvo tikra palaima, kviečianti 
neprarasti pasitikėjimo ateitimi vilties.

i n  M e M o r i a M
Pasibaigus kunigo ričardo mikutavičiaus ritualui, pa-
garbiai nuaidėjusiam Petrašiūnų kapinių pušynėlyje, at-
sisveikinome su Vlada arminaite (1966). ši rimties minu-
tėlė atgaivino praeities epizodus. susijaudinęs ištariau: 
„lai jūsų ori laikysena kritinėse situacijose, visur ir vi-
suomet principinga elgsena mums lieka vertingo gyve-
nimo įprasminančiu simboliu.“ kaip liudija išlikę užrašų 
lapeliai, tai buvo paskutinio sakinio citata iš mano žodžio 
iškiliai mokytojai, pasiųsto į dausas.

tautos atgimimo ąžuolyne šalia gimtosios patriar-
cho jono basanavičiaus sodybos 1996 m. pavasarį buvo 
pasodintos keturios liepaitės, skirtos atminti voronežie-
čių – pirmųjų Vasario 16osios lietuvos mokytojų Vla-
dos ir sofijos arminaičių, marijos šalnaitėsbalutienės, 
mykolinos obelenytėskrikštopaitienės – nuopelnus. Po 
ketverių metų (2000) buvo atidengta buvusios 2osios 
šančių mokyklos pastato sienoje lenta18, skirta šios pa-
vyzdinės mokyklos įkūrėjai, žymiai pedagogei ir skauti-
ninkei Vladai arminaitei atminti.

2014, lapkritis

1 šiame tekste „voronežietėmis“ bus vadinama mokytojų plejada, 
įgijusi profesinį pasiruošimą Voroneže, kur buvo susibūrusi didelė 
per Pirmąjį pasaulinį karą evakuotų lietuvių dalis.

2 Kauno tiesa, 1992, gegužės 21.
3 keli šiai temai svarbūs faktai: „1916 m. pradžioje Voroneže veikė 

Saulės draugijos parengiamieji kursai, juose mokėsi 77 vaikinai ir 16 
merginų, pedagoginiai kursai (31 mokinys), buhalterijos kursai (29 
mokiniai), vėliau atidarytos dvi Saulės draugijos dviklasės pradinės 
mokyklos, Vilkaviškio berniukų gimnazija. įsteigta vaikų prieglau-
da. be to, buvo organizuojami vakariniai kursai, vasaros kursai 
mokytojams, o 1917 m. įsteigtas mokytojų institutas ir liaudies 
universitetas. išvardintose mokyklose dirbo žymūs pedagogai, daug 
prisidėję prie nepriklausomos lietuvos švietimo sistemos kūrimo.“ 
Vida Pukienė. Voronežas – lietuvių švietimo židinys Rusijoje Pirmojo 
pasaulinio karo metais // Istorija. Mokslo darbai. – Vilnius, 2008, t. 70, 
p. 17.

4 Plačiau apie j. Vokietaitį, s. kymantaitę bei kitus voronežiečių pe-
dagogus papasakota rankraštyje: m. balutienėšalnaitė. Atsiminimai 
(kaunas, 2008, 40 p.). tekstas saugomas antano balučio šeimos 
archyve. šių atsiminimų tekstą ruošiamasi deponuoti švietimo 
muziejuje kaune.

5 Prie arminaičių būrelio epizodiškai prisidėdavo ir kiti su mokytojo 
profesija ar skautų judėjimu susiję asmenys: elė barščiauskaitė, 
marija Vizgirdaitė (tapytojo Viktoro Vizgirdos sesuo), radziuky-
naitė, Paulius su kazimiera kairiūkštytegalauniene, Pedagogikos 
muziejaus įkūrėjo Vinco ruzgo ir operos solisto antano kučingio 
šeimos bei kiti. čia užsukdavo juozas rimantas, rimutė jablonsky-
tėrimantienė; vėliau dažni svečiai – gydytojas Petras tulevičius, 
kunigas ričardas mikutavičius; pastarasis kreipdavosi į arminaites 
taip: „mano didžiai gerbiamos mokytojos“; jam buvo lemta 1966 m. 
atlikti Vlados arminaitės, o 1985 m. sofijos arminaitės laidotuvių 
apeigų ceremonialą Petrašiūnų kapinėse kaune.

6 draugijos komiteto pirmininkas martynas yčas, nariai – Petras 
leonas, antanas smetona, emilja ir antanas Vileišiai, konstantinas 
olšauskas.

7 V. Pukienė. Op. cit., p. 17–27.
8 juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, chorvedys, visuomenės 

veikėjas. Saulės draugijos mokytojų kursų vadovas (1907–1914), 
pertvarkęs Saulės mokytojų kursus į Saulės mokytojų seminariją; 
jos direktorius (1918–1925); lietuvos švietimo ministerijos Pradžios 
mokslo direktorius (1919–1931), vėliau kauno burmistras, mokytojų 
kursų steigėjas.

9 tekstas saugomas juozo a. krikštopaičio šeimos archyve.
10 P. Vosyliūtė, baigusi martyno yčo gimnaziją Voroneže, 1918 m. 

išvyko į maskvą mokytis teatrinio meno Proletkulto dramos studijoje. 
11 Voronežietės plačiai naudojosi jono murkos knygomis Vaikų darby-

mečiui, Metodikos etiudai, Diktantai bei kitais šio autoriaus darbais. 
lankydamasis mano motinos bendraminčių mokytojų namuose, 
nuolat matydavau šiuos vadovėlius ant jų darbo stalo.

12 antanas balutis. Mano pirmoji Mokytoja ir jos bičiulės. rankraštis, 
deponuotas balučių šeimos archyve. kaunas, p. 1.

13 lordas robertas badenPowellas, didžiosios britanijos karininkas, 
generolas – Pasaulinio skautų judėjimo įkūrėjas; 1933 m. lankėsi 
lietuvoje.

14 tie draugai ir bičiuliai – skautų suvažiavimų bei stovyklų ben-
dražygiai.

15 Pokario metais stasys lūšys garsėjo kaip mūsų išeivijos politikas, 
gyvenantis ir aktyviai veikiantis jaV. čia jam teko bendradarbiauti 
su magdalena avietėnaite, kuri prieškariu bei karo metais, arti-
mai bendraudama su jo žmonos seserimi Vlada arminaite, buvo 
viešėjusi lūšių name kaune.

16 a. didžiulytė. Musmirės, 2jų veiksmų scenos vaizdelis. – lietuvos 
reikalų komisariato spaustuvė, Voronežas, 1918, 47 p. tai lietuvos 
reikalų komisariato kultūros ir švietimo leidinių Vaikų knygynėlis 
serijos 20oji knygelė. ji, kaip ir kiti serijos leidiniai, vėliau (prieš-
kariu) buvo pakartotinai išleisti ir išdalyti mokykloms. knygelę, 
kaip man brangų atminimą, saugau iki šiol.

17 šią kolektyvinės kūrybos pjesę pastatė kino režisierius antanas 
maciulevičius, vadovaujantis savo įsteigtai kūrybinių galių ugdymo 
studijai Kastalija.

18 atminimo lenta įmūryta fasadinėje buvusios 2osios pradinės 
mokyklos sienoje. Pagerbimo ceremonija vyko 2000 m. gruodžio 
8 d.: 13 val. šv. mišios šančių bažnyčioje, 14 val. lentos atiden-
gimo aktas prie sandėlių gatvės 7o namo. atminimo įamžinimo 
iniciatoriai – seserų arminaičių mokiniai antanas balutis ir juozas 
a. krikštopaitis; jiems talkino lietuvos skautijos organizacinis 
komitetas ir kauno savivaldybė.
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Daugeliui mūsų dailės mylėtojų Petras repšys 
pirmiausia yra jau legendinėmis tapusių freskų 
autorius, tačiau nuo studijų kauno dailės mo-

kykloje metų būtent piešinys ir grafika yra tos jo dau-
giabriaunės kūrybinės veiklos sritys, kuriose klojami 
pamatai savitam mitopoetiniam pasaulio suvokimui ir 
aprobuojamos naujos tikrovės apmąstymo galimybės. 
atkaklaus fanatiško darbo, nerimasties, skausmingų ne-
tekčių lydimas gyvenimas sustiprina šio gaivališkos pri-
gimties dailininko pojūčius. savo vaizdinga, asociatyvia 
ir šiurkštoka plastine kalba, kurioje prasiveržia žmogaus 
būties laikinumo tragizmas, repšys prabyla apie išskir-
tinę istorinės atminties ir pagarbos dramatiškai lietuvos 
kultūros istorijai svarbą. jo kūryboje daug užslėpto, ne-
demonstruojamo tragizmo, liūdesio, melancholijos; kū-
riniams būdingas stiprus kultūrinio angažuotumo jaus-
mas, gelminio ryšio su tėvynės istorija, liaudies meno 
tradicijomis, mitais, legendomis ieškojimas. niekuomet 
anksčiau grįžimas prie savo tautos kultūros tradicijų iš-
takų ir mitopoetinio vientisumo ilgesys taip stipriai ne-
veikė nonkonformistinės pakraipos lietuvių menininkų, 
kaip vėlyvojo sovietmečio tarpsniu.

repšys greta s. gedos, a. švėgždos, V. kisarausko, 
V. antanavičiaus, a. kmieliausko, a. cukermano, l. ka-
tino, b. kutavičiaus, o. balakausko, b. radzevičiaus, 
m. martinaičio, V. luckaus, j. jurašo, a. Vaitkaus (prie 
šių vardų pridurčiau ir lietuvoje dirbusį unikalaus ta-
lento latvių pantomimos teatro režisierių m. tenisoną) 
geriausiai atspindi mūsų vėluojančio „tragiškojo moder-
nizmo“ adeptų kovą ginant autentiško meno principus. 
tai tiesioginiai j. Vienožinskio, V. mykolaičioPutino, 
l. truikio, j. miltinio ir kitų tautinės mūsų kultūros kū-
rėjų pasėtų sėklų ir ilgai, atkakliai puoselėtų ūglių vai-
siai. tai pagrindinis nesutraiškytas, sovietinei ideologijai 
oponuojantis mūsų meno raidos stuburkaulis, kuris susieja 
gyvybingiausias tarpukario lietuvos dvidešimtmečio ir 
pažangiausias dabartinio meno raidos tendencijas.

repšio grafikos kūriniai išsiskiria savita vaizdinių 
sistemų simbioze, polinkiu į metaforišką, poetinį, aso-
ciatyvų tikrovės suvokimą, gausiu įvairių šriftinių ir 
kaligrafinių struktūrų pasitelkimu. kūrinių temos yra 
įvairios, jie sukurti skirtingomis grafikos technikomis, 
tai – dažniausiai linoraižiniai, litografijos, ofortai, eks-
librisai. grafika glaudžiai siejasi su piešiniais, atliktais 

a n t a n a s  a n d r i j a u s k a s

Metaforiška Petro repšio 
grafikos ir skulptūros 

pasaulio poetika

paprastu pieštuku, tušu, skystu tušu ir įvairiomis miš-
riomis technikomis.

Pamėgtuose ofortuose meistriškai išnaudojamos ta-
kių stilizuotų kontūrų, išraiškingų linijų, apibendrintų 
simbolinių vaizdinių teikiamos meninės išraiškos gali-
mybės. svarbi grafikos ir piešinio estetikos nuostata yra 
ilgai brandinamas, neretai dėl kūrybos proceso ypatumų 
spontaniškas „idėjos perteikimo“ konkrečioje medžia-
goje principas. jo esmė – energetinis asociacijų srauto 
perkėlimas iš vidinio asmenybės pasaulio į alogiškais 
ryšiais susijusias vizualines struktūras. šioje spontaniš-
koje meninės kūrybos koncepcijoje pagrindinis dėmesys 
sutelkiamas ne į realistinį tikrovės atspindėjimą, o į su 
keisčiausiais vaizduotės ir fantazijos polėkiais susijusių, 
sapno būsenai artimų siužetų kūrimą. Vos ne pasąmo-
ninės improvizacinės kūrybos formos čia ilgainiui evo-
liucionuoja prie vis didesnio laisvėjimo nuo realistinio 
tikrovės atspindėjimo, todėl auga kuriamų meninių vaiz-
dinių sistemų metaforiškumas ir simboliškumas. meis-
trišką operavimą užšifruotais rašmenimis, simboliais, 

P e t r a s  r e P šy s . Autoriaus medalis, 1977



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 4 ,  N R .  4  ( 5 8 9 )  25

ženklais, kaligrafinėmis struktūromis, įvairiais erdvi-
niais ir laikiniais planais papildo techninių detalių atliki-
mo kruopštumas ir preciziškumas. naudojama grafinės 
išraiškos formų įvairovė atskleidžia aukštą dailininko 
profesionalumą. jis kartais sąmoningai imituoja visai 
nepaprastą, tačiau išoriškai neįmantrų paprastumą, kurį 
galima drąsiai laikyti savitu stilistiniu repšio grafikos ir 
piešinio bruožu.

Pradėjęs nuo objektyvaus realistinio tikrovės vaiz-
davimo, dailininkas grafikoje evoliucionuoja į subjek-
tyvų tikrovės interpretavimą, ženklintą ryškiu sudėtin-
gos kūrėjo asmenybės antspaudu. šis introvertiškėjimas 
tiesiogiai siejasi su gilėjančiu atsiribojimu nuo išorinės 
veiklos ir užsisklendimu savo lakios vaizduotės polėkių 
pasaulyje. skirtingo žanro ir funkcinės paskirties įvairio-
mis technikomis sukurti repšio grafikos darbai moder-
nios lietuvos dailės istorijoje išsiskiria savitu santykiu 
su vaizduojamaisiais objektais, skirtingomis emocinė-
mis nuostatomis, specifiniais kompozicinių problemų 
sprendimo ypatumais, atlikimo manieros kruopštumu. 
daugeliui jų būdingas metaforiškumas, asociatyvios 
siurrealistinės vaizduotės polėkiai, įvairios potekstės, 
neišsakymai, užuominos apie kitą, greta besiskleidžian-
čią, slėpiningumo kupiną metafizinę realybę. „kai pirmą 
kartą pamačiau dali, galvojau, kad man kraujas burnoj. 
aš tikrinau, kartkartėm nusispjaudamas. bet  jis mane 
liguistai traukė. Po to prie jo pripratau (su kitais siurre-
alistais susipažinau labai vėlai). Pradėjau suvokti, kad 

svarbu ne tik poezija ir fantazija, bet kad grožis privalo 
turėti nuodų, kitaip jis netikras.“1

neretai keistai atrodantys sunkiai suderinami archa-
jiški ir siurrealistiniai įvaizdžiai, išnyrantys konkrečiuo-
se grafikos kūriniuose, yra tik mažytis kito vaizduotės 
sukurto mitopoetinio pasaulio fragmentas. šiame archa-
jiškos pasaulėjautos paveiktame pasaulyje regime daug 
mįslingų, paradoksalių metafizinei tapybai ir siurrealiz-
mui būdingų sugretinimų. Pavyzdžiui, jo paradoksalių 
vaizdinių sistemoje greta išvysime sveriamą svarstyklėse 
poetą gedą, žirafų sterblėse rūkančius vaikus, medžius 
su gandralizdžiais ant žmogaus galvos, medžio viršū-
nėje kabantį lopšį su kūdikiu ir kitus iracionalia logika 
dvelkiančius vaizdinius.

ankstyvojoje grafikoje ryškėja repšio kūrybai bū-
dinga konfrontacija su išsisėmusiomis realistinės dailės 
tradicijomis ir gaivališkas siekis, modernizuojant ir kartu 
archaizuojant, priartinant ją prie vientiso pirmapradžio 
mitinio pasaulio suvokimo, kūrybos polėkyje nutrinti 
ribas tarp skirtingų būties formų, tikrovės ir vaizduotės, 
sapno ir budrumo, meno rūšių, išryškinti tai, kas sieja jų 
vidinę muzikalią formų architektoniką. Pagrindinė jun-
giamoji skirtingų meno rūšių ir vaizdinių sistemų gran-
dis čia yra piešiniuose ir grafikoje viešpataujanti linija. 
ji yra įvairi savo raiškos galimybėmis ir funkcijomis: pul-
suojanti gaivališka energija ir statiška, subtiliai elegantiš-
ka ir šiurkšti, lanksti ir kampuota, gyvybinga ir sustingu-
si, vientisa ir trūkinėjanti... įvairių periodų kūriniuose ji 

P e t r a s  r e P šy s . legendos Eglė 
žalčių karalienė (tekstas P. repšio) 
iliustracija, 1967
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dažnai keičia savo plastinius pavidalus, vaidmenis kom-
pozicinėje kūrinių struktūroje, įgauna naujus stilistinius 
bruožus neprarasdama emocinio poveikio galios.

galingas dailininko temperamentas atsispindi įvai-
riuose grafinės repšio kalbos komponentuose, tačiau 
šis kompozicijose vyraujantis linijinis leitmotyvas sklei-
džiasi įvairiomis kryptimis: modeliuojant formas, spren-
džiant erdvines kompozicines problemas, naudojant 
plastines meninės išraiškos priemones. linijinis piešinys 
yra tas efektingas idėjos ir meninio sumanymo išraiškos 
instrumentas, kuris jautriai perteikia gaivališkus, sun-
kiai tramdomus kūrėjo vaizduotės polėkius, supančio 
gamtos, socialinio pasaulio, istorijos procesų įvairovę, 
gimdo netikėtus kompozicinius sprendimus, išryškina 
tikrovės formų grožį ir taurumą. įgaudamas skirtingas 
funkcijas, jis lydi grafikos, freskos, skulptūros kūrinius, 
visus kūrybos proceso etapus nuo pirminio, dar visiškai 
chaotiško meninio sumanymo užuomazgų iki praktinio 
jo įgyvendinimo.

taigi linijinis piešinys yra pagrindinis veiksnys, jungian-
tis Repšio kuriamų vaizdinių sistemas. jis yra tikslus, aiškus 
ir išraiškingas; visos šios savybės yra milžiniško kasdie-
nio ir kruopštaus darbo su pieštuku rankoje rezultatas. 
skirtingus pavidalus įgaunančiose gyvastingose linijose, 
ritmingoje muzikinėje jautrių spontaniškų brūkšnių kai-
toje atsiskleidžia slėpiningi kūrėjo minčių ir dvasios po-
lėkiai. Valinga ir lanksti linija drąsiai skverbiasi ir į kitas 
meno sritis: freskų tapybą, reljefus, skulptūras ir meistriš-
kai sukurtus medalius bei kitus metalo, medžio dirbinius.

linoraižiniai, litografijos, estampai, knygų iliustra-
vimas ir ekslibrisai yra pagrindinės grafikos sritys, ku-
riose gaivališka linija valingai reiškiasi skirtingais kūry-
binės evoliucijos tarpsniais. įvairios grafikos technikos 
ir piešinys dėl jų intymaus kamerinio pobūdžio yra tos 
meninės saviraiškos sritys, kuriose repšys spontaniškai 
išlieja savo vidinius išgyvenimus. didieji praeities meis-
trai jam yra gero skonio ir aukšto meninio meistriškumo 
mokykla ir kartu svarbi kūrybinio įkvėpimo versmė. Pie-
šiniuose ir grafikoje beveik kiekvienas temperamentin-
gas menininkas (o repšys yra tiesiog klasikinis to pavyz-
dys) netgi prieš savo norus apnuogina slėpiningiausias 
savo asmenybės briaunas.

nepaisant įgimtų dailininko sugebėjimų, kelias į 
grafikos meno aukštumas, savito mitopoetinės pasau-
lio vizijos sukūrimą, originalų saviraiškos stilių yra nu-
lemtas daugybės dailininko intelektualinės ir kūrybinės 
biografijos faktų. jo grafikai, kaip ir kitoms jo kūrybinės 
saviraiškos sritims, būdingas iš lietuvių liaudies meno 
tradicijų, didžiųjų mūsų grafikos meistrų, Vakarų klasi-
kinės bei modernistinės dailės tradicijų sąveikos išplau-
kiantis asociatyvus, prisodrintas poetiškų metaforų pa-
saulio suvokimas.

nepaprastas jauno grafiko talentas ryškėja dar stu-
dijų kauno dailės mokykloje metais, tačiau akivaizdžiai 
atsiskleidžia jau 1967 m. prof. V. jurkūno vadovautame 
harmoningos kompozicijos diplominiame darbe Eglės 
žalčių karalienės motyvais. šiuose muzikaliuose, roman-
tinio gaivališkumo kupinuose linoraižiniuose, linkstan-

P e t r a s  r e P šy s . 
Lenktynės maišuose, 1971
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čiuose į dekoratyvią stilizaciją, kiek perkrautuose detalių, 
ryškėja vėlesnei dailininko kūrybai būdingas poetiškas 
pasaulio suvokimas. darbuose skleidžiasi subtilus kom-
pozicijos jausmas, gebėjimas į vieningą visumą sujungti 
daugybę skirtingų formų, simbolių, potraukis šriftinių 
struktūrų žaismui ir kruopščiam detalių išbaigtumui. 
čia ypatingą svarbą įgauna stilizuotų liaudies meno mo-
tyvų ir santūrios bei žaismingos nuotaikos perteikimas.

M a n o  T ė v y n ė S  V i z i j ų  Pa s au l i s
svarbiausias ankstyvojo grafinės evoliucijos tarpsnio 
plačių užmojų kūrinių yra realistine maniera pradėtas, 
bet taip ir nebaigtas šviesių litografijų ciklas Mano Tė-
vynė. jame išryškėja a. andriuškevičiaus pastebėtas „li-
teratūriškumas“2. dailininkas neria į skirtingas lietuvių 
tautos istorinės raidos ir kasdienio žmonių gyvenimo 
temas, buitį, papročius, žaidimus, įvairius sezoninius 
darbus ir visa tai vaizduoja tarsi iš tam tikros siurrea-
listinei estetikai būdingos dirbtinai sukurtos, alogiškos 
ir susvetimėjimu dvelkiančios psichologinės distanci-
jos. gyvybingas jo grafinės kūrybos ir šio ciklo versmes 
maitinantis srautas išplaukia iš pasąmonės gelmėse glū-
dinčio valstietiškos kultūros sluoksnio. jis prisodrintas 
gamtoje, folklore „išnyrančių“ jo kūriniuose neįprastų 
archajinių esybių, kurios įvairiais pavidalais skleidžiasi 
šio ciklo vaizdinių sistemoje.

iš daugybės temų ir siužetų repšys atsirenka tai, 
kas atitinka meninius konkretaus kūrybinės evoliucijos 
tarpsnio interesus. skirtingus siužetus vaizduojančiuo-
se geriausiuose ciklo Mano tėvynė litografijose Bitininkai 

(1969), Lenktynės maišuose (1971), Žiemos žaidimai (1972) 
pirmiausia iškyla ne išorinis grožis, o ekscentriškos ir 
išraiškingos idėjos perteikimas pasitelkiant emocionalias 
linijas ir intensyvius brūkšnius. šiame cikle iškart į akis 
krinta žaismingas kiek šaržuotų groteskiškų žmonių fi-
gūrų vaizdavimas. sąmoningai „sutirštindamas“ savo 
vaizdinių sistemas dailininkas ieško autentiškos savo 
gyvenimiškų įžvalgų ir emocijų išraiškos, iki ekstazės 
būsenos išplėtodamas savo kasdienio gyvenimo vizijas. 
jam iš tikrųjų svarbus žmogus, jo vieta kultūros pasauly-
je, džiaugsmai, išgyvenimai. jį menkai domina realistinis 
žmogaus kūno formų, proporcijų ar atskirų kūno dalių 
perteikimas, čia siekiama ne vaizdavimo tikslumo, o pir-
miausia emocijos išraiškos autentiškumo.

susidaro įspūdis, kad kompoziciniais litografijų 
Lenktynės maišuose ir Žiemos žaidimai sprendimais daili-
ninkas pirmiausia siekia spontaniškai išlieti vaizduotėje 
knibždančius asociatyvius vaizdinius, atspindinčius bū-
dingiausius vaizduojamų situacijų bruožus. šiuose ofor-
tuose laki vaizduotė realius gyvenimo reiškinius papildo 
džiugiu būties pilnatvės jausmu. Po išoriniu vaizduoja-
mų personažų žemiškumu, netgi liaudišku šiurkštumu 
skleidžiasi gilesnės žmogiškumo apraiškos, jautrus po-
žiūris į paprastų žmonių kasdienio gyvenimo džiaugs-
mus. dailininkas ironiškai su grotesko elementais pertei-
kia herojų charakterius ir kartu savo dvasines būsenas. 
akylaus stebėtojo žvilgsnio ir lakios meninės vaizduotės 
atvertas pasaulis tuo pat metu virsta nuolatos besikei-
čiančių paties gyvenimo pavidalų ir sustabdyto sąmonės 
srauto fiksavimu.

P e t r a s  r e P šy s . 
Bitininkai, 1969
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Paskiri šio ciklo darbai išsiskiria barokinio stiliaus 
elementais ir kartu dvelkia metafizinei tapybai, siurre-
alizmui būdinga alogizmo ir mistinio paslaptingumo 
atmosfera. į įprastą realistinę vaizdinių sistemą įvesda-
mas nerealias, tarsi iš pasąmonės išplaukiančias deta-
les ir alogiškus motyvus, repšys išgauna paslaptingą 
skirtingų laikų sąveikos, o kartais ir sustingusio laiko 
efektą. tokia asociatyvaus mąstymo principais paremta 
daugiaplanė stilistika įveikia vienmatį realistinei dailės tra-
dicijai būdingą tikrovės suvokimą; atsiranda ypatingas aso-
ciatyvios mąstysenos lankstumas, polisemiškumas. kita 
vertus, paskiruose šio ciklo ofortuose dviem kryptimis 
skleidžiasi barokinės estetikos ambivalentiškumas – pa-
sinėrimas į gelmę ir spontaniškas polėkių į dangiškas 
sferas ilgesys. barokinei estetikai artimas taip pat vaizdi-
nių sistemų pasiskirstymas pagal vaizduojamųjų objektų 
pateikimą ir traktavimą. Vėliau, gilinantis į senovės bal-
tų mitologiją, atsiranda ir trinarės pasaulio vaizdavimo 
schemos, skaidančios jį į žemišką, dangišką, ne „požemi-
nį“ (kaip a. každailio kūriniuose), o į slėpiningų meta-
fizinių esmių pasaulį.

taigi šis daugiasluoksnis repšio mitopoetiniam mąs-
tymui būdingas meninės tikrovės perteikimo būdas yra 
nukreiptas prieš realistinei grafikai būdingą mimezės 
principu paremtą tikrovės vaizdavimo vienmatiškumą. 
alogiškų, asociatyviais ryšiais susijusių ciklo Mano tė-
vynė vaizdinių pasaulis atspindi kūrybinės vaizduotės, 
fantazijos įsiveržimą į meno pasaulį, atsiribojimą nuo 
realistinio tiesmukiškumo vaizduojant įvairius mus su-
pančio pasaulio reiškinius. iš čia kyla ofortuose regimas 
„protrūkis“ tarp skirtingų paraleliai gyvuojančių tikrovės 
ir vaizduotės pasaulių, kurie energetiškai aktyvina vienas 
kitą. ši skirtis tarp dviejų pasaulių, jų jungties ir protrūkių 
motyvai yra neatsiejama repšio kuriamoms artimoms 
alogiškų siurrealistinių vaizdinių sistemoms dalis.

P o s ū K i s  n au j o M i s  K r y P T i M i s
nors ciklas Mano Tėvynė liko neužbaigtas, tačiau jame 
išryškėjusios neklasicistinės, barokinės ir modernisti-
nės stilistinės tendencijos liudija, kad dailininkas jau 
apčiuopia ir brėžia daugelį svarbių tolesnės kūrybinės 
evoliucijos gairių. atlikimo stiliumi, precizišku piešinio 
derinimu su apibendrintomis formomis paskiri šio ciklo 
kūriniai yra artimi vėliau sukurtoms trims j. biliūno ap-
sakymų iliustracijoms. šiuo grafinės evoliucijos tarpsniu 
repšys domėjosi klasika, todėl pasirinko savo poreikius 
labiausiai atitikusią litografijos techniką: jo vaizdines 
sistemas struktūruojanti linija ant litografinio akmens 
išlieka pilka, o bendras paveikslo tonas šviesus. šiuose 
tik asociatyviais ryšiais su biliūno kūryba susijusiuose 
ofortuose akivaizdžiai regimas dailininko meninio meis-
triškumo augimas. repšys čia atsiskleidžia kaip visiškai 
subrendęs savito metaforiško stiliaus oforto meistras, 
įvaldęs grafikos meno subtilybes.

ankstyvųjų repšio grafikos kūrinių savitumas iš-
ryškėja harmonijos ir techninio atlikimo tobulumo sie-
kiuose, o vėliau geriausiai pagrindines grafinės evoliu-
cijos tendencijas atspindinčiuose estampuose vis labiau 
ryškėja originalios ir autentiškos saviraiškos siekis. Pa-
prasčiausiuose mus supančio pasaulio, gamtos, kasdie-
nio gyvenimo reiškiniuose, primirštuose lietuvos isto-
rijos sluoksniuose jis ieško gelminės kūrybos prasmės. 
estampuose jam labai svarbus yra formos, ritmo ir kom-
pozicinio kūrinio vientisumo junginys.

devinto dešimtmečio pradžioje repšio grafikoje ryš-
kėja naujos tendencijos, kurios siejasi su laipsnišku at-
sikratymu ankstyvajai kūrybai būdingo besaikio per-
krovimo detalėmis, trukdžiusio dailininkui išgryninti 
savo idėjas ir pasiekti kokybiškai naują meninio stiliaus 
subtilumą. iš šios pakraipos kūrinių, liudijančių apie 
aiškesnį savo plastinių idėjų suvokimą ir išsivadavimą 

P e t r a s  r e P šy s . 
Tolminkiemio detalės, 1982
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iš negatyvaus temperamento poveikio, išskirčiau ofortus 
Tolminkiemio detalės (1982), Šokantis (1982), Šeima (1983) 
ir Galva lange (1984). Pastarąjį netgi galima interpretuo-
ti kaip savotišką iššūkį savo ankstyviesiems darbams, 
nes šiame itin lakoniškų, paprastų vizualinių struktū-
rų darbe tarsi demonstratyviai atveriamos kitos, tiesiog 
neišsemiamos – erdvės, neužpildyto ploto, neišsakymo, 
estetinės užuominos – galimybės.

tolesnei grafinės kalbos evoliucijai ir naujų įvaiz-
džių sistemų sklaidai svarbus yra spontaniškai sukurtų 
ofortų ciklas Dienoraštis (1987), kuriame piešiniai orga-
niškai susipina su šriftinėmis ir kaligrafinėmis struktū-
romis. „ryte išeidavau su cinko plokštele kišenėj, vakare 
grįždavau su baigtu ofortu, – sako dailininkas. – mūsų 
gyvenime būna puikių dalykų, bet būna ir susirinkimų, 
kurių negaliu pakęsti. tada išsitraukiu plokštelę ir rai-
žau. Paišau, ką matau – žmones, daiktus. įdomesnius 
tekstus užrašau.“3 atskiri, ypač pirmieji, šio ciklo ofor-
tai atrodo kaip pagalbinės ar darbinės dailininko eskizų 
knygutės, iš kurių vėliau, pereinant prie platesnių už-
mojų ir konceptualesnių darbų, semiamasi įkvėpimo. ta-
čiau, pavyzdžiui, ofortas Dienoraštis IV jau funkcionuoja 
kaip visavertis kompozicinis sprendimas su trinare tar-
si iš mitinės pasaulėjautos perimta vaizdinių sistemos 
konstravimo struktūra.

Vieni įdomiausių naujas tendencijas įtvirtinančių, 
aukštą profesinį meistriškumo lygį pasiekusių repšio 
ofortų yra iš prieš daugelį metų pradėto ciklo Improviza-
cijos vėliau išsirutulioję spontaniški kūriniai, kurie, pa-
vyzdžiui, Elenos pirties stogas (1989), atskleidžia ypatingą 
grafiko meninės išraiškos priemonių įvaldymo ir savo 
kūrybos objekto perteikimo filigraniškumą. čia asketiš-
kas lakoniškas piešinys susipina su atvirkščiai užrašo-
momis, kaip ir leonardo dienoraščiuose, kaligrafinėmis 
ir jautrių linijų struktūromis.

devintojo dešimtmečio pradžioje išryškėjusių tuš-
tumos, neužpildyto ploto estetinės vertės tendencijų 

praktinio įgyvendinimo tąsą regime viename geriausių, 
po aštuonerių metų sausa adata sukurtų grafikos darbų 
Mergaitė ir vėžlys (1992), kuriame atsiranda itin subtilus 
čiurlioniui artimas erdvės pojūtis ir metaforiška aske-
tiško paprastumo poetikos raiška. šiurkščios ir grotes-
kiškos grafiko kūrybos briaunos atsiskleidžia žiemos 
palydų ir pavasario sutiktuvių šventei skirtame cikle Už-
gavėnės, kuriame, vaizduojant įvairius su žemdirbystės 
apeigomis susijusius liaudies žaidimus ir personažus, la-
biausiai išryškėja grotesko elementai. sausa adata atlikti 
paveikslai, nepaisant linijinio piešinio plonumo ir aštru-
mo, ekspresyviai perteikia šokių, grumtynių, slėpynių ir 
kitų žmonių su baugiomis kaukėmis žaidimų nuostatas. 
tuščia neužpildyta fono erdvė čia efektingai išnaudoja-
ma sustingusiai laike mįslingai nuotaikai perteikti.

P e t r a s  r e P šy s . Rūkorius, 1992

P e t r a s  r e P šy s . Padžiautas žmogus, 1992
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s l ė P i n i n g a  V i l n i au s 
T e M o s   M e Ta f i z i K a
gvildenant repšio įnašą į mūsų grafikos istoriją, tikslin-
ga kiek plačiau aptarti jo 1987 m. spontaniškai pradėtą 
kurti ofortų ciklą Vilnius, kuris dėl išskirtinio dėmesio 
senajam miesto architektūros veidui plačiau žinomas Se-
nojo Vilniaus vardu. „Visų pirma aš negalvojau apie jokį 
ciklą, – prisipažįsta dailininkas. – turėjau cinko plokš-
telių, išsirinkdavau vietą ir raižiau tiesiai metale negal-
vodamas. susidarė daug raižinių, o tas „daug“ šiandien 
pavirto į ciklą. Praėjus laikui, kai kurių pastatų nebeliko, 
jie tebėra tik mano piešiniuose. kiti nepažįstamai subjau-
roti... Paišiau, kas man patiko. čia nebuvo jokios siste-
mos... jei kada prie jo grįšiu, vadinasi, ciklas nebaigtas, 
jei negrįšiu – Vilniaus ciklas baigtas.“4

šis neoklasicizmo estetinėmis nuostatomis dvelkian-
tis ciklas, fiksuojantis būdingiausius senojo Vilniaus ar-
chitektūrinės fizionomikos aspektus, yra paveiktas tra-
dicinių senųjų grafikos meistrų miestų vaizdų kūrimo 
stilių. repšio žvilgsnis į miestą yra kupinas didingos 
praeities istorinio apmąstymo tendencijų, savo pagrin-
dinėmis miesto traktavimo intonacijomis gerokai skiria-
si nuo kitų architektūrinio šio miesto veido fiksuotojų 
žvilgsnio. svarbiausia čia – istorijos pėdsakų ir laiko tė-
kmės bruožų ieškojimas architektūroje. dailininkui sve-
timas pakylėtas romantinis P. smuglevičiaus žvilgsnis, 
m. dobužinskio kamerinio Vilniaus architektūrinio vei-
do intymios poetikos šiluma ir skaidrus lyriškas r. gi-
bavičiaus muzikalumas. niūriais melancholiškais tonais 
nuspalvintuose ofortuose regimas nenumaldomos laiko 
tėkmės ardomas ir nykstantis Vilnius, žūstančio lietuvos 

architektūrinio paveldo drama, kurioje tarp tikrovės ir 
vaizduotės polėkių, kūrėjo ir jo kūrybos objekto jaučiama 
neįveikta psichologinė distancija.

sakyčiau, kad, nepaisant Vilniaus miesto grožį šlo-
vinančių žodžių patoso, kurdamas šį ciklą dailininkas 
dar nėra asimiliuotas miesto kosmopolitinės ir polikon-
fesinės dvasinės energetikos. netgi asmeniškiausi vos 
ne mistiniu slėpiningumu dvelkiantys ir Vilniaus archi-
tektūrinę fizionomiką perteikiantys ofortai yra tarsi per-
smelkti pašalinio, atvykusio iš kitos jaukios valstietiškos 
kultūros aplinkos, kitos gamtinės erdvės, o ne urbani-
zuoto kraštovaizdžio stebėtojo žvilgsniu.

iš čia plaukia paprastam miestiečiui svetimas dauge-
lio urbanizuotos erdvės, uždarų kiemų, kvartalų struktū-
rų, bažnyčių siluetų ir kitų detalių regėjimo šviežumas ir 
pastabumas. toks per distanciją, o ne iš vidaus požiūris 
į Vilnių liudija, kad, nepaisant visų pastangų, kurda-
mas šiuos ofortus, dailininkas dar nepajėgia integruo-
tis į kitokių simbolių ir ženklų pasaulį ir nesusilieja su 
miesto dvasia. turint omenyje intelektualinės meninin-
ko biografijos ypatumus, aišku, kad šių dviejų skirtingų 
pasaulėžiūrinių sistemų asimiliacijos procesas negalėjo 
būti greitas ir neskausmingas. apie išlikusią distanciją 
tarp pasąmonėje slypinčios harmoningos gyvenamosios 
ir urbanizuotos erdvės sampratos liudija ir dailininko 
pasirinktas mieste gyventi pusiau kaimiškas užupis, ku-
ris ilgainiui padeda natūraliai suartėti su Vilniaus sena-
miesčio dvasia, pasijusti visaverčiu šios apgyvendintos 
aplinkos piliečiu ir patriotu.

dailininkas labai jaudinasi dėl barbariško Vilniaus 
senamiesčio restauravimo, būgštauja, kad greitai gali 

P e t r a s  r e P šy s . 
Pranciškonų bažnyčia, 
1989
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nebelikti galimybės paišyti autentiško miesto vaizdų. 
„miestas, – apgailestaudamas sako jis, – pamažu virs-
ta brėžiniu. galbūt čia atsiveria galimybės fotografams, 
stebintiems, kaip saulės spinduliai krinta ant pastatų, aš 
nežinau – tai jau jų reikalai. imkime kad ir dobužinskio 
nupaišytą sarbievijaus kiemą. atsimeni tą piešinį? klau-
syk, ten tikras stebuklas! Piešinyje viskas juda. Pastatas 
jame lyg audinys, o visi daiktai – judesyje. kai kur šiek 
tiek nubyrėjęs tinkas, kažkas užlieta vandeniu. žvelg-
damas į dobužinskio piešinį, supranti, kad pastatas turi 
savo istoriją. jis neleidžia atsirasti iliuzijai, kad miestas 
buvo pastatytas per naktį – prabudo žmonės vieną rytą 
ir išvydo, kad Vilnius stovi! taip juk nebūna, tik pasa-
kose įmanomi tokie dalykai. Vilnius stovi ant įvairiausių 
kultūrinių sluoksnių. čia susimaišę įvairūs stiliai ir iš to 
susidaro miesto ir atskirų statinių biografijos. juk kiek
vienas namas turi unikalią istoriją.“5

ciklo kūrimo procesas liudija ne tik apie augantį 
dailininko dėmesį praeičiai, istoriniams su architektūros 
stilių metamorfozėmis susijusiems turtingiems Vilniaus 
miesto kultūriniams sluoksniams, bet ir apie mėginimą 
„prisijaukinti“ ilgai jo pasaulėžiūrinėms nuostatoms bu-
vusią svetimą multikultūrinio ir polikonfesinio miesto 
dvasią. įdėmiau pažvelgus į repšio vaizduojamus archi-
tektūros motyvus, regimas šis slėpiningo senojo Vilniaus 
architektūrinio veido pažinimo atsargumas, tarsi judant 
į priekį apgraibomis. šis istorinės miesto atminties fiksa-
vimas grafikoje yra svetimas romantiniams požiūriams, 
nes pagrindinis dėmesys sutelkiamas į sąžiningą yran-
čios miesto architektūros pėdsakų fiksavimą.

atskiri ciklo paveikslai Pranciškonų bažnyčia iš Py-
limo gatvės (1989), Kirchės kiemas Vokiečių gatvėje (1987) 
Kiemas Didžiojoje gatvėje (1987), Miesto siena ties Subačiaus 
vartais (1989), Kiemas Skapo gatvėje (1989), Kiemas Šv. My-
kolo gatvėje (1989), Vizitiečių bažnyčia iš Subačiaus (1987) ir 
kiti melancholiškai fiksuoja yrančio, griūvančio Vilniaus 
senamiesčio pėdsakus, jo niūrokų siaurų lenktų gatvių 
labirintų fragmentus – Bernardinų gatvė (1989), Bokšto gat-
vė (1992), Užupis. Paupio gatvė (1993). Vienu tipiškiausių 
niūrią yrančio ir apleisto miesto, kaip ir g. de chirico 
paveiksluose be jokių gyvybės ženklų, dvasią perteikian-
čiu pavyzdžiu galime laikyti Bokšto gatvė, kurioje vyrauja 
masyvūs inertiški yrančių pastatų siluetai. slogią atmo
sferą kiek praskaidrina šviesus atvirkštiniais kaligrafiško 
rašto elementais papuoštas dangus.

greta minėtų yra skaidrių harmonija dvelkiančių 
Vilniaus architektūros grožį šlovinančių ofortų, pavyz-
džiui, Augustinų bažnyčia (1987), Šv. Mykolo bažnyčia 
(1989) ir Šv. Onos bažnyčia žvelgiant iš Šv. Mykolo bažnyčios 
šventoriaus (1993). jų grožį pirmiausia išryškina atsiradu-
sios tuščios neužpildytos erdvės, kurių fone skleidžiasi 
ypatingu formų filigraniškumu išsiskiriantys bažnyčių 
bokštų siluetai. geriausiems ofortams ypatingą grožį 
ir muzikalumą, kaip ir leonardo eskizų knygutėse, su-
teikia įvairūs veidrodiniu principu koduojami užrašai, 
jautrūs kaligrafiškų lanksčių linijų raizginiai. harmonija 
dvelkia čiurlionio grafikos kūrinius primenantis repšio 
ofortas Augustinų bažnyčia (1987).

miestas, jo gatvės, žaismingi architektūrinių detalių 
siluetai, įstabaus grožio bažnyčių bokštai neišvengia-

mai veikia grožiui jautrų dailininką. Vėliau, jau įsigy-
venęs į miesto dvasią, dailininkas tampa entuziastingu 
Vilniaus grožio šlovintuoju. „išvažiavęs iš Vilniaus, pa-
matęs jeruzalę, niujorką ar Veneciją, skubi grįžti atgal, 
nes tai vienintelis miestas, kuriame gali ir nori gyventi. 
niekur pasaulyje nėra gražesnės madonos už aušros 
Vartų... Vilnius nuostabus, net sužalotas karų, pokario 
rekonstrukcijų ir agresyvių dabarties statybų“6, – sako 
menininkas apie Vilnių. neatsitiktinai vis glaudžiau su 
lietuvos sostine pastaraisiais dešimtmečiais suaugantis 
dailininkas užsimena norįs dar grįžti prie nutrūkusio 
Vilniaus ciklo.

K n y g i n ė  g r a f i K a
knygų grafikoje, lyginant su kitomis kūrybinės raiškos 
sritimis, dailininkas darbuojasi su didžiulėmis pertrau-
komis ir palyginti nedaug, bet kūrybinė veikla yra nuo-
sekli ir harmoningai „įsipiešia“ į jo naujų meninės iš-
raiškos formų paieškas. repšio knygų grafika yra įvairi 
savo pagrindinėmis kūrybinėmis nuostatomis, stilistinės 
evoliucijos bruožais, pasitelkiamomis meninės išraiškos 
priemonėmis. dailininkas į knygų iliustravimą žvelgia 
ne kaip teksto valiai ar motyvams paklūstantį darbą, o 
kaip į laisvą, kaip ir rašytojo, kūrybą. jis beveik niekad 
nekuria tiesmukai tekstą iliustruojančių vaizdinių, o lais-
vai plėtoja pasirinktas temas ir leitmotyvus, piešia pasą-
monėje kylančias reminiscencijas, pagimdytas asmeninio 
santykio su konkrečiu literatūros kūriniu.

kartais repšio darbai atlieka tik pagalbinę iliustra-
cinę funkciją, kartais yra šalia poetinio teksto ir meninės 
išraiškos galimybėmis konkuruoja su poetine raiška, o 
kartais skleidžiasi kaip visiškai savarankiški kūriniai, 
kaip, pavyzdžiui, iliustracijose biliūno apsakymų moty-
vais, kurie tik asociatyviais ryšiais susiję su pavadinime 
užrašytais literatūriniais tekstais.

apie glaudų P. repšio ir sigito gedos kuriamų mi-
topoetinių pasaulių ryšį liudija iškalbingas faktas, kad iš 
septynių dailininko iliustruotų knygų keturios yra ge-
dos: Strazdas (1967), Užmigę žirgeliai (1970), Žalio gintaro 
vėriniai (1986), Skrynelė dvasioms pagauti (1998). kiekviena 

P e t r a s  r e P šy s . Juozo Apučio ex libris, 1971
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jų išsiskiria savita technika ir originaliu plastiniu suma-
nymo įgyvendinimu. knygos Strazdas linoraižiniuose 
vyrauja naivios linijos. Vaizduojami siužetai čia neįpras-
tai ramūs tarsi sustingę laike. „Poemos tekstas sudėtin-
gas, – sako repšys. – Poetinių įvaizdžių nedvejinau, nes 
literatūrinis ir plastinis vaizdas ne visada suderinami. 
bandžiau surasti savus vaizdavimo būdus, savus simbo-
lius. kaimas su baidyklėm, arklių kaukolėm, kabančiom 
varnom. iškirstas sodas. Paskutinėje iliustracijoje – mote-
ris, piemenukai, gyvuliai prie tuščios prakartėlės. Paišiau 
tai, apie ką sigitas nerašė. Pasiklioviau impulsais, ko-
kius jis davė.“7 dailininkas santūria medžiagiška forma 
perteikia šios archaizmų prisodrintos maištingos gedos 
poemos dvasią, savo linoraižiniuose tarsi iškirsdamas 
iš realios epochos erdvės sustabdytus laike supoetinto 
žmonių kasdienio gyvenimo įvaizdžius.

kitoks jautrus poetinių vaizdinių pasaulis atsisklei-
džia akvarele ir tušu atliktose knygos vaikams Užmigę 
žirgeliai iliustracijose – čia pasitelkiami panašūs į rafinuo-
tas persų miniatiūras vaizdinių konstravimo principai. 
Persiškoms miniatiūroms būdingas vaizdinių skaidru-
mas, dekoratyvus floralinių struktūrų audinys apglėbia 
paveikslo centre esančią kvadratinę erdvę, kurioje sutel-
kiamos kuriamos siurrealistiniais ir naiviojo meno prin-
cipais paremtos, pabrėžtinai statiškos vaizdinių sistemos. 
Persiškas miniatiūras taip pat primena dekoratyvūs rytie-
tiški žydinčių vaismedžių, gyvūnų ir paukščių motyvai.

derėtų paminėti tušu plunksna atliktas nedidelės 
apimties knygutės vaikams Našlaitė Elenytė ir Jonukas 

aviniukas (1971) iliustracijas, kuriose ryškėja nauji poslin-
kiai dailininko stilistikoje. siurrealistinės kompozicijos 
čia susipina su klasikiniais Vakarų iliustracijų kūrimo 
principais ir su lietuvių liaudies dailės motyvais. šiose 
žaismingose iliustracijose vaizdiniai susilieja į vientisą 
audinį su šriftinėmis struktūromis ir, kaip ir rytų azi-
jos dailėje, skleidžiasi kaip lygiaverčiai partneriai. tiesa, 
kartais kuriamų vaizdinių vientisumas nukenčia nuo lie-
tuvių dailei būdingo perkrovimo detalėmis, o tai netgi 
apsunkina teksto skaitymą.

ankstyvosios repšio knyginės iliustracijos viršūnė 
yra 1974 m. biliūno apsakymų motyvais sukurtas trijų 
ofortų ciklas, kuriame visa jėga atsiskleidžia jo jautraus 
nervingo grafinio piešinio grožis. harmonija išsiskirian-
čiame šio ciklo kūrinyje Kūdikystės sapnai išryškėja kūrėjo 
temperamente užkoduotas galingas energetinis užtaisas, 
kuris skleidžiasi per jautrias ir nervingas linijas ir tarsi iš 
pasąmonės gelmių išplaukiančią spontanišką, meditaci-
niu susikaupimu dvelkiančią piešinio manierą.

kitų dviejų, jau po ilgos pertraukos sukurtų gedos 
knygų Žalio gintaro vėriniai (1986) ir Skrynelė dvasioms 
pagauti (1998) iliustracijų stilistika gerokai skiriasi nuo 
anksčiau aptartų. tai paralelinės tekstams poetiška dva-
sia dvelkiančios paprastu pieštuku atliktos, pabrėžtinai 
realistinės spontaniškų asociacijų pagimdytos eskiziškos 
iliustracijos, kuriose įsivyrauja santūresnė subrendusiam 
menininkui būdinga paprastumo ir natūralumo estetika. 
šios iliustracijos rodo, kad piešdamas dailininkas daug 
eksperimentuoja, siekia meninės išraiškos tobulumo. jis 

P e t r a s  r e P šy s . knygos Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas puslapiai, 1971
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sumaniai pasitelkia intensyvių spontaniškų brūkšnių tei-
kiamas galimybes. todėl valinga dailininko linija tampa 
emocionali ir dinamiška. „jo knygai Žalio gintaro vėri-
niai norėjau nupiešti sigitą tėviškės aplinkoj. atvykom 
į Paterus. stovėjau ant žvyrkelio prie gedų namo. šalia 
buvo slėnis, kuris leidosi iki snaigyno ežero. <...> sigitas 
buvo paklusnus ir kantrus pozuotojas. sėdėdavo nejudė
damas, ką nors pasakodamas. atėjom į sunykusią sody-
bą, kur buvo likęs tik sodas. <...> aš sakau sigitui: „lipk 
į žuvininko obelį.“ jis įlipo, aš nupaišiau. Piešinių pada-
riau daug daugiau, negu sudėta į knygą. <...> iliustruo-
damas Skrynelę dvasioms pagauti taip pat paišiau Pateruo-
se ir Vieciūnuose, kur sigitas vasarodavo. Pro kambario 
langą buvo matyti dobilų laukas ir liškiavos bažnyčia, 
kurią nuo Vieciūnų atsky ręs nemunas.“8

šiose iliustracijose ryškėja dailininko vaizduotės ir 
vidinio „aš“ išlaisvinimas nuo įvairių slegiančių kanoniš-
kų apribojimų; skleidžiasi sąmoningas siužetų traktavi-
mo paprastumas, naivus asociatyvumas, kuris ilgainiui 
veikia didesnį saviraiškos laisvumą. iš čia plaukia rep-
šio vaizdiniams būdingas intymumas ir muzikalumas. 
jo spontaniškai gimstančios iliustracijos išsiskiria ryškiu 
individualizmu, gaivališka dvasia ir ypatinga išlaisvėju-
sio stiliaus elegancija.

daugiasluoksnių repšio grafikos kūrinių su daugy-
be alogiškų asociatyviai besiliejančių vaizdinių ir siuže-
tinių linijų ir paradoksaliais skirtingų epochų ženklais ir 
simboliais autentiškas supratimas reikalauja iš suvokėjo 
ypatingo estetinio imlumo, psichologinės nuostatos ir 
intelekto sąveikos. čia svarbu nepaskęsti vienos efek-
tingos mįslingas asociacijas keliančios detalės žavesyje, 
o orientuotis į vaizdinių visumos suvokimą, pamatyti 
paveiksle ne tik tai, kas yra konkrečiame apibendrinta-

me daugybės asociacijų prisodrintame vaizdinyje, bet 
ir kas skleidžiasi už jo ribų. mitiniais, liaudiškais ir is-
toriniais siužetais sukurtuose grafikos darbuose regimi 
įvairūs simboliniai iš pasąmonės gelmių išplaukiantys 
įvaizdžiai, o spontaniškos dailininko kūrybinės energi-
jos iškrovos yra sunkiai prognozuojamos. Pats kūrybos 
aktas čia apnuogina tiesiog neišsemiamas dailininko 
vaizduotės galias ir unikalias improvizacines galimybes.

Va i z D i n i ų  M e Ta M o r f o z ė s 
s K u l P T ū r o j e ,  r e l j e f u o s e  i r 
M e D a l i u o s e
repšys sukūrė daugybę svarbių viešas erdves, interjerus 
puošiančių skulptūrų, reljefų, mažosios metalo plastikos, 
emblemų, proginių medalių ir kitų kūrinių, kuriuose 
išryškėja jo techninių meninės išraiškos priemonių įval-
dymo meistriškumas. lyginant, pavyzdžiui, su daug 
nuveikusiais P. rimša ar a. bosu, dailininko nuopelnai 
mūsų dailės istorijai yra itin svarūs, o medalistiką jis aps-
kritai iškėlė į anksčiau nepasiekiamas aukštumas.

nedidelėse kamerinėms erdvėms skirtose dekoraty-
viose skulptūrose, kurių sukurta ne tiek ir daug, tačiau 
įvairaus stiliaus ir formų, be anksčiau aptartos linijos iš-
skirtinę svarbą įgauna medžiagos „lytėjimas“ ir joje pa-
liekami pėdsakai. dailininkas pirmiausia vaizduoja tai, 
ką jusliškai gali apčiuopti, o transformuojamąją medžia-
gą palietus pirštais, lieka emocinių kūrybinės dvasios 
polėkių pėdsakai. įgyvendindamas kūrybinius sumany-
mus, jis remiasi liaudies medinės skulptūros tradicijo-
mis, archajinių civilizacijų ir juodosios afrikos skulptū-
ros tradicijų paveikta modernistine skulptūra. iš sukurtų 
apvalių dekoratyvinių skulptūrų pirmiausia išskirčiau 
iš bronzos išlietą Motiną su vaiku (1991), kuriai būdingas 
meninės formos organiškumas, masės ir erdvinio silu-
eto vientisumo jausmas. šios ir kitų panašaus stiliaus 
skulptūrų grožis išplaukia iš subtilaus plastinės formos 
vientisumo ir medžiagiškumo; čia tarsi jauti tvirtų skulp-
toriaus rankų ir detales dekoruojančio steko pėdsakus. 
rankų „lytėjimo“ pėdsakai yra ne mažiau akivaizdūs 
ir juodosios afrikos skulptūros tradicijų įkvėptose er-
dvinėse skulptūrinėse kompozicijose, kuriose metamas 
iššūkis monumentalioms egipto ir asirijos skulptūros 
tradicijoms. iš šios pakraipos skulptūrų išskirčiau origi-
nalios kompozicijos ant dviejų bronzinių kolonų Potvynį 
(1991), juodosios arba subsacharinės afrikos skulptūrą 
primenantį bronzinį Akrobatą (1991). kiek kitokia yra ant 
masyvaus postamento pastatyta Mama ir duktė (1991) ir 
giacometti skulptūrų stilių primenantis iš bronzos iš-
lietas Stovintis ant veido (1996). šios skulptūros išsiskiria 
temų ir jų erdvinių, kompozicinių, plastinių sprendimų 
interpretavimo įvairove.

ne mažiau svarbios yra ir repšio plaketės, kuriose 
naujais pavidalais atsiskleidžia spontaniškos ir improvi-
zacinės jo kūrybos proceso galimybės. „Plaketė, – sako 
jis, – tarsi atgaiva. tai kažkas panašaus į grafikos im-
provizacijas. Paišai iškart medžiagoj adata ar steku. ne-
pavykusias vietas užlygini, vėl paišai, rašai, trini. kaip 
popieriuje lieka prisilietimo ženklai.“9

repšio sukurtos plaketės yra skirtingo formato, kon-
figūracijų. jose savitai atsiskleidžia meistriško grafinio P e t r a s  r e P šy s . Iksas, 1989



P e t r a s  r e P šy s . Lelija ir moteris, 1968

P e t r a s  r e P šy s . Judita, 1990



P e t r a s  r e P šy s . Figūros iš Santa Monikos ir Užupio kalnai, 1995–2001
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piešinio įvaldymo įgūdžiai. Vienas gražiausių jo šios 
srities kūrinių yra bronzinis reljefas Vėjas, kuris išsiski-
ria puikiu linijiniu piešiniu ir įvairiomis grakščiomis 
ir lanksčiomis kaligrafinėmis struktūromis. iš labiau-
siai pavykusių reljefų reikėtų išskirti bronzines Figūra 
(1991), Atsidarančios durys (1995), Stovinti (1995), Žiūrinti 
(1996). Visos jos išsiskiria puikiu kompozicijos jausmu 
ir įvairiomis jautraus linijinio piešinio panaudojimo ga-
limybėmis. šiuose skirtingo meninio stiliaus kūriniuose 
regimas nuolatinis formos ir linijinio piešinio eksperi-
mentavimas, naujų saviraiškos kelių ieškojimas, aiškus 
technologinių problemų suvokimas, spontaniškas judėji-
mas nuo pirmapradžio chaotiško vaizdinio per kuriamų 
vaizdinių studijas į savitą tikrovės interpretaciją.

dar viena specifinė įvairiapusio repšio talento 
sklaidos sritis yra originalūs, dažniausiai iš medžio su-
kurti skirtingos funkcinės paskirties reljefai, kurie puo-
šia įvairias Vilniaus miesto viešąsias erdves. čia regimi 
ryškūs poslinkiai po to, kai dailininkas sukuria seriją 
reljefų, kuriuose egiptiečių ir asirų dailės tradicijos jun-
giasi su modernistinės dailės laimėjimais. iš ankstyvų-
jų reljefų plastiniu originalumu išsiskiria du skirtingos 
stilistikos reljefai iš medžio su temperos ir auksavimo 
elementais: Berniukas su gėlynu Pakluonių gatvėje (1967) 
ir Moterys, apšviestos mėnulio (1969). Pirmasis siejasi su 
senųjų artimųjų rytų stilistika, jam būdingas subtilus 
kompozicinis sprendimas, o antrasis – artimesnis dada-
izmo ir siurrealistinės estetikos stilistikai. šios alogiškos 
stilistikos poveikis regimas ir pasitelkus medžio, tem-
peros ir auksavimo galimybes sukurtame reljefe Lelija 

ir moteris (1968), dvelkiančiame keista sustabdyto laiko 
atmosfera.

daugeliui vilniečių žinomi medžio, enkaustikos ir 
auksavimo galimybes išnaudojantis Lokio užeigos fasadą 
(1977) puošiantis reljefas ir švininis Versmės knygyno kar-
tušas (1977). tai yra per kraštus besiliejantį kūniškumą 
aukštinantys kūriniai su modernizuotais barokinės stilis-
tikos elementais. griežtesnis stilius ir ypatinga linijinio 
piešinio ir plastiškos formos harmonija būdinga vėliau iš 
medžio sukurtiems reljefams Judita (1990) ir Šeima (1991), 
kur išryškėja ankstesniems kuriniams nebūdingas plas-
tinės formos sterilumas. meninio sumanymo originalu-
mu ir kompleksiniu mąstymu išsiskiria iš vario, žalvario, 
galvanoplastikos ir granito sukurta memorialinė reljefinė 
plokštė Žuvusioms baltų gentims (1994). joje iškart į akis 
krinta kompozicinio sprendimo vientisumas – visos pa-
galbinės detalės, simboliai, užrašai neužgožia centrinio 
monumentalaus moters su vaiku vaizdinio.

specifinė mažosios plastikos sritis – medaliai – yra 
ta repšio kūrybinės veiklos sfera, kurioje jo įnašas į lie-
tuvos dailę yra itin svarus. Visais gyvenimo tarpsniais 
jam labai svarbus istorinės atminties fiksavimo leitmo-
tyvas natūraliai pastūmėjo jį į įvairioms sukaktims at-
minti skirtų medalių kūrimą, kurio pradžia yra 1971 m. 
juozo grušo jubiliejui skirtas medalis. šis dailininkas 
pažįsta lietuvos kultūros istoriją plačiau ir giliau, nei 
daugelis tai įsivaizduoja. jį domina senovės baltų ir lie-
tuvos kultūros istorija, mitologija, religija, konkrečios 
epochos žmonių aplinka, kostiumai, daiktai, ginklai, 
padargai. todėl jis išstudijuoja daugybę tik siauram 

P e t r a s  r e P šy s . Mama ir duktė, 1991
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specialistų ratui žinomų šaltinių, periferinių mokslinio 
pažinimo sričių. spręsdamas įvairių istorinių temų vizu-
alinės interpretacijos problemas, kurdamas konkrečioms 
asmenybėms skirtus medalius, jis, griežtai laikydamasis 
tradicinių mažosios plastikos žanro kanonų, savo kūri-
niuose pasitelkia įvairių mokslinio pažinimo sričių šalti-
nius, daugybę simbolių žodynų, gausybę ikonografinių 
elementų. daugybėje memorialinių medalių ryšys su 
autentiškų istorinės atminties pėdsakų tyrinėjimu yra 
akivaizdus. tačiau sekimas griežtais mažosios plastikos 
kanonais jam netrukdo pateikti originalias vaizdinių ir 
portretų interpretacijas. 

dailininkas sukūrė tikriausiai per šimtą skirtingos 
paskirties, istorinio ir emocinio krūvio medalių, kuriuos, 
remiantis jų funkcionalumu ar kitais klasifikavimo kri-
terijais, galima suskirstyti į kelias pagrindines grupes: 
1) portretiniai ir neportretiniai artimiausių bičiulių ra-
tui skirti vienpusiai medaliai; 2) iškilioms dabarties ir 
praeities asmenybėms: V. dubeneckiui, m. gimbutienei, 
a. j. greimui, jonui Pauliui ii, maironiui, a. mickevičiui, 
j. slovackiui; 3) medaliai, skirti institucijoms ir įstaigoms: 
Vilniaus universitetui, universiteto medicinos draugijai, 
universiteto kiemo teatrui, Vilniaus miesto savivaldybei; 
4) svarbiems lietuvos kultūros reiškiniams: lietuvos sta-
tutui, lietuviškos raštijos pradininkams m. mažvydui ir 
m. daukšai, m. husoviano Giesmei apie stumbro išvaizdą, 
žiaurumą ir medžioklę, P. skorinos Rusų Biblijai ir lenkiška-
jai Brastos Biblijai; 5) istoriniams įvykiams ir asmenybėms: 
1009 metų lietuvos krikštui, istoriniams saulės, durbės, 
mėlynųjų Vandenų, žalgirio, salaspilio, klecko, ulos, or-
šos, chotino mūšiams ir kitiems svarbiems istoriniams įvy-
kiams ir asmenybėms – herkui mantui, kasparui bekešui, 
mindaugui, steponui batorui. apleistam medalių žanrui 
repšys įkvėpė gyvybę, paskatino savo sekėjus domėtis 
lietuvos kultūros istorijos temomis, svarbiais tautai istori-
niais įvykiais, vertomis pagarbos ir dėmesio asmenybėmis.

u ž s K l a n D a
aptarę repšio mitopoetinės grafikos, skulptūros ir me-
dalistikos bruožus, pirmiausia galime konstatuoti, kad 
jo pasaulėjautoje ir kūryboje atsispindi ankstesnių šei-
mos amatininkų kartų patirtis, gyvenimo būdas, studijų 
metais įskiepytos tautinės nuostatos ir vėliau išryškėję 
intelektualiniai ieškojimai. repšys, kaip ir geda, kutavi-
čius, yra stebėtino imlumo ir gyvybingumo menininkas, 
savo kūriniuose jautriai reaguojantis į kultūrinės aplin-
kos pokyčius vėlyvuoju sovietmečiu. ne tik jo mitopo-
etinės kūrybos įnašas į lietuvos dailę yra artimas ge-
dos paliktam rėžiui mūsų poezijos istorijoje – panašios 
ir sunkiai tramdomos šių kūrėjų asmenybės. galiausiai 
dvasinį jų artimumą atspindi nonkonformistinė pilietinė 
pozicija, gilėjantis sąlytis su savo tautos kultūra, jos isto-
rija. todėl, išoriškai žvelgiant, „persijungimai“ į įvairias 
su baltų mitologija, pagonybe, lietuvos kultūros istorija 
susijusias kūrybinės raiškos sritis atrodo netikėti, tačiau, 
žinant apie jų interesus, bendravimo aplinką, kūrybinį 
potencialą, jie yra visiškai natūralūs ir logiški.

iš savo prosenelių paveldėto mentaliteto gelmėse 
repšys yra patriarchalinės, su stipriais lietuviškos pago-
nybės rudimentais, kultūros tradicijos atstovas. šis ryšys 

su gyvybinga lietuvių kultūros ir amatų tradicija vyrau-
ja visoje jo pasaulėjautoje ir kūryboje. iš čia kyla repšio 
kūrybai ir meninei raiškai būdingas ne tik vizualinis, 
bet ir juslėmis apčiuopiamas medžiagiškas, glaudžiai 
susijęs su faktūromis, piešinių struktūromis, modeliuo-
jamos, transformuojamos liaudies kultūros sluoksnis. jo 
kūriniai reikalauja didžiulio parengiamojo medžiagos 
rinkimo, mitologijos ir istorijos pažinimo, koncepcijos ir 
eskizų parengimo darbo.

nepaisant skirtingų naudojamų grafikos ir skulptū-
ros technikų, žanrų, sudėtingų stilistinių metamorfozių, 
klasikinės, baroko ir lietuvių liaudies meno tradicijų 
įtakos, brandžiai dalininko kūrybai būdinga orientaci-
ja į tautinės ir Vakarų dailės tradicijų sintezę, ypatingas 
meninės išraiškos priemonių turtingumas, savita laiko ir 
erdvės samprata. tai siejasi su vaizduotės galia, jungian-
čia įvairių epochų stilius ir simbolius į savitas meninių 
vaizdinių sistemas.

nors didžiąją savo sąmoningo gyvenimo dalį rep-
šys gyvena Vilniuje, atiduodamas duoklę jo architektū-
ros grožiui, vadina jį „įstabiu“, „fantastiniu“ miestu, nu-
stelbiančiu savo grožiu ir slėpininga poetika daugelį kitų 
garsių miestų, tačiau jo santykis su Vilniumi nėra toks 
vienareikšmis. jo kūriniuose iš gausybės miesto architek-
tūrinių ansamblių ištraukiami į dienos šviesą ir griūnan-
čių pamirštų miesto dalių fragmentai. tačiau greta yran-
čios senovės pėdsakų, kaip opozicija jiems ir priminimas 
vilniečiams, išryškinamas ažūrinis atskirų architektūros, 
skulptūros ansamblių, ypač bažnyčių bokštų, grožis.

1 72 lietuvių dailininkai – apie dailę (sud. alfonsas andriuškevičius). – 
Vda leidykla, Vilnius, 1998, p. 225–226.

2 a. andriuškevičiaus. [Pratarmė] // Petras Repšys (sud. alfonsas 
andriuškevičius). – Vaga, Vilnius, 1982, p. 5.

3 Petras Repšys (sud. laima kanopkienė, eugenijus karpavičius). – 
Sapnų sala, Vilnius, 2006, p. 84.

4 Piešimas buvo tarsi durys. Petrą repšį kalbina aurimas švedas. – 
Aidai, Vilnius, 2013, p. 162.

5 ten pat, p. 163.
6 Petras Repšys, 2006, Op. cit., p. 120.
7 ten pat, p. 36.
8 Piešimas buvo... Op. cit., p. 102–103.
9 Petras Repšys, 2006, Op. cit., p. 180.
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„Kiek daug joje dzūkijos!..“ – nejučia aikteli 
dar kartą keliaudamas pirmosios stasio sta-
cevičiaus poezijos knygelės Vienkiemio va-

landa puslapiais. „kiek daug dzūkijos ir tiek daug lie-
tuvos!..“ – palaimingai atsidūsti užversdamas vos ne 
kiekvieną jo poezijos rinkinį. rodos, visai nebūtina žinoti 
šio poeto biografijos detalių, apie kitą jo veiklą – poezija 
„išduoda“, kur, kuo ir kam gyventa...

„tarnavo lietuvai“ – ataidi literatūros kritiko Va-
lentino sventicko mintis palydimajame jau pomirtinės 
ir vienintelės stasio stacevičiaus eseistikos knygos Milda 
supaisys žodyje. „narsiai gyveno savo tėviškėje, mylėda-
mas ten kiekvieną grumstą, kiekvieną žolės kupstą“, – 
veriasi kūrėjo gyvenimo pasaulis rimvydo stankevi-
čiaus atsiminimų nuotrupose, publikuotose tą tragiškąją 
netekties žiemą...

save laikė paskutiniuoju jotvingiu, o Giesmę Mer-
kinei – mėgstamiausiu savo kūriniu, nesidavė perauk
lėjamas, kaip to norėjo sovietų ideologijos skleidėjai, 
posmus, neigiamai atspindinčius šį laikotarpį, parašė ge-
rokai anksčiau negu juos buvo galima spausdinti, jautriai 
išgyveno dėl negerovių jau nepriklausomoje lietuvoje ir 
šventai tikėjo, kad parklupusią valstybę prikelti galima 
tik sugrįžus prie savųjų protėvių vertybių... – birte byra 
iš įvairių šaltinių sklindančios ir paties poeto atsivėrimų, 
ir prisiminimų apie jį nuotrupų detalės, o nenumaldo-
mas noras dar kartą, dar giliau panirti į lyrišką, kupiną 
meilės gimtajam kraštui stasio stacevičiaus poezijos pa-
saulį vis didėja... o pirmiausia jame...

P o e T i n ė  K e l i o n ė  g i M T o j o 
K r a š T o  a P y l i n K ė M i s
jos pradžia, žinoma, tėviškėje (tėvonijoje – staceviškai). 
Poetui – tai vienkiemis netoli merkinės. jis jam daug 
daugiau nei gimtoji vieta, nei gyvenamoji namų erdvė. 
jis – poetinio pasaulio dalis, tas taškas, iš kurio spindu-
liuojama tolyn – tai erdvei besiplečiant... savąjį vienkie-
mį, tokį būtiną visavertei egzistencijai, stasys stacevičius 
džiaugėsi išsaugojęs. „ta manoji paveldėta sodyba stūk-
so nuo 1909 metų stolypino žemės reformos laikų. <....> 
išties jaučiu tos sodybos aurą. globojančią. jungiančią 
mane su protėviais. man net laikinai, net trumpam yra 
sunku iš ten išvažiuoti. ten – mano sielos dalis“, – teigė 

o n u t ė  b r a d ū n i e n ė

„Kiek daug Dzūkijos, 
tiek daug lietuvos!..“
Šį rudenį, lapkričio 19 dieną, poetui, eseistui, žurnalistui, 2001-ųjų Poezijos pavasario ir 
2013-ųjų Druskininkų rudens Jotvingių premijos laureatui Stasiui Stacevičiui būtų sukakę 
55-eri... Deja, liko jis amžiams 2012-ųjų žiemoje, pūguotame gruodyje...

poetas 2011 m. Respublikoje publikuotame rimvydo stan-
kevičiaus interviu su juo.

o jo poetinio pasaulio vienkiemis? ryškiausias jis, 
aišku, Vienkiemio valandoje – pirmoje poeto knygoje, iš-
leistoje 1990aisiais, istoriniais lietuvai metais. „ne taip 
jau paprasta šį vienkiemį išsaugot, / turėti moterį ir kny-
gą tėvo žemėj“ – kiek proziškai atsidūsėjama eilėraštyje 
Vienkiemyje I (p. 47), kitur – jau daug jausmingiau: „taip 
liūdna / ir paprasta / vienkiemy / vakaro / laukti – / lyg 
būtum / atėjus / čionai / iš laukų / begalybės“ (Bulviaka-
sio draugė I, p. 75) arba: „liūdnoka. bet šniokščia berže-

stasys stacevičius nedzingėje 2012 metų vasarą. 
o n u t ės  b r a d ūn i e n ės  nuotrauka
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liai ir obelys senos, / vos matomas kosmoso medis prie 
vienkiemio mano“ (Kūčių vakaras III, p. 68). dar ryškes-
nis ir lyriškesnis lietuviško viensėdžio paveikslas piešia-
mas to paties rinkinio eilėraštyje Paveikslas (p. 51). jame 
prieš akis iškylantys vaizdai: keliukas į vienkiemį, dide-
lės liepos, akėčios gandralizdžiui nugenėtame berže, po 
vienkiemį klegantys vaikai, tvora, „dvarelis varnėno“, 
„pririštas šunio gyvenimas“... o kiek vėliau, jau rinki-
nio Juodvarnių žemė eilėraštyje, iš vienkiemio – žvilgsnis 
tolyn, aukštyn: „ir žiūrės žiūrės labai ilgai / neakli, ne-
mirę ir nesaugūs / mano seno vienkiemio langai / šian 
pasaulin ir kitan pasaulin...“ (Vienkiemyje VI, p. 113). Pro 
seno vienkiemio langus tarsi veržiamasi tolyn – poetinio 
pasaulio erdvė pamažu plečiasi iki poetui ir šio krašto 
žmonėms brangių vietovių, liejantis didžiųjų praradimų 
atbalsiams. „ką ir kam mes davėm? / ką mes gavom / už 
nedzingę, liškiavą, Perloją?“ – sunerimstama eilėraštyje 
Neišnyksim (Vienkiemio valanda, p. 25). ir toliau – tokia tyli 
Perloja... (Lietus Perlojoje, p. 33 ir 1999aisiais pasirodžiu-
sioje knygoje Toli kriokliai – Telefonas, p. 40, Votys, p. 64, 
Perloja, p. 65) su pasibaigusia „Perliaus dinastija“, „su 
karžygio kryžium“ „ant antkapio pilko“ ir su garbinga 
„amžių migloj“ uždaryta praeitimi, kur „lyja ramus am-
žinybės lietus“. amžinybės motyvas besitęsiantis eilėraš-
tyje Margonių kapinės (rinkinyje Perkūnės pasiilgę, p. 56), 
kur kapinių medžiai šakomis, viršūnėmis rodo kelią vė-
lėms, žegnojantys „mus prie vartų neužrakinamų“. dar 
etnografiniai marcinkonys – vienas didžiausių kaimų 
lietuvoje, ir liškiava: „kai Vėlinės ateis, / nieks neateis 
nuo liškiavos, nedzingės, marcinkonių“ (Pirmo pasauli-
nio kapai // Vienkiemio valanda, p. 29), ir medinė akmens 
bažnytėlė netoliese esančiame to paties pavadinimo kai-
me, kur „akmens bažnytėlėje klausomės ilgo lietaus, / 
pasislėpę nuo oro – gūdaus grįžt“ (rinkinys Juodoji, 
p. 105), kur „tylėjom – nežinios nuosavybėj – akmens 
bažnytėlėj / viešėjom“ (ten pat, p. 60).

ir čia pat poeto mylima upelė šaltinėlė. ypač lyriškai 
ir jautriai gražuolės šaltinėlės paveikslas piešiamas jau 
pirmajame eilėraščių rinkinyje. Vienur – tarsi ieškoma 
upelės vardo sąsajų su pačiu objektu: „į laukus su šiukš-
lingais krantais, / į tą usnį – gyvenimo gėlę – / tu žiūri 
atvirai ir šaltai / ir todėl tu esi šaltinėlė“ (Šaltinėlė, p. 72), 
kitur – ji lyg melodija negailestingai slenkančio laiko 
fone: „bet kaukia vėjas laikiną melodiją, / kuri graži lyg 
mano šaltinėlė, / šį vakarą / nenorinti pasenti // didin-
gai laikinam dzūkijos kaime“ (Laikini, p. 83). ir jautriai, 
subtiliai besikartojantis atsisveikinimo motyvas vartojant 
kreipinį: „ramiai ir šaltai išeini. ir sudie, šaltinėle. / <...> 
sudievu prie lauko. sudievu prie žvyrkelio / gryno. / su-
dievu. su vėju. su žvyrkelio dulkėm ant veido. / sudie, 
šaltinėle“ (Su žvyrkelio dulkėm, p. 84). netoliese ir nemu-
nas – didžiausia lietuvos upė. irgi jaučiamas eilėraščio 
lyrinio subjekto artumas jam: „tos pušaitės nemuno paš-
laitėj / išklausytų vėją ir mane – – – / ir žiūriu į tolimą 
pašvaistę – / kaip į meilės salą nemune“ (Merkinės nak-
ties šviesa // Vienkiemio valanda, p. 86), kitąkart nerimas-
tingai žvelgiama su skaudaus sarkazmo gaidele: „Vėliau 
kalbės: čia nemuno lavonas – / ir neieškokit duobkasių 
toli, / ir nesamdykit grabdirbio, nereikia / nė kunigo...“ 

(Čia // Toli kriokliai, p. 98), trečiur – tarsi mistikos dvelks-
mas: „šaukia lietų žiniuonė, / kinko arklį nemunui arti“ 
(Žiežirba // Perkūnės pasiilgę, p. 63).

o gerokai ilgėliau stasio stacevičiaus poezijoje stab-
telima ties merkiu, istorine merkine, bedugniu, gilše. 
štai merkys – dar viena šio krašto upė: „neklaus, nespė-
lios, / nesakys, / kas pirmas prie merkio lietuviškai pa-
šaukė / rugį, / kada palei merkį išaugo pirmasis rugys“ 
(Rugiapjūtė // Vienkiemio valanda, p. 34). kitur – merkio 
metaforiškas įvaizdis kiek niūresnis: „Palei murmantį 
sergantį / merkį, / prie prarasto lauko, kur giminę tę-
sia rugys“ (Vakaro nuotaika // ten pat, p. 8), „erzinęs ir 
smerkęs / lietuvius, kurių nedaug užauga / prie ligoto 
iškankinto merkio“ (Neišnyksim // ten pat, p. 24). o atei-
tis neramina, ir jaučiamas laikinumo aspektas: „didingai 
laikini tie debesynai / virš merkio, irgi galinčio numirt / ir 
šniokščiančio, / mūs ateičiai mažėjant“ (Laikini // ten pat, 
p. 82), o kitur – ir apgailestavimas: „ten nėra veržlaus 
merkinės merkio / ir niūraus piliakalnio nėra – – –“ (Mer-
kinės nakties šviesa // ten pat, p. 87). o esmių esmė, matyt, 
šiose eilutėse: „tiek daug erdvės anapus pilko / merkio, 
tiek daug erdvės anapus debesynų, / tačiau visa esmė – / 
žemiau žolės“ (Akimirkos kapinėse // ten pat, p. 108).

čia pat – bedugnis. tai – nedidelis, bet labai gilus 
ežeras, pasislėpęs miškuose tarp subartonių ir merki-
nės. ir biografinis keliuose šaltiniuose paminėtas faktas: 
kažkada šiame ežere skendusį stasį išgelbėjo netoliese 
plaukiojusi moteris, ir pastebėjimas, kad jam skiriama 
ypatinga reikšmė poeto kūryboje: Luktels ūkaujančių Be-
dugnis – taip pavadinta penktoji s. stacevičiaus poezijos 
knyga, išleista 2003 m. Poeto posmuose šis ežeras lyg 
gyvas: sukūkčioja, krūpteli, griaudi, gaudžia, groja, už-
trimituoja... ir santykis su juo itin artimas: „o mes šokam 
valsą / ant grojančio ežero, / lyg atsikratome juodvarnio 
lūkesčių, / sukamės, ūkaujame ant bedugnio...“ (p. 85), ir 
itin asmeninis lyrinio subjekto kreipinys: „ežere mano, / 
girdėjęs gal moters šūksnį: / nedrįski, bedugni!..“ (p. 81), 
ir išskirtinis vaidmuo: „yra tai, kas prasideda / arba pa-
sibaigia palei bedugnį“ (p. 126).

dar gilšė... kur „smėlėto gilšės ežero tamsa / yra 
didinga, ūkaujant apuokui. / <...> žmonių tamsa visai vi-
sai kitokia“ (Tamsa // Vienkiemio valanda, p. 117) ir „gilšės 
vėjo vėsaus numylėti, / nenorėję / liūdėti / ilgai, / susieina 
ant kalno poetai – / nevilties ir svajonės draugai.“ (Pilia-
kalnis // ten pat, p. 92). itin jautrus eilėraštis Ties Gilše (ten 
pat, p. 88–89), kuriame pabrėžiamas ir šio ežero vaid muo 
emociniame lyrinio subjekto pasaulyje: „nematei, kaip 
iškyla iš gilšės / tarsi nuometas – rūkas šviesus. / gal ir 
aš iš jos dugno iškilsiu, / baigęs gert už visas ir visus“, 
ir šiame eilėraštyje nuskamba besikartojantis kvietimas: 
„aplankyk“, kur „žiba gilšėj dangus pagilėjęs“, kur 
„su visom, kurios artimos buvo, / susitiksiu aš gilšės 
sapnuos“. kitur išplaukia gilšės ryšys su Vincu krėve – 
Dainavos šalies senų žmonių padavimų autoriumi, ir su jo 
kūrinių veikėjais. „įbrisk, įbrisk į mano gilšę seną, / vėl 
užsimiršusią sutemose. / ten atsispindi mėnuo – lyg kū-
rena / ugnelę kerdžiaus lapino dvasia“ (Krėvės tėviškėj // 
ten pat, p. 100) – tai lyg kvietimas, alsuojąs begaline meile 
ir savajam kraštui, ir V. krėvės kūriniams.
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o toliau – tokia brangi senoji merkinė, kur „tarp 
vėstančių merkio pušynų / mauroja / narsus / vienara-
gis, / pabėgęs iš herbo merkinės“ (Vidurnaktis prie Mer-
kinės, p. 42), kur „Prie kelio į merkinę, ties giria / kaip 
miško gaisras gęsta dzūkų / saulė. / kas pasakys, kad 
buvo negera / ta praeitis, kurią kryželiai saugo?“ (Senos 
kapinaitės, p. 39). ir iki graudulio jautrus, vis besikartojan-
tis maldavimas eilėraštyje Merkinės nakties šviesa (p. 86): 
„neužgesk, pašvaiste, virš merkinės, / neužgesk, merki-
ne. neužgesk...“ tame pačiame rinkinyje – lyg pokalbis 
su mylimąja: „Prisiminki merkinės mėnulį / virš rasotų 
merkinės miškų. / <...> tais keliais aš norėčiau dar kar-
tą / tau atnešti merkinės gėlių“ (Prisiminki Merkinės mė-
nulį, p. 93). šio savojo miestelio motyvas neužmirštamas, 
neapleidžiamas – jis ryškus ir vėlesniuose poeto rinki-
niuose. štai Juodvarnių žemėje: „ir tiesiai ant merkinės / 
jau leidžias gruodžio saulė“ (Gruodžio vakaras, p. 120), o 
rinkinyje Luktels ūkaujančių Bedugnis (p. 123) – „varpas 
merkinėje / skirtumus gaudžiai naikina“. dar stūksantis 
merkinės piliakalnis: „ar beįžiūrėsiu / ant apdraskyto 
merkinės piliakalnio / kunigaikštytę akimirką, / duk
rą akimirksnio?“ (Kelio ženklai // Toli kriokliai, p. 101). 
ir ypač poetui svarbi neišlikusi merkinės pilis, kurioje, 
kaip teigė pats kūrėjas, Vytautas didysis parašė laišką 
kryžiuočių ordinui: „greitai išsiųstas būsiu. ir tapsiu la-
bai seniai baigtas – / kaip laiškas kryžiuočiams, rašytas 
merkinės pily. / <....> ir piliakalnis tūno savy, jeigu sklai-
dos merkinė. / bet kelio į pilį daug amžių nėra. gal dar 
bus“ (Giesmė Merkinei // Stiklinė, p. 39–40).

o geografinės kelionės po poetui artimiausios aplin-
kos vietoves apibendrinimui, matyt, pranašiškai dar 
Vienkiemio valandoje prasiveržę žodžiai: „įsimylėjęs mer-
kį, stangę, gilšę / iš šito krašto gal jau neišeisiu“ (Dzū-
kijai, p. 44). tąkart prasiveržę jie tapo lemtingi – poetas 
amžiams liko savojoje tėvonijoje. o gal tiksliau – istorinė-
je jotvingijoje? ryškiausiai jotvingiškąją dvasią jaučiame 
Juodvarnių žemėje, antrame poezijos rinkinyje, išleistame 
1994 m. dvelkteli praradimais: „mums – paženklinti 
mirtimi / laukai, kurie kraujo nebijo. / ir eilėraščiai – nu-
girsti naktigonėj. jotvingijoje.“ (Naktigonė I, p. 25), spin-
duliuoja jautrumu ir meile savajam kraštui pabrėžiant 
jotvingiškąją sielą: „jotvingija rūkuos visa / pradingsta, 
moteris pradingsta. // <...> miegok, svajok, dūmok, skra-
jok, / o siela, jotvinge manoji.“ (Ruduo Jotvingijoj, p. 58). 
jotvingija juk tik rūkuos, svajose, dar ir sapne: „sapna-
vau: lakiojau, skrajojau / be sparnų viršum jotvingijos“ 
(Sapnas I, p. 55), o atomazgai – skaudi realybė: „Veidas 
vaiko. Pelkė vilnyja. šaukia šaukia gudišką sniegą... / nei 
jotvingio, nei jotvingijos, / nei nuodėmės nebelieka“ (Be 
nuodėmės, p. 59).

jau pirmuosiuose eilėraščių rinkiniuose bandoma 
žvilgtelėti ir už savosios dzūkijos (staceviškai – tėvo-
nijos, jotvingijos) ribų, o vėlesniuose tai daroma daž-
niau – eilėraščių poetinė erdvė plečiasi iki ryškių lie-
tuvai istorinių vietovių – buvusių sostinių: kernavės, 
trakų, kauno. kernavėje: „sapnavau sapnavau savo 
veidą / senoj kernavėj ir trojoj“ (Sapnas I // Juodvarnių 
žemė, p. 55). jautriai šios vietovės motyvas panaudotas 
ir eilėraštyje Žaltės vynas (ten pat, p. 16), kurio pradžioje 

sukuriamas groteskiškas įspūdis: „žaltės / <...> karū-
nuota galva kernavėj, / o uodega dar jūroj“, o vėliau 
vaizdas kraupėja: „kruvina galva“ ir „žvejai, šienpjoviai 
ir kariai / geria šaltą žaltišką vyną“... ir istoriniai trakai, 
jų pilis (įsiminusi poeto biografinė detalė – trakuose 
jis kurį laiką gyveno ir dirbo šio krašto laikraštyje) ryš-
kiausi eilėraštyje Vakaras Trakuose (ten pat, p. 138), kur 
„šviesią mūsų pragaištį liudys / pilyje seni antspaudai“, 
kur „išnyra vikingų valtys / ežeruos uždaruos“, kur 
„Valdovas vienišas ginas, / jo vaiduoklis – saloj“. ir ei-
lėraštyje Auka (Perkūnės pasiilgę, p. 43): „kelios dešimtys 
trakų pilių, / medinių ir akmeninių, / aidi ir žaižaruoja / 
lygiadienyje, / aukštadienyje, / potvyny, apsiausty“. o 
tarsi samplaika sostinių eilėraštyje Gediminas (ten pat, 
p. 116): „Vilnius, kaunas ir kernavė – / tik sagos marš-
kiniuose / siuvėjo. tik akmeniniai / laiškai paskutiniam 
popiežiui – –“

kiek ilgėliau stabtelima senajame Vilniuje – dabar-
tinėje lietuvos sostinėje. „norėčiau, / kad Vilnius / bent 
tris kartus būtų mažesnis, / su didesne arkikatedra, / 
su aukštesniais aušros Vartais, / su erdvesne gedimino 
pilim, / su senais ąžuolais aplink šventaragį / <...> kaip 
kad vaikystėj, / beveik kūdikystėj, / kai grįždavo brolis / 
iš mano sapnuojamo / skardžių ir varpinių Vilniaus“ – 
regis, plačiausias miesto paveikslas piešiamas šiame 
rinkinio Luktels ūkaujančių Bedugnis (p. 33) eilėraštyje, o 
praplečiamas jis ir kituose lyrikos kūriniuose: „ūkanotą 
pirmadienio rytą Vilniuj naktis dar garuoja. / šviesos ir 
tylos vos vos. kylame link namų, / nes pirmadienį liks 
uždaryti ne laiko Valdovų rūmai, / gal visa gedimino pi-
lis, katedra ir muziejai, / galerijos. užrakintos anų amžių 
didikų širdys. / <....> bet mano širdis atvira. kylam Pilies 
gatve“ (Stiklinė, p. 15). kitąkart į sapną nerimastingai 
keliamasi: „sapnavau, kad Vilnius sudegęs / ir knygų 
prikrautas karstas... / kas jums, kas jums pasakė, / kad 
gyvenam vienintelį kartą? (Sapnas I // Juodvarnių žemė, 
p. 55), dar akcentuojama vargana realybė: „klausykim, 
kaip skamba vargonai už sienos storos, / kaip skamba 
kapeikos ir kyla pavargėlių saujos / virš šimtmečių grin-
dinio pilko, prie Vartų aušros“ (Elgetos prie vartų // Vien-
kiemio valanda, p. 54). dar metaforiškai keliaujama rasų 
kapinių link („nešiotojai kristaus vinių / jau visai prie 
rasų kapinių / staugia... staugė? ar staugs?“ – Luktels 
ūkaujančių Bedugnis, p. 26) ir palei naująją Vilnią („bet 
prapuola eisena karalių, / palei naują Vilnią užpusty-
ta“ – Šiaurinė // Toli kriokliai, p. 54).

ir pagaliau – baltijos link... „jie neklaus: ar galiu / 
save įsivaizduoti / senovės kariaunoj, / kuri per užšalusią 
baltiją / eina?“ (rinkinyje Ne ėriukai nakty, p. 46). o ni-
doje: „Vienodai per amžius šoka / vėjyj medžiai ir marių 
bangos./ <...> Prie senų kapinių mergaitė / sūpuoklėse 
supasi, supasi“ (Nidoje // Juodvarnių žemė, p. 139), „nes 
naktinėje nidoje – / kaip nepatyrę ateiviai – / su vandeniu 
griaudim, / su debesiu blyksim ir šiaušiamės, / vos vos 
juoduojam, šmėžuojame – / <....>  šią naktį išnykstantys“ 
(Luktels ūkaujančių Bedugnis, p. 92). o nerija – su ironi-
jos žyme: „auga plaukai, o palūkanos / perauga nerijos 
ūkanas, / ūkanos slenka ir lopo / istorijos skylę?.. ne 
visą?“ (Miegančioji // Toli kriokliai, p. 88).
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į stasio stacevičiaus poeziją tarsi atplukdo savo 
vandenis ir kelios lietuvos upės bei deimena, „prūsų 
nežuvusi upė“. „deimena, deimena – mūsų prūsų ne-
žuvusi upė / su dvarelių griuvėsiais krantuos, su puta 
sūkuriuos / <...> nedaug atminties. bet pašviesina dei-
meną rytas“ (IV. Aušra prie Deimenos // Vienkiemio valanda, 
p. 14). o toliau poetiniame pasaulyje – šalčia ir strauja 
(„kas tau nutiks / nežinau už šalčios, / tuoj truputį kitaip 
nežinosiu prieš straują“ – Stiklinė, p. 72), moša („ošia, 
ošia moša – / negarsi upelė“ – Mošos piliavietėj // Juodvar-
nių žemė, p. 34), akmena („laiškai išsiųsti iki gimdymo, / 
skaidrūs kaip vandenys akmenoje, / ir labai atšiaurus / 
tų skaidrių laiškų dugnas“ – Luktels ūkaujančių Bedugnis, 
p. 34) ir šventoji („gal vienkiemis – ir bus tau / vienuo-
lynas, / kur ne šventoji – neprišaukiamoji – / išbluko lai-
ko rėmuos“ – Vienkiemyje III // Vienkiemio valanda, p. 99).

kūrėjo lyrikoje dar šmėsteli literatūriniai anykščiai 
(„šnara lapai tartum byloje – / stelmužėj, anykščiuos, 
gudo girioj“ – Globėjai // Toli kriokliai, p. 33), Pažaislis, 
baisogala, juodkrantė („debesyse / banguoji, kartojiesi 
juodkrantėje ar Pažaisly, skaidrėji baisogaloj... nemiga, 
tu pasiųsta / pramigusiam šiaurės pašvaistę?“ (Juodoji, 
p. 58) ir tarsi literatūrinę geografinę kelionę bebaigią 
šatrijos kalnas ir mošos piliakalnis („kada? kur buvai 
gražiausia? / <...> ant aukšto šatrijos kalno? / ant mažo 
mošos piliakalnio? (Aplinkybės // Perkūnės pasiilgę, p. 60).

r y š K i au s i u s  l i e T u V o s  i s T o r i j o s 
P u s l a P i u s  b e Va rTa n T
stasio stacevičiaus lyrikoje – kelionė ir lietuvos istori-
jos puslapiais lyg istorijos knygą bevartant ir stabtelint 
ties reikšmingiausiais savojo krašto įvykiais. Pirmiausia, 
žinoma, – garbingi didžiųjų kunigaikščių laikai. kuni-
gaikščio, kunigaikštienės įvaizdis poeto itin mėgstamas. 
kartais jis vartojamas abstrakčiai („kunigaikščio vėjo 
balsas / bando kelt kunigaikštystę“ – Dūmų vakaras Mer-
kinėje // Juodvarnių žemė, p. 36), kitąkart jo posmuose mi-
nimas trakų kunigaikštis („dar nežinau, kokiu žodžiu 
minėjot, / gentainiai mano, trakų kunigaikštį. tik debe-
sys triukšmingai galynėjas – / gal tik audroj už laisvę bus 
atleista“ – Perkūnija virš seno kaimo // Vienkiemio valanda, 
p. 30), o kartais jau įvardijami konkretūs lietuvos didie-
ji kunigaikščiai: mindaugas („ir laikas, valdove, sverti / 
mindaugo biblioteką, / pelenus vienuolynų, / gabijos 
kalendorių“ – Laikas // Perkūnės pasiilgę, p. 22), Vytautas 
(„taip tašo apčiuopiamą gandą, / kad verksim... o medis 
juokauja. / taip Vytautas d. nesuranda / to nuosavo kapo 
ir kaulų“ – Skulptorius // Toli kriokliai, p. 52). dar kuni-
gaikštis gediminas... jo vardu pavadintame eilėraštyje 
(Perkūnės pasiilgę, p. 116) savitai interpretuojamas gerai 
žinomas padavimas apie Vilniaus įkūrimą: „gediminas 
nesusapnavo / kosminio vilko, / tai vilkas / gediminą 
mums susapnavo <...> // gailestingasai kosminis vilke, / 
susapnuoki mums gediminą, / ant šimto kalnų užmigu-
sį.“ dar epizodiškai blyksteli keletas kitų kunigaikščių 
ir didikų: Vaišelga – mindaugo vyriausias sūnus („bū-
čiau Vaišelga – vaišinčiau visus paaukojusius“ – Sūkurio 
siela // Toli kriokliai, p. 12), mingaila – vienas žymiausių 
ldk didikų („būčiau mingaila – minėčiau tave, kurios 

gaila keliolika amžių“ – ten pat), kunigaikštienė birutė, 
jos kalnas („nejau nesuspėsim / lig vakaro čia įžiūrėti / 
nors vieną nežinomą / kalno istorijos lapą“ – Vakaras ant 
Birutės kalno // Vienkiemio valanda, p. 73), radvilai ir sa-
piegos („užrakintos anų amžių didikų širdys. radvilų ir 
sapiegų sapnai – už visų spynų“ (Stiklinė, p. 15).

taip pat poeto lyrikoje jaučiami kovų su kryžiuočiais 
ir kalavijuočiais atbalsiai: ataidi pergalingi žalgirio mū-
šio aidai („neatsiminimai – kaip mūsų karių – / į žalgirį 
einant – skambėjusios dainos“ – ten pat, p. 102), palygini-
muos gyva ir saulės mūšio atmintis („taip, turėjom spei-
guotų naktų kaip mažų / saulės mūšių“ – ten pat, p. 49, 
ir „lyg maži užtrukę saulės mūšiai – / žvarbios naktys, 
nemigos, tyla“ (ten pat, p. 121). dar dramatiškoji Pilėnų 
auka: „su Pilėnų dūmais šaltas oras – / gal likimui, gal ne 
užkeikimui“ (Žiema Jotvingijoj // Juodvarnių žemė, p. 61), 
ir „atsivėrė ir vėl užsivėrė / šaltiniai Pilėnų papėdėj, / 
lietuviai šventai pralaimėjo, / o seserys grįžo / nuo kar-
tuvių kalno, / pašventintom vėtrungėm nešinos“ (Pelkė // 
Perkūnės pasiilgę, p. 103). Poezijoje šmėstelėjęs „kartuvių 
kalno“ įvaizdis ir žiauriai numalšintų vėlesnių sukilimų 
atbalsiai: „mylėjom ir praliejom / kraujo daug, / o ant 
kalnelių / kartuvės žydėjo“ (Sukilėliai // ten pat, p. 55) ir 
tame pat rinkinyje jau abstraktesnė metafora: „nesuži-
nosime, / ar didesni / už kalną kartuvių / ugningi mūsų 
norai, / ar kalnas kartuvių / didesnis už svajonę?“ (Kar-
tuvių kalnas, p. 54).

ir lietuvos istoriniame kelyje, ir s. stacevičiaus po-
ezijoje ryškus pokaris. ir ne tik eilėraštyje Ilgas Merkinės 
pokaris (Juodvarnių žemė, p. 42–43) su kraupia nepalai-
dotos rankos metafora: „naktyje nepalaidotą ranką / 
graužia kruvinas baltas šuva“, bet ir kituose rinkiniuo-
se su ryškiais pokario rezistencinių kovų vaizdiniais ir 
posmuose slapyvardžiais įvardytais partizanais, jų būrių 
vadais: uosiu, ąžuolu, beržu, aitvaru, siaubu... „lietu-
vėjo girios, migloje / vakarai maurojo, šiaurė baubė... / 
žudė, gėrė, meldės... akloje / dauboje prapuolė jaunas / 
siaubas. // buvo daug gyvų ir negyvų / Prie bažnyčios ir 
Perkūno gojuj“ (Vaikai // Toli kriokliai, p. 63).

savitai kūrėjo interpretuojamas ir romo kalantos – 
vėlesnio sovietinių laikų pasipriešinimo simbolio – vaiz-
dinys. degimo žvakidėje, užsigesinimo ugnimi metafo-
ros: „Priminki dieną neregio, / naktis pilkam krante / ir 
prieblandas, kai degdavo žvakidėj kalanta“ (Atlaidai // 
Juodvarnių žemė, p. 97), „užsimerkęs ilgai klausiausi / 
evangelijos pagal audrą, / evangelijos pagal tylą, / kai 
grubioje žvakidėje / užsigesino ugnim / kalantos arba 
žemaičio / neįpusėjusios žvakės, / nenuspėjamos žva-
kės“ (Prieblandoj // Perkūnės pasiilgę, p. 88).

o dviejuose paskutiniuose poezijos rinkiniuose Ne 
ėriukai nakty ir Stiklinė – ryškūs partizano nykštuko ir jo 
ryšininkės smilgos paveikslai, iškylantys praeityje ir da-
bartyje: „Vėl sklinda gandai, / jog nykštukas ir smilga, / 
jo ryšininkė, / tebevaikšto gyvi. / kai kas giriasi / vei-
drodyje juos regėjęs“ – skaitome viename iš rinkinio Ne 
ėriukai nakty eilėraščių (p. 22). Stiklinėje vėl sutinkame šią 
iš dramatiško lietuvos istorijos etapo atklydusią porą ir 
sekame jų gyvenimo bei meilės istoriją. „kaip rašiau kny-
goje / „ne ėriukai nakty“, / smilga buvo jo ryšininkė / ir 
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atrodo / jie vienas kitą ilgokai mylėjo“ (p. 45) – lyg primi-
nimas nuskamba kūrinio pradžioje. „galbūt jie apsupti / 
meilės guolyje žuvo, / viens kito neišdavė ir neišduos. // 
Partizano nykštuko nežinomas kapas / tikriausiai / ap-
augo nežinomom smilgom. // nežinomiems gal bus ge-
riau“ (p. 46) – istorija dramatiškėja, mistiškėja tarsi per-
sikeldama į amžinybę: „labanakt, nykštuk, žvaigždėje“ 
arba: „ačiū, / jau pailgėjusi šviesmečiais smilga“ – / kai 
vieno neliks, gal taip susikalbėsime“ (p. 152).

s aV o j o  K r a š T o  l i T e r aT ū r o s 
aT s P i n D ž i a i
du stasio stacevičiaus žemiečiai Vincas krėvė ir antanas 
kalanavičius – ryškiausiai jo poetiniame pasaulyje spin-
duliuoją kūrėjai. „kalno antanai, / tiesuolių pušų kala-
navičiau, / tavo mirties paminėjime / jau pasikliauju tik 
vėju, / <....> o tu kaip velionis / už gyvą a. k. / jiems esi 
patogesnis / keliolika kartų“ (Luktels ūkaujančių Bedug-
nis, p. 18) – taip prasiveržęs dešimtmečiais neišpūliavęs 
skaudulys dėl dramatiškos talentingo žemiečio poeto 
lemties. Prasiveržęs ir šiame eilėraštyje, ir atsikartojąs 
įvairiose publikacijose Varėnos rajoninėje spaudoje bei 
Nemune apie savo krašto poetą ir jam skirtus jau po-
mirtinius renginius gimtinėje. „siūbteli mintys apie lei-
dyklose numarintas knygas“, „vieną po kito vežei savo 
eilėraščių rinkinius į Vagą, ten juos priimdavo ir neiš-
leisdavo“, „labai norėjosi pripažinimo, tik gyvam mažai 
teko“, ir pagaliau – ypatingu dramatizmu paženklinta 
kulminacija: „susivokėm, kad miręs poetas kartais būna 
„patogesnis“ už gyvą, apsipratom“ – tai iš anųjų publi-
kacijų spaudoje, o tai iš eilėraščio Sudebesėjęs Kalanavičius 
(Toli kriokliai, p. 45): „jau sudebesėjo kaip vanduo / metų 
tamsy pasimetę knygos. / jau sudebesėjo daug baisaus, / 
visos jūsų padarytos skriaudos... / debesėja skolos... kas 
pašauks / nuo sapiegiškių nors vieną audrą...“ ir jame 
atpažįstame tą patį skaudulį.

keliuose eilėraščiuose (o galbūt galima teigti, kad 
beveik visoje kūryboje?) jaučiame Vinco krėvės dvasią: 
„tarsi krėvės liūdnuos mįslinguos raštuos – / tamsiuos 
laukuos ulioja liepos vėjas“ (Dzūkijai // Vienkiemio valan-
da, p. 44). į s. stacevičiaus poeziją, ypač knygoje Vienkie-
mio valanda, „ateinąs“ ne tik pats rašytojas, bet ir jo kū-
rinių veikėjai metaforiškai įsipiną: raganiaus akis („kur 
žiūri į liūdną juodmargę, į motinos / vargą / į pilką ke-
liūkštį – žvaigždelė – raganiaus akis“ – Vakaro nuotaika, 
p. 8), raganiaus marti („net merkinės mėnulis nežino, 
kas ta seno raganiaus marti“ – Prisiminki Merkinės mė-
nulį, p. 95), kerdžius lapinas („nėra krėvės kaimelio 
kapuose, / tik spindi gilšėj mėnuo – lyg kūrena / ugnelę  
kerdžiaus lapino dvasia.“ – Krėvės tėviškėje, p. 101). mil-
žinkapis irgi, matyt, iš V. krėvės padavimų: „nykštukai 
ugnelę kūrens prie milžinkapio, perdegs naktis“ (Stikli-
nė, p. 39). ir rašytojo tėviškė – subartonys, ir pats kūrė-
jas, jo įvaizdis, ir Dainavos šalies senų žmonių padavimų 
atbalsiai  atsispindį ir vėlesnėje poeto lyrikoje: „toliau iš 
slaptos savo gilšės geriu. / ir tu nedingsti. ir krėvė nenu-
eina.“ (ten pat, p. 102). Poezijoje, kaip ir eseistikoje – kny-
gos Milda supaisys (2013) esė Prie Vincuko ąžuolo (p. 161): 
„gal išgirsim, kaip Vincuko ąžuolo lapais kalba krėvė...“

Poeto lyrikoje bent poroje eilėraščių minimas ir lie-
tuvių rašytojas antanas Vienuolis: „Pamokoj pasisveiki-
na egziuperi / ir kukliausiai pradingsta beribėj vienatvėj 
Vienuolis“ (Juodoji, p. 54), ir rašytojas, filosofas Vydūnas: 
„Paskaitykim – gal Vienuolį – tyliai, / gal Vydūną – ru-
deninei niūrai. / Pažiūrėkim, ką virš tėvonijos / veikia 
senas barbaras – mėnulis“ (Tom naktim // Toli kriokliai, 
p. 82). dar kelis kartus šviesteli lietuvių tautos atgimi-
mo dainius maironis: „rasime liūdną maironį / aidžioj 
biblio tekoj rojaus“ (Prieš ledynmetį // Perkūnės pasiilgę, 
p. 90), jo tėviškė: „lėkdamas / pro tėviškę / maironio / 
pro pilių / neturinčią merkinę (Neišnyksim // Vienkiemio 
valanda, p. 24). kitur minimi keli reikšmingi lietuvių li-
teratūrai rašytojai, poetai: „neperskaitę nėries, krėvės, 
maironio, / į nebūtį išjojo kunigaikščiai // pro tamsią gi-
rią, / upeliūkštį gryną“ (Perkūnija virš seno kaimo // ten 
pat, p. 30). dar vienas eilėraštis, su ryškiomis detalė-
mis: „skaidriausia verlibro rinktinė“, „našlaičių ir šiaip 
nelinksmų vaikų prieglaudoj“, inicialais n. m., skirtas 
poetei nijolei miliauskaitei, matyt, jautriai išgyvenant 
apyjaunės, druskininkuose gyvenusios ir kūrusios po-
etės mirtį: „žiū dar apyjaunė autorė rašo / apie savo 
skaitymus – naktį – prie žvakės / našlaičių ir šiaip ne-
linksmų vaikų prieglaudoj / prieblandoj... n. m. nėra?“ 
(Juodoji, p. 19). ir dar adomo mickevičiaus, lietuvą savo 
mylima tėvyne laikiusio lenkų poeto, įvaizdis: „klausyt: 
iš paminklo adomui mickevičiui / lietūs paminklą sau 
kala“ (Luktels ūkaujančių Bedugnis, p. 114).

o apibendrinti literatūriškąjį aspektą, matyt, labiau-
siai tiktų šia s. stacevičiaus kūrybiška metafora: „ir 
mums atsivėrė / lietuviškos knygos burna.“ (Atsivėri-
mas // Perkūnės pasiilgę, p. 37) lai taip veriasi kelias ir į...

Į  M a g i š K ą j Į  l i e T u V i ų 
M i T o l o g i j o s  i r  Tau T o s a K o s 
Pa s au l Į  Pa n i r u s
Perkūnės pasiilgę – moteriškąją Perkūno – svarbiausiojo 
pagonių dievo (šiuo atveju – deivės) – formą vartojant 
pavadintas vienas iš aštuonių stasio stacevičiaus eilėraš-
čių rinkinių, Juodvarnių žemė – lietuvių liaudies pasakos 
atspindžiai kito rinkinio pavadinime žadina norą panir-
ti į magiškąjį mitologijos ir tautosakos pasaulį, po kurį 
plazdeną juodvarniai ir juodkrankliai, besivynioją žalčiai 
ir gyvatės, dundenąs Perkūnas ir Perkūnė, pasirodą de-
vyngalvis slibinas ir devyngalvė slibinė, šmirinėjantys 
velniai ir raganos, dar medžiais paverstieji vaikai...

Pirmiausia, žinoma, Perkūnas – viena ryškiausių lie-
tuvių mitologinių būtybių ir pats galingiausias dievaitis. 
teisingas, labai gerbiamas, dažnai prašoma jo pagalbos, 
bet ir bijoma, nes jis baudžiąs piktus žmones, ypač me-
lagius ir sukčius. Pirmąkart Perkūno įvaizdis pamini-
mas jau pirmajame stasio stacevičiaus poezijos rinkinyje 
Vienkiemio valanda: „o galgi, iš raisto išbridęs, / Perkūno 
pagalbos maldauja / nežinomas didelis krivis, / regėda-
mas būsimą kraują“ (Vidurnaktis prie Merkinės, p. 42). o 
ryškiausias jis 1997 m. išleistame rinkinyje Perkūnės pasi-
ilgę. čia šiam dievaičiui, kaip ir Perkūnei, skiriamas ypa-
tingas vaidmuo, pabrėžiama pagarba jam: „tyliai / visais 
keliais / į Perkūno atlaidus einam“ (Tyloje, p. 115), „ir ei-
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nam Perkūnų žinyčion / vaikų būsimų atsiklausti / <...>. 
ir Perkūno šventovės tyloj / jų giedojimą girdim“ (Vėlai, 
p. 101) ir jo galia: „šventė – trenkė Perkūnas / į nežinomą 
obelį, / <...>  šventė – prinoko vaisiai / Perkūno obelyje“ 
(Šventės, p. 108). tai savita interpretacija siejant Perkūną 
su obelimi, nes, remiantis mitologija, Perkūno medis esąs 
ąžuolas, o jo paliesti ąžuolynai šventi.

Perkūnės pasiilgę rinkinio pavadinime akcentuojama 
deivė Perkūnė, kuri, etnologės Pranės dundulienės tei-
gimu knygoje Senovės lietuvių mitologija ir religija (2007), 
„buvo pati seniausia griaustinio ir žaibų deivė, kurią 
tik patriarchato laikais pakeitė vyras Perkūnas“. Poeto 
lyrikoje irgi akcentuojama jos galia. tai „Perkūnė, siau-
bianti / apsėstus miestus“ (Sapnai, p. 104), tai „vienai 
Perkūnės akimirkai / vaivorykštė pajuoduoja“ (Svajotoja, 
p. 19). Pabrėžiamas ir šios deivės moteriškasis bei moti-
niškasis pradai, ir jos visagalybė: „o raštininkų būriai / 
žinda šėtono mintį, / žinda Perkūnės krūtį – / ir išskrenda 
knygnešiai, / perkūnknygėm nešini, / šėtonknygėm neši-
ni“ (Priklausomybė, p. 102) arba: „Paskui pliūpteli jau ne 
pienas / iš Perkūnės erdvių krūtų, / ir persimaino tauta / 
tarytum saulėgrąža rudenį“ (Saulėgrąža, p. 42).

dar įdomus „perkūniškų“ žodžių pliūpsnis eilė-
raštyje Perkūnkely (p. 119): „nušvitęs dieve, dieve vėlei 
rūškanas, / apšvieski mus degiaisiais priešo laikais, / 
Perkūnkely, Perkūnkaimy, Perkūnkalny, / Perkūnkapyje 
mūsų neapleiski.“

Perkūnės pasiilgę – iš tiesų labiausiai mitologija al-
suojanti s. stacevičiaus poezijos knyga. joje – ir Perkūno 
antipodas – velnias, su kuriuo šis dievaitis, anot lietuvių 
mitologijos, nuolat kovojąs. čia velnias irgi susijęs su 
mistika: „sielos sielos gentainių / ar velniai, / apsimetę 
sielomis, / priverkia mūsų kaukoles / apgaulingiausio 
vyno?“ (Šventės, p. 108). šiame rinkinyje – ir baltoji raga-
na. mitologijoje ragana – tai dar viena visa žinančios, visa 
galinčios, visa matančios deivės išraiška. ji, pasak mari-
jos gimbutienės, kontroliuojanti ne tik žmogaus, bet ir 
visos gamtos gyvenimą. tradiciškai ragana karaliaujanti 
nakties, tamsos ir žiemos pasaulyje. Poeto lyrikoje (tiks-
liau – rinkinyje Perkūnės pasiilgę) įvardijamai „baltajai ra-
ganai“ irgi suteikiamos magiškos savybės, vienur – kar-
tu nuskamba ironiškas atspalvis: „baltoji ragana, / gali 
gali / mums iš akių / ir tarpkojų išburti, / kokia tauta / 
arba kokia gauja / iš mano vaiko kils – –“ (Baltoji ragana, 
p. 14), kitur – akcentuojami mistiniai gebėjimai: „Pačioje 
erdviausioje knygoje, / pasak baltosios raganos, / būtų tik 
vienas žodis, / ilgumo sulig skaitytojo, / atsivertusio ją, 
gyvenimu“ (Paieškos, p. 25), „tebekartoji: / lietuvą regiu / 
lig pamatų sudegintą / ir tyrą, / kokio tyrumo / būna pe-
lenai“ (Baltoji ragana II, p. 53).

slibinas – dar viena lietuvių mitologijos dievybė, 
drakono atitikmuo. ir mitologijoje, ir stebuklinėse pa-
sakose vaizduojamas kaip galinga pabaisa su trimis, 
šešiomis, devyniomis ar net dvylika galvų. Pirmąkart 
rinkinyje Juodvarnių žemė pasirodęs slibino įvaizdis: „sli-
binas, pabaigęs / kraują, prablaivėja, / laukia savo lai-
ko, / palankesnio vėjo“ (Slibino diena,  p. 41), toliau jis 
plėtojamas rinkinyje Perkūnės pasiilgę, kur tarsi keliauja-
ma svarbiausiais įsimylėjėlių poros gyvenimo etapais: 

„slibinas su slibine / mylisi dugne“ (Audra, p. 29), „o 
devynveidė / slibinė niūniuos / devynias lopšines / vai-
keliui savo“ (Giedrėjant, p. 30), „keisti balsai / iš mie-
gančių pasaulio / šnabždėjo: jeigu slibinas esi, / tai lai-
kas eiti slibinų bažnyčion / ir aplankyti slibinų kapus“ 
(Devyngalvė, p. 31) ir kur „numiršta slibinė, nunuodyta 
žmonių, / o slibinas išeina vienuolynan / palikdamas pė-
das, pilnas vandens, / ir senąjį lietuvių sapnininką“ (Jų 
kryžius, p. 34). būtent nagrinėjamame rinkinyje populia-
rūs ir iš lietuvių mitologijos bei tautosakos atėję magiški 
skaičiai devyni, devynios: „devynios ateitys prisisapnuo-
ja, / devynios ateitys išblėsta“ (Jų kryžius, p. 34), „gal 
devynetą sykių, / medžiojau meškas / ir meldžiausi / 
savųjų dvasių regyklose / <...> ir mano devyni kapai“ 
(Šešėlyje, p. 38). jie panaudoti ir žodžių sandūroje, tad 
iškyla mistiškieji: „devyngalvė žolė“, „žiema devyngal-
vė“, „devyngalvė mylimoji“ ir „devynveidė slibinė“. 
dar kartais paminimas magiškasis trys: „du skrupulai 
tėvo žemės, trys – rytmečio oro, / devyni vandens, antra 
tiek – šaltos gruodžio šviesos“ (Juodoji, p. 96) arba: „nė 
ženklo / trečiųjų arba devintųjų, / nesuprastų / seserų 
anei brolių“ (Ne ėriukai nakty, p. 69).

dar gabija – lietuvių ugnies deivė, namų židinio 
saugotoja: „skaistyn netekties pašvaistė, / ir laikas, val-
dove, sverti / <...> gabijos kalendorių, / gintaro kalendo-
rių“ (Laikas // Perkūnės pasiilgę, p. 22). ir žaltys – lietuvių 
mitologijoje – taip pat namų saugotojas, geroji jų dvasia, 
žmonių ir gyvulių globėjas, kurį laikydavo namuose ir 
rūpestingai saugodavo. jam ir stasio stacevičiaus po-
ezijoje skiriama daug dėmesio. „ir ne nuodėmė, jeigu 
meldiesi / Viešpaties mėnuliui, medžiui, žalčiui“ (Nuo-
dėmė? // Juodvarnių žemė, p. 134) – aliuzija į pagonybės 
laikus ir žalčių artumo akcentavimas: „dar paspėlioja-
me, kur čia žiemoja / žaltys, kuris tavo trobelę aplankė, / 
žaltelis, kurs miegančiai tau susirangė / ant kojų, krūti-
nės“ (Luktels ūkaujančių Bedugnis, p. 82). žalčio motyvas 
palyginime pavartotas jau pirmame rinkinyje: „lauko 
kelias – lyg ilgas žaltys, / savimi prie tolybių pririšęs // 
mūsų žemę – – –“ (Lietuvos kunigaikštis, p. 43), kituose 
rinkiniuose – lyginamas su gyvenimu: „o prieblando-
je mus valdys / gyvenimas žvynais šarvuotas, / slidus, 
neilgas, kaip žaltys“ (Pelkėje I // Juodvarnių žemė, p. 70), 
dar vieškeliu: „žaltys žaltys / lyg vieškelis baugus / nuo 
jūros iki / jūros nuvingiavo“ (Žaltys // Perkūnės pasiilgę, 
p. 50). šiame, beje, jau ir anksčiau minėtame, eilėraštyje 
kuriamas groteskiškas žalčio paveikslas: „virš Vilniaus / 
patekėjo / jo galva, / iškėlusi / kryžiuotąją / karūną, / o 
romoj šildės / žalčio uodega“. įdomus ir moteriškos for-
mos – žaltės – įvaizdžio vartojimas: „žaltys nužaltėjo, / 
šypsojosi žaltė / manuos marškiniuos išmiegojus“ (Pel-
kė // ten pat, p. 103) bei: „žaltės raštų mokytis vėlu“ (Tei-
sūs // Juodvarnių žemė, p. 135). ir tame pačiame rinkinyje 
kraupiais vaizdais paženklintas dar vienas metaforiškas 
šio įvaizdžio vartojimas eilėraštyje Žaltės mirtis: „o žaltė 
jau sukapota / šalia žalčio į tris dalis. // sukapota tebesi-
rango, / prieš mirtį – kaip niekad – gyva“ (p. 15).

o apibendrinamąjį atspalvį turinti pagonių dievų 
apraiška Stiklinėje – paskutiniajame poeto eilėraščių rin-
kinyje: „ne sakmę seku: / miegoki, tu mano žemyna, 
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numiki, Perkūne, / įmiki Velnioke, – velnioniško grožio 
miegu / <...> tikėjimai keičiasi, tėkmės, pasikeičia kar-
tos, / kol grožio miegu tebemiega pagonių dievai“ (p. 17).

dar stasio stacevičiaus poezijoje ir kai kurių lietuvių 
liaudies pasakų atbalsiai. štai iš pasakos Dvylika brolių, 
juodvarniais lakstančių, matyt, atklydęs juodvarnio įvaiz-
dis ir pirmąkart pasirodęs Vienkiemio valandoje („skrai-
do / juodas / juodas / lietuvaitis – / juodas varnas po pa-
dangę nykią“ – Neišnyksim, p. 24), toliau plačiai ir savitai 
interpretuojamas antrame eilėraščių rinkinyje Juodvarnių 
žemė: „žiūri žiūri nuo pačios viršūnės / juodas tėvas – 
juodvarnis rūstus“ (Rytas II, p. 37), „juodvarnis pralėks 
virš pilkumos / lyg anglis sparnuota žaizdro seno. / ir 
užsidarys žmogus namuos / garbins ugnį, o paskui – ir 
pelenus“ (Žiemop, p. 115). čia ryškus ir juodvarnių poros 
lyg mylimųjų, jų santykių paveikslas: „juodvarnis atale-
kia / pačią šaukti ima / apleiston piliavietėn, / kur visi 
jau gimė“ (Mošos piliavietėj, p. 34), „laimina žmogelių 
lauką / juodvarnių juoda pora“ (Juodvarniai I, p. 39), o 
eilėraštyje Juodvarniai II (p. 45) atpažįstame kiek ironišką 
poros gyvenimiškąjį dialogą su magiškuoju kitos pasa-
kos atbalsiu: ji – „mano juodvarni, mylimas juodvarni, / 
nebegerk, nebegerk. // nebegerk iš jaučio ar velnio, / ne-
pažįstamojo pėdos – – –“, jis – „mano juodvarne, mylima 
juodvarne, / nesibark, nesibark“. toliau šis įvaizdis plė-
tojamas penktajame stasio stacevičiaus poezijos rinkiny-
je Luktels ūkaujančių Bedugnis: „skamba ir erzina / gervės 
ir tolumos, / nykstančius žalvarnius pakeičia juodvar-
niai“ (p. 13). o Stiklinėje (p. 163) prisimenamas ir tradi-
cinis lietuvių liaudies pasakos Dvylika brolių... aspektas: 
„ir pasakoje apie paverstus juodvarniais mes / kitaip nei 
juodi paukščiai ir jų sesuo dalyvausim.“

Poetui patraukli dar viena lietuvių liaudies pasaka, 
tai – Eglė žalčių karalienė. žaltys – iš lietuvių mitologijos, 
o pati pasaka, salomėjiškai tariant, „apie eglę, žalčio 
žmoną, medžiais paverstus vaikus“. šios populiarios 
lietuvių liaudies pasakos motyvai, jos atbalsiai kūrybiš-
kai pavartoti ir s. stacevičiaus lyrikoje: „atliūliuoja žinia 
puta – / pusė pieno ir pusė kraujo. // eglė puošis ne per 
vėlai / sidabriniais mažais Pilėnais, / uosiai ir ąžuolai / 
saugos valstybės sieną. // beržų sambūriuos kieminės / 
saulė, drebulė nesižemins... / bet žilvino giminės / dar 
laukia egipto žemė“ (Puta // Toli kriokliai, p. 39), o kitur: 
„žilvino karalystėje / labai neilgai buvau, / nes atėjote 
vandeniu krikštytis“ (Namo // Perkūnės pasiilgę, p. 28). ir 
išdavystės motyvo atbalsiai: „mindaugaiti, tavo turtai 
žus, / kai išduosi eglę, / beržą, / uosį“ (Atmintis // Toli 
kriokliai, p. 37), ir sulauktosios bausmės: „nukalti antran-
kius žalčiui. / žilvinui. / eglei. / ąžuolui. / įsakyta labai 
seniai“ (Nelaimingiausias kalvis // Perkūnės pasiilgę, p. 7). 
dar lyrinio subjekto asmeninio santykio akcentavimas: 
„nerasi manęs, paklysi / didžiulėj žilvino girioj. / iškir-
siu žilvino girią, / sudeginsiu, pradanginsiu, / supilsiu 
tau iš žarijų / bažnyčią ir joj pradingsiu“ (Du balsai // Toli 
kriokliai, p. 35), o epizoduose ir žilvinės įvaizdis: „žvelgė 
žilvinas godžiai / į aukštą vakaro pirtį. / mušė lietuviai 
kryžiuočius, / patys kryžiuočiais virto. // ir nukryžiavo 
mano / šventąjį ąžuolyną. / ir nukryžiavo mano / žilvinę 
žalvarinę.“ (Kryžiuočiai // Perkūnės pasiilgę, p. 47). o savi-

ta interpretacija su ironijos atspalviu eilėraštyje Poezijos 
ruduo: „Poetas ąžuolas, / poetas uosis, / poetė eglė / ir 
poetė drebulėlė / nesutaria, / kokio reikėtų vyno / poeto 
Varnalėšos šermenims“ (ten pat, p. 93).

dar blyksteli ir pasakos apie sigutę detalės: „nak-
tyje išsiskleidė pašvaistės / lyg šviesos kalnai, kur bro-
liai liko. / kas apgins miestelį, kur meldeisi, / į žarijų 
duobę neįkritusi?“ (Pasaka Sigutei // Juodvarnių žemė, 
p. 48). ir dar tautosakiškas atspalvis: didesnėje stasio 
stacevičiaus poezijos dalyje, ypač pirmuosiuose rinki-
niuose, gausu deminutyvų, pakartojimų, lyg atklydusių 
iš lietuvių liaudies dainų ir iš jų ataidinčių įvairių moty-
vų, įvaizdžių. dar daugumos eilėraščių melodingumas. 
o dzūkišku ilgesiu persunktas savotiškas graudumas 
irgi lyg iš savojo krašto, t. y. dzūkiškųjų, raudų. bet tai 
atskiros analizės reikalaujantis aspektas ir tebūnie kitų 
publikacijų tema.

K i T ų  l i e T u V i š K u M o 
a P r a i š K ų   b e i e š K a n T
iš ko dar atpažintume lietuvą pasiklydę pasaulio šalių 
margumyne? ar ne iš Lituanikos skrydžio („taip tūks-
tančius metų – karton iš kartos, / dangun iš dangaus – 
lituanika skrenda“ – Stiklinė, p. 102) ir vienkiemio kry-
žiaus („ir kryžius sodybos, nuo medžio link medžio / 
pasviręs“ – Nesuspėjęs // Vienkiemio valanda, p. 57)? ar 
ne iš kanklių skambesio („o našlaitis / pūgoj ilgiausioj / 
susap navo vėlių skrynelę – – / taip atsirado kanklės“ – 
Kanklės // Perkūnės pasiilgę, p. 109) ir pagonių laužų („kil-
mės šaknys andai pleškėjo pagonių laužuos, / nebuvom 
šokėjai, liepsnelės kankaną sušoko“ – Stiklinė, p. 58)? ar 
ne iš ąžuolo – stiprybės simbolio ir šventumo aura plaz-
dančio („telefoną, iš ąžuolo švento / drožtą turiu, toli-
mieji... / už vieną bendravimo valandą – / metai tylos ir 
vėjo“ – Telefonas // Toli kriokliai, p. 40) ir iš gintaro – tegul 
nenuskamba banaliai – lietuviškojo aukso („nekrikšty-
tu gintaru virto / ant kaklo audros nekedentos“ – Ginta-
ro! // ten pat, p. 89)? ar ne iš Poškos baublių („eime po 
audros paieškoti / prie Poškos baublių / arba stelmužėj 
žūstančių gilių“ – Liudijimai // ten pat, p. 16) ir jūratės 
bei kastyčio legendos („bangas nuo kalno / bando sus-
kaičiuot / skaidri pora / (kastytis ir jūratė?)“ – Marių 
šventė // Perkūnės pasiilgę, p. 48)? ar ne iš krivių krivio 
lizdeikos („nespėjo pareiti į Vilnių / su amžių ugnim 
lizdeika“ – Sapnas II // Juodvarnių žemė, p. 57) ir gedimi-
no vilko („broliai akmenis vilko / į lygumų šventovę, / o 
gedimino vilką / girioj kažkas nušovė“ – Gimimas // Toli 
kriokliai, p. 58)? ar ne iš jotvingių („girdėjai mane, jau 
praradusį jotvingius, žeme, / kai vienas ir nuogas nakty 
lapkritėlio gimiau?“ – Vakaro nuotaika // Vienkiemio va-
landa, p. 8) ir prūsų amžino atminimo („bet, sako, būta 
užuominų / neišlikusioj prūsų knygoje, / jų protėvių už-
rašuose / ant akmenio, ledo, delno“ – Siūlas // Perkūnės 
pasiilgę, p. 89) ir kitų didžiųjų praradimų?

iš ko dar atpažįstame lietuvą?.. ir pasaulio šalių 
margumyne, ir stasio stacevičiaus lyrikoje – visose aš-
tuoniose poezijos knygose, pulsuojančiose meile savajai 
tėvonijai – ir atvirai išsakyta, labiau pastebima, ir giliau 
poetiniame pasaulyje užslėpta.
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Baltoji rožė ant Onės kapo

O kaip sninga, o kaip švelniai sninga –
Neišsūpuotame lopšy paskutinės eilės minga.

O kokia didi Dangaus malonė –
Klaupias maldai Žodžio angelas ir Onė.

Vilnius, 2007-ųjų gruodžio pabaiga

Tėvo sapnas

Nuplaksiu, tikrai rimbu pirmąkart nuplaksiu
Vaikelį.

Galbūt jo skausme ir pats apaksiu.
Turiu tik vieną iš senų laikų paguodą:

Už vieną muštą šimtą nemuštų atiduoda.
Pirmagimio nuodėmių sąrašas jau ilgas:
Rimbas, kabantis ant sienos, jo pasiilgo.
Sergančio draugo iš tingulio neaplanko,
Vargšei senutei kamuoliu išmušė langą,
Katinui uodegą tyčiom duris privėrė,

Broliui auskarą ausin adata įvėrė,
Pasislėpęs mano alų gėrė.

Duosiu jam gerai per nuogą klyną:
Brolį vėl užsvaidė ką tik iškeptais blynais.

Man pasakė žodį bjaurų, nusikeikė.
Šitaip sunerimęs godoju:
Kur tas vaikas nukeliaus:

Į tėvo pragarą ar į motinos rojų?
Jau pakėliau tvirtą kietą delną,

O angelas sargas ar velnias gundyti prišokęs stabdo:
Žiūrėki, kad po to netaptų

Bjauresnis.
Kaip rimbu iš jo velnyną išvaryti?

Mokytis nenori, sako, jam išminties užtenka.
Na, jau metas kelti rimbą, ranką.

Gal jį smarkiai triskart kasdien perti,
Valgyti neduot ir negerti?

Turiu tik vieną iš senų laikų paguodą:
Už vieną muštą šimtą nemuštų atiduoda.

Vilnius, 2003, balandžio 17

Koplyčia
S k i r i u  Vi l e i  i š  B e r n a r d i n ų

Yra širdis – yra šventovėje koplyčia,
Rožiniui iš sidabro votų verti.

Jei po juoduoju lietumi sulyčiau –
Čia niaurią darganą galiu ištverti.

Yra šviesa – yra šventovėje koplyčia,
Agapėn duoną laužyti kartu pakvies

Vėl ąžuolinės durys prasivers netyčia –
Lelija nepažįstamosios rankoj švies.

Yra malda – yra šventovėje koplyčia,
Ado angelas sargas piligrimų sparnus.

Vaivorykštę audžia virš pilkųjų sapnų, –
Kad akmens suspaudęs kumšty nelaikyčiau.

Giesmė lietuviškai Magdalenai Rūtai 
(1940–1990)

Paukščiai gieda
Laukuos

Ir nekaltos mergaitės.
Aš savo noru

Žemai lenkiuos
Prieš tavo gėdą.
Ir mano gėdą.
Ne tu, ne tu

Kalne viena raudojai
Ir klupinėjai

Aplink kreivąjį medį ratu,
Visokiais vardais apšaukta, išvadinta.

Po žirgo kanopa
Blėsta nuvytusi rūta.

Po pagalve –
Tviska aukso žiedai
Degutu vainiką rūtų

Ant sienų išrantė, ant lango.
Kodėl iš kapelių paryčiais neateina?

Gal kelią užmiršo,
Todėl neaplanko?

Ne aš, ne aš
Prieš klėtį vakare sustojau

Ir akmenų kruša tariau:
Toji

Gaji kaip katė –
Keikia dangų, prakeikia ir kruta,

Paniekinus rūtą,
Paniekinus rūtą.

To m a s  M u t i s 
( r o m u a l d a s  Tr a c h i m a s )
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konservatyvumo ir progresyvumo suderinimas – 
ypatingas europinės kultūros požymis, ir stebėtojui 

dažnai sunku esti įžvelgti ribą, kuomet pasibaigia 
šablonas ir prasideda kūryba.

j o n a s  m u r k a

Didelė atsakomybė rašyti apie senelį, kurį pažįs-
tu tik iš senų fotografijų ir močiutės, mamos ar 
tetų pasakojimų. tačiau visą gyvenimą stipriai 

jaučiu jo dvasią kiekviename žingsnyje, savo poelgiuose 
ir sprendimuose. esu dėkinga likimui, kad gimėme šitoje 
šeimoje, kad gyvenome kartu su močiute elena geda-
minskaitemurkiene, kuri padėjo tėvams – augino mus, 
mylėjo ir auklėjo griežtai – pagal jono murkos sukurtą 
Darbo mokyklos sistemą, tuo pat metu daug dėmesio skir-
dama j. j. rousseau pedagoginėms ir marko aurelijaus 
filosofinėms mintims ugdant asmenybę. daugelis yra 
skaitę elenos murkienės puikiai išverstą k. Paustovskio 
knygą Aukso rožė (1958), k. evaldo Gamtos pasakas (1923).

Pacituosiu mano pamėgtą j. murkos posakį, kai jam 
įkyrėdavo kokie klausinėtojai apie jo kilmę ir luomą: 
Aš ne Rymo (romos) žąsinas, savo garbę turiu užsitarnauti 
pats...

šeimos legenda byloja, o archyvinė medžiaga pa-
tvirtina, kad tolimas protėvis murca (Murreus, murra – 
gr. kvepiantis mirta, Morsum – lot. kąsti, graužti, žūti, o 
gal Morceau – pranc. gabalėlis, skeveldra, ištrauka) buvo 
Piława herbo riteris (norvegas, prancūzas ar kurios kitos 
tautybės – toks atsakymas gautas iš jogailos universite-
to bibliotekos krokuvoje archyvo, tačiau k. būga darė 
prielaidą, kad sėlis), kviestas į žalgirio mūšį, vėliau li-
kęs Plocke (lenkija). Vėliau dar vienas palikuonis Łukasz 
Murca tarnavo žygimanto augusto dvare (medicinae doc-
tor – bartosz Paprocki, 1584), po to kažkuris vaikaitis at-
sirado kupiškyje. archyve daugiau žinių yra pradedant 
kupiškėnu protėviu gasparu murka (1738–1808) – 1765 
metų inventorizacijos rašte įrašyta: posadnyk (vietininkas, 
valdytojas). Visi murkos buvo kilmingi, raštingi, šviesūs 
žmonės.

jono ir elenos murkų šeima susilaukė keturių duk-
terų (rūtos, laimos, gražvydos ir danutės), todėl pa-
vardė išnyko...

blaškomi istorijos skersvėjų, slapstėmės nuo pokario 
baisumų po visą lietuvą. Pabirome tėveliams pakeliui, 
žemaitijoje. dažnai juokauju, kad mano tėviškė – visa 
lietuva... tik gerų žmonių dėka mūsų šeima išvengė 
tremties iki stalino mirties, bet ir po jos, kažkam paskun-

g i e d r ė  b u l o t a i t ė - j u r k ū n i e n ė

europinės kultūros šauklys
iš prisiminimų apie Joną Murką

 

dus, nakties priedangoje 1955 m. iš jašiūnų dvaro (šal-
čininkų r.) pasitraukėme į tolimą šilutę. čia pastebėjau 
pirmuosius paslaptingus mūsų močiutės (senelis mirė iki 
mūsų gimimo) ir tėvų gerbėjus. jie bendravo vengdami 
viešumos, kalbėjosi prislopintais balsais ir tėvams teko 
suprantamai papasakoti mums apie neseną praeitį... ži-
nojome, kad tėtis – nepriklausomos lietuvos aviacijos 
karininkas, karo lakūnas, kad jo broliai, seserys ir senu-
čiai tėvai ištremti, kiti du broliai pabėgę už vandenynų. 
mamos šeima atrodė dar paslaptingesnė. supratome be 
atskiro įspėjimo, kad niekam niekada apie tai negalima 
pasakoti. Panašaus likimo mano klasės mokytoja ona 
abraitytėkučinskienė (1902–1985) dažnai ateidavo pa-
sišnabždėti su močiute. mokytojos brolis julius abraitis 
(1890–1987) – nepriklausomos lietuvos plk. ltn., gydy-
tojas, vyras antanas kučinskas (1903–1989) taip pat mo-
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kytojas. kalbininkas bronys savukynas per karą gyveno 
pas kučinskus ir visą gyvenimą prisimindavo giedrę – jų 
gražuolę dukrą...

likimas leido man mokytis pas kelis senelių moki-
nius, senosios kartos mokytojus asmenybes. Prisimenu 
eleną eidukaitytę (1907–1994) – smulkutę, itin jautrią ir 
dėmesingą lietuvių kalbos mokytoją, pastebėjusią ir pa-
skatinusią mano kūrybinius pradus, matematiką romu-
aldą balaišį (1914–1996), aukštą, sausą, griežtą pedantą, 
bet labai dėmesingą ir teisingą mokytoją. jautrų, gerašir-
dį, tylų ir mažutį it paukštelis piešimo mokytoją igną Piš-
čiką (1898–1984), kurį visi labai mylėjome, bet visai ne-
klausėme – užtekdavo vienam mokiniui pirmame suole 
įdėmiai jo klausytis, o kiti darė, ką tik norėjo... tapytojas 
antanas gudaitis (1904–1989) tiesiogiai man nedėstė, bet 
dailės institute matydavomės ir sveikinomės. su kultū-
ros ministru dainiumi trinkūnu (1931–1996) kalbėjomės 
apie jo tėvą, jono murkos mokinį ir draugą j. trinkūną. 
jį senelis paskatino rašyti lietuviškus vadovėlius; juos 
aukštai vertino. daug gabių ir garbingų žmonių buvo 
jono ir elenos murkų mokiniai. gaila, tuomet buvau per 
maža arba nežinojau ir neprisistačiau jiems, todėl neiš-
girdau autentiškų prisiminimų apie senelius.

„spėjamai suradęs kokį bruožą, žymintį asmenybės 
gabumus kokiai veiklos sričiai, jis tuos gabumus ir ugdė, 
puoselėjo. mums buvo jis patrauklus savo orumu, savo 
intelektualumu“, – rašo prisiminimuose buvęs mokinys, 
o vėliau draugas augustinas gricius.

s. orvydaitėVyšinskienė prisimena: „jam pas mus 
pasirodžius (1919–1920) supratome, kad iki šiol tokio 
dėstytojo nesame turėję. išskyrus „kalikus“, daugumas 
klasėje pajutome, kad jis suteikia progą pasireikšti mūsų 
iniciatyvai, lyg nejučiomis padėdamas išnagrinėti skaito-
mą veikalą, neprimesdamas savo nuomonės, verčia mus 
pačius galvoti.“

„ankstyvaisiais gyvenimo metais, kai jau sąmonin-
gai ir savarankiškai imami realizuoti meniniai polinkiai 
ir interesai, a. gudaičio estetinę orientaciją labiausiai 

veikė literatūriniai vaizdiniai. taip buvo mokantis šiau-
lių mokytojų seminarijoje, kur moksleivių tarpe apskri-
tai viešpatavo romantiško idealizmo, aukštų polėkių, 
didelio dvasinio aktyvumo atmosfera. a. gudaičiui darė 
poveikį žymaus pedagogo, literatūros žinovo, vadovė-
lių autoriaus j. murkos pamokos“, – rašo a. Patašius 
ir a. aleksandravičiūtė apie tapytoją antaną gudaitį 
(1904–1989) reprodukcijų albumo įžangoje (Antanas Gu-
daitis. – Vaga, Vilnius, 1987).

dukra gražvyda prisimena: „apie tėvą ir motiną 
reikia rašyti kartu, nes jie vienas be kito būtų buvę ne jie. 
Vadinom juos tetuku ir mamuku. tėvas dėstė, rengė va-
dovėlius pradžios mokyklai, o mama tikrino korektūrą, 
taisė mokinių rašomųjų darbų klaidas, vertė iš rusų kal-
bos, rašė straipsnelius vadovėliams, po jais pasirašyda-
ma „a. m.“ (tragiško likimo sesers agotos atminimui, – 
G. B.). <...> besigydydamas Prancūzijos tbc sanatorijoje 
j. murka susipažino su Pranu Povilaičiu, kuris irgi ten 
gydėsi. tetukas paskatino jį gerai išmokti prancūziškai ir 
versti prancūzų knygas į lietuvių kalbą. Povilaitis to dar-
bo ėmėsi labai rimtai. kiek daug ir kokių puikių knygų 
jo išversta: hugo, axel munthe ir dar kitų. didelė nauda 
lietuvos šviesuomenei, o ir pačiam vertėjui. nepaisant 
sunkios ligos, P. Povilaitis galėjo jaustis savarankiškas ir 
džiaugtis, kad jo vertimai žmonių mėgstami ir vertina-
mi. nors vėliau gydėsi ne kartu, bet Povilaitis ir murka 
susirašinėdavo.“

kalbininkas, šiaulių universiteto docentas stasys 
tumėnas savo komentare 2014 07 07 rašo: „j. murka – 
sovietmečiu bandytos ištrinti tautos istorinės atminties 
pavyzdys. ilgai buvo pamirštas, pamirštas ir dabar. net 
ir pedagogikos studentai jo nelabai žino. o juk šio švie-
suolio nuopelnai – didžiuliai. jis parašė keliasdešimt va-
dovėlių, iš kurių 1918–1945 m. mokėsi dvi lietuvių kar-
tos. taigi j. murka formavo tarpukario lietuvos pilietį.

j. murka – unikali asmenybė. kai kurios jo idėjos 
nepaprastai aktualios ir dabar. šiandienos mūsų peda-
gogai apie suaugusiųjų mokymą, integruotą mokymąsi 

elena ir jonas murkos, 1931
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kalba tarsi apie naujus dalykus. apie visa tai jau XX a. 
pradžioje kalbėjo, rašė j. murka!

įamžinant j. murkos atminimą, reikėtų išleisti jo 
rankraštį Didieji mūsų švietimo ir auklėjimo periodai (1385–
1919). tą rankraštį vieni mokslininkai deramai citavo 
nurodydami šaltinį, autoriaus pavardę, bet buvo ir tau-
tinės mokyklos koncepcijos kūrėjų, kopijavusių ištisas 
pastraipas, jas šiek tiek perfrazuodavo ir pateikdavo kaip 
savo mintis. kas konkrečiai taip elgėsi? tam, kad būtų 
galima įvardyti pavardes, reikėtų atlikti atskirą studiją.“

1968 m. studijuojant Vdi (dabar – dailės akademi-
ja) teko garbė būti bronio savukyno (1929–2008) prista-
tytai legendinių profesorių staliukui garsiojoje Neringos 
kavinėje, Vilniuje. keli garbūs senoliai, išgirdę, kad esu 
j. murkos dukraitė, atsikėlę pagarbiai pabučiavo ranką, 
o aš pasijutau nejaukiai, nes jie pažinojo senelį ir žino-
jo apie jį gerokai daugiau už mane... ypač graudinosi 
garbiausio amžiaus Peliksas šinkūnas (1891–1970), mat 
jis irgi kupiškėnas, vos dvejais metais jaunesnis už joną 
murką. P. šinkūnas buvo mokytojas, geografas, žinomas 
tarpukario geografijos vadovėlių autorius, a. Vireliūno 
bendražygis, jautrus, malonus žmogus. juozas keliuotis 
(1902–1983), sovietinių lagerių kalinys, puoselėjęs nepri-
klausomybės idealus, sodino mane greta, kalbino meno 
ir kūrybingos asmenybės formavimo, tautos stiprybės 
tema. jis buvo itin įdomus pašnekovas. domas cesevi-

čius (1902–1986), tremtinys, tarpukario redaktorius, pu-
blicistas, buvęs Vairo redakcijos kolegijos pirmininkas, 
pažinojo j. murką ir publikavo jo straipsnius. Vladas 
šimkūnas (1917–1979), gydytojas, lagerių šventasis, iš-
gelbėjęs daugelį kankinių gyvybių, itin jautrus, švelnus, 
dėmesingas žmogus – buvo malonu sėdėti greta ir jaus-
ti jo gerumą. Vos tik mudu su broniu pasirodydavome, 
vyresnieji bičiuliai modavo kviesdami prie savo staliuko. 
Profesorius kazys daukšas (1905–1985), viešai pasiskel-
bęs mano bičiuliu ir globėju, traukdavo iš seno odinio 
portfelio paslaptingus mažyčius buteliukus su įvairiau-
siomis trauktinėmis ir abu degustuodavome aptardami 
jų turinį. „Profesorių kampas“ pritildavo ir keisdavo 
temą, kai prisėsdavo julius būtėnas (1908–1999), redak-
torius, kritikas, literatūros tyrinėtojas. Poetas ir vertėjas 
aleksys churginas (1912–1990) vis niekaip nesuprato 
(senoliai jam niekada neaiškino), kodėl pasirodžiusi kas-
kart sukeliu tokį pagyvėjimą, todėl provokuodavo klau-
sinėdamas lyg ir nereikšmingų dalykų... retsykiais vie-
nas ar kitas senolis pasikviesdavo mus su broniu pratęsti 
pokalbį jo namuose. Visi amžininkai pasakojo, kad jonas 
murka buvo veržlus, organizuotas, iniciatyvus, kupinas 
idėjų, drąsus, kilnus idealistas romantikas ir mokėjo su-
burti šviesuolius bendrai veiklai. tuomet tik supratau iš 
tikro, kad mano senelis buvo anų laikų legenda.

doc. irena kubilienė 100 metų jubiliejaus minėjime 
šiauliuose (1989) perskaitė j. murkos pareiškimą švieti-
mo ministrui, kai jam buvo paskirtas gedimino ordinas: 
...kol kaimo mokytojas negaus tokios algos, kad išgalėtų nusi-
pirkti knygų, šviestųsi ir lengviau gyventų, tas ordinas degin-
tų man krūtinę. tuo laiku pirmamečių kaimo mokytojų 
alga buvo tik 150 lt. archyvuose yra išlikę j. murkos 
susirašinėjimo su švietimo ministerija laiškai, kuriuose 
jis rūpinasi švietimo reikalais. nors daugelį kartų senelis 
atsisakė, vis dėlto ordinas j. murkai buvo įteiktas pirmo-
jo civilinio teikimo metu už nuopelnus tėvynei lietuvai.

Vyriausia dukra rūta murkaitė (1919–2009) prisime-
na: „Vokiečių kariuomenei traukiantis į Vakarus, 1944 m. 
mūšių metu ypač smarkiai nukentėjo šiauliai: visas cen-
tras išdegintas, sugriautas, tik kur ne kur koks pastatas 
stūksojo. Pastatai tik miesto pakraščiuose dar išliko. ten 
glaudėsi šeimininkai ir benamiai kaimynai, kur tik buvo 
įmanoma visas laisvas vieteles užimdami. mūsų namuo-
se (j. basanavičiaus g. 20 – G. B.) savi ir svetimi taip pat 
glaudėsi minimaliame plote. o atvykusiems su reikalais 
į miestą kaimiečiams buvo paklojama šiaudų tiesiog ant 
grindų didžiajam kambaryje, kur už širmos kampelyje 
glaudėsi (ilgai slapstėsi, vėliau pateko į jaV e. murkie-
nės mokinė – G. B.) mokytoja mejerytė – vėliau žinoma 
Forsaitų sagos vertėja. tik tetukas turėjo savo neliečiamą 
kambarį. kuro tebuvo tik jo krosniai. <...> kitų patalpų 
visai nešildydavo.

tetukas į savo kambarį mus – jaunimą – įsileisdavo 
nenoriai ir ilgai neužlaikydavo. bijojo užkrėsti. „bėkit 
laukan, jau bacilų prisikvėpavot“, – sakydavo.

Paprastai jis būdavo giedros nuotaikos, ir niekad 
neteko girdėti jo nusiskundimų. bet kartą, man stovint 
sodelyje po atviru langu ir besikalbant, jis lyg ir sudeja-
vo, lyg ir nusiskundė: „tiek žinių, tiek žinių ir viską teks 
nusinešti su savim...“

gydykloje obiure, 1926
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gulėdamas, tik su vienu veikiančiu plaučiu, be 11 
kairės pusės šonkaulių, nesveikais inkstais, dažniausiai 
ir vieną, karščiuojančią akį uždengęs, skubėjo popieriuje 
palikti nors dalelę per gyvenimą sukauptų žinių, projek-
tų, užmojų...

<...> o kai atvežė karstą ir ruošėm jį, atskubėjo p. 
o. bugailiškienė su mažyčiu priegalviuku ir primygtinai 
prašė jį įdėti, kad „jonuko galva ant jo ilsėtųsi...“

<...> kalbų nebuvo, bet kai kapo kauburėlį uždengė 
žiedų žiedai, staiga drąsiai, darniai suskambėjo „lietuva, 
tėvyne mūsų!“...

<...> dailininko Poručio brolis suprojektavo iš meta-
lo, lyg ir iš geležinkelio bėgių gabalų, lietuviško stiliaus 
kryžių – paminklėlį su ketaus lentelėje atspaustais jo 
pavarde ir kitais duomenimis. o kadangi net j. murkos 
vardas jau buvo „už įstatymo ribų“, gerokai rizikuodami 
du drąsuoliai, – gimnazijos mokytojas p. zdzichauskas ir 
teisininkas, kraštotyrininkas V. Vaitiekūnas, – įkišę kry-
žių į maišą, naktį per visą miestą nugabeno jį į kapines 
ir pastatė. netrukus ten žydėjo nežinomų draugų prižiū-
rimi žolynai. tas paminklėlis ten stovėjo 22 metus, kol 
1967 m. drauge su j. murkos palaikais buvo perkeltas į 
kauną, į eigulių kapines, kur buvo palaidota jo žmona...

<...> o ant bufeto krašto gulėjo taip ir nepajudinti 
ką tik gauti dokumentai – personalinė pensija tetukui, 
išrūpinta jo senųjų bendražygių...

netrukus išsiskirstė visa jo šeima. nežinomų drau-
gų perspėta iš namų išėjo tik portfeliuku nešina mama 
ir niekad į juos nebegrįžo, niekad gyvenime jų jau nebe-
pamatė. Viskas, kas juose kiek vertingesnio buvo – net 
ir balti krosnių kokliai – išgrobstyta. kiek pasakojo bu-
vusios gyventojos, dalis daiktų parduota iš varžytinių.“

galima rašyti daug, o galima ir nieko daugiau, negu 
jau parašiau1 apie j. murką – vis tiek visos jo veiklos 
trumpai neaprėpsiu. galima net palikti klaidą interneti-
niame puslapyje, kad j. murka buvo j. janonio gimnazi-

joje matematikos mokytojas...2 šiandienos šiauliečiams, 
buvusiems tos mokyklos mokiniams, jau vis tiek – viskas 
buvo per daug seniai. žmogus geba prisiminti ir mylė-
ti tik tris ar keturias kartas iš praeities – apie 100 metų! 
mano mama laima murkaitė (1921–2000) 56 metus sau-
gojo paveldėtą savo tėvo rašomąjį stalą, barometrą ir 
ordiną, o mirdama patikėjo saugoti man. šios garbingos 
sukakties proga ketinau restauruotus3 j. murkos daiktus 
dovanoti šiaulių Aušros muziejui, kurio vienas iš steigė-
jų jis buvo. tačiau, neatsiradus ten vietos, noriai priėmė 
lietuvos švietimo istorijos muziejus kaune.

gyvenimas lekia sparčiai. mes, j. murkos vaikaičiai, 
suaugome, subrendome, palaidojome visų mūsų ma-
mas – j. murkos dukras ir patys tapome senoliais, bet 
tebejaučiame nesmagumą dėl jo vardą gaubiančios ty-
los... trokštame atkurti iš tautos atminties ištrintą iš tiesų 
nusipelniusio lietuvai šviesuolio atminimą.

1 štai kelios publikacijos: g. bulotaitė. Pedagogikos istorikas, tautinės 
mokyklos kūrėjas // Mokslo Lietuva, 2014, nr. 7, p. 8, nr. 8, p. 5; 
g. bulotaitė. Lietuviai Vilniaus krašte // Mokslo Lietuva, 2014, nr. 10, 
p. 8, nr. 12, p. 8; g. bulotaitė. Mokytojas // Naujoji Romuva, 2014, 
nr. 2, p. 30–32; g. bulotaitė. Talentingas pedagogas Jonas Murka // 
Respublika, 2014, birželio 13–19.

2 Poetas j. janonis gimė praėjus 45 metams po carinės valdžios rusų 
gimnazijos įsteigimo (1851). jo vardas gimnazijai buvo suteiktas 
1946 m. (j. murka mirė 1945 m.) sovietų sąjungai okupavus lietuvą. 
gimnazija tuomet skaičiavo jau 95 metus, o nuo poeto mirties buvo 
praėję net 29 metai... 1990 m. atkūrus nepriklausomybę, mokyklos 
vadovybė nutarė nekeisti pavadinimo. esama įvairių nuomonių: 
ar nereikėjo jai suteikti pirmosios nepriklausomybės signatarų, 
carinės gimnazijos absolventų – Petro Vileišio, mykolo, Vaclovo 
ir Viktoro biržiškų, stasio šalkauskio ar jono šliūpo vardą? ar 21 
metų revoliucingo jaunuolio (1896–1917) gyvenimas tikrai labiau 
minėtinas negu kitų gimnazijos absolventų? nors gal ir gražu 
mokyklai vadintis amžinos jaunystės vardu...

3 gražvydos murkaitės sūnų arvydo ir ramūno šeimos finansavo 
j. murkos daiktų restauravimą ir būsimo paminklo (autorius – 
j. murkos provaikaitis, skulptorius džiugas jurkūnas) šiaulių 
mieste statybas.

tarpukario mokyklos iškaba rumšiškių muziejuje – čia aptikti j. murkos vadovėliai
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Pamenu iš kinų budistinės poezijos trumpą eiliuotą 
sentenciją (deja, ne pažodžiui): klausiu naktį kalnų 
kelyje sutikto vienuolio, kur jis traukia tokiu vė-

lyvu metu? Vienuolis nieko neatsakė, tik iškėlęs ranką 
parodė pirštu į žvaigždes.

yra tokios sąvokos – gyvenimo kelias, kelias namo, 
kelias į niekur, pagaliau, kelias velniop... dabartinis pa-
saulio kelias – platus, šviesus kapitalizmo kelias į sočią 
ir palaimintą visos žmonijos ateitį. šis kelias turi savo 
istoriją ir ją verta peržvelgti.

kada tas kapitalizmas prasidėjo, sunku pasakyti – 
gal iš karto, kai tik žmogus nulipo nuo medžio... štai net 
iš atkasamų molinių plytelių su dantiraščio fragmentais 
galima spręsti apie jau šumerų laikais gana gerai išplėto-
tus kapitalistinius santykius. absoliuti dauguma tų įrašų 
skelbia įvairias prekybines sutartis, paskolas, palūkanų 
skaičius ir pan. ir gal kaip tik tai nepatiko bibliniam per-
sonažui abraomui, o gal verslas jam nekaip sekėsi, kad 
jis nusprendė pasitraukti iš tos savosios aplinkos. bent 
jau rašoma, kad dievas jam taip liepęs. manykime, kad 
gal tai buvo tam tikras sąžinės balsas; kitaip – kokia gi 
prasmė klausyti dievo balso iš padebesių: alternatyvos 
jis neteikia, o ir numirti iš baimės gali.

istoriškai taip iš viso gal nebuvę, bet čia svarbu, kad 
nuo senų senovės turime štai tokią pasitraukimo, išėjimo 
iš blogos terpės idėją. abraomas iškeliavo ieškoti geres-
nių žemių. jį irgi, kaip ir tą budistą, daugiausia vedė 
žvaigždžių vizijos – jos visos bus tavo, tai tavo palikuo-
nys, kurie valdys žemę... taip jam kalbėjo dievas, taip 
abraomas matė perspektyvą – gana praktišku žvaigž-
džių kelio vertinimu. Pagaliau judaizmas, kitaip nei in-
dividualistinis budizmas, ir traktuojamas kaip socialinių 
santykių religija. tai ne tiek metafiziniai apmąstymai 
spoksant į kokį nepertraukiamą upeliūkščio tekėjimą, 
kiek tiesioginis dalyvavimas tame tekėjime, kartu tai ir 
istorinio kelio įvertinimas.

kad tai veiklos religija, toliau liudija ypač mozės 
istorija. Vėlgi nesigilinant į tų pasakojimų autentišku-
mą, tenkinkimės tiesiog turimu faktu apie išėjimo idė-
jos raidą. iš pradžių tai tebuvo vergų siekis išsivaduoti 
iš egipto priespaudos, kelionė į naujas pieno ir medaus 
upių žemes. ginkluota kova nebuvo galima – nelygios 
jėgos, kas kita – atsilikusios ir taikios kanaano tautos. jos 
buvo nukariautos, ir, anot biblijos, nepaprastai žiauriai. 
čia įstabu, kad išėjimas iš egipto virsta religine idėja – 
tai tiesiog principinis pasitraukimas iš nuodėmingosios 
civilizacijos. moralinį religijos aspektą liudija ir siekimas 
kanaano tautų išskerdimą pateisinti pačių kanaaniečių 
neva amoralumu, jų baisiomis religinėmis apeigomis. 
nors šiaip užtektų, kad priešo dievai tiesiog kitokie, 
nepažįstamų ir nesuprantamų vardų. juk nugalėtojai 
paprastai neteisiami ir ne jiems teisintis. bet svarbus ir 

To m a s  r e k y s

Kelias
tas faktas, kad patys nugalėtojai veikiai tapo tokiais pat, 
kaip ir tie kanaaniečiai, netgi juos pralenkė. nebūtinai 
kulto prasme, bet tikrai – socialinių santykių prasme. 
gyvenimas ėmė diktuoti savas sąlygas, nuo kurių juk 
nepabėgsi amžinai išeidinėdamas.

to meto judėjų religija skelbė: tau nesiseka ir esi 
nuskurdęs todėl, kad nevykdai dievo įsakymų. o tie, 
kurie vykdo, štai klesti savo turtais. tačiau vėliau buvo 
įsitikinta, kad apsikrauti turtais kaip tik tų įsakymų lau-
žymas netrukdo, o veikiau yra atvirkščiai: juo didesnis 
niekšelis, sumanus sukčius ar apgavikas, tuo jam geriau 
ir sekasi. ar tokiems dievas padeda? taip atsirado dve-
jopas teisumo supratimas – esminis teisumas, kuris veda 
į skurdą, ir formalusis teisumas, kai turtuolis sugeba 
dosniau aukoti šventyklai ir taip nuraminti sąžinę. ir štai 
tada gimė kristus...

žydai jo nepriėmė ir toliau susiklosčiusiomis aplin-
kybėmis tęsė išėjimo idėją konkrečiais kovų veiksmais. 
Pasekmės žinomos – dar vienas išėjimas, tik ne toks sėk
mingas, kaip per tą raudonąją jūrą, bėgant nuo egiptie-
čių. bėgti teko nuo romėnų smurto ir taip tauta buvo 
išblaškyta po visą pasaulį. tarsi tai būtų skausmingas 
dievo pasufleravimas, kad išėjimas – tai ne kelias į kon-
krečią teritoriją, ne sektos ar valstybės kūrimas, o tiesiog 
būvis šioje ašarų pakalnėje.

dar vėliau istorijoje žinomi bandymai išeiti iš esa-
mos aplinkos įvairiomis socialinėmis teorijomis, ypač 
marksistine. moralinėmis intencijomis tą ekonominės 
lygiavos teoriją galima įvertinti ir kaip krikščionybę per 
prievartą. bet ją įgyvendinus praktiškai vis vien sekė ne-
išvengiamas krachas. revoliucijomis pasiektas naujasis 
kanaanas tebuvo laikina ir bevaisė pergalė. titaniškos 
pastangos, milijonų žmonių aukos – ir viskas veltui. tai, 
kas nesėkmingai buvo statoma per dešimtmečius, susi-
kūrė per kelerius metus grįžus kapitalizmui.

ir tai liudija, kad neįmanoma išeiti iš egzistencinių 
šio pasaulio rėmų ir sukurti kokių nors kitokių. kapita-
lizmas yra ne šiaip kokia išmąstyta ideologija, o gam-
tos dėsnius atliepianti socialinė struktūra – elementari 
kova už būvį, kai stipresnis suėda silpnesnį. ir tolesnė 
visuomenė – jau stipresniųjų, o silpniesiems užtenka ir 
trupinių nuo galingųjų stalo (jėzaus posakiu). kartu pa-
siūlomos būties vertybės. Verta ne išeiti, ne į žvaigždes 
dairytis, o turėti vietą po saule – kaupti pinigus, turtus. 
Pinigai ir yra nugalinčios žvaigždės. jos ir nugalėjo.

bet liko kaboti nukryžiuotas kristus. beje, idėjiškai 
čia jis ne pirmas. iš biblinės žydų istorijos žinome, kad 
panašių pretenzijų viešpataujančioms viršūnėms teikė 
toks korė. jis sukilo prieš autoritarinį mozės klaną, teig-
damas, kad sinajaus kalno įstatymai yra žmonių širdyse 
ir dievas kalba ne vien mozei, bet sąžinės balsu ir kiek
vienam. maždaug taip galima būtų apibendrinti korės 
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poziciją, ieškant paralelių su dabartiniu protestantiz-
mu. korė baigė liūdnai. nuo kietos mozės rankos žuvo 
tūkstančiai jo sekėjų, jie visi kartu su kore nugarmėjo į 
pragarą. Panašiai, pasak žydų, ir kristus ten nugarmėjo, 
krikščionims traktuojant švelniau – nužengė. ir tik trum-
pam – teisiųjų pasiimti. įdomu tik būtų sužinoti, kurį iš 
tų dviejų – mozę ar korę – pasirinko jėzus?.. na, bet čia, 
kaip sakė vienas filmo Velnio nuotaka personažų, viską 
valdžia išaiškins... kieno galia, to ir teisybė.

apie jėzų taikliai pastebėjo mūsų laikų graikų rašy-
tojas nikos kazantzakis romane Paskutinis gundymas. tai 
buvo gundymas ne daryti kokią nuodėmę, kuria piktoji 
dvasia labai susirūpinusi, bet žengti paprastu gyvenimo 
keliu – sukurti šeimą ir normaliai gyventi. ir jėzus tokiai 
pagundai atsispiria. kaipgi kitaip – visas pasaulis lik-
tų neišganytas, kas iš pragaro žmones betrauks... jėzus 
tame romane pasirenka pasiaukojančio didvyrio dalią. 
bet iš tiesų tai tik romanas. gyvenimo realija kur kas 
stipresnė. Vienas dalykas – savanoriškai savižudiškas ke-
lias, kitas – kai niekas tavęs neklausia, nori tu ant to kry-
žiaus, ar ne, o ima ir kabina. Vienas dalykas – dieviškoji 
pompastika žmonių atžvilgiu, kitas – tragiška gyvenimo 
realybė. o toliau jau kita kalba, pagal kokius interesus ir 
kaip tą kristų įforminti...

nesigilinant į forminimo niuansus, kurie ir taip vi-
siems žinomi ir kurie, pirmiausia, visus tenkina su kau-
pu, pabrėžkime tik išėjimo idėjos likimą. jos nebeliko. 
Viskas atpirkta, niekur eiti nebereikia. turime demokra-
tinį kapitalizmą, teikiantį įvairiausių laisvių, taip pat ir 
religijos. rinkis, kurią nori, kulniuok laisvai, svarbu ne-
iškrypti iš bendro diktuojamo kurso.

dabartinis kapitalizmas yra suformuotas dviejų ga-
lingų jėgų – protestantų etikos ir žydų teisės. ankstes-
nės žydų šventyklos fariziejiškumą pakeitė pagaliau toks 
tobulas krikščionių kultas, kad jau nebereikia skrupulin-
gai jaudintis, kiek esi teisus ar neteisus. svarbu formali 

priklausomybė naujajam kanaanui (pasikrikštyti). jame 
protestantiška etika leidžia elgtis, kaip nori (darbais iš-
ganytas nebūsi), užtenka apsigaubti išviršinio padoru-
mo drabužiu, ir taip gimsta hedonistinė kultūra. teisė 
pasirinko kazuistikos kelią, nes tik taip galima išvengti 
žmogiškojo subjektyvumo. labiausiai tai išryškėja jaV: 
ši šalis taip ir vadinama – teisine valstybe nr. 1. teisi-
ninkams čia iš tiesų rojus, jie murkdosi tuose įstatymų 
labirintuose kaip inkstai taukuose. ir laimi tas, kuris ap-
sukresnis. Pagal visus šio pasaulio egzistencijos dėsnius.

toliau belieka prie šių dviejų kategorijų pritempti 
ir savo sąžinę. kaip tars naujieji sinajaus kalno balsai, 
taip ir turi būti, ten tiesa, nes jau atėjome ir niekur kitur 
eiti nebereikia. belieka srėbti pasaulio teikiamas gėrybes 
iš to, ką turime. dievas tiesiog ėmė ir pateisino esamą 
žmonijos tikslų kelią. ir iš tiesų – kuo gi jis blogas? jo 
pozityvumą liudija kad ir užrašas, matytas vienoje čika-
gos liuteronų bažnyčioje: „kas labiau laimintas, aukoja 
daugiau, kas mažiau – pagal išgalę.“ Palaiminti turtin-
gieji! – mokė jėzus. juk kaip tik turtingųjų dėka turime 
savo dalį šiame žemės rojuje.

o kaip su tikruoju jėzumi? klausimas iš esmės ere-
tiškas, netgi bedieviškas. bet taip jau yra, kad dievo mes 
nematome, toli jis ten kažin kur ir nepasiekiamai aukštai. 
užtat matome ir patiriame gyvenimą ir kartu tikrąjį jėzų. 
jis vis dar kabo ant kryžiaus, nes tai reikalinga mūsų 
išganymui, mūsų egzistencijai, kuri ir truks tol, kol bus 
ką kabinti... Vienas kelias, bet skirtingos kelionės, kurios 
kada nors turės baigtis.

talmude, toje kazuistinių silogizmų jūroje, kai kur 
galima išplėtoti ir gilesnę mintį (juk judaizmui būdinga 
slėpti mintis po formalių sąvokų gaubtu, o ir jėzus kalbė-
jo ne tiesiai, o palyginimais). yra ten rašoma ir taip: „tu 
gali stovėti prie bažnyčios ir jos viduje, jei prieš tai ten ėjo 
kelias – jis ir dabar ten yra. bet jei ten prieš tai kelio nebu-
vo arba buvo koks namas – tada tau nevalia ten užeiti...“
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šiemet lietuvoje ir latvijoje minimos iškilių XViii a. 
asmenybių – kristijono donelaičio (1714–1780) 
ir gotthardo friedricho stenderio (1714–1796) – 

300osios gimimo metines. sėslus lietuvininkas, rytų 
Prūsijos evangelikų liuteronų kunigas nesitenkino vien 
sielovados darbu, bet atkakliai pureno kietą ir neįdirb-
tą lietuviško žodžio dirvoną, tiesdamas gimtam žodžiui 
kelią pirmiausia į savo aplinkos žmonių širdis. Poetu ir 
didžiu literatūrinio žodžio menininku pagarsėjo po mir-
ties, labiausiai dėl savo nemirtingos poemos Metai.

gotthardo friedricho stenderio likimas klostėsi ki-
taip: jam buvo lemta padirbėti daugelyje vietų – žmonos 
tėvonijoje žeimelyje šiapus kuršo ir žiemgalos herco-
gystės sienos, helmštete ir hamburge Vokietijoje, da-
nijos karaliaus rūmuose kopenhagoje, susirašinėti su 
sankt Peterburgo mokslų akademijos nariais. likimo ra-
tas vedė atgalios, į kuršą, vadovauti sėlpilio ir sunakstės 
parapijoms netoli lietuvos sienos. skirtingos istorinės ir 
kultūrinės erdvės, bet laiko vėjai pūtė panašia – apšvie-
tos epochos – kryptimi.

Visa tai palanki proga prisiminti kalbantis su jo-
niškyje gyvenančiu poetu, fotografu ir visuomenininku 
jonu ivanausku, kurį galima pasveikinti šį rudenį iš-
leidus naują knygą Rožės už kantrybę. 2011 m. lietuvos 
kultūros fondo prezidiumas j. ivanauską apdovanojo 
vardiniu saulės mūšio medaliu už šiam mūšiui skirtą 
eilėraščių ciklą lietuvių ir latvių kalbomis. 2012 m. joniš-
kio literatų klubas Audruvė kraštiečiui skyrė Viensparnio 
angelo apdovanojimą, o 2013 m. jis pelnė lietuvos žiem-
galos draugijos tarmių laureato vardą. šiais metais jam 
įteiktas respublikinio poezijos konkurso Baltasis balandis 
laureato diplomas ir garbės juosta.

j. ivanauskas gyvena šalia sienos su latvija, tad tokį 
pranašumą šiais metais ne kartą prasmingai panaudojo 
sudalyvavęs rygoje, jelgavoje,Viesytėje ir sunakstėje su-
rengtoje didelėje tarptautinėje 300osioms g. f. stende-
rio gimimo metinėms skirtoje mokslinėje konferencijoje. 
nepraleido progos apsilankyti minint lietuvos prezi-
dento antano smetonos 140osioms gimimo metinėms 
skirtoje konferencijoje jelgavoje, kur būsimasis lietuvos 
prezidentas ketverius metus mokėsi mintaujos (tada taip 
vadinta jelgava) gimnazijoje. apie paribių su kaimynais 
ypatumus joną iVanauską kalbina gedimi-
nas zemlickas.

gotthardo friedricho stenderio 
kultūros daigai 

žiemgaloje ir pasaulyje

Mielas Jonai, kaip mūsų kaimynai latviai šiemet pagerbė savo 
garsaus švietėjo, latvių tautos protintojo Gotthardo Friedricho 
Stenderio, Kristijono Donelaičio amžininko, 300-ąsias gimimo 
metines?

rugsėjo 4–6 d. latvijoje vyko tarptautinė mokslinė kon-
ferencija Gotthardas Friedrichas Stenderis (1714–1796) ir 
švietimas Baltijoje Europos kontekste (Gothards Frīdrihs Sten-
ders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā). 
konferencija vyko rygoje, latvijos universiteto humani-
tarinių mokslų fakultete, jelgavoje – g. eliaso istorijos ir 
meno muziejuje, Viesytėje – kultūros rūmuose ir sunaks-
tėje – evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pranešimus apie 
rašytoją kunigą ir XViii amžiaus apšvietos epochą skaitė 
45 mokslininkai iš danijos, čekijos, estijos, gruzijos, Vo-
kietijos, jaV, lenkijos, lietuvos ir latvijos. konferenciją 
organizavo latvijos universiteto literatūros, folkloro ir 
meno institutas bei humanitarinių mokslų fakultetas, 
latvijos nacionalinė biblioteka, latvijos mokslų akade-
mija ir kitos institucijos.
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Paskutinę konferencijos dieną dalyviai ir svečiai pa-
kelėje nuo sunakstės bažnyčios ligi buvusios dvarvietės 
grožėjosi nusitęsusiu stenderio abėcėlės taku: medžio 
raižiniuose įprasminti stenderio sukurtos abėcėlės dviei-
liai ir paveikslėliai. abėcėlės tako stendai išdėstyti kas 
keliolika metrų, tako ilgis – 300 metrų, lygiai tiek, kiek 
metų nuo stenderio gimimo šiemet minime. jis 1787 m. 
išleido pirmąją iliustruotą Bilžu ābece (Abėcėlė paveikslė-
liuose), kuria, pasak akademiko janio stradinio, naudo-
josi penkios stenderių kunigų kartos, mokydamos savo 
parapijų vaikus. o nuo šios vasaros ir mes, apsilankę 
sunakstėje, galime susipažinti ir pasigrožėti stenderio 
abėcėlės taku.

stenderis visiems laikams įėjo į latvių ir latvijos 
kultūros istoriją. atvykėliams vokiečiams jis patarė gerai 
išmokti vietinių gyventojų kalbą ir įsigilinti į latvių tau-
tos tradicijas. mokslininkas ir kunigas g. f. stenderis su 
latvių kalba supažindino Vakarų europos mokslininkus. 
jo darbai paskatino sukurti daugelio kalbų lyginamąjį 
žodyną, kurio pagrindinė kalba buvo latvių kalba, ir taip 
suteikė galimybę latvių kalbą įtraukti į pirmuosius indo-
europiečių lyginamosios kalbotyros teorinius veikalus.

senojo stenderio 300ųjų gimimo metinių renginiai 
vyko ne tik latvijoje, bet ir kitose europos valstybėse, 
nes stenderiui teko dirbti helmštete, hamburge ir ko-
penhagoje.

G. F. Stenderis siekė palengvinti buities rūpesčius savo žmo-
nai, tad 1765 ir 1766 m. Jelgavoje ir Rygoje paskelbė savo 
sukurtos skalbimo mašinos brėžinius. Pagal juos latviai tą 
mašiną pagamino. Pats ją matei ir nepraleidai progos nufo-
tografuoti.

Pastaraisiais metais buvo atrasti keli ligi šiol nežinomi 
stenderio darbai. tikra sensacija tapo jo mechaninės 
skalbimo mašinos aprašas – vokiečių kalba pirmasis! 
Paaiškėjo, kad beveik tuo pat metu aprašas su brėžiniais 
buvo išspausdintas jelgavoje, berlyne ir karaliaučiuje.

iš rygos 
senamiesčio 
keliaujant 
akmeniniu 
tiltu prieš akis 
išnyra latvijos 
nacionalinės 
bibliotekos 
šviesos pilis, 
kurios iškilminga 
atidarymo šventė 
vyko šių metų 
rugpjūčio 29 dieną

ypatingas įvykis – per konferencijos atidarymą nau-
jojo latvijos nacionalinės bibliotekos pastato Gaismas pils 
(šviesos pilis) penktame aukšte galėjome apžiūrėti pagal 
stenderio paliktus užrašus latvijos entuziastų rankomis 
pagamintą medinę skalbimo mašiną. galiu pasidžiaugti, 
kad, kaip šios konferencijos dalyvis, vienas pirmųjų galė-
jau ją nufotografuoti (2014 09 04, 14 val. 44 min.). tą pačią 
dieną šviesos pilyje buvo pristatyta sidabrinė stenderio 
sukaktuvėms paminėti skirta 5 eurų moneta.

Na, žinoma, ir garsieji Danijos karaliui Stenderio pagaminti 
gaubliai – juos konferencijos dalyviai taip pat galėjo pamatyti?

buvo atrasti stenderio darbai technologijos ir pedagogi-
kos klausimais, taip pat ir apie gaublių gaminimą. rug-
pjūčio 29ąją šviesos pilies – atidarymo proga iš kopen-
hagos karališkosios bibliotekos (Det Kongelige Bibliotek) 
atvežtas g. f. stenderio pagamintas gaublys. jį atlydėjo 
ir labai vaizdingai jo sukūrimo istoriją papasakojo biblio
tekos darbuotojas henrikas dupontas.

Kas iš Lietuvos mokslininkų dalyvavo šioje reikšmingoje Sten-
deriui skirtoje konferencijoje, kokius pranešimus skaitė?

lietuvai konferencijoje atstovavo klaipėdos universi-
teto docentė žavinta sidabraitė. jos pranešimas – Kris-
tijonas Gotlybas Milkus – Gotthardo Friedricho Stenderio 
amžininkas.

kristijonas gotlybas milkus (1733–1807) buvo ma-
žosios lietuvos švietėjas. Prie svarbiausių jo darbų pri-
skirtini Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynas 
(Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörterbuch, 
1800) ir Lietuvių kalbos mokslo pradmenis (Anfangsgründe 
einer littauischen Sprachlehre, 1800); antrame leidinyje pa-
teikiami dar neskelbti k. donelaičio Metų fragmentai ir 
jų vertimas į vokiečių kalbą, o immanuelio kanto pra-
tarmėje pabrėžiamas lietuvių kalbos savitumas ir svarba 
mokslui. 1806 m. k. g. milkus išleido giesmyną Senos ir 
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lietuvio kristijono donelaičio ir jauniausio iš jų – lenko 
ignaco krasickio (1735–1801) – literatūriniame pavelde 
užima pasakos. šis literatūrinis žanras apšvietos epo-
choje suklestėjo visoje europoje ir tapo vienu svarbiausių 
tiesos, ypač moralinės tiesos, išsakymo priemone. refe-
rate siekta apžvelgti ir palyginti stenderio, donelaičio ir 
krasickio pasakas tiesioginio tiesos slėpimo kontekste, 
įsigilinti į skaitytojo dėmesio sukaupimo ir vaizduotės 
skatinimo mechanizmus bei metodus, taip pat atsakyti į 
klausimą, ar už identiškų „gyvūnų kaukių“ visada slypi 
tokia pati tiesa.

savo reikšmingais ir vertingais pranešimais tarptau-
tinės konferencijos pranešėjai ne tik įtvirtino stenderio 
vietą baltijos ir europos švietime, bet ir įvertino jo vaid
menį tolesniame latvių kultūros raidos kelyje.

Dėl konferencijos apibendrinamojo žodžio teisingumo neabe-
joju, abejonių kyla dėl lietuviško neskubrumo. Išeitų, kad pa-
lauksime kitos Donelaičio ir Stenderio sukaktuvių datos ir jai 
tinkamai pasiruošime.

ne viskas taip tamsu mūsų padangėje. antai lietuvos 
evangelikų liuteronų bažnyčios jaunimo centras šią va-
sarą pakvietė į istorinęarcheologinę stovyklą žeimelyje 
(Pakruojo r.). stovykla buvo skirta mūsų grožinės litera-
tūros pradininko kunigo kristijono donelaičio ir latvių 
raštijos puoselėtojo kunigo gotthardo friedricho stende-
rio 300osioms gimimo metinėms. dalyvavo stovyklau-
tojai nuo 15 metų amžiaus, taip pat ir latvių jaunimas. 
galima priminti, kad joniškio kultūros centras vykdė 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos Latvija–
Lietuva 2007–2013, remiamos europos regioninės plėtros 
fondo, finansuojamą projektą Senųjų Žiemgalos tradicijų 
skatinimas taikant modernias meninės raiškos formas (projek-
to partneriai – dobelės savivaldybė latvijoje bei joniškio 
istorijos ir kultūros muziejus).

Iš tiesų, kad neatrodytų, jog pirmenybę teikiame vien praėju-
siems laikams, pamėginkime pasiremti ir dabarties gyvenimo 
pavyzdžiais. Stenderis vyresnysis didžiąją gyvenimo dalį dar-
bavosi kalbų ir kultūrų paribio parapijose, jis pats buvo pari-
bio kultūros asmenybė. Tau pačiam tenka nuolat bendrauti 
su latviais, taip pat esi paribio kultūrų žmogus, neatsitiktinai 
domiesi ir Stenderiu. XXI amžius, kitos gyvenimo sąlygos, kiti 
interesai, bet gal kai kas bendro išliko? Tikriausiai XVIII a. kle-
bono ir švietėjo galimybės buvo gerokai didesnės negu mūsų 
dienų poeto Joniškyje? Bet gal klystu?

kaip čia pasakius. jaučiuosi esąs neakivaizdinis žeime-
lio mokytojo ir kraštotyrininko juozo šliavo (1930–1979) 
mokinys, taip pat savotiškas kraštotyrininkas. mes ne-
buvome pažįstami asmeniškai, net ir susitikti neteko. 
bet kai perskaičiau Kraštotyrą gal kokiais 1976 m., radau 
vieną mane labai sudominusį j. šliavo straipsnį. jis mane 
užkrėtė žiemgalos idėja. ta istorine žiemgala dalijamės 
su latviais, tad, norime ar ne, tenka žengti ir į latviją. 
Visos mano, kaip rašančio žmogaus, paieškos ir buvo 
nukreiptos į tai, kas, ką ir kaip šiame mums bendrame 
krašte darė. nieko nuostabaus, kad iš mano gyvenamo-
sios vietovės, iš joniškio, pirmiausia atsiduri jelgavoje. 

naujos krikščioniškos giesmės, o 1823 m. – gerokai anksčiau 
parašytą istorinę poemą Pilkalnis.

Pastebėsiu, kad žavinta sidabraitė savo pranešimą 
skaitė vokiečių kalba. šioje mokslinėje konferencijoje 
pranešimai buvo skaitomi dar latvių ir anglų kalbomis.

Milkumi neįmanoma nesižavėti. Ir vis dėlto, palyginti su 
K. Donelaičiu, visi kiti XVIII a. lietuviškų raštų dirvos pu-
rentojai, pasak profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus, buvo tik 
smulkios žuvelės, neišskiriant ir Kristijono Gotlybo Milkaus. 
Išeitų, kad praleista gera proga plačiau paskleisti žinių apie 
Donelaitį ir jo darbus. Gal išseko mūsų literatūros ir kultū-
ros tyrinėtojų potencijos? Kur Vilniaus universiteto filologai, 
Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro, Klaipėdos ir 
Šiaulių universiteto mokslininkai, jei nesugebėjo dalyvauti to-
kioje svarbioje kaimynų latvių konferencijoje?

gana netikėta, bet žinią apie mūsų poetą ir kunigą kristi-
joną donelaitį paskleidė Poznanės adomo mickevičiaus 
universiteto lituanistė adjunktė dr. justyna Prusinowska 
savo pranešime Trijų vyrų išmintis. Stenderis. Donelaitis. 
Krasickis. ypatingą vietą baltijos vokiečio g. f. stenderio, 

 
g. f. stenderio gaublys

medinė skalbimo mašina, pagaminta pagal g. f. stenderio paliktus užrašus
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mūsų kraštietis dailininkas grafikas profesorius juozas 
galkus sako: „Pirmiausia, ką mes pamatėme – rygą.“ ir 
aš pamačiau rygą būdamas penkerių, o Vilnių gerokai 
vėliau, jau mokydamasis vidurinėje mokykloje. iš joniš-
kio iki rygos tik 90 km, o iki Vilniaus tuo metu buvo 
270. Patiesinus kelius, iki Panevėžio nutiesus autostradą, 
dabar iki sostinės 250 km.

Kaip gyvendami Šiaurės Lietuvoje dalijatės Žiemgalos ir Sėli-
jos paveldu? Akademikas Janis Stradinis, kurio tėvas ir sene-
lis kilę iš Viesytės, rengia pasaulio sėlių kongresus, o lietuviai 
geriausiu atveju būna tik kongreso dalyviai ar svečiai.

aš pats labiau save sieju su žiemgala, bet turiu ryšį ir 
su sėliais. mano tėvelis iš tauragnų, pačios sėlos, nors 
jo gimtasis kaimas dabar kažkodėl vadinasi sėlė. ten tė-
vas mokėsi mokykloje, paskui utenos Saulės gimnazijoje. 
man vis sakydavo, kad nemoku lietuvių kalbos, mat tėvą 
vokiečių okupacijos (1941–1944) metais utenos gimnazi-
joje lietuvių kalbos mokė pats jurgis lebedys. Vis dėlto 
savo šerdį jaučiu buvus žiemgaloje, kurios du trečdaliai 
dabar yra latvijoje. lietuvoje esantis trečdalis priklauso 
joniškio, Pakruojo, dalis Pasvalio ir akmenės rajonams. 
o latvijoje žiemgalai priklausytų dobelės, jelgavos, 
bauskės, aizkrauklės ir jekabpilio rajonai. jekabpilio ra-
jone yra Viesytė, o apie 16 km nutolusi sunakstė – aiz-
krauklės rajone. sunakstės parapijoje apie 30 metų klebo-
navo stenderis vyresnysis, vėliau jo pareigas perėmė jo 
sūnus aleksandras johanas stenderis (1744–1819), tėvo 
darbų tęsėjas. siekiant išvengti painiavos, jis pradėtas 
vadinti jaunuoju stenderiu. dera priminti, kad tą pačią 
sunakstės parapiją po jaunojo stenderio mirties perėmė 
jo sūnus, Vyresniojo stenderio vaikaitis kristijanas sten-
deris (1787–1862). iš viso stenderių giminė išugdė 18 
kunigų, kurie sielovados darbą dirbo žiemgalos krašte.

Ar palatvy gyvenantiems lietuviams ir šalia Lietuvos – lat-
viams paliko kokį pėdsaką tas faktas, kad šalia sienos su Lie-
tuva buvo Kuršo ir Žiemgalos hercogystė? Gal todėl ir paties 
savivokoje Žiemgala artimesnė už tėvo Sėliją?

dalis sėlijos įėjo į kuršo ir žiemgalos hercogystės terito-
riją. sakyčiau, abiems tautoms reikšmingiausias šios her-
cogystės paliktas pėdsakas – Academia Petrina mintaujoje 
(nuo 1917 m. – jelgava). ją įkūrė ernsto johanno birono sū-
nus Peteris bironas (1724–1800) – paskutinysis kuržemės–
žiemgalos hercogas, vienas žymiausių ir šviesiausių val-
dovų, kurio vardu ir pavadinta ši pirmoji latvijoje aukštoji 
mokykla. akademija atidaryta 1775 m. birželio 29 d. čia 
veikė gamtos, teologijos, medicinos ir teisės fakultetai. iš-
liko baroko stiliaus pastatas, turintis ir klasicizmo bruožų. 
jis statytas 1773–1775 m. pagal hercogo e. j. birono ir danų 
kilmės dvaro architekto severino jenseno projektą.

P. bironas turėjo ambicijų Academia Petrina paversti 
universitetu, dėstyti kvietėsi net filosofą immanuelį kan-
tą. rusijos imperatorius Pavelas i 1801 m. sutiko akade-
miją reorganizuoti į universitetą, tačiau 1806 m. nauja-
sis rusijos valdovas aleksandras i joje įsteigė gimnaziją 
(Gymnasium Illustre). Vienoje rūmų dalyje 1818 m. buvo 
įsteigtas kuršo muziejus.

akademijos indėlis į latvijos ir europos kultūros 
istoriją nemenkas. čia dirbo europos ir pasaulinio lygio 
mokslininkai. akademijos ir jelgavos vardą europoje 
garsino jos auklėtiniai – chemikas theodoras grott-
hussas (1785–1822), latvių folklorininkas, rašytojas, pu-
blicistas krišjanis baronas (1835–1923), dramaturgas, 
aktorius, režisierius, latvių nacionalinio teatro pradinin-
kas adolfas alunanas (1848–1912), latvijos preziden-
tai janis čakstė (1859–1927) ir albertas kviesis (1881–
1944), taip pat pirmasis lietuvos prezidentas antanas 
smetona (1874–1944), lenkijos prezidentas stanisławas 
Wojciechowskis (1869–1953).

lietuviams labai svarbi buvo mintaujos (jelgavos) 
gimnazija, viena iš nedaugelio tuometinės Pietų latvijos 
ir šiaurės lietuvos aukštesniųjų mokyklų. čia mokėsi 
daug būsimųjų lietuvos inteligentų, veikė ir mergai-
čių gimnazija. mintaujos klasikinėje gimnazijoje 1889–
1896 m. graikų ir lotynų kalbas dėstė lietuvių kalbininkas 
jonas jablonskis (1860–1930).

Pirmojo pasaulinio karo metais gimnazija buvo 
uždaryta ir perkelta į taganrogą (rusija). 1919aisiais 
vėl pradėjo veikti kaip jelgavos realinė gimnazija, nuo 
1922 m. – kaip valstybinė klasikinė gimnazija, nuo 
1934 m. – hercogo Peterio gimnazija. antrojo pasauli-
nio karo metais pastatas beveik sunaikintas. 1952 m. 
po atstatymo čia įsikūrė jelgavos gimnazijos auklėtinio, 
latvijos meno akademijos profesoriaus gederto eliaso 
(1887–1975) vardu pavadintas jelgavos istorijos ir meno 
muziejus. galima apžiūrėti ekspoziciją, pasakojančią 
apie kuržemės ir žiemgalos hercogystę (1561–1795), su-
sipažinti su miesto ir regiono istorija (iki XX a. pabaigos), 
pasigrožėti g. eliaso paveikslais ir memorialu.

Paskaitą apie g. f. stenderio Lettische grammatik (1783) išleidimą latvių kalba 
skaito latvijos literatūros, folkloro ir meno instituto daktarė zigryda frydė. 
2003 m. ji parašė knygą apie stenderį, kurią labai prasmingai pavadino Latvis
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šiemet rugsėjo 19ąją į buvusios Academia Petrina 
pastatą rinkosi jelgavoje gyvenantys lietuviai. tą dieną 
jelgavoje, istorijos ir meno muziejuje paminėtos pirmojo 
lietuvos prezidento antano smetonos 140osios gimimo 
metinės. į iškilmes atvyko lietuvos respublikos ambasa-
dorius latvijoje ričardas degutis su ką tik iš spaustuvės 
atsivežta lietuvos istorija latvių kalba Lietuvas vēsture, 
kurią išspausdino leidykla Zvaigzne ABC. latvijos lietu-
vių draugijos pirmininkas rolandas žalnierius atėjo su 
atnaujinto laikraščio Latvijos lietuvis numeriais. į susi-
rinkusius svečius prie muziejaus sienos, kur įmontuotas 
a. smetonos bareljefas, kreipėsi muziejaus direktorė gita 
grasė, pasveikindama visus susirinkusius ir pasidžiaug-
dama, kad buvusioje klasikinėje gimnazijoje, kurioje da-
bar įsikūręs g. eliaso jelgavos istorijos ir meno muziejus, 
1893–1896 m. mokėsi būsimasis lietuvos prezidentas 
antanas smetona. susirinkusius nuoširdžiai pasveikino 
lietuvos respublikos ambasadorius ričardas degutis 
ir jelgavos vicemerė rita Vectiranė, veikė prezidentui 
antanui smetonai skirta kauno Vytauto didžiojo karo 
muziejaus dokumentų ir fotografijų paroda.

kaip čia nepriminus, kad 1932 metų gegužės 7ąją 
jelgavos gimnazijoje vyko vakaras, skirtas lietuvių poe-
tui maironiui (1862–1932). rašytojas juozas tumasVaiž-
gantas (1869–1933) skaitė apie maironį referatą, o poetas 
buvo vainikuotas laurų vainiku. maironį į jelgavą pasi-
kvietė buvęs bendramokslis kauno kunigų seminarijoje 
kazimieras jasėnas (1867–1950) – katalikų kunigas, dai-
lėtyrininkas. nuo 1892 metų iki 1944 metų jis su pertrau-
komis 43 metus kunigavo jelgavoje, rūpinosi katalikiška, 
švietėjiška veikla, platino draudžiamą lietuvių spaudą. 
lietuvio kunigo rūpesčiu 1906 m. buvo pastatyta jelga-
vos katalikų bažnyčia.

2002ųjų gegužės 7ąją, spaudos dienos proga, mi-
nint maironio apsilankymo jelgavoje 70ąsias metines, 

g. eliaso jelgavos istorijos ir meno muziejuje vyko latvių 
ir lietuvių poezijos skaitymai. Prieš skaitymus jelgavos 
romos katalikų nekaltos mergelės marijos katedroje 
vyskupas antonas justas (g. 1931 m.) laikė šv. mišias 
už poeziją. latvių ir lietuvių poezijos skaitymų organi-
zatorė latvijos universiteto profesorė kalbininkė dacė 
markus, profesorei talkino g. eliaso istorijos ir meno 
muziejaus direktorės pavaduotoja marija kauperė. ren-
giniui pritarė ir padėjo tuometis lietuvos ambasadorius 
latvijoje Petras Vaitekūnas. dalyvavo latvijos universi-
teto, latvijos mokslų akademijos, jelgavos savivaldybės, 
jelgavos lietuvių draugijos ir lietuvių kalbos draugų 
klubo Raktelis atstovai. kūrybą savo gimtosiomis kalbo-
mis skaitė poetai knutas skujeniekas, inesė zanderė, ja-
nis rokpelnis, karlis Verdinis, eduardas aivaras, Vladas 
braziūnas, marytė kontrimaitė, alma karosaitė, vertėja 
dzintra elga irbytė. teko ir man paskaityti savo eilių. iš 
kauno atvyko maironio lietuvių literatūros muziejaus 
direktorė aldona ruseckaitė ir grupelė darbuotojų. jie 
atvežė fotografijų parodą, tik laurų vainiko, kuris buvo 
įteiktas 1932 metais poetui maironiui, vežti nesiryžo.

latvių ir lietuvių poezijos skaitymai jelgavoje, buvu-
siuose Academia Petrina rūmuose, vyko 2002–2006 metais 
pirmąjį gegužės šeštadienį. 2006 m. susirinkusiųjų į penk-
tuosius poezijos skaitymus laukė maloni staigmena – ben-
dra visų dalyvių kūrybos knyga lietuvių ir latvių kalbomis 
Lietuviešu un latviešu dzejas diena. leidinio sudarytojai – 
Vladas braziūnas (lietuva) ir dacė markus (latvija).

Nuostabu, kiek glaudžių kultūros gijų sieja vieninteles gyvas 
išlikusias baltų tautas – latvius ir lietuvius. Tik gal per retai 
apie tai prisimenama.

Pačiam, kaip ir daugeliui kitų šio krašto žmonių, stiprią 
įtaką padarė užkrečiantis J. Šliavo gyvenimo pavyzdys, nors 
niekad nebuvote susitikę. Veikė jo parašyti straipsniai, jo įkurto 
Žeimelio muziejaus surinkti eksponatai.

ar ne panašią įtaką kiekvienam iš mūsų daro šiame 
mūsų pokalbyje neišvengiamai minimas profesorius ja-
nis stradinis? žeimelio vidurinės mokyklos mokytojas 
juozas šliavas buvo gana įžvalgus, todėl savo darbus 
periodiškai siųsdavo bičiuliui mokslininkui j. stradi-
niui į rygą. iš viso susidarė maždaug 4400 mašinėle 
spausdintų rankraščio puslapių. tolesni įvykiai pa-
rodė, kad toks apsidraudimas turėjo pagrindo. j. šlia-
vas rinko kraštotyrinę medžiagą, ypač jį domino baltų 
archeologija, istorija, etnografija, kalbotyra, mitologija, 
tautosaka. daug rašė į spaudą, piktinosi kultūros pavel-
do niokotojais ir valdžios žmonių abejingumu paveldo 
išsaugojimui. anuomet toks kritiškas požiūris ir susi-
domėjimo objektas buvo savotiškas minusas, kitaip nei 
stenderio laikais. toks aktyvumas tuojau kėlė įtarimą: 
jis užsiima įtartina veikla, bendrauja su daugeliu žmo-
nių, viskuo domisi, rašinėja į spaudą ir kursto aistras. 
tam tikroms tarnyboms visa tai kėlė didelį nerimą. 1979 
m. birželio 10 dieną kūrendamas krosnį (!) 49erių metų 
j. šliavas užduso. Vidurvasarį mūsų krašte retai kas už-
sikuria krosnį, ir dar gyvendamas vienas, kaip šliavas. 
„užduso epochos dūmuose“, – labai taikliai j. stradi-
nio pasakyta.

stenderio abėcėlės tako c raidės stende užrašas: Cīrulis cēlies dzied uz debesi: 
Dievam dziedāt tu nepiemirsti (Vyturys pakilęs gieda dangui: dievui pagiedoti 
nepamiršk ir tu)
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stenderio abėcėlės 
take akademikas 
janis stradinis ir jo 
vaikaitis, medicinos 
mokslų daktaras Peteris 
stradinis, vienas iš 
abėcėlės tako statymo 
iniciatorių

Nedidelio Šiaurės Lietuvos miestelio mokytojas Juozas Šliavas 
ir žymus mokslininkas, ilgametis Latvijos mokslų akademijos 
prezidentas, stebėtinos erudicijos kultūros žmogus Janis Stra-
dinis. Ir nieko keisto, kad juos minime šalia vienas kito. Kartais 
ne pareigos ir visuomeninė padėtis asmenybes pastato į vieną 
gretą, bet jų padaryti darbai, įtaka kitiems žmonėms. Beje, ar kas 
rinko prisiminimus apie J. Šliavą, žmonių požiūrį į jo veiklą?

gal tai ir nepadaryta, nors veikia Žiemgalos draugija, 
vienijanti iš šio krašto kilusius žmones. daug įvairios 
kraštotyros medžiagos yra surinkęs profesorius Vytau-
tas šernas. bet kad tokia medžiaga būtų surinkta apie 
j. šliavą, man neteko girdėti. Žiemgalos draugija apie 20 
metų organizuoja dailininkų plenerus, keli jų vyko krei-
vakiškio dvarelyje Pakruojo rajone. tarp dalyvių buvo 
tapytojas monumentalistas Vitolis trušys, grafikas ir 
plakatistas juozas galkus, prie žiemgalos dailininkų pri-
sidėjo dailininkas profesorius Vytenis rimkus iš šiaulių 
su visa šeima, dukromis rasa ir janina bei žentu gintaru 
daukšu. kiek žmonių iš vienos šeimos!

labai įsimintina man asmeniškai buvo 2008 m. per 
žiemgalos krašto dailininkų plenerą vykusi vakaronė. 
į kreivakiškio dvarelį, svetingų šeimininkų aldonos ir 
Vidmanto Palujanskų pakviesti, tuomet jau penktą kartą 
susirinko dailininkai ir literatai pabendrauti, eilėraščių 
skaityti. kas ant kelmo, kas po liepomis susėdo. šventę 
pradėjo žiemgalos krašto dailininkų plenerų vadovas 
panevėžietis sigitas laurinavičius. buvo uždegtas tra-
dicinis aukuras, pakelta vėliava, iššautas šūvis į debesis, 
sugiedotas himnas. į susitikimą dailininkai tą kartą atvy-
ko iš Pušaloto miestelio, Pasvalio rajono, kur vyko ple-
neras. Pušalotas – dailininkų raimundo ir Vitolio trušių 
tėviškė. dalyvavo kauniečiai – grafikas romualdas čar-
na, arvydas martinaitis (trečia dailininkų karta), šiau-
liečiai – vitražistas rimvydas daužvardis, raimundas 
trušys, rasa ir gintaras daukšai, profesorius dailininkas 

Vitolis trušys iš Vilniaus, dailininkės iš latvijos, šiaulių 
universiteto docentas stasys tumėnas, profesorius Vy-
tenis rimkus, Žiemgalos draugijos prezidentas alfredas 
šimkus, Pakruojo literatai zita buržaitėVėžienė, myko-
las arcimavičius ir nemažai kitų.

Pristatėme poezijos rinktinę Kreivakiškių dvare – tai 
poezijos vakarų, vykusių per ankstesnius plenerus, iš-
dava. knygelės sudarytoja – tuometė Žiemgalos draugi-
jos prezidento pavaduotoja dzintra elga irbytė, išleido 
šiaulių universiteto leidykla. joje išspausdintos latvės 
amandos aizpurietės, plenero dalyvių dailininkų, jo-
niškiečių ir pakruojiškių poetų eilės, į knygelę pateko ir 
mano eilėraščių.

Ar galima teigti, kad Žiemgalos krašte ir šiandien gyva Juozo 
Šliavo pasėta sėkla?

joniškio rajone, saugėlaukio seniūnijoje, yra mindau-
gių kaimas, o to kaimo bendruomenė turi seną tradiciją 
švęsti karaliaus mindaugo karūnavimo dieną, mindau-
gines. mudviem su šiaulių universiteto docentu stasiu 
šimaičiu kilo mintis: o kodėl joniškyje, pakeliui iš ry-
gos į kulmą, negalėjo būti karūnuotas mindaugas? to-
kių vietų, pretenduojančių į karūnavimo vietą, esama ir 
daugiau, tad kodėl mums joniškio rajone nepaieškojus 
savosios. Panašiai yra ir su saulės mūšiu – kai nežino-
ma tiksli vieta, pradedama pėdsakų ieškoti daugelyje 
vietų. dabar jaunesnieji istorikai abejoja: gal ne jauniū-
nai, bet už kelių kilometrų esantis Pamūšis galėjo būti 
to mūšio vieta. latviai tęsia paieškas ties Vecsaule ne-
toli rundalės.

Svarbiausia, kad žmonės domisi, nori savąjį kraštą matyti 
reikšmingą ir kitiems įdomų. Tai skatina kultūrinę ir kraš-
totyrinę veiklą, G. F. Stenderio pradėtą ir J. Šliavo pratęstą 
tame krašte.
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mūsų krašte yra sidabrės piliakalnis, kadais ten stovėjo 
žiemgalių sidabrės pilis, kurios apylinkes 1966 m. išžvalgė 
juozas šliavas. 1289 m. kalavijuočiai pilį užpuolė, sudegi-
no priešpilį, bet pilies užimti nesugebėjo. tais pačiais me-
tais kalavijuočiai užpuolė ir medinę žiemgalių pilį duo-
belėje, o jos gynėjai pasitraukė į lietuvą. 1279–1289 m. 
vokiečių riteriai net šešis kartus buvo apsiautę duobelės 
pilį, dabar žiemgalių pilies vietoje riogso XiV a. viduryje 
pastatytos livonijos riterių pilies griuvėsiai. 1290 m. ka-
lavijuočiai su naujomis pajėgomis puolė sidabrę. dalis 
žiemgalių pasitraukė į lietuvą, kiti pasidavė. sidabrės 
pilis buvo sugriauta – toks paskutinės žiemgalių pilies 
likimas. Vietovė, kurioje yra piliakalnis ir gyvenvietė, va-
dinama kalneliu.

šiais priminimais noriu pasakyti, kad šiame žiemga-
lių ir sėlių krašte istoriškai esame labai susimaišę. lat
vių žemėje buvo įsitvirtinęs livonijos ordinas, o mūsų 
protėviai sukūrė lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet 
žmonės maišėsi. gal todėl mūsų, paribio gyventojų, 
kraujyje kirba nesąmoningas noras žinoti, kas vyksta pas 
kaimynus latvius, o jie domisi mumis. galimas dalykas, 
ir mano protėviai kadais iš latvių žemės atsikraustė į lie-
tuvą, todėl mane taip domina, knieti žinoti, kas vyksta 
ten, už sienos. ir ne mane vieną domina.

šiemet sukanka 725 metai nuo pirmojo sidabrės pa-
minėjimo livonijos kronikose. sidabrė buvo paskutinė 
žiemgalos pilis, kuri ilgiausiai priešinosi kryžiuočių or-
dinui, ją užėmus ji buvo sudeginta, dalis žiemgalių pa-
sitraukė į lietuvą.

kalnelio kaimo bendruomenė Sidabrė, gyvenanti jo-
niškio rajono ir žiemgalos istorinėje vietoje (kur 1289–
1290 m. livonijos kronikose paminėta sidabrės pilis ir 
miestas, todėl šis vardas siejamas su joniškio vietovės 

kūrimosi pradžia), vadovaujama iniciatyvios pirminin-
kės, medikės ir literatės Virgitos tuminienės, parengė 
projektą: pastatyti iš šiaudų sidabrės miesto fragmentą 
ir po apeigų jį sudeginti.

rugsėjo 27ąją sumanytame renginyje dalyvavo lie-
tuvos ir latvijos atkuriamosios istorijos klubai ir ama-
tininkai, kurie pagal Xiii amžiaus tradicijas įrengtoje 
stovykloje surengė edukacijas apie tą metą, eksponavo 
ir pristatė anų laikų ginkluotę, vilkėjo atkurtais Xiii a. 
šarvais. amatininkai demonstravo senuosius amatus: 
medžio apdirbimo, kalvystės, keramikos, auksakalys-
tės, juostų pynimo, buvo galima tų amatų ir pasimokyti. 
Vyko bendras istorinių klubų pasirodymas.

saulei leidžiantis simbolinis sidabrės pilies sudegi-
nimas visus įvedė tarsi į Xiii šimtmetį. gaisro reginiai 
įprasmino žiemgalos istorinę ir kultūrinę atmintį, pa-
didino joniškio krašto kultūrinį žinomumą, paryškino 
krašto kultūrinį įvaizdį, sutelkė visuomenines organi-
zacijas puoselėti istorinės ir kultūrinės atminties tra-
diciją. tuo akivaizdžiai paskatino vietinių gyventojų 
kultūrinės raiškos iniciatyvas. džiugu, kad tokį uni-
kalų projektą įgyvendino kaimo bendruomenė, kuriai 
itin svarbi jos istorija. net didžiausi skeptikai, pamatę 
šį vaizdą, pakeitė savo nuomonę, o vietinis jaunimas 
didžiuojasi, kad yra gimęs istorinėje žemėje, kurios gy-
ventojų didvyriškumas buvo aprašytas anų laikų livo-
nijos kronikose.

Domėtis ir didžiuotis savo kraštu, ko gero, natūraliausia žmo-
giškumo apraiška, o šį kartą savo dėmesį sutelkėme daugiausia 
į visuomeniškų užmojų asmenybes. Jų turtingas kiekvienas 
Lietuvos kampelis, tik reikia tuos žmones pastebėti. Ačiū, Jo-
nai, kad padėjai tai padaryti.

janis stradinis kalba prie g. f. stenderio amžinojo poilsio vietos sunakstės kapinėse
jono iVanausko nuotraukos
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aš pamiršau, kada visa tai prasidėjo. kada aš išė-
jau. Pamenu tik savo mėnesių mėnesius trukusį 
blaškymąsi tarp makabriško Vienos gatvių spek-

taklio scenos ir atsiskyrėlišką nejautrą dovanojančios 
kalnų trobelės karintijoje – bandymą suderinti tai, kas 
nesuderinama, ir nuolatinius nuogąstavimus dėl savo 
mokslinės laimės teorijos netvarumo. Pamenu alinan-
tį asfalto karštį ir bibliotekų tvankumą, monotonišką 
miesto ūžesį ir chaotiškai judančių raudonų ir mėlynų 
švieselių jūrą, kurią pro savo per dieną įkaitusios man-
sardos langus stebėdavau vienišomis bemiegėmis nakti-
mis. taip švytėjo robotų sielos, ir aš pamažu tapau viena 
jų. Pamenu, kaip pamažu ėmė trauktis juslės: spalvos iš-
bluko, o garsai pradėjo lietis į nesuvokiamą pilką masę, 
kuri vakarais stingo mano galvoje kaip betonas ir neleido 
mintims laisvai judėti. galiausiai palioviau jausti skonį. 
Pirmiausia išblanko saldžiarūgštis netikėtumų laukimas, 
vėliau – aitri kavos rutina, o su ja kartu ir salsvas mies-
čioniškas nepasitenkinimas viskuo, kas nukrypsta nuo 
vienintelio teisingo tikrovės suvokimo, kuris tarsi inka-
ras čia laikė įžemintas bebures žmonių sąmones. tokia 
buvo Viena, kai ją palikau: iš tiesų, prisiminti nelabai ir 
yra ką. galbūt todėl visi žydrojo kranto pojūčiai man 
taip įsirėžė į atmintį, o kiekviena ten praleista diena ro-
dėsi tarsi be skausmo išgrynintas auksas – toks tikras, 
kad darėsi baugu. kiekvienas troškimo išsipildymas čia 
turėjo savo spalvą, o dienos žaižaravo tarsi vaivorykštės.

čia laikas bėgo mylimojo glėby, sugrąžindamas 
man gyvenimo skonį ir kartu suteikdamas jam netikėtų 
niuansų bei kombinacijų. jis panėšėjo į egzotišką vaisių, 
kai mudu būdavome viešbučio kambaryje, ir į juodą 
karštą šokoladą, užsigeriamą šampanu, kai keliauda-
vome krantu automobiliu į rytus, san remo link. jis 
kvepėjo laisvės druska, atpustoma nuo boljė įlankos, 
kai iškišdavau nosį iš mūsų beveik padebesiuose pa-
kibusios meilės gūžtos; jis dvelkė lengvabūdišku mag
nolijų pasitikėjimu savo grožio magija, purpurinėms 
vakaro sutemoms leidžiantis ant slėnio, ir tvirta, bet 
lanksčia pušų ištikimybe jūros juostai, į kurias žiūrint 
man kildavo nenumaldomas noras kiekvienai jų ati-
duoti dalelę savo sielos klajūnės, kad išlaisvintų ją nuo 
amžino „pažink save“ ir patikėtų ją sergėti jūrai, o ji, 
mano siela, nuolankiai atsiduotų nepastoviam motinos
jūros beribiškumui. kiekvieną dieną, praleistą šiame 
dieviškosios minties užkaboryje, kurio dar nesubjauro-
jo iškreiptojo vaizdo riterio kerai, aš švelniai it potvynio 
banga išsiliedavau iš sausų sąmonės krantų, kad įsiger-

s k a i s t ė  a u s t ė j a  b u d r e v i č i ū t ė

sugrįžimas

čiau gilyn į neaprėpiamą smėlio smiltelių mozaiką ir, 
susirinkusi pakrantę nusėjusias grožio akimirksnių ir 
prisiminimų kriaukles, vėl sugrįžčiau į save – nurimusi, 
turtinga. iškvėpimas.

kiekvieną dieną čia aš kvėpavau. Pirmąją dieną – 
kaip įbaugintas žvėrelis, kuriam buvo ką tik atvertos 
narvelio durys į laisvę, bet kurio nepasitikėjimas tomis 
rankomis buvo toks stiprus, kad privertė jį tik dar labiau 
įsitempti – jei nieko nedarysi, nieko ir nenutiks. tačiau 
kvėpavo jis jau laisvės oru, o juk kiekvieno laukinio pa-
daro gyslos yra iš prigimties užnuodytos šio troškimo, 
laisvės troškimo, ir savo noru jis antrą kartą jos atsisa-
kyti nesugebėtų.

išaušo antroji diena. aš prisiminiau savo vaikystės 
sapnus, nuo kurių mane dabar skyrė tik vienas žingsnis; 
mačiau, kokia svaiginamai žalia laisvės ir pasimiršimo 
žolė; svarsčiau, kiek ilgai truks šis pasimiršimas ir kaip 
toli man pavyks nubėgti, kol mano išsekusį gyvūnišką 
kūnelį vėl sugaus nuožmios kasdienybės rankos. kaip 
alchemikas ant svarstyklių svėriau saldžius šio sapno ir 
karčius tikrovės miltelius, o gal vieninteles tikras auk-
so kruopeles ir pilką, visa apimančios iliuzijos miglą... 
galiausiai, tikros alchemiko aistros apimta, patikėjau 
kranto magija ir nebesugebėjau atsispirti idėjai, kad bes-
palvius žemiškų formų atspindžius galima paversti ne-
įkainojamu patirties auksu. Pabandyk ir suprasi. išaušo 
trečioji diena.

trečiąją dieną atradau save – užsimerkusią, gulinčią 
ant paplūdimio smėlio ir besiklausančią bangų mūšos.

– ar tu bijai? – klausė jos manęs.
– taip.
– ko bijai? savęs?
– taip.
– o mūsų ar bijai?
– taip, ir jūsų, – šnabždėjau.
– manai, kad mes iracionalios ir negailestingos? ma-

nai, paskęsi?
– manau, prarysite mane kaip banginis joną.
– mes nešime tave, kur tik panorėsi. tik tu siaubin-

gai įsitempusi. atsipalaiduok. kvėpuok. Paskęsti – toly-
gu nekvėpuoti. kvėpuok. mėgaukis.

ir aš atsimerkiau ir pamačiau artėjant potvynio bangą.
kaip kad vaikystėje, kriokdami iš džiaugsmo, besi-

daužančiomis širdimis puldavome didžiausiai bangai į 
glėbį ir jausdavomės nugalėtojais, išnirę kitoje jos pusėje, 
taip ir aš dabar nulenkiau prieš ją galvą, tvirtai žinoda-
ma, kad to noriu. įkvėpimas.
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ketvirtoji diena išaušo rami ir, sakytum, kone palai-
minga. mano kambarys vis dar kvepėjo rožių žiedlapiais, 
kurių mano mylimasis buvo visur pribarstęs dar pirmąją 
dieną. už lango kvepėjo Provanso žolelėmis, skraidžiojo 
Provanso paukščiai ir ant pirštų galiukų vaikščiojo Pro-
vanso žmonės, bandydami prancūziškai įspėti mįslę, kas 
gi toji paslaptingoji nenusakomos tautybės dama, kuriai 
šių namų tarnas užsakė kambarį à la Provence antrame 
aukšte su terasa į jūros pusę. Patalai buvo minkštutėliai, 
tarsi sukurti meilei. „bar bar“, – pasakė mano mylimasis 
už durų ir aš jį įleidau vidun, atsakydama: „Prašau.“ jis 
įėjo su pusryčių padėklu, pamylėjo mane, o paskui tarė: 
„šiandien turiu važiuoti į sen tropezą. kaip šių namų 
tarnas turiu ten atlikti vieną užduotį. jei tau nesunku, 
norėčiau, kad mane palydėtum.“ tarnas ar ne tarnas, 
sen tropezas ar ne sen tropezas – meilė yra meilė. tad 
sėdome į šių namų šeimininko kabrioletą ir nurūkome 
į vakarus.

o vakaruose vienai iš šeimininko damų reikėjo pa-
galbos: ji iš savo mylimojo gavo dovanų prabangų rau-
donmedžio baldų komplektą ir nebežinojo, ką su juo 
daryti. jos vila ir taip buvo perpildyta, o tiesiog išmesti, 
kad baldus susirankiotų sen tropezo varguoliai, buvo 
per daug rizikinga: jau buvo girdėjusi, kas nutinka, kai 
tie sužino, kokios grožybės slepiasi už aukštų, stebėjimo 
kameromis nukabinėtų mūro tvorų, saugančių tuklių 
tropeziečių laimę. o gal tai buvo iš istorijos vadovėlio 
skyrelio apie didžiąją revoliuciją? bet kokiu atveju bal-
dų ji norėjo atsikratyti, o geriausias būdas tai padaryti – 
atiduoti juos nuosavam tarnui, išlaikančiam kuklų trijų 
kambarių butelį monake. tereikia visa tai kaip nors tenai 
pergabenti. kai, mums atvykus, išvydau tą didį sujudi-
mą viloje ir dar didesnį damos širdies nerimą, apsidžiau-
giau, kad tesu tarno, o ne kokio nors šeimininko dama, 
ir pabandžiau tiesiog atsipalaiduoti. kol lauke sparčiai 
temo, o baldų savininkė visaip šokinėjo ir komandavo, 
mano mylimasis lėtai ir kantriai pakavo stalviršius, vitri-
nas ir naktinių staliukų kojeles, aš spėjau šešiskart apeiti 
aplink namą, dukart – vidine tvoros puse aplink sklypą, 
triskart pasiklysti dirbtinėse džiunglėse, vienąkart per 
plauką vos neįkristi į neapšviestą baseiną ir išsiaiškinti, 
kokiu atstumu automatiškai užsidega lauko žibintai ir 
kokiu kampu pasisuka stebėjimo kameros, jei tyliai sliū-
kini palei tvorą vartų link. Vienu metu dama susizgribo 
pasiūlyti man šaltų apelsinų sulčių stiklinę, bet, niekur 
negalėdama manęs rasti, tik gailiai ūkčiodama kurį laiką 
pastypinėjo po lauko žibinto metamą šviesos kvadratą. 
aš tuo tarpu tyliai stovėjau užsiglaudusi už palmės ir 
tik dar žemiau nusismaukiau savo nudrengtos beisbolo 
kepuraitės snapelį, kuri nuo šiol turėjo mane saugoti nuo 
piktos turčių akies. kai furgonėlis galų gale buvo iki sto-
go užkimštas raudonmedžiu, o dama, truputį graužia-
ma sąžinės, kad jos kolegė (nors ir žemesnio rango) tu-
rėjo visą vakarą kęsti jos sodo nepatogumus, įbruko man 
į saują porą šokoladinių saldainių, mudu su mylimuoju 
pajudėjome ir, cikadoms mylintis pakelėse, nuriedėjome 
ryškiai apšviestu krantu kazino sostinės link.

monakas tą vakarą liepsnojo. nieko nebūčiau nu-
stebinusi, net jei pačiame monte karlo centre būčiau 
nuoga puolusi į jūrą. mylimasis pasiūlė persirengti tur-
čiais ir Grand Casino su trenksmu pralošti damos bal-
dus, bet man ši idėja pasirodė pernelyg nederanti prie 
mūsų meilės dienų romantikos, be to, buvau prisiekusi 
sau turčių akyse be savo beisbolo kepuraitės nesirodyti, 
tad mes skubiai ir švariai užbaigėme savo užduotį pas 
monako tarną, nusipirkome porą butelių pigaus vyno 
ir austrių ir, palaimingai visa tai sušliurpę viešbučio 
terasoje, dar kartą pasimylėjome ir nuėjome miegoti. 
išaušo penktoji diena.

Penktasis rytas atėjo su saule. saulė atsinešė spin-
dulį. spindulys pradūrė mano melsvą kranto sapno 
šydą. išsigandę išsilakstė Vienos baliaus damos ir tar-
nai, po skutelį išsinešiodami teorinius mano laimės for-
mulės apmatus. mylimasis tyliai knarkė man prie šono. 
buvau viena.

staiga pasijutau lyg vaikystėje, kai vis dar tikėjau 
vien savo buvimu galinti išgelbėti šią žemę. o žemė 
buvo man už tai dėkinga. ji dovanojo man savo jūras ir 
kalnus, paukščius ir žuvis, kuriuos aš maloningai priė-
miau, pasiversdama viena iš jų, kad plačiai atmerkta aki-
mi apžvelgčiau savo valdas ir suvienyčiau savo širdies 
plakimą su žemės. aš nebepriklausiau savo kūnui. bet 
kurią akimirką galėjau jį palikti. buvau laiminga. norė-
jau užrakinti šią laimę savo širdyje, išeiti į neaprėpiamus 
Provanso levandų laukus ir niekada nebegrįžti. laisvė. 
nuo šios minties man ėmė virpėti rankos. oras aplink 
mane ėmė virpėti. buvo karšta diena.

Po pusryčių likome sėdėti viešbučio sode nedidu-
ko platano paunksnėje. mano mylimasis skaitė knygą, 
o aš bandžiau parašyti eilėraštį. „kaip manai, kiek dar 
dienų tęsis mūsų meilė?“ – paklausė jis, nepakeldamas 
akių nuo knygos, bet, nesulaukęs atsakymo, pasitaisė: 
„gal norėtum, kai nuslūgs kaitra, paplaukioti šeiminin-
ko jachta?“ ant mano blauzdos jau kurį lauką pirmyn 
atgal bėgiojo nerami skruzdėlytė. „mielai“, – atsakiau, 
nubraukiau ją žemėn ir atsistojusi nužingsniavau varte-
lių linkui. „einu, nusipinsiu iš lauko gėlių vainiką mūsų 
iškylai jachta.“

buvo karšta diena. Pakėlus veidą nuo minkšto le-
vandų kilimo, akis imdavo badyti iki baltumo įkaitusi 
dangaus žydrynė, ir mirgančiame jos fone aš tardavausi 
įžiūrinti banguojančius alpių viršūnių kontūrus. „na-
mai“, – dingtelėjo man. ar tikrai namai? nenuspėja-
mas, vienądien jausmų gaivalais siautėjantis, o kitą jau 
nerūpestingai paviršiumi plaukiantis gyvenimas šiapus 
alpių dabar rodėsi tūkstantį kartų gajesnis, nei mano 
užgyventa, iš kasdienybės gabalėlių surankiota ir tiks-
liai suplanuota Vienos tikrovė. lyg per stebuklą man 
anuomet pavyko įkvėpti šiam genialiam, tačiau beviltiš-
kai frankenšteiniškam proto dariniui gyvybės. o dabar 
jis, nelyginant visų apleistas, įžeistas, pykčiu aptekęs, 
peraugęs vaikas grėsmingai kyščiojo galvą iš už hori-
zontą ramstančios kalnų keteros. bet čia, šiapus, aš sau-
gi. čia, šiapus, aš turiu gydantį levandų užsimiršimą, 
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tekantį į mane plonomis srovelėmis, kai pirštų galiukais 
braukiu per šlamančias jų viršūnėles. čia aš turiu pušų 
sakais tekančią vidurdienio kaitrą, kuri, saulei pamažu 
leidžiantis, virsta geltonu gintaru, savyje kaip muse-
les įamžinančiu visas džiaugsmo, aistros ir beprotybės 
akimirkas – visus tuos sparnuotus laikinumo darinius, 
kuriuos it naktinio žibinto šviesa traukia saldus kranto 
nemirtingumo pažadas. kai kas sako, kad amžinybė – tai 
kalnai, jų tvirtybė ir pastovumas. o aš sakau, kad amži-
nybė – tai jūra. amžinybė ir begalybė kartu – kaip dvi 
gyvatės, neatskiriamai susivijusios ir vienu ritmu pul-
suojančios nepastovumo bangų šokyje.

baltai šeimininko jachtai skrodžiant mėlynus boljė 
įlankos vandenis mus visą laiką lydėjo pulkas delfinų. 
gal todėl, kad tai buvo penktoji, paskutinė mūsų meilės 
diena. žaismingai šokčiodami jie sekė mus vien todėl, 
kad jiems taip norėjosi. Pirmą kartą nesijaučiau skolin-
ga likimui už jo man dovanojamą grožį. jie buvo laisvi. 
iššokdami iš vandens jie negalvojo, kaip vėl reikės į jį 
panirti, todėl iš tyriausio džiaugsmo vertėsi ore kūliais 
ir dainavo. tuomet ir išgirdau apie sugrįžimą.

Visi mes esame laisvi sugrįžti. sugrįžti į savo isto-
rijos pradžią ir paklausti, kodėl. kodėl mano gimimo 
akimirką žvaigždės danguje buvo išsidėliojusios būtent 
taip, o ne kitaip. kodėl vienas amžinybę regi laikinume, 
o kitas – laikinume amžinybę. kodėl mes visi kartais tu-
rime išeiti, kad sugrįžtume.

išėjusi aš buvau penkias dienas. Per tą laiką mieste 
niekas nepasikeitė. tvankuma vis dar laikė sukausčiu-
si pilkus, pažangos iliuziją kuriančius fabrikų kaminus 
bei šia iliuzija paremtas, daugiaaukštes žmonių egzis-
tencijas, tarp kurių vienintelis nenumaldomai pirmyn 
žengiantis dalykas buvo tuštuma. sugrįžimo akimirką 
negalėjau apsispręsti, ar turėčiau įkvėpti šios tuštumos, 
pasitikėti ja kaip ir anksčiau, ar pamėginti gyventi tuo 
gydančiu sapno oru, pasilikti jame ir būti pranašesnei 
už bet kokią daugiaaukštę iliuziją. tolumoje mačiau 
man mojantį mylimąjį. „laisve, kurgi tu?“ – šmėstelėjo 
karščiuojančioje mano galvoje, ir tai buvo jau šio pasau-
lio mintis. mūsų jachta, plevėsuodama baltais chalato 
skvernais, perskrodė snieguotas alpių viršūnes, ir aš at-
sidūriau anapus, savo namuose.

karštis slūgo, sniegas tirpo, užtvindydamas mano 
smilkinių slėnius gaivia kalnų tuštuma. kažkas palietė 
mano kaktą vėsiu delnu. buvau nebe viena. Prieš išgirs-
dama neramius šio pasaulio balsus, dar sukaupiau ant 
gomurio užsilikusius paskutinius kranto skonio – sal-
daus, egzotiško vaisiaus, karšto šokolado, šampano – 
lašus ir leidau jiems lėtai nutekėti gerkle žemyn. įstabu, 
kokie juslingi ir svaigūs gali būti sapnai – tarsi antras 
gyvenimas, antra oda, kurios pojūčių paletė daug pla-
tesnė, subtilesnė, o impulsai – gilesni ir ryškesni. ta-
čiau kad ir kaip giliai jie būtų nuskraidinę sąmonę, 
šiurkščioji tikrovė yra beveik visada pajėgi susigrąžinti 
atgal savo gyventojus. taigi ir dabar jūros ošimas tolo, 
o paskutinis mano žvilgsnis, mestas į žvilgančius boljė 

įlankos vandenis, buvo tarsi nuotrauka, padaryta pro 
langą lėktuvui kylant: viena iš tų įžūliai prastų, ban-
džiusių užfiksuoti negrįžtamą, todėl daugiau niekada 
nebepasižiūrėtą.

kiekvieną dieną Vienoje aš kvėpavau. iš pradžių – tarsi 
išsekusi, bet laiminga sveikstanti ligonė, besidžiaugianti 
kiekviena normalybės smulkmena. Vėliau – kaip karšta 
revoliucionierė, trokštanti pakeisti save, savo gyvenimą 
iš pamatų, išsiveržti iš sausų sąmonės krantų, kuriuos 
tirštai it amžinai alkanos žuvėdros buvo nutūpę menkai 
ir dar menkiau pažįstami žmonės – kolegos, kaimynai, 
praeiviai gatvėse, dėdės ir tetos iš tolimos praeities – visi 
it šešėliai, besiglaustantys tamsiose mano minčių kerte-
lėse, kartkartėmis jas lyg netyčia apdergdami. troškau, 
kad mano realybę užlietų tas išsvajotas sapno potvynis, 
savo galinga srove nusinešdamas visa, kas svetima: į 
blizgų dovanų popierių suvyniotus ir už prieinamą kai-
ną man parduotus gyvenimo tikslus; puošnų vakarinį 
damos drabužį, skirtą pamiršti savo niekingą tarnišką 
prigimtį ir trumpam pasijusti savo gyvenimo valdove; 
įmantrius šio miesto papročius ir įgeidžius bei visas tas 
svetimas kalbas, dialektus ir sociolektus, kuriuos kažka-
da su tokiu įkarščiu buvau pasišovusi išmokti – ir vien 
tam, kad pagaliau įsmukčiau po jų oda, pajusčiau, ką 
jaučia jie, pasijusčiau sava... tai buvo pavojingas troš-
kimas, kvepiantis laisvės druska, atpustoma nuo boljė 
įlankos, ir viliojantis išsižadėti sielos vientisumo vardan 
tos nežemiškos spalvų, formų ir kvapų žaismės, nieka-
da neprasiskverbsiančios pro storą, dvi tikroves skirian-
čią uždangą. tai suvokusi nuo revoliucijos perėjau prie 
partizaninio karo: kartkartėmis vakarais skaitydavau 
poeziją ir paslapčiomis pradėjau kolekcionuoti ginta-
rus, kuriems kadaise savo gyvybes atidavė tokios mu-
selės kaip aš, suviliotos saldžios nemirtingumo iliuzijos. 
ėmiau kvėpuoti atsargiai ir tolygiai, kad neišbaidyčiau 
sparnuotų žinianešių, retkarčiais man naktimis dovano-
jančių vieną dieną žydrojo kranto sapno – bet niekada 
penkių. galiausiai ėmiau užrašinėti istorijas: įstabu, kiek 
svaiginančių ir palaimingą užsimiršimą dovanojančių 
vietų gali surasti ieškančios, paklydusios sielos. juo to-
liau, tuo labiau įsitikinau, kad kiekvienam žmogui bent 
kartą gyvenime suteikiama galimybė rinktis: tikrovė 
arba beprotybė. kovoti toliau arba paskęsti saldžioje ne-
būtyje. bandyti bespalvius žemiškų formų atspindžius 
paversti patirties auksu arba pasiduoti iliuzijai, kad ne-
mirtingumo krantus galima priplaukti baltu sapno lai-
vu. rašiau ir nenustojau stebėtis, kiek daug tokių laivų 
kasdien didingai, kraupiai arba bejėgiškai sudūžta į sta-
čius tikrovės krantus. ne visiems jų lemta surasti savąjį 
krantą, vėliau retomis atilsio naktimis galėsiantį suteikti 
jiems tokia reikalingą paguodą ir užuovėją. kai kurie 
ją suradę pasilieka. kiti – trumpam išsilaipinę, atsigėrę 
aštraus ir gydančio levandų bei pušų spyglių eliksyro, 
susirinkę nuo smėlio visas grožio ir nerūpestingumo 
akimirkas – vėlei sugrįžta. su viltimi... sugrįžti.
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lyg įžanga į requiem

a l g i r d a s  M e č i n s k a s  ( s p i r i t a s ) 
(19 5 7 –19 9 2 )

gimė 1957 m. balandžio 26 d. estijoje, tartu mieste. 1975 m. baigė Vilniaus 21ąją vidu-
rinę mokyklą. trumpai mokėsi Vu istorijos fakultete. studijavo teatro režisūrą Vals-
tybiniame a. V. lunačiarskio teatrinio meno institute maskvoje bei baltarusijos vals-
tybiniame teatro ir dailės institute. baigęs keturis kursus, paliko mokslus savo noru. 
dirbo laborantu chemijos laboratorijoje, apšvietėju televizijoje, režisieriaus padėjėju 
kino studijoje, režisieriaus asistentu akademiniame dramos teatre, scenos darbininku 
operos ir baleto teatre, meninių filmų režisieriaus asistentu bei antruoju režisieriumi 
studijoje Belarusfilm. kaip režisierius buvo pastatęs tris spektaklius profesionaliuose 
teatruose ir šešis spektaklius liaudies teatruose. režisavo daugybę koncertų ir teatrali-
zuotų masinių renginių. bendradarbiavo su televizijos ir radijo kūrybinėmis grupėmis. 
Paragavo aktoriaus duonos teatre ir kine. rašė eilėraščius, noveles. Palaidotas saltoniš-
kių kapinėse, Vilniuje.

***

Ginčykitės laikrodžius graudindami
nuorūkų piramides statydami
žodžių skambėjimo labirintuose
prasmę pamesdami
ginčykitės iki sutemų ir ilgiau
nerasdami atsakymų į klausimus
kol fone skamba Bachas ir Emersonas
kol vis taip pat romantiška
žvakių šviesoj iki pilko
lietingo apyaušrio
tuomet rinksit atidrėkusias
nuorūkas teks šildyt
ledėjančią kavą liūdnai
žarstant kiaurose kišenėse
nebaigtų ginčų klaustukus

***

Kad turėčiau šį bei tą apmąstymams
rausiuos informacijos šiukšlynuose
kur perfokortom mintančios paliegusios žiurkės
pesimistiškai klausosi mano svajų

mano smagiu bendraautorium
tampa iš sąvartyno ištrauktas kompiuteris
algoliu paskaliu beisiku rašom
superinformatyvią prarasto laiko sakmę
basų kojų pirštais
nostalgišką komandą sugroju
nepažįstamoj klaviatūroj
ir įsivaizduoju matąs Ateitį
negyvam displėjaus ekrane

***
              Ievai T. apie Rimą Buroką

Aš pakartosiu šiandien Tau tik tiek,
kiek man pavyko išsaugot. Klausyk:
„Mums truputį liūdna. Mums truputį keista.
O liūdesys – gal iš pamesto žaislo...“
Viskas. Eilutės tik dvi atminty.
Ir nieko pridurti prie jų negali...
Skamba lyg dūžtančio sielvarto aidas.
Vaikystė pamiršta. Jaunystė jau baigias.
Kiek man nedaug iš Poeto beliko!
Ką dar galiu Tau dabar pasakyti?..
Pamestas žaislas – mūsų likimas.
O liūdesys – ateities nujautimas...



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 4 ,  N R .  4  ( 5 8 9 )  65

***

Svajonių labirintas
kaskart aklavietėn atveda
Minotauro išmonė
tėra vaikų pramoga
prieš mano gyvenimo sankryžas
gal išties būtų teisinga
sugrįžt prie pradžių pradžios
kelią naujai pradėt
tik šįkart laikytis
vienos kurios nors sienos
(senas triukas,
vedąs iš visų labirintų!)
žaidimo taisyklės tai leidžia
bet mano taisyklės neleidžia
atsukti nugarą
keliui į priekį

***

Nuorodom ir komentarais
apkraunamas mistiškiausias
gyvenimo tekstas –
nebaigta biografija
su begale epigrafų ir dedikacijų
su dešimtimis tuščiažodžių įžangų
su pasauliniu žodynu
su santrumpų aiškinimais
su citatų šaltiniais...
– – – kas skaitys abrakadabrišką
apokrifą kad parašytų post scriptum – – –

***

Tik keli žingsniai beliko
paaiškėjus miražo vilionei
dabar teks stovėti stovėti
nuskridusio paukščio
trumpalaikiam šešėly
tejaučiant dykumos svorį
ir nueitą kelią
iki dar neregėto miražo
kurs netruks pasirodyt
iš beviltiškai tuščio dangaus

***
Absurdo klajojantis teatrėlis
skurdus skurdus
neobliuotų lentų pakyla
apšviesta vienišos žvaigždės
ir vienišos cigaretės
dekoracijos interjeras virto eksterjeru
ir nežymimas niekuo konkrečiu
skamba vaizduotės muzika
neskelbiami veiksmai ir antraktai
sunkios puokštės nesvaigina aktorių
aš – vienintelis plojantis žiūrovas
ploju sau – autoriui ir atlikėjui

***

Jau kartą nuskambėję žodžiai
       prieš laiko srovę
       grįžta brangiažvynėmis žuvimis
       viduržiemy šiltu vėju grįžta
       sudžiovintu paparčio žiedu
       tarp neskaitomos knygos lapų
O mano veidas vis toks pat
              iš veidrodžio miglos
              prabėgant amžiams
Tokia keista darna
       gal saulės ciklų padiktuota
Pasikartojimų tąsa
       suprantama kaskart kitaip
Bet sugrįžimai neišvengiami
       prie ištakų
       prie lūpų
              kadais ištarusių svarbiausiuosius žodžius

***

Paskutinis žmogus
       į sniegynus
       išeina basas
paskutinėj 
begalinėj nakty
paskutinė žvaigždė
         kelią rodo
gal tai aš išeinu
gal tai aš
         iš žvaigždės šviečiu
gal krentu
      neištirpsiančiu sniegu
ant užpustomų 
                      pėdų
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Naujosios Romuvos bičiuliai,
kuriems esame labiausiai dėkingi,

kad po itin sunkių jubiliejinių metų esame gyvi
ir pasiryžę kūrybingai pradėti trečiąjį atkurto žurnalo dešimtmetį

inžinierius alfonsas alijošius
dailininkas arturas aliukas

muzikologas juozas antanaVičius
dramaturgė liucija armonaitė
rašytoja irena aršauskienė

gydytojas ali salman askary (airija)
poetas Vainius bakas

filosofas jonas balčius
bibliografė dalė balseVičiūtė
kalbininkė rita balseVičiūtė

studentė kristina barzdaitytė (airija)
dailininkas rokas beržiūnas
literatūrologas Petras bražėnas

poetė rūta brokert
dailininkė rebeka bruder

bardė Violeta bučiūtė
dailininkė aistė bugailiškytė
dailininkė giedrė bulotaitė
dailininkė aistė g. černiūtė
dailininkas marius m. danys

poetė nijolė daujotytė
smuikininkė raimonda daunienė

aktorė olita dautartaitė
režisierius julius dautartas

fotomenininkas rimantas dichaVičius
dailininkė silVija drebickaitė

paveldosaugininkė gražina drėmaitė
architektė dalia drėmienė

dailininkė rūta eidukaitytė
leu rektorius akademikas

algirdas gaižutis
poetas albinas galinis

literatūrologė raminta gamziukaitė
medalininkas Petras gintalas

rašytojas Vytautas girdzijauskas
poetė birutė grašytė

istorikas algirdas grigaraVičius

dailininkas siarhej gryneVič
architektas augis gučas

dailininkas Valerijus gudoVas
poetas Viktoras gulbinas
rašytojas alfredas guščius

vertėja dzintra elga irbytė
poetas jonas iVanauskas

bardas maksim iVanoV
filosofas žibartas jackūnas

poetas benediktas janušeVičius
dailininkė raimonda jatkeVičiūtė

poetas, kompozitirius
alVydas a. jegeleVičius

rašytoja birutė jonuškaitė
pedagogė Vida jucienė

dailininkas algirdas judickas
filosofas arVydas juozaitis

kultūrologas romas juzefoVičius
astronomas gunaras kakaras

bedarbė Violeta kalVaitienė (airija)
lituanistė danguolė kaPočienė

filosofas naglis kardelis
dailininkas arVydas kašauskas
dailininkas giedrius kazimierėnas

aktorė nijolė kazlauskaitė
fotografas tom keen (airija)
poetas julius keleras

meno istorikė, mecenatė
beatričė kleizaitėVasaris

fizikas, etnologas libertas klimka
mokslo istorikas juozas a. krikštoPaitis

poetė rasa kutkaitė
poetas, dailininkas gVidas latakas

rašytoja emilija liegutė
poetė rita makselytė

dailininkas rimVydas markeliūnas
poetė luana masienė
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dailininkė dalia mataitienė
režisierius PoVilas mataitis

rokiškio bibliotekos direktorė
alicija matiukienė

sociologas arVydas matulionis
aktorius gintaras mikalauskas

dailininkė irena mikuličiūtė
dailininkė jūratė mitalienė

reklamos specialistas malcolm neill (airija)
kovo 11osios akto signataras filosofas

romualdas ozolas
poetė diana Paklonskaitė

poetas, muziejininkas alfas Pakėnas
finansų analitikė nila PanseVičiūtė
chemikė gražina Pašakarnienė

fotografas stasys PaškeVičius
poetė, bibliotekininkė

elVyra Pažemeckaitė
dailininkė regina Pečiulytė

lr seimo dokumentų departamento 
direktorė irena Perkauskienė
menotyrininkas saulius Pilinkus

dailininkas liudVikas Pocius
literatūrologė kristina Poderytė

dailininkas Vidas Poškus
chemikė regina rakštienė

grafikė, galerininkė Volanda rauPelytė
literatūros kritikė janina riškutė

germanistė neringa rykmanienė
lr seimo komunikacijos departamento 

skyriaus vedėja angonita ruPšytė
rašytoja, maironio lietuvių literaturos

muziejaus direktorė aldona ruseckaitė
rašytojų klubo direktorė

janina rutkauskienė

pedagogė regina sabaliauskaitė
dailininkas arturas saVickas
dailininkė skaidra saVickas

Žinijos draugijos vadovė
tatjana simaškienė

tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos
pirmininkas Vitalis stePulis
poetas Vytautas stulPinas

lituanistas, dailininkas kęstutis subačius
fotomenininkas antanas sutkus

žurnalistė monika sVėrytė
jaV lietuvių bendruomenės 

tarybos narė marija m. šakienė
vitražistas konstantinas e. šatūnas

menotyrininkė Veronika šatūnienė
menotyrininkė jolanta širkaitė

dailininkas rimtas tarabilda
dailininkė Vija tarabildienė
chemikė rima tarozaitė

poetas, redaktorius
aloyzas tendzegolskis

dailininkė sonia tugarinoWaguzelak
lr seimo narys PoVilas urbšys  

literatūrologas saulius Vasiliauskas
aktorius Petras VensloVas

poetas Vladas VaitkeVičius
dailininkė gražina Vitartaitė
bardas andrius zalieskazala

architektas tomas žibas
inžinierėtechnologė Vitalija žibienė

dailininkė birutė žilytė
dailininkė ugnė žilytė

kultūrininkas, literatas juozas žitkauskas
slovėnistė laima žukauskaitė

poetas tadas žVirinskis

Tool and Plastic fabriko (airija) darbuotojai jolanta barysienė, aldona buča, juanna 
drabicka, laura kedaVičienė, Vincent mcQuaide, daiVa Vasiliauskienė

Mean Scoil Mhuire mokyklos (airija) mokytojai ūna byrne, Paul costello

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
kamerinis ansamblis REGNUM MUSICALE

juozo ir alfonso keliuočių palikimo studijų centras
kauno kultūros ir meno savaitraštis NEMUNAS

Varėnos rajono laikraštis MERKIO KRAŠTAS
kauno keliautojų kultūros klubas ĄŽUOLYNAS

lietuvos ŽINIJOS draugija


