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Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Romualdo Ozolo supratimai
ir nesu(si)pratimai

N

esmagu prisipažinti: Romualdą Ozolą esu pramiegojęs. Daug metų gyvenome tame pačiame
mieste, vaikščiojome gretimomis gatvėmis, retkarčiais netgi susitikdavome ir pasilabindavome, o artimesni kontaktai nesimezgė. Ir Sąjūdžio metais buvome
netoli vienas kito – jis LPS taryboje ir Seime, o aš Sąjūdžio paties sukurtoje grupėje. Vadinas, skyrė atstumai: jis
aukštai, pačioje viršūnėje, aš apie vidurį, ne žemiausioje
pozicijoje, bet ir ne per arti. Pažiūros ir tikslai tie patys –
laisva, nepriklausoma valstybė, savanoriškai įsiliejusi
į pasaulio tautų šeimą. Buvo viskas lyg ir normalu: jis
savo, aš savo vagą varau. Ir staiga smūgis – Romualdo
Ozolo nebėra. Kodėl? Dėl ko? Dėl amžiaus? Dėl ligos?
O  gal... Ne, ne, jokio sąmokslo, jokio kraujo, jegu tada
išliko, tai ir dabar privalėjo išgyventi – ne senis, beveik
dešimtmečiu jaunesnis. Ką aš padariau, kad Romualdas
Ozolas tebebūtų greta? Tiksliau, ko nepadariau, kai jis
buvo netoliese, ranka pasiekiamas, žodžiu prisišaukiamas... Perskaičiau tik vieną jo knygą, parašiau tik vieną
vienintelę recenziją, pasėdėjau tik vieną vienutėlį kartą
prie to paties stalo, aptariant ne jo, o mano knygą – neskaičiau šimtų straipsnių, nedalyvavau jo knygų sutiktuvėse, nevarčiau ir neliečiau kitų jo veikalų, kurių yra net
dvi dešimtys. Iš tikrųjų net nežinau, kiek jų yra, kur jie
yra, kas juose rašoma. Puolu į knygynus, į leidyklas, pagaliau atsiduriu Nacionalinėje bibliotekoje, kur R. Ozolo knygos nėra surikiuotos ir suskaičiuotos, o išmėtytos
po kelias lentynas ir skyrius. Vienos prie istorijos, kitos
prie teisės, trečios prie socialinių mokslų, ketvirtos dar
bala žino kur, tik filosofijos skyriuje jų nė vienos, nors
pats save laikė filosofu, o pirmojo leidinio pavadinimas
Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją (1988). Tataigi. Ne aš
vienas nesugebu susivokti, kas yra kas Lietuvoje.
Mėgindamas apibūdinti R. Ozolo charakterį ir veik
lą vienu sakiniu, turbūt turėčiau pasakyti taip: proto ir
aplinkybių ribojamos vulkaninės prigimties intelekto
apraiškos. Galima būtų dar pridurti, jog proto pajėgos
buvo sunkiai aprėpiamos ir suvaldomos, o aplinkybės
dažnai peržengdavo ne tik beprotybės, bet ir žmoniškumo ribas. Ir ne vien anais, bet ir šiais laikais. Laimė, jam
pavyko pereiti per apačioje tvyrančias bedugnes įtemptu
lynu nenukritus ir neprapuolus be ženklo, kaip ne vienam mūsų intelektualų yra nutikę. Ir tai lėmė ne vien
atsitiktinumai ar „laimės vaiko“ bilietas, o sąmoningai
išsiugdyta valia, kantriai brandintas intelektas. Tačiau
ar tikrai pavyko, ar padarė viską, ką privalėjo padaryti
turėdamas tokį prigimties ir patirties potencialą? O rasi

Romualdas Ozolas su Naująja Romuva:
Kauno knygyne Septynios vienatvės (2004)...

pasiekė netgi daugiau, nei žmogiškoms jėgoms įmanoma
nuveikti šiame beprotiškų amžių sąvartyne?
Neturėdamas tuo tarpu galimybių detaliau patyrinėti R. Ozolo saviugdos proceso, – tai galėtų būti kito
straipsnio ar studijos tema, – sutelkčiau dėmesį į brandžiausią jo gyvenimo ir veiklos tarpsnį. Nesunku bus
įsitikinti, kad jo mąstymo centre yra žmogus: „...augalas
yra užsiprogramavęs savo elgesį sėkloje, gyvūnas savo
elgesį yra apribojęs refleksais, o žmogus kaip paslankiausia, dinamiškiausia ir nepatvariausia esatis, refleksija galįs išeiti už bet kokių elgesio stereotipų, savo laisvę
riboja refleksijos analize, kurios rezultatai iškyla kaip gyvenimo imperatyvai. Jų laikymasis – sudėtingas uždavinys žmogui, jo žmogiškumo matui.“1 Ir tai ne vienintelė
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nuostata ir ne vienintelė knyga, kurioje keliami prog
raminiai uždaviniai sau, tautai, visuomenei, valstybei,
žmonijai – jo minčių malūnas suka ir suka koncentrinius
ratus, vieną po kitos išryškindamas triadas: žmogaus,
tautos, pasaulio; materijos, dvasios, metafizikos; prievartos, laisvės, išsivadavimo; kultūros, mokslo, istorijos;
tiesos, ieškojimų, susitaikymo; gamtos, žemės, kosmoso;
būties, tikslo, nebuvimo; karo, taikos, sambūvio; nusikaltimo, atpirkimo, atgailos; valstybės, politikos, filosofijos;
Kanto, Hegelio, Marxo; Antikos, Viduramžių, Naujųjų
laikų... Visa tai aprėpti, detaliai išanalizuoti ir apibendrinti – filosofijos daktaro disertacijos užduotis, mano
užmojis kur kas kuklesnis – pateikti žurnalo skaitytojui
R. Ozolo veiklos apžvalgą. Manau, kad sumanymas nėra
neįveikiamas, nes ta audringa, maištinga ir prieštaringa
galingo intelekto veikla užfiksuota dienoraščiuose. Iš
pradžių jų būta vieno, dar moksleiviško ar studentiško,
vėliau, maždaug nuo aštunto dešimtmečio vidurio, jis
šakojasi, plečiasi – vienu metu rašomi du, o kai kada ir
trys tekstai. Svarbiausiąjį jis pavadina „metafiziniu“, antraeilį – buitiniu, o tą trečiąjį – pastabomis sau. Iš tų rank
raščių pamažu formuojasi knygos – iš „metafizinio“ – Su
pratimai, iš kitų dviejų – Išsivadavimas ir Atgimimo ištakose.
Sovietmečiu jų ne tik publikuoti ar kitaip viešinti nebuvo
įmanoma – net laikyti savo namuose pavojinga, todėl
rankraščiai slapstomi, niekam neprasitariant apie jų egzistavimą. Apskritai R. Ozolas apie aktyvią rezistenciją
negalvoja, su žinomais disidentais kontaktų nemezga, jo
taktika kitokia – slapčiomis individualiai rengtis revoliucinei ateičiai, o pasinaudojant įvairiais „atokvėpiais“,
režimo spragomis, ieškant vietų, kur prievartos (cenzūros) pluta plonesnė, veikti viešai. Ir kiek įmanoma aktyviau ir efektyviau. Tokią nišą savo veiklai jis aptinka.
Tai – kultūra. Konkrečiau žurnalas Meno saviveikla, dėl
kurio kokybės ir krypties jis seniai griežia dantį – viešai
ir privačiai kritikuoja jo kryptį ir turinį, kol pagaliau yra
pakviečiamas „taisyti padėties“. Šios progos jis nepraleidžia ir 1965 įkuria pirmąjį kultūros žurnalą Tarybų
Lietuvoje, duodamas jam vardą Kultūros barai. Tai ne tik
senos idėjos įgyvendinimas, bet ir vadovavimas projektui, kuriam lygaus tada nebuvo įmanoma aptikti visoje
Sąjungoje. Brandinti originalią etninės kultūros sampratą ir mėginti ją viešai perteikti visuomenei tais laikais
buvo ne tik nemadinga, bet ir pavojinga. Jis ryžosi: įrodinėjo, diskutavo su valdininkais, žurnalistais, bendradarbiais – ir laimėjo. Žinoma, jis neketino apsiriboti vien
žurnalistika, nes turėjo suformulavęs tvirtą originalią ne
tik etninės kultūros, bet ir tautos sampratą: „Idėja, dėl
kurios verta gyventi mūsų laikų mąstančiam žmogui,
yra nacijos idėja.“2 Viešinti tokių minčių žurnale, žinoma, nebuvo įmanoma, vis dėlto jų atšvaitų, vienaip ar
kitaip prasiskverbusių į leidinio puslapius, aptikti galima. Juos pastebėjo ir „grynojo socializmo“ sargšuniai,
todėl idėjos autoriui ir projekto vykdytojui nuo šio darbo
norom nenorom teko nusišalinti. Laimė, žurnalas šiaip
taip išsilaikė – patyręs ne vieną sukrėtimą ar permainą,
pasiekė mūsų dienas.
Pirmasis aktyvios kultūrinės veiklos etapas R. Ozolui buvo neilgas. Dar tais pačiais audringais Europai metais (1968) gal savo, gal ne visai savo noru sustiprėjusį
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žurnalą jis paliko, mat rūpėjo aspirantūra, doktoratas,
filosofijos ir mokslo erdvės. Disertaciją rašyti jis sąmoningai atsisakė, mat buvo įsitikinęs, kad tyrinėjimų kokybė nepriklauso nuo laipsnių ir titulų. Ir tai praktiškai
įrodinėjo nuo 1973 m. dėstydamas filosofiją VU, o vėliau
ir kitų aukštųjų mokyklų studentams. Dar vienas, gal
net svarbesnis motyvas negaišti laiko doktorato įteisinimo formalumams buvo tas, kad jis aktyviai ėmė rengtis politinei veiklai. Įdėmiai stebėdamas įvykius šalyje
ir pasaulyje, įsitikino, kad TSRS  griūtis neišvengiama.
Dienoraščiuose ne kartą užsimenama, jog šis milžinas
dvidešimt pirmojo amžiaus nesulauks. Vadinasi, procesą būtina spartinti „ardant statinio pamatus iš vidaus“.
1972 m. tampa TSKP nariu, o 1975–1980 dirba LTSR MT 
sekretoriate ir kaupia patirtį ateičiai. Tai nereiškia, kad
jis susitaikė ir prisitaikė, priešingai, laisvės noras net
paaštrėjo. „Vienas iš būdų – savų žmonių įsitvirtinimas
tarybinės valdžios struktūrose, kad lemiamu momentu
būtų galima perimti valdymą. Iš esmės tai būtų sukilimas, kuris sėkmingai galėtų baigtis tiktai palankiai susiklosčius išorinėms sąlygoms.“3 Aštunto dešimtmečio
pabaigoje tokių sąlygų sukilimui Lietuvoje dar nebuvo,
todėl R. Ozolas LTSR  vyriausybėje neužtrunka. „Kol
užėjo nyka, prieš pat atlydžio pabaigą, jau ne artistas, o
žurnalistas, daviau Lietuvai kultūros žurnalą. Pačiais nykiausiais reakcijos metais jau ne žurnalistas, o filosofas,
skaičiau paskaitas, rašiau ir redagavau platindamas viltį
nors ir užtekstinėse erdvėse, padariau pirmą lietuvišką
lietuvių filosofijos istoriją, pradėjau pasaulio filosofijos
klasikų seriją – ilgo svarbaus darbo pradžią. Nebuvau
nuošaly. Ir dabar nesu.“4 Vadinasi, atgal į kultūrą, o
tiksliau į knygų leidybą – 1980–1990 darbas Minties leidykloje. Čia išsiplėtoja tikrai audringa talentingo leidėjo
veikla. Sumanoma realizuoti ne vieną, o keletą svarbių
serijų. „Bandant nustatyti Raštijos paminklų serijos vietą
pagal jos dalykinę prasmę, be abejonės, ją tektų žymėti
pirmuoju numeriu. Po jos eitų specializuotosios Pasauli
nės literatūros biblioteka, Iš filosofijos palikimo, Pedagogikos
klasika ir kt. (čia neminima Lituanistinė biblioteka, Lietuvos
mokslo paminklai – akademinės, o ne visuomenei skirtos
serijos)“5 Tai visuomenėje labai aiškiai juntamo knygų
bado malšinimas – pasirodžius šiek tiek geresniam veikalui, knygynuose ir bibliotekose išsirikiuodavo skaitytojų
eilės. Leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas
ne tik projektuoja ir įgyvendina raštų serijas, rašo išėjusių knygų recenzijas, bendradarbiauja su Vyturio, Moks
lo, Vagos leidyklomis, konsultuoja jų redaktorius, ragina
aktyviau plėsti pasaulio klasikų leidybą lietuviškai. Tas
leidybinis knygų bado malšinimo įkarštis ėmė šiek tiek
blėsti įsisiūbuojant „dainuojančiai revoliucijai“ ir atkuriant savarankišką Lietuvos Respubliką. Svarbiausias šio
laikotarpio paliudijimas – dienoraštinis R. Ozolo veikalas
Žvaigždės blėsta auštant, parašytas einant karštomis įvykių
pėdomis 1987–1990 m., o publikuotas tik 2007-aisiais.
Ši knyga – ne vien Atgimimo kronika, tai ir meno
kūrinys, tai veiklos nirvanos išraiška ir jos rezultatas, kai
visa savo būtimi panyri į gyvenimą. Kai diena pinasi su
naktimi, o buvimas su nebuvimu, kuris iš tikrųjų ir yra
tikrasis žmogiškasis buvimas. Kai tuo savo buvimu susilydai su tauta ir žmonija. Tą nirvaninę būseną patyrė
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...Rašytojų klube (2006)...

ne tik šių užrašų autorius, ją išgyveno visa tauta. Skirtumas tik toks, kad R. Ozolas buvo tų būsenų įkvėpėjas
ir dirigentas, tikrasis revoliucijos lyderis. Ir jis tai puikiai
žinojo: „Buvau ne tik intelektualinis, bet ir veikiantysis
centras, per kurį perėjo Lietuvos Atgimimas. Daug veikiančiųjų asmenų pirmaudami išryškėdavo aplink, o aš
stovėjau tyliai centre ir arba mintim, arba žodžiu koregavau įvykius. Aš leidau jiems veikti, saugodamas nuo
paklydimo. Ir taip bus iki galo.“6 Ir tai ne tušti žodžiai –
tada lyderiui pakako ir minties judesio, kad pakreiptų
įvykius norima linkme. Šis įrašas padarytas 1989-ųjų
rugsėjį, artėjant lemtingiems būsimųjų metų įvykiams,
per kuriuos, deja, reikalai pakrypo visai kiton pusėn. Mat
revoliucija ėjo pabaigon, o ji, kaip visuotinai žinoma, ne
tik ryja savo vaikus, bet ir nuvainikuoja lyderius.
Jei atidžiai skaitysime Žvaigždes, įsitikinsime, kad
Vytauto Landsbergio, kuris po LPS suvažiavimo 1988‑ųjų
spalį pamažu uzurpavo Atgimimo lyderio vaidmenį, nebuvo nei 1988-ųjų birželio 2-ąją Verkių rūmuose, nei kitą
dieną MA didžiojoje salėje (gal tik pusvalandį pasisukiojo tarp susirinkusiųjų), kur buvo išrinkta LPS taryba. Jis
nedalyvavo nei projektuojant, nei rašant pirmąją Sąjūdžio veiklos programą. Nediskutavo forumuose, kurie
pradėti rengti beveik nuo 1988-ųjų pradžios Dailininkų,
Rašytojų sąjungų patalpose, Kultūros barų ir kitose redakcijose. Jis nerašė slapčiomis platinamų probleminių
straipsnių, nebudino tautos, nesiblaškė po šalį. Tai darė
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Arvydas Juozaitis, Vytautas Radžvilas, Bronislovas Genzelis, Arvydas Šliogeris, Auksė Aukštikalnienė, nekalbant apie R. Ozolą, kurio tais metais buvo pilna ne tik
Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, kitose
Lietuvos vietose. Pirmą kartą Vytauto Landsbergio pavardė minima telelaidos Veidrodis diskusijoje 1988-ųjų
balandį, bet ir vėl ilgiems mėnesiams dingsta, kol pusiau
atsitiktinai pakliūna į LPS Tarybos sąrašą. Ir tai ne varžovo ar konkurento pikta valia ar neobjektyvumas – ne
Vytautas Landsbergis, o Romualdas Ozolas buvo tikroji
Atgimimo siela ir variklis. Ir tada įvyko pirmasis riktas –
revoliucijos vadovas paleido vadžias iš savo rankų. Mat
buvo įsitikinęs, kad, atkūrus nepriklausomybę, jo misija
baigiasi – valstybingumo įtvirtinimas yra kitų veikėjų
reikalas. Tas nuošalumo, atskirumo jausmas jam visada
buvo būdingas – nemėgo pirmųjų eilių susirinkimuose,
prezidiumo stalų posėdžiuose, medalių ir ordinų segiojimo išeiginio švarko atlapuose: „Aš visada jaučiausi ne
valdžios žmogus.“7 Reikiamu momentu tuo lyderio kuk
lumu sumaniai buvo pasinaudota – labai lengva buvo
kumštelti pečiu ir, nustūmus į šoną, užimti jo kėdę, kurios tarytum ir nevertino. Manau, kad iš tikrųjų buvo
ne visai taip. Atgimimo laikų R. Ozolas, kaip politikas
ir revoliucijos teoretikas, visa galva buvo aukštesnis už
visus kitus, todėl dažnai likdavo nesuprastas. Ir tas jo
natūralus santūrumas taip pat nebuvo tinkamai įvertintas. Nors daug kartų tvirtinęs, kad Lietuvos prezidentu
būti nesiekia ir nenori, slapta vidinė nuostata buvo kita –
kurį laiką mintyse (ir ne tik) ėjo tas pareigas. Tauta su
džiaugsmu būtų jas patvirtinusi – centristiškai mąstantis
šalies vadovas būtų turėjęs politinių jėgų balanso galimybę. Apmaudu, apverktina, bet proga buvo praleista, ir
įvykiai nuslydo kita kryptimi. Bet grįžkim dar šiek tiek
atgal, į 1987-uosius, kai R. Ozolas artėjo prie savo didžiojo tikslo ir svajonės, kai projektavimas ir Pasakojimų
apie filosofus ir filosofiją rašymas buvo tik įžanga į didžiąją
politiką ir filosofiją.
Puikiai jausdamas to meto visuomenės pulsą, žinojo,
ko labiausiai jai stinga – naujų idėjų, kurių niekas kitas,
išskyrus filosofus, pateikti negali. Todėl daug dėmesio
skyrė ne tik tiesioginiam darbui Minties leidykloje, aktyviai įsitraukė į Atgimimo veiklą, išsikėlė dar vieną asmeninę užduotį: pateikti jaunimui modernią ir originalią
filosofijos istoriją. Tai nebuvo lengva ir paprasta užduotis. Reikėjo ne tik parašyti paskaitomus ir informatyvius
tekstus, bet ir sugebėti juos apiforminti bei išleisti. Nors
visuotinai buvo rėkaujama apie persitvarkymą, nauji
vėjai nebuvo tokie gaivūs ir palankūs tikrai pažangioms
idėjoms, laisvoms mintims. Kai Vyturio leidyklos redaktoriai jau užbaigtą Pasakojimų tekstą davė recenzuoti
Eugenijui Meškauskui, autorius išsigando – jis nebuvo
Meškausko būrelio narys, nepritarė jo metodologijai.
Galima drąsiai sakyti, kad šie filosofai buvo iš priešingų
stovyklų. Vienas, nors ir gana pažangus, bet vis dėlto
marksistas, o kitas marksizmą apskritai neigiantis. Laimė, Meškauskas pasirodė tolerantiškesnis, nei būtų buvę
galima iš jo laukti – rankraštį recenzuoti atsisakė, tad leidybai kelias buvo atviras – Arvydo Šliogerio, Broniaus
Genzelio, Vytauto Radžvilo atsiliepimai buvo teigiami.
Bet ir vėl – knyga šiek tiek pavėlavo, Sąjūdžio įvykiai
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...Salovartėje (Poezijos
pavasaris, 2006)...

jos pasirodymo efektą gerokai užgožė ir sumenkino. Ir
ne tik jos. Iki tol visuomenė trokšte troškusi, alkte alkusi
geros literatūros, staiga nuo jos nusisuko, nirte paniro į
revoliucinių įvykių sūkurį. Gyvenimas pasiūlė kur kas
įdomesnę intrigą, todėl šimtatūkstantiniai knygų tiražai
atsidūrė makulatūros konteineriuose. Netvirtinu, kad
taip atsitiko su Pasakojimais – jie ir šiandien tebėra aktualūs, bet nesuvaidino to vaidmens, kurį andai projektavo
autorius. Ir tai dar vienas jo neapsižiūrėjimas, nenumatymas ir nenujautimas, kad knygos prestižo nuosmukis
taps visuotiniu. Filosofijos taip pat.
Atgimimo lyderio sėkmės žvaigždė skaisčiausiai
švietė nuo 1988 metų vidurio iki 1990 metų pradžios.
Zenitą buvo pasiekusi pastarųjų metų vasario pabaigoje, kai atėjo žinia, jog Romualdas Ozolas Šiaulių apygardoje išrinktas LTSR Aukščiausiosios tarybos deputatu –
už jį balsavo 92,4 % rinkėjų. Normaliose demokratinėse
valstybėse tai – neįtikėtinas reiškinys. Paaiškinimas paprastas: tuo metu nei Lietuva buvo demokratinė, nei
gyvenimas joje buvo normalus. Žmonės balsavo ne už
tai, kas dabar yra, o už tai, kas bus, tai yra už svajonę ir
idealą – Ozolą. Kaip liudija istorija, tokios fantazijos niekada netampa realybe. Taip nutiko ir Lietuvoje, tad visai
nenuostabu, kad revoliucijos šauklio žvaigždės šviesa
pamažu ėmė blėsti. Sprendžiant nepriklausomybės paskelbimo datą, R. Ozolo balsas turėjo dar vos ne lemiamą
svorį, o sudarinėjant pirmąją nepriklausomos Lietuvos
vyriausybę, jis atsidūrė trečioje pozicijoje. Ir jo vaidmuo
valdžios viršūnėje tapo beveik simbolinis. Sunku dabar
spręsti, ar jis išsigando atsakomybės, ar dėl pervargimo –
beprotiška kelerių metų veiklos nirvana buvo visiškai
išsekinusi organizmą – nesugebėjo adekvačiai įvertinti
situacijos, susidariusios šalyje ir savo paties sąmonėje. Brošiūros Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės metai
tekstai liudija, kad autorius yra išmuštas iš vėžių. „Šios
knygelės tekstą sudaro manosios „televizijos apžvalgos“,
kurias, kaip Lietuvos Respublikos pirmosios Vyriausy-

bės pirmininko pavaduotojas, skaičiau beveik kas savaitę per Lietuvos televiziją.“8 Bet juk tai nonsensas – „kuo
išsamesnį pirmųjų Lietuvos atkurtos nepriklausomybės
metų vaizdą“ ir televizijai, ir kitiems mass media „organams“ privalėjo pateikinėti ne vicepremjeras, o vyriausybės atstovas spaudai. Jei tokio tada vyriausybė dar
neturėjo arba jo kompetencija bei lojalumu nepasitikėjo,
tai – paties vicepremjero kaltė. Ir ji „išdygo“, nukrito ne
nuo debesies, o brendo ilgą laiką. Ir tai ne vien R. Ozolo
ar V. Landsbergio neapsižiūrėjimai, o visos LPS vadovybės veiklos rezultatas – per ilgai ji   blaškėsi, nepasiekė
narių vienybės. Juk paradoksų paradoksas, kad du seni
bičiuliai Juozaitis ir Ozolas čia ėmė vienas su kitu konfliktuoti ir kenkti bendram reikalui. Dienoraštyje Žvaigž
dės blėsta auštant šiam konfliktui ryškinti skirtas ne vienas
puslapis. V. Landsbergio ir V. Petkevičiaus priešpriešai
dėmesio gal kiek mažiau, bet tai – liudijimai apie LPS 
vadovybės nesusivokimą bei pakrikimą. Tada ir paaiškėjo, kad tikrojo ir vienintelio lyderio, kuris įstengtų suburti Tarybos narius kaip kumštį, numatytų pirmuosius
būsimos vyriausybės žingsnius, nekalbant apie jos programos projektą, nėra. Užuot lakstęs po šalies miestus ir
miestelius, vos gavęs kokį kviečiantį ženklą, daug dėmesio skyręs paveldui išsaugoti, jis būtų privalėjęs puoselėti
ir plėtoti nepriklausomos valstybės ateities viziją. Deja,
buvo daroma visai kitaip, laimė, kad apskritai kažkas
buvo, kad ne tik R. Ozolas, bet ir kiti tautos lyderiai iš
tos makalynės išnešė sveiką kailį, nors kai kurie iš jų sumokėjo už tai nepigiai. Beje, tos ateities vizijos Lietuva
neturi iki šios dienos.
1990 metai buvo audringi, permainingi, bet vis dėlto
pergalingi, o 1991-ieji nuo pirmųjų valandų paženklinti
krauju. Nežinau, laimė tai ar nelaimė, kad tas kraujas
buvo ne naujosios valstybės vadovų, o eilinių jos piliečių.
Gal geriau būtų buvę priešingai, bet ir vėl – buvo, kaip
buvo. Ypač skaudžiai kirto Naujieji R. Ozolui – naujametinę naktį žuvo jo sūnus Džiugas, o dar po keliolikos
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dienų tauta neteko daugiau nei tuzino jaunų gyvybių.
Ne šio rašinio užduotis aiškintis, kas dėl to kraujo praliejimo yra kaltas. Oficialiai dabar visa kaltė suverčiama
okupantams, bet yra manančių, kad tai buvo sakralinės
aukos. Pats R. Ozolas yra pažėręs tokių užuominų. Gal
taip, gal ne, aišku tik viena, kad nei dabartinė mūsų teisėsauga atskleis ir pasakys tikrą tiesą, nei tauta patikės
jos pasakomis. Ir ne tik teisėsaugos – aukščiausiųjų valstybės vadovų pasakomis tauta jau nebetiki ir protestuodama balsuoja kojomis. Tad versk vienaip, kreipk kitaip,
o dėl to, kad į šitokią situaciją yra patekusi valstybė ir
didelė visuomenės dalis, atsakomybė tenka Atgimimo
lyderiams. Ne vienam kuriam – Ozolui ar Landsbergiui:
visiems trisdešimt penkiems. Kad išsirinko ne tą, kad
tikrojo lyderio neatpažino, kad nesugebėjo pakilti iki jo
lygio ir susivienyti, kad nesukūrė aiškios tautinės programos, nenubrėžė ateities gairių. Deja...
Metafizinio dienoraščio rašymas Atgimimo laikotarpiu buvo primirštas. 1988 metais jame aptinkame
arti dvidešimties įrašų, o 1989 ir 1990 – po ketvertą, po  
vieną puslapėlį. Šiek tiek daugėliau 1991 ir 1996 metais, bet iki pat 2000-ųjų dėmesys šiam žanrui aiškiai
nepakankamas. Metafizinis mąstymo ritmas susigrąžintas prasidėjus dvidešimt pirmam amžiui. O  kaip kompensacija metafizikai suklesti politinė ir meninė raštija:
1990 m. pradedama ir 1992 m. baigiama dienoraštinė
knyga Aušros raudoniai. Joje metafizikos tikrai nedaug,
užtat politikos ir meno apstu. Sukuriamas ne tik įspūdingas daugiaspalvis būsimojo Atkuriamojo Seimo – Aukščiausiosios Tarybos – vaizdas, nutapoma keletas ryškių
politinių figūrų. Daugiausia dėmesio skiriama pirmosios vyriausybės pirmininkei Kazimierai Prunskienei ir
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui, nenuskriausti lieka ir kiti žymesni politikai. Net
Michailas Gorbačiovas negalėtų skųstis, jog nebuvo pastebėtas. Vis dėlto ryškiausias ir spalvingiausias paties
autoriaus vaizdas, o žuvusio sūnaus Džiugo palaikų
paieškos ir vėlesnių apraudojimų scenos pasiekia šekspyriško dramatizmo aukštumas.

Šią knygą baigęs, autorius plunksnos nepadeda, o
intensyviai kuria kitus veikalus. Rašymas filosofui ir politikui tampa likimu. Per pirmą dvidešimt pirmo amžiaus
dešimtmetį sukuriama tikra dokumentinė epopėja, pavadinta Nepriklausomybės kronika – daugiau nei dešimt
knygų. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas dokumentuojamas su precizišku tikslumu – kas mėnesį, vos ne kas
dieną. Čia ir kultūra, ir ekonomika (įskaitant ir finansus), ir
politika, ir netgi metafizika nepamirštama. Beje, kai kurios
temos iš Kronikų vėliau perkeliamos į Supratimus. Nereiktų
pamiršti, kad iki pat 2001-ųjų R. Ozolas vis dar renkamas į
Seimą ir aktyviai dalyvauja kuriant įstatynus, sprendžiant
kitus valstybės reikalus. Ir dar: 1988 m. įkuria ir keletą
metų redaguoja savaitraštį Atgimimas. Kad ir epizodiškai,
bet iki 1991-ųjų dalyvauja Minties leidyklos darbe. Sunkiai
suvokiamas darbštumo, sąmonės aktyvumo ir ištvermės
fenomenas. Žinoma, jis skundžiasi, dažnai sirginėja, fiziškai ir psichiškai išsenka, bet pakanka tik valandą kitą numigti, dieną kitą nuvažiuoti prie jūros ar į sodybą Dzūkijoje, ir vėl jo protas gyvybingas ir aštrus, sėkmingai „gaudo
naujas minteles“. Svarbiausios ir originaliausios, žinoma,
pakliūva į metafizinį, bet ir tos, kurios užrašomos kituose
dienoraščiuose, publicistikos straipsniuose bei jų rinkiniuose, nėra bereikšmės. Net ir tos, kurios lieka neužrašytos, tik pasakytos forumuose, mitinguose ar privačiuose
pokalbiuose, nelieka nepastebėtos. Iš jo žodžių, sakinių,
formulių, sistemų buvo dėliojami nepriklausomos Lietuvos įstatymų straipsniai, tarp jų ir Konstitucijos, jie įtraukiami į partijų programas, naudojami kaip šūkiai, virsta
citatomis, sentencijomis, aforizmais. Savo vertę – minčių ir
darbų – jis visada žinojo: „Dabar, kai parašiau ir išleidau
ne vieną knygą, kai galiu pasakyt įvykdęs svarbiausią gyvenimo darbą – atkūrinėjęs ir kūręs Lietuvos valstybę – net
ir liūdesio valandą ar turiu pulti kokion nors neviltin, kad
dariau gal   ne tai ar padariau ne taip, kaip norėjau, kad
visiškai atsidėjau – atrodė – niekuo nepakeičiamam daiktui – Lietuvos valstybei – kurti, daiktui, kuris paskui daug
kam pasirodė ne tik parduodamas, bet ir išduodamas. Ir
už labai pigius grašius, apskritai už nieką?“9
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Dabar, kai į visa tai galime pažvelgti iš šalies, įvertinti faktus ir Atgimimo lyderio veiksmų rezultatus, galime gana tiksliai pasakyti, kad iš tikrųjų kai kas buvo
daroma ne taip ar ne visai taip. Pirmasis R. Ozolo riktas,
gal užsispyrimas – visą dėmesį sutelkti į nepriklausomos
valstybės atkūrimą, o jos valdymą po to palikti kitiems.
Iš jo kyla kitas: valstybės prezidento posto nuvertinimas – „Nenoriu būti Prezidentu, noriu būti Piliečiu.“10
Gal ir introvertinis jo charakteris čia suvaidino tam tikrą
vaidmenį – „niekada nenorėjau būti matomas, nesėdau į
pirmąsias eiles“. O apmaudu ir pikta – derėjo sėsti. Ir ne
tik sėsti, prisiimti atsakomybę už būsimą valstybę. Dar
vienas apsirikimas ar nesusipratimas – nesugebėjimas
įvertinti visuomeninės ir politinės situacijos tuometinėje Lietuvoje. V. Landsbergis tai padarė kur kas tiksliau:
jis iškėlė antikomunizmo ir antirusiškumo vėliavą, apie
ją sutelkė konservatyviąsias šalies jėgas, o jų pasirodė
esama daugiau nei dešimt procentų, ir tapo dešiniosios
pakraipos lyderiu. Kairiajai pusei ėmė vadovauti buvęs
komunistas, pirmasis CK  sekretorius, virtęs socialdemokratu, Algirdas Brazauskas. Tad Centro sąjungai tiesiog neliko vietos, ji pakibo ore. Reikia nepamiršti, kad
visokio plauko liberalai bei demokratai taip pat skelbė
centrui artimus šūkius. Dar vienas svarbesnių riktų –
nekritiškas pasitikėjimas Vakarais, jų demokratija ir demokratais. Iš čia išplaukiantis Stasio Lozoraičio ir Valdo
Adamkaus rėmimas. Vakarietiškasis liberalizmas, neribota laisvoji rinka Lietuvai tikrai netiko tada, netinka ir
dabar, bet tebėra garbinama ir praktikuojama, o R. Ozolo
vaidmuo čia nėra paskutinėje vietoje. Beje, vėliau jis susigriebė, perkando ir Valdą Adamkų, ir apskritai vakarietiškąją (ypač JAV) demokratiją, bet jau buvo per vėlu. Ir
virkavimai dėl nepriklausomybės praradimo 2004-aisiais
neatrodo labai solidžiai.
Pasitraukęs, o tiksliau išstumtas iš aktyvios politinės
veiklos, R. Ozolas nenurimo. Jis ne tik įveikė save – rašė
ir leido knygas, steigė naujus žurnalus, juose bendradarbiavo. Padarė vieną kitą pastangą sugrįžti į aktyvią politiką, bet tų darbų rezultatai abejotini. Jis ne tik nesurado

...prie Juozo Keliuočio
ąžuoliuko (Ožkabaliai, 2010)...
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tikrosios savo vietos, bet ir nesugebėjo rasti bendros kalbos su artimos mąstysenos politikais. Kad ir su Dariumi
Kuoliu. Susitarimas, pasirodo, ne toks paprastas dalykas,
nors ankstesniais metais R. Ozolas ne kartą yra įtikinėjęs,
jog susitarti privalo ne tik eiliniai piliečiai, bet ir tautos
bei valstybės – tai viena svarbiausių žmonijos išlikimo
sąlygų. O  štai draugams susišnekėti niekaip nepavyksta – nei su Juozaičiu, nei su Kuoliu, nei su kitais. Kai
kuriuos paskutinio laikotarpio veiksmus galima būtų
kvalifikuoti net kaip antikonstitucinius. R. Ozolas negalėjo nežinoti, kad Valdo Adamkaus prezidentinės pretenzijos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai – jis
tebebuvo JAV pilietis. Šlepetės po lova viename Šiaulių
viešbutyje – menkas Lietuvos pilietybės įrodymas, todėl
ne veltui vėliau jis buvo pravardžiuojamas Šlepetiniu.
Didelių kultūrinių dividendų nereiktų laukti ir iš naujų
R. Ozolo įsteigtų žurnalų Nepriklausomybės sąsiuviniai ir
Padubysio kronikos. Viena, tokio pobūdžio leidinius pajėgūs steigti ir jiems vadovauti ir eiliniai inteligentai, provincijos mokytojai, mokyklų direktoriai – tai paprastai
ir daroma Padubysio kronikose. Antra, šie leidiniai nėra
aukščiausio mokslinio ir intelektinio lygio. Daugelis jų
autorių šliaužioja problemų paviršiumi, nė nemėgindami lįsti į gilumas. Pirmame Nepriklausomybės sąsiuvinių
numeryje G. Vagnoriaus pirmoji vyriausybė vertinama
teigiamai, o apie Sausio tryliktosios problemas net neužsimenama. Vėlesniuose numeriuose net mėginama
paremti oficialiąją Sausio tryliktosios versiją. Kieno kito
ir kur kitur privalėjo būti atkurta tikroji šių įvykių faktologija? Juolab kad nelabai seniai pats yra rašęs: „Turiu
pripažinti baisų dalyką, bet privalau tai padaryti, kad
mūsų dienų istorijos tyrinėtojai atsižvelgtų ir į šį veiksnį:
politiniame gyvenime įsitvirtino tie, kurie nuo pirmųjų
Nepriklausomybės dienų nesibodėjo imtis smurto ir netgi žudynių.“11 Šio šauksmo niekas neišgirdo, o autorius,
matyt, ir nesitikėjo, kad jo liudijimai sulauks kokio nors
rezonanso. Nesiimčiau prieštarauti, jei kai kas tokį jo elgesį imtų vertinti kaip įsitraukimą į istorijos klastotojų
gretas. Ir dar: nėra labai aišku, dėl ko buvo net dvi dešim-
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...Žinijos draugijoje (2014)
B i r u t ės  V a g r i e n ė s ,  R o k o G e l a ž i a u s ,
K ęs t u č i o  S v ė r i o nuotraukos

tis metų delsiama publikuoti pirmųjų nepriklausomybės
metų dienoraščius, pavadintus Aušros raudoniai, o paskui
net mėginta drausti juose minimus faktus „taikyti dabarčiai“. Žinoma, tai – prieštaravimai, nelygumai, duobės: visą gyvenimą aštriai pasisakęs už tiesą ir teisingumą, švarią ir skaidrią politiką, smerkęs melą, melagius,
klastotojus, gyvenimo pabaigoje R. Ozolas rezignuoja,
drumsčia vandenį, pasako netiesos žodžių. Su atodūsiu
būtų galima ištarti: visi esame žmonės, klystame, pavargstame, išsigąstame. Kas jau kas, o R. Ozolas gąsdintas ir baugintas ne kartą. Ir kraujo kvapą juto ne iš tolo,
o savo paties būste – stengėsi išsaugoti gyvybę. Ir išsaugojo, tik kažin ar visą? O taip norėjosi matyti neklystantį ar mažai klystantį, stiprų, talentingą ir garbingą šalies
lyderį. Lengva širdim tauta jam būtų atidavusi valstybės
prezidento kėdę. Nenuskilo. Ir tai yra didžiausia netektis
arba didžiausias Romualdo Ozolo nesusipratimas.
Ir supratimus, ir nesusipratimus bus lengviau paaiškinti, jei suvoksime, kad R. Ozolas neturėjo išbaigtos nei
filosofinės, nei politinės sistemos. Ir pats tai ne kartą yra
pripažinęs: „...tikėjausi iškelti „savo filosofiją“. Jos nesukūriau, kaip tai atliko mano bičiuliai ir kolegos Arvydas
Šliogeris, Rolandas Pavilionis, Evaldas Nekrašas...“12 Jo
metafizikoje pozityvizmas yra susipynęs su utopija ir
nihilizmu. Negailestingai kritikuodamas ir netgi neigdamas globalizmą, gretindamas jį su imperiniu komunizmu, pamiršta ankstesnius savo mąstymus ir išvadas:
„Civilizacijos raida reikalauja „pasaulinės valstybės“.“13
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Arba ten pat: „Nekelia didelių abejonių ir tai, kad pasaulis eina į pasaulio tautų sąjungą“, o kai tokia sąjunga
Europoje sukuriama, ir Lietuva tampa jos nare, politiką
ištinka šokas: prarasta nepriklausomybė, viso gyvenimo
darbas nuėjo šuniui ant uodegos. Panašios mintys dažnai išsakomos ir vėliau: „Nepriklausomybės projektas
nepavyko.“14 Jis ir negalėjo pavykti, nes tokios nepriklausomybės, kokią turėjo omenyje politikos grandas,
oligarchinio kapitalizmo sąlygomis nėra ir negali būti.
Net didžiosios valstybės nėra visiškai nepriklausomos,
nekalbant jau apie mažąsias. Eros, kai visos tautos, mažos ir didelės, gyvens draugiškai „privačios iniciatyvos
išlaisvintų kūrybinių galių teikiamu produkcijos pertek
liumi, galimu paskirstyti neskriaudžiant praktiškai nė
vieno visuomenės nario“15, politikas nesulaukė, nesulauksime mes ir mūsų vaikai, nes tai mintys iš utopinių
socialistų (nesakau komunistų) kodekso, kuris nebuvo
niekur ir niekada realizuotas. Ir nebus. Pakanka dirstelėti į tikrovę ir tuoj pat įsitikinsi, jog gyvenime yra kitaip.
„Draugiški ir humaniški“ skandinavų bankai be jokio
sąžinės graužimo pumpuoja milijonus eurų iš Lietuvos
į motininius savo šalies bankus, nemokėdami mūsų iždui net pelno mokesčio. Apie George’o Soroso ir kitų
supermilijardierių pasidalijimą – labdarą vargšams – ir
kalbėti nesinori, nes tai – tik akių dūmimas: numetę
neturtėliams grašius, paskui susižeria milijonus. Panašių utopinių „perlų“ R. Ozolo metafizikoje apstu. Tai ir
„kosminė žmonijos steigtis“, ir „dora, protas, dvasia“,
karaliavusi per Atgimimą, o paskui išsisklaidžiusi kaip
pypkės dūmas, bet jie ne tik neanuliuoja, netgi sutvirtina
tai, ką per šešis veiklos dešimtmečius šis minties gigantas
yra nuveikęs. Klydo ir klydinėjo ne tik jis, „blūdijome“
laisve, gerove, tiesa ir teisingumu visi. Arba beveik visi
tuo metu. Paskui teko atsipeikėti ir susiskaičiuoti, kas po
to „blūdo“ liko. R. Ozolo palikimas įspūdingas – ir rašytinis, ir sakytinis, be to, sklando gandas, kad ir romanas
aptiktas ir jau rengiamas spaudai. Labai nesinorėtų, kad
tie intelekto lobiai užsigulėtų bibliotekų lentynose neliečiami – padarytas ryškus postūmis žmogaus sąmonėjimo
kelyje. Bent jau Lietuvoje tikrai. O jeigu ir ne visi filosofo
ir politiko projektai buvo vainikuoti sėkme, tautos laikas
nėra pasibaigęs – darbus ir ieškojimus privalu tęsti, o
riktus taisyti. Kad ir kaip ten būtų ar bus, tas palikimas
savo vaidmenį jau vaidina ir šiandien.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

15

R. Ozolas. Supratimai. – Naujoji Romuva, Vilnius, 2007, p. 209.
Ten pat, p. 29.
R. Ozolas. Išsivadavimas. – Pradai, Vilnius, 1998, p. 533.
R. Ozolas. Supratimai, op. cit., p. 203.
R. Ozolas. Išsivadavimas, op. cit., p. 562.
R. Ozolas. Supratimai, op. cit., p. 347.
Ten pat. p. 585.
R. Ozolas. Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės metai. – Valstybinis
leidybos centras, Vilnius, 1992, p. 3.
R. Ozolas. Nepriklausomybė alternatyvų neturi. – Diemedis, Vilnius,
2009, p. 32.
R. Ozolas. Supratimai, op. cit., p. 622.
Ten pat, p. 723.
R. Ozolas. Išsivadavimas, op. cit., p. 5.
R. Ozolas. Supratimai, op. cit., p. 77.
R. Ozolas. Išvietinti ir išsivietinę. O kas toliau? // Naujoji Romuva,
2006, Nr. 3, p. 21.
R. Ozolas. Atgimimo ištakose. – Pradai, Vilnius, 1996, p. 19.
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Vida Mažrimienė

Sandro Botticelli ir
Jano Matejko kūrybos įspaudai
M. K. Čiurlionio piešiniuose
XX a. pabaigoje – XXI  a. pradžioje suaktyvėjęs M. K.
Čiurlionio kūrinių kelias pasaulyje, jo darbus eksponuojant šalia Františeko Kupkos, Roberto Delaunay,
Vincent’o Van Gogho, Umberto Boccioni, dalyvavimas
parodose Okkultismus und Avantgarde: von Munch bis
Mondrian (Frankfurtas prie Maino, 1995), Figurazioni
Ideali. M. K. Čiurlionis, Alberto Martini, Albert Trachsel
(Belincona, 2001) Musical Analogies. Kandinsky and his
Contemporaries (Madridas, 2003) ir kitose įrodė, jog M. K.
Čiurlionio menas komunikuoja su pasaulinėmis meno
tendencijomis. Simbolizmo, Art Nouveau, abstrakcijos,
siurrealizmo, ekspresionizmo apraiškas sintezuojančioje
M. K. Čiurlionio kūryboje ir pasaulėjautoje menotyrininkai vis dar įžvelgia tyrinėjimų prielaidas1. Komparatyvistinių apžvalgų platumas šiame straipsnyje papildo
naujai pastebėtos M. K. Čiurlionio piešinių ir Sandro
Botticelli bei Jano Matejko kūrybos sankirtos. Pradžia tyrinėjimams buvo padaryta 2008 m. šio straipsnio autorės
recenzijoje Nauji horizontai M. K. Čiurlionio grafikai2, pranešime tarptautinėje konferencijoje M. K. Čiurlionis ir pa
saulis3, apie Botticelli ir M. K. Čiurlionio sąsajas prabilta
Rasos Žukienės rašinyje4. Tyrinėjimų aktualumą skatino
M. K. Čiurlionio piešinių keliavimas į pasaulines parodas, spausdinamos M. K. Čiurlionio piešinių faksimilės,
piešinių publikavimas tarptautiniuose kataloguose ir kituose leidiniuose. Dešimtmetį rengtas ir 2007 m. išleistas mokslinis katalogas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis:
piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika5, apimtimi ir užmojais
pralenkęs ankstesnių piešinius publikavusių monografijų turinį, paskatino į M. K. Čiurlionio kūrybinį paveldą
pažvelgti atidžiau. „...Atėjo metas pateikti visuomenei
šią intymiausią Mikalojaus Konstantino Čiurlionio palikimo dalį, kad kiekvienas jo kūrybos gerbėjas ar tyrinėtojas galėtų pats ją studijuoti. Juk kartais net mažiausios
kūrėjo abejonės ir bandymai gali atskleisti paveikslo idėją ir įduoti raktą sudėtingai jo kūrybai suprasti“6, – rašė
Osvaldas Daugelis. Simboliška, kad, minėdami 140-ąsias
M. K. Čiurlionio gimimo metines, galime atverti naujus
istorijos puslapius ir nustatyti tikslesnę M. K. Čiurlionio
piešinių Gedinti figūra (1908/1909), Vyro portretas (1905),
Senio portretas (1905) atribuciją. Vykstant M. K. Čiurlionio parodai Krokuvoje, atsirado galimybė atskleisti
įdomių M. K. Čiurlionio ir Jano Matejko, įžymaus Kro-

kuvos menininko, kūrybinio sąlyčio detalių. Paralelių
ieškota Krokuvos Nacionalinio muziejaus Jano Matejko
namo-muziejaus rinkiniuose, Sandro Botticelli paveiksle,
esančiame Romos Pallavicini-Rospigliosi rūmų kolekcijoje, Dante’s Alighieri poemos Dieviškajai komedijai iliustracijose, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
archyvuose, M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje.
Atsivėrę kontaktai, tarptautinės parodos, mokslinė sklaida įgalino atverti niuansuotas M. K. Čiurlionio pajautų
platumas Europos dailės kontekste.

M . K . Č i u r l i on i s i r B ott i c e l l i

M. K. Čiurlionio biografijos faktai paskatino pasidomėti, kokią įtaką jam turėjo pasaulinė meno klasika. Mecenatės Bronisławos Wolman remiamas, M. K. Čiurlionis
1906 m. aplanko Leipcigo, Drezdeno, Niurnbergo, Prahos, Vienos muziejus, ištisas valandas praleisdamas šalia
meno šedevrų. „Aštuoniasdešimt dvi salės su daugiau
kaip 2000 senųjų meistrų kūrinių – Van Dycko, Rubenso, Holbeino, Dürerio, Rembrandto, Raphaelio, Tiziano,
Velázquezo, Botticelli!“7, – džiūgauja Čiurlionis, dalindamasis įspūdžiais iš Miuncheno ir Drezdeno galerijų.
M. K. Čiurlionio domėjimąsi Renesanso kūryba pastebi
Aleksis Rannitas8, Sankt Peterburgo Ermitaže, Aleksandro III  muziejuje, M. K. Čiurlionio žvilgsnį patraukia
Leonardo da Vinci, Botticelli, senųjų flamandų menas9.
Sandro Botticelli (1445–1510) – vienas žymiausių Italijos
ankstyvojo Renesanso dailininkų, kurio madonos, pasak
Walterio Paterio, atskleidžia poetinį grožio idealą labiau
nei Rafaelio Siksto madona ar Fra Angelico šventosios
moterys. Italijoje Botticelli dirbo pagal Vespucci šeimos
ir Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici užsakymus, dailininko rankai priklauso dalis Romos Siksto koplyčios
freskų, epizodai iš Kristaus ir Mozės gyvenimo, Dante’s
Dieviškosios komedijos iliustracijos. Michailas Alpatovas
Botticelli Veneros gimimą ir alegoriją Pavasaris laikys Italijos Renesanso pasiekimų viršūne, Botticelli darbams studijuoti ilgus metus paskirs Lionello Venturi, Bernardas
Berensonas ir kiti.
Beveik kiekvienoje monografijoje publikuojamas
Botticelli kūrinys Atstumtoji, tapytas (1485–1490) ant medžio lentų. Pasak L. Venturi10, paveikslo siužetą įkvėpė
Senojo Testamento Samuelio antroji knyga (2 Sam 13).
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Sandro Botticelli. Atstumtoji, 1485–1490, medis, tempera. Roma,
Pallavicini kolekcija
M. K. Čiurlionis. Gedinčios figūros piešinys, 1908/1909, popierius,
pieštukas, 10,3x16,3. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Raudanti, pelenais pasibarsčiusi galvą moteris yra biblinis personažas – Dovydo duktė Tamara, kurią įsimylėjęs
netikras jos brolis Amnonas, klasta įsiviliojęs merginą į
savo guolį, ją išprievartauja. Pažeminta Tamara maldauja
Amnoną ją vesti, sakydama, kad Dovydas suteiksiąs jiems
teisę tuoktis, tačiau, pajutęs moteriai didelę neapykantą,
Amnonas tarnams liepia išmesti ją į gatvę. Kompozicija
nutapyta dusliais tonais, dramatinį kontekstą išryškina
aukšta tašytų akmenų siena, aklinai uždaryti vartai, išmesti, išdraikyti spalvoti drabužiai, pagal Bibliją žydų
leidžiami dėvėti tik skaisčioms merginoms. Paveikslas
sukrėtė Émile’į Zola, jo nuomone, tapytojas taip išryškino bendražmogiškas kančios, atskirties temas11. Botticelli dėmesys dorovės problemoms suaktyvėjo Florencijoje
pradėjus veikti vienuoliui Savonarolai. Vieša vienuolio ir
dviejų jo bendražygių egzekucija – pakorimas ir sudeginimas – ypač sukrečia Botticelli. Apie 1495 m. dailininkas
nutapo daugiafigūrę kompoziciją Šmeižtas pagal Luciano pasakojimuose minimą Antikos dailininko Apelo paveikslą.
Prie Botticelli kompozicijos Atstumtoji galima būtų
nesustoti, jei ne M. K. Čiurlionio Gedinčios figūros pieši
nys. Žanrinis charakteris, laužytos draperijų klostės, būdingos ankstyvojo Renesanso tapybai, paskatino galvoti,
kad galėjo egzistuoti meninis pirmtakas. Palyginus M. K.
Čiurlionio Gedinčią figūrą ir Botticelli Atstumtąją, išryškėjo identiškas motyvų tapatumas. Atmesdamas architektūrinį foną, Čiurlionis tiksliai perpiešė Botticelli moters
figūros siluetą, perteikė prislėgtą nuotaiką. Jautrią M. K.
Čiurlionio sielą, matyt, patraukė dramatinis siužetas,
ypač populiarus Fin de siécle lūžyje. Antroje XIX a. pusėje dailėje gausu dramatizuotų, kančios, netekties siužetų,
ypač tai propaguoja prerafaelitai12, jausminga dvasinių
išgyvenimų amplitudė būdinga simbolistų kūriniams13.
Kita vertus, perpiešdamas motyvą, M. K. Čiurlionis galėjo tik lavinti ranką, kaip darydavo ne tik dailininkai, bet
ir rašytojai: J. W. Goethe, Victoras Hugo, Lewisas Carrollas, Hermannas Hesse ir kiti. M. K. Čiurlionis piešinyje

nenaudojo spalvos, sumažėjo figūros masteliai. Tačiau
piešinį inspiravo konkretus kūrinys, suteikiantis minėtam eksponatui naują atribuciją: M. K. Čiurlionis. Kompozicija pagal S. Botticelli tapybą Atstumtoji (1485–1490).
Pop., pieštukas, 10,3x16,5, 1908/1909.

M . K . Č i u r l i on i s , B ott i c e l l i i r
D a nt e

Ganėtinai ryškios M. K. Čiurlionio sąsajos su Botticelli
Dante’s Dieviškosios komedijos iliustracijomis. Užsakius
Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, ant pergamento
sidabriniu pieštuku, plunksna, kai kur paspalvindamas
tempera, Botticelli nupiešė per devyniasdešimt iliustracijų, šiuo metu saugomų Berlyno muziejuose (Staatliche
Museen Kupferstichkabinett) ir Vatikano bibliotekoje. Iliustracijos M. K. Čiurlionį priartino prie Dante’s Alighieri,
pasak Vytauto Landsbergio, garsųjį veikalą jis buvo skaitęs14. Tai patvirtina ir M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje šeimos bibliotekoje saugoma Dante’s knyga
Boska komedia (Warszawa, 1860). Žymiausią savo kūrinį
Dante rašė daugelį metų. Italų literatūrinės kalbos pradininku tituluojamas poetas asocijuojasi su Kristijonu Donelaičiu, lietuvių kalba parašiusiu poemą Metai. Dante’s
Dieviškąją komediją 1373 m. Florencijos bažnyčioje iškilmingai pristatęs Giovanni Boccaccio, Dante vadindamas
Dieviškuoju, prie Commedia pavadinimo pridūrė epitetą
Divina. Dante’s gyvenimas – labai prieštaringas. Įtrauktas į gvelfų kovas su gibelinais, du kartus pasmerktas
myriop, dažnai tapdamas benamiu, glausdamasis aristokratų globėjų rūmuose, kur „visokio plauko juokdareivos buvo labiau gerbiami už jį, poetų poetą“15, Dante
parašė traktatus Convivio, De vulgari eloquentia, De mo
narchia. Dieviškoji komedija jį iškelia į viduramžių ir krikščioniškųjų Vakarų literatūros viršukalnes, prilygusias
didžiųjų Antikos klasikų laimėjimams.
Poemos leitmotyvas – Dante’s kelionė į pomirtinį
pasaulį. Pragare, Skaistykloje ir Rojuje verda aistros, o
personažai – Beatričė, Vergilijus, Horacijus, Francesca
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da Rimini, viduramžių trubadūras Bertranas de Bornas, Pizos tironas grafas Ugolini – tai tik dalis iš šimtų
asmenybių, įkurdintų poemos tekstuose. Dieviškoji ko
medija filtruoja istorines-politines epochos situacijas, į ją
be skrupulų perkeliami net popiežiai ir karaliai. Nekonkuruodamas su titaniška Dante’s žodžio architektonika,
Botticelli savitai interpretuoja poemos tekstą. Siužetinius
rakursus keičia lyrinės transformacijos, išgrynintų, nežemiškų erdvių platumas – grotesko, siurrealizmo apraiškos. Kūgio formos darinį – Pragarą, tarsi nužengęs
iš Hieronimo Boscho paveikslų, apgula figūrėlių knibždėlynas. Kitame žemės pusrutulyje iš jūros iškyla kalnas
su terasomis – Skaistykla, to kalno viršuje – Rojus, virš
jo plevena koncentrinės dangaus sferos. Pasaulio centrą
virš dangaus sferų ženklina empirėja – Dievo buveinė.
Preciziškas kontūrinis figūrų piešinys, muzikalus linijos
ritmas šioms iliustracijoms suteikia nepaprastą gracingumą, giminingą japonų estetikai. Simboliai ir alegorijos,
fantasmagoriška jausmų euforija iliustracijas paverčia
globaliniu Anapusinio pasaulio arealu. Dieviškosios ko
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medijos personažus aprašė Francesco De Sanctis, Benedetto Croce, poemą iliustravo Gustave’as Doré, Williamas Blake’as, Dante Gabrielis Rossetti, Salvadoras Dalí,
Renato Guttuzo... Ji įkvėpė Giotto, Eugène’ą Delacroix,
Victorą Hugo, Auguste’ą Barbier, Heinrichą Heine, Aleksandrą Bloką, kompozitorius Piotrą Čaikovskį, Sergejų
Rachmaninovą ir kitus. Kad Dante tebėra ne mažiau
aktualus nei Shakespeare’o ar Goethe’s laikais, primena
K. Russello filmas Dante’s pragaras, Eimunto Nekrošiaus
spektaklis Dieviškoji komedija, Vytauto Kalinausko Dieviš
kosios komedijos iliustracijos.
M. K. Čiurlionio dėmesys Dante’s šedevrui buvo sąlygotas ne tik jo potraukio literatūrai, bet ir tuometinės
kultūrinės aplinkos. „Gvildenant Čiurlionio metafizinės
tapybos kūrinių atsiradimo ištakas, tikslinga prisiminti
amžių sandūrai būdingą apokaliptinių ir istoriosofinių
nuojautų kupiną intelektualų aplinką. Dailininkas brendo tuo metu, kai nepaprastai išpopuliarėjo teosofija,
egiptomanija, imta domėtis įvairiomis ezoterinėmis Rytų
doktrinomis“16, – rašo Antanas Andrijauskas. Varšuvoje,

Sandro Botticelli. Dante’s
„Dieviškosios komedijos“ iliustracija
(fragmentas), apie 1492–1497,
pergamentas, sidabrinis pieštukas,
plunksna. Berlynas, Graviūrų
kabinetas
M. K. Čiurlionis. Pavasario
sonata. Scherzo, 1907, popierius,
tempera, 72,8x62,6. Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Sandro Botticelli.
Dante’s „Dieviškosios komedijos“
iliustracija. Rojus I, apie 1492–1497,
pergamentas, sidabrinis pieštukas,
plunksna. Berlynas, Graviūrų
kabinetas
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Julijos ir Kazimiero Stabrauskų namuose, kur lankydavosi M. K. Čiurlionis, buvo aptarinėjamos teosofinės,
okultinės doktrinos, slėpiningos transcendentinės būsenos, o tai buvo ir Dante’s apžvalgų objektai. Čiurlioniui
imponavo teosofo Tadeuszo Micińskio kūryba17, Leipcige klausytos Wilhelmo Wundto psichologijos paskaitos,
okultinė literatūra – Rudolfo Steinerio traktatas Teosofija
(1904), A. Besant, C. W. Leadbeaterio knyga Mintys –
formos18 ir kitos. Dante’s Dieviškosios komedijos paralelės
juntamos Friedricho Nietzsche’s, vieno labiausiai M. K.
Čiurlionio pamėgtų filosofų, apmąstymuose: „Ir aš esu
buvęs pomirtiniame pasaulyje, kaip Odisėjas, ir dar ne
kartą ten būsiu, norėdamas pasikalbėti su kai kuriais mirusiais, aukojau ne tik aviną, bet ir savo kraują. Keturios
poros iš jų: Epikūras ir Montaigne’is, Goethe ir Spinoza,
Platonas ir Rousseau, Pascalis ir Schopenhaueris neatsi-

sakė kalbėtis su manim, aukojančiuoju. Su jais norėsiu
diskutuoti, kai būsiu ilgai keliavęs vienas, iš jų norėsiu
sužinoti, ar esu teisus, ar klystu...“19
Botticelli iliustracijose M. K. Čiurlionis atrado efemeriškus tolius, linijos lengvumą, išgrynintas erdves,
metafizinį laiko suvokimą, mažai tesaistomą astronominio laiko sąvokomis. Domėdamasis orientalistinio meno
tradicijomis, Botticelli linijose juto gyvybingą tų tradicijų tąsą. Renesanso pirmtako kompozicijų transistoriniai subjektai, kosmologinės astralinės būsenos, žybčiojančios švieselės, sferinės kosmoso konstantos, liaunų
medelių, šakelių motyvai matomi ir M. K. Čiurlionio
kūrybos motyvuose. Peržengusi Dieviškosios komedijos
iliustracijų rėmus, M. K. Čiurlionio piešiniuose šmėsteli reali Dante’s figūra, poeto siluetas panaudojamas
S. Čiurlionienės knygos Lietuvoje viršelio projektui.

Sandro Botticelli. Dante’s „Dieviškosios komedijos“ iliustracija. Skaistykla III
(fragmentas), apie 1492–1497, pergamentas, sidabrinis pieštukas, plunksna. Berlynas,
Graviūrų kabinetas
M. K. Čiurlionis. Kompozicijos eskizas, 1909, popierius, pieštukas, 13,4x19,2.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Sandro Botticelli. Dante’s „Dieviškosios
komedijos“ iliustracija. Rojus V (fragmentas), apie
1492–1497, pergamentas, sidabrinis pieštukas, plunksna.
Berlynas, Graviūrų kabinetas

M. K. Čiurlionis. Figūros ir kompozicijų eskizai, 1909, popierius,
pieštukas, 13,4x19,3. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
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Teosofinės, biblinės, simbolistinės traktuotės vyrauja ir tuometinėje aplinkoje: Michailas Vrubelis nutapo
Paną (1899), Odilonas Redonas – Chimerų pasaulį (1903),
lenkų mistikas Janas Kasprowiczius išleidžia poemą
Mirštančiam pasauliui (1902), suomių tapytojas simbolistas Hugo Simbergas sukuria Mirties sodą (1896), Sužeistą
angelą (1903). Čiurlionis yra nutapęs Tvaną, Pasaulio su
tvėrimą, Rojų, akvarelę Jehova bei septynis Laidotuvių ciklo
paveikslus.

M . K . Č i u r l i on i s i r J a n a s
M at e jko

Portretinių M. K. Čiurlionio eskizų variacijose dėmesį
patraukia akademiškai išbaigti piešiniai Vyro portretas
bei Senio portretas (abu piešti 1905 m.). Kad portretuojamieji buvo konkretūs asmenys, bet M. K. Čiurlionis
juos piešė ne „iš natūros“, įsitikinta, pradėjus ieškoti
analogų žymiausio XIX a. lenkų dailininko Jano Matejko (1838–1893) kūryboje. Intrigavo tai, jog šio dailininko
kūryba niekada nebuvo patekusi čiurlionianos tyrinėtojų
akiratin, nepastebėtos Čiurlionio ir Matejko kūrybos sankirtos Varšuvos bei Poznanės parodose (2001), kur buvo
eksponuojamas ir M. K. Čiurlionio pieštas Vyro portretas.
Meno istorijoje J. Matejko tituluojamas istoriniobatalinio žanro karaliumi. Studijavęs Krokuvoje pas
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Wojciechą Stattlerį ir Władysławą Łuszkiewiczių, tobulinęsis Miuncheno ir Vienos akademijose, jis liko ištikimas savo tautos idealams, tapyboje įprasmino lenkų
tautos istorijos apoteozę: Liublino unija (1869), Žalgirio
mūšis (1878), Prūsų duoklė (1882), Raclavicų mūšis (1888)
ir kitos. Matejko istorinių asmenybių portretai išsiskiria
valingais charakteriais, įspūdingais kostiumais ir aksesuarais, todėl įdomu stebėti nuo reprezentacijos labiau nutolusius dailininko šeimos narių portretus20. Ant medžio
lentos tapytame Tėvo portrete (1877) užfiksuotas tapytojo
tėvas. Čekų kilmės muzikos mokytojas Francišekas Xaveras Matějka (1793–1860) susituokė su lenkų–vokiečių
kilmės Joana Karolina Rossberg (1802–1845), susilaukė
vienuolikos vaikų. Vos septynerių Janas netenka motinos, tėvas vaikus auklėja griežtos disciplinos metodu.
Dailininko Tėvo portrete dominuoja pagyvenusios, skrupulingai tvarkingos, respektabilios asmenybės atvaizdas.
Parašius užklausą į Nacionalinio Krokuvos muziejaus
Jano Matejko namus, sužinota, kad autorius Tėvo portre
tą tapė iš nuotraukos, praėjus 17 metų po tėvo mirties21.
Palyginus Matejko Tėvo portretą su M. K. Čiurlionio pieštu Vyro portretu, matyti identiškas tapatumas. Čiurlionis
kruopščiai perpiešia veido kontūrus, nužymi anatominę
veido struktūrą: stambią nosį, sučiauptas putlias lūpas,
išryškina plastikos apimtis, kostiumo fragmentus. TikėM. K. Čiurlionis. 13 paveikslų ciklo Pasaulio sutvėrimas
ir kompozicijų eskizai, 1905/1906, popierius, pieštukas,
13,5x19,2. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
M. K. Čiurlionis. Koplytstulpiai ir S. Čiurlionienės
knygos Lietuvoje viršelio eskizai, 1909, popierius, pieštukas,
13,5x19,2. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Sandro Botticelli. Dante’s „Dieviškosios komedijos“
iliustracija. Skaistykla XI (fragmentas), apie 1492–1497,
pergamentas, sidabrinis pieštukas. Berlynas, Graviūrų
kabinetas
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Jan Matejko. Tėvo portretas, 1877, medis, aliejus, 57x42. Krokuvos nacionalinis
muziejus, Jano Matejko namai
M. K. Čiurlionis. Vyro portretas, 1905, popierius, pieštukas, 13,8x21,6. Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus

tina, jog struktūriškai išbaigtam piešiniui, išsamiai atkartojusiam charakterio pagavas,   panaudotas portreto
originalas, tačiau galėjo įkvėpti ir reprodukcijos, dažnai
publikuojamos Matejko biografinėse apybraižose22 ir to
meto spaudiniuose.
Kodėl Matejko Tėvo portretą nedidelio formato
(13,8x21,6 cm) popieriaus lakšte pieštuku kruopščiai
persipiešė M. K. Čiurlionis? Gal domino biografinės paralelės (pats buvo kilęs iš daugiavaikės, devynių vaikų
šeimos), gal dėl šio žanro populiarumo to meto dailėje?
Atrodo, Čiurlioniui rūpėjo išbandyti detalizuoto J. Matejko piešinio specifiką, šio menininko masterclass pranašumus. Versmių iš Matejko kūrybos semiasi lenkų meno
grupuočių Sztuka ir Młoda Polska nariai, domėtis pirmtakų laimėjimais skatinama ir dailės mokyklose: 1902–
1904 m. Čiurlioniui mokantis Varšuvos piešimo studijoje
(Klasa rysunkowa) pas Janą Kauziką, 1904–1906 m. – Var-

šuvos dailės mokykloje dėstytojų K. Stabrausko, Konrado Krzyżanowskio ir kitų apsuptyje. „Čiurlionio
piešiniuose, ypač ankstyvuosiuose, nepaprastai daug
portretų: vyrų, moterų ir jaunuolių. Jį domino žmogaus
psichologija, nuotaikų kaita bei dvasinio gyvenimo atspindžiai veide, įpročiai, atsispindintys galvos laikysenoje ir judesiuose“, – rašo Nijolė Tumėnienė23. Tikėtina,
darbštaus dailininko piešiniuose galėjo atsirasti ne tik
portretų eskizai „iš natūros“, bet ir žymių dailininkų
portretų kopijos. M. K. Čiurlionis piešinyje Vyro portretas
nenaudojo spalvos, sumažėjo portreto masteliai, atsirado
brūkšniavimas. Kita vertus, piešinį inspiravo konkretus
kūrinys, leidžiantis patikslinti piešinio atribuciją: M. K.
Čiurlionis. Piešinys pagal Jano Matejko 1877 m. tapytą
Tėvo portretą. Pop., pieštukas, 13,8x21,6, 1905.
Palyginus J. Matejko Łukaszo Dobrzańskio portretą
(1873) su M. K. Čiurlionio Senio portretu identifikuotas

Jan Matejko. Łukaszo Dobrzańskio portretas, 1873, medis, aliejus, 66x53. Krokuvos
nacionalinis muziejus, Jano Matejko namai
M. K. Čiurlionis. Senio portretas, 1905, popierius, pieštukas, 13,8x21,6. Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus
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tas pats asmuo. Pulkininką Łukaszą Dobrzańskį Matejko prašo pozuoti paveikslams, o vėliau sukuria keletą jo
portretų. Vienas jų yra tapęs muziejine ikona, ilgainiui
Lenkijoje pradėjęs tarnauti popkultūros tikslams. Persipiešiant Dobrzańskio atvaizdą, M. K. Čiurlioniui nerūpėjo pulkininko socialinis statusas, jis atmetė kostiumo
detales, medalius ir aksesuarus, o sutelkė dėmesį į charakterinius bruožus: seną, raukšlėtą veidą, viršugalvį
dengiančią retų plaukų sruogą, ilgą smailią nosį, pabrinkusius paakius, vešlią barzdą. Nors Čiurlionio piešinyje
nenaudojama spalva, kinta eskizo masteliai, tačiau piešinį inspiravo konkretus kūrinys, leidžiantis patikslinti
šio eksponato kilmę: M. K. Čiurlionis. Piešinys pagal
Jano Matejko 1873 m. tapytą Łukaszo Dobrzańskio portretą.
Pop., pieštukas, 13,8x21,6, 1905.
Jano Matejko biografija atsispindi pasaulio meno žinynuose ir enciklopedijose24. Paryžiaus Institute de France
Garbės narys (1874), Urbino Rafaelio menų akademijos
narys (1878), Jogailos universiteto Garbės daktaras, aukso medaliai Paryžiaus parodose (1864, 1878), Miuncheno
akademijos ir Popiežiaus Leono XIII aukso medaliai bei
kiti apdovanojimai, rektoriaus pareigos Krokuvos meno
akademijoje, chrestomatinės istorinės kompozicijos, būrys mokinių – tik dalis meno klasiko laimėjimų. Jis tituluojamas dailininku par excellence, jo kūryba žinoma ne
tik Lenkijoje, bet ir pasaulyje. Matejko kūrinius Čiurlionis galėjo išvysti Nacionaliniame Varšuvos, Lvovo ir kituose muziejuose, aptikti monografijose25, lenkų meno
žurnaluose Życie, Chimera, Kraj. Iš Krokuvos, svarbiausio
tuometinio meno centro, garsėjusio J. Matejko kūrybos
paveldu, sklido ryški meno pulsacija. Adomo Varno,
Adelberto Staneikos, Petro Rimšos studijos Krokuvos
meno akademijoje galėjo tapti kontaktų, apsikeitimų
literatūra ir naujienomis koridoriumi. Krokuvos meno
akademijoje dėstė Čiurlioniui imponavęs J. Matejko mokinys – vitražistas, skulptorius, poetas, dramaturgas,
režisierius Stanisławas Wyspiańskis. Prielaida, jog domėjimąsi Matejko darbais galėjo paskatinti ir Sofijos Kymantaitės studijos Krokuvoje26, taikytina tik vėlesniam
laikui. M. K. Čiurlionio piešiniai pagal Matejko portretus
atlikti dar prieš jiems susipažįstant.
Fatališkos kai kurios M. K. Čiurlionio ir Jano Matejko biografijų paralelės. Matejko – devintas iš vienuolikos
vaikų, Čiurlionis – vyriausias iš devynių. Trylikametis
Janas kopia į meno mokslus, o keturiolikmetis Mikalojus
Konstantinas – groja Mykolo Oginskio orkestre... Lenkų
dailininkui taip ir nepavyko išmokti jokios kitos kalbos,
Čiurlionis neišmoko rašyti lietuviškai. Viename laiške
jis prasitaria: „Vargas tiktai, kad su tais savo pažįstamais
niekaip negaliu susišnekėti, nors stengiuos ir vokiškai,
ir prancūziškai, ir net čekiškai. Paprastai kalbamės gana
daug, bet nei aš jų, nei jie manęs visai nesupranta“27.
Čekams 1873 m. pasiūlius direktoriauti Dailės akademijoje Prahoje, Matejko atsisako. 1902 m. pabaigoje gavęs
pasiūlymą dėstyti Varšuvos muzikos institute, Čiurlionis
atsisako... 1927 m. išleidžiami J. Matejko laiškai žmonai
(Listy do żony Teodory 1863–1881), Lietuvoje spausdinami
M. K. Čiurlionio laiškų Sofijai leidimai. Abu dailininkus
siejo gilus atsidavimas menui, patriotiniai jausmai savo
tėvynei.
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Šių gretimybių nereikėtų suabsoliutinti. Tai buvo du
skirtingi menininkai, brėžę skirtingus punktyrus skirtingo laiko, vietos ir stiliaus trajektorijose. M. K. Čiurlionio
priartėjimas prie žymiųjų pasaulio menininkų byloja
apie platų jo interesų ratą, norą tobulinti savo meistriškumą. M. K. Čiurlionio intencijos įsižiūrėti į J. Matejko
kūrybą reflektuoja norą geriau pažinti ir Krokuvos meną.
Simboliška, kad tai vyksta M. K. Čiurlionio 140-mečio
proga, kai Lietuvos ambasadoriaus misiją kaimyninėje
Lenkijoje atlieka M. K. Čiurlionio kūriniai.
L. Petrusevičiūtė. M. K. Čiurlionis ir Munchas. – Mintis, Vilnius,
2008.
2
V. Mažrimienė. Nauji horizontai M. K. Čiurlionio grafikai // Nemunas,
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3
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Čiurlionis ir pasaulis, 2014, liepos 28 d. Druskininkuose.
4
R. Andriušytė-Žukienė. Ornamentai ir figūros. M. K. Čiurlionis ir
Art Nouveau – http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-08-06-rasa-andriusyte-zukiene-ornamentai-ir-figuros-m-k-ciurlionis-ir-artnouveau/48560
5
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6
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7
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Diana Paklonskaitė

Artumas
žiūrėdama giliai
į sielos plyšį
pamirštu, kad žmonės
yra dideli ir maži
nusipelnę
ir niekam tikę
atsargiai
bet su pašėlusia aistra
nulupu paviršių
lyg šviežio
kiaušinio lukštą
įsikibusi akies rainelės
nuojautos šaknis
įsodinu
į juodžemį arba žvyrą
sakau – tu
tu tu tu
tujinu per įkaitusį asfaltą
kriokiu garsiau
už gatvės akrobatą
tujinu į kamuolį
visais benamių
apšnerkštais pavėsiais
vakarėjančio
skvero link
nusviedžiu į fontaną
vaikučių džiaugsmui
apliedama
užsisvajojusias mamytes
jeigu užpyksta Tu –
išeinu
(kaire koja ir vėl
užkliuvus už akmenio)
jeigu nusišypso Tu –
liksim draugais
visą gyvenimą
net jeigu daugiau
niekada
nesusitiksim

Druskininkuos lija, o Airijoj – nėr lakštingalų...
Nuotrauka iš asmeninio poetės archyvo

***
tai va,
princese Rozamina
paskutiniai trys pumpurai...
bet ar išgalėsi?
tik tu dėl manęs
nesijaudink –
aš turiu židinį
o prie židinio
mažą stalelį kavai
kitą pavasarį
kitą gegužę
sutartu laiku
o dabar eik miegoti – –

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 4 ( 5 9 3 )

***
aš noriu būti tavo traukinys
prašau, pasirink mane
vietoj viskio taurelės
daug šalių su manim pamatysi
tuščiam vagone
patogiai įsitaisęs prie lango
dar nespėjus sušilti
patieksiu žalios arbatos
ant stalo
keletas knygų paskaitymui
stengiausi, kad patiktų:
šiek tiek apie meilę, bet daug
apie karą ir netektį:
Erich Maria Remarque
Ernest Hemingway
Sebastian Barry
lemputę pakeičiau vakar
kad būtų pakankamai šviesu
bet nespigintų į akis
ir galvos neskaudėtų
o ir atvaizdas ant stiklo
būtų malonus
juk nenori matyti
šviežių raukšlelių
nors senomis didžiuojiesi
lentynoje rasi laukinę
žąsies pūkų pagalvę
dar butelį vyno ir sūrio
kad gerai pailsėtum
o kai užmigsi
kad nesapnuotum košmarų
ir iš praeities nesugrįžtų
seniai pamirštas veidas
bėgiais dunksėsiu
lengvai
labai lengvai
ir nuvešiu toli toli...
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į nepažįstamą miestą
kur gatvės turi šaknis
bet namai be langų ir nėra
jokių atspindžių –
net geriančio žvirblio
lietaus balutėje – –
pasijutęs nejaukiai
vėl skubėsi į traukinį
paliesi kakta
aprasojusį stiklą
ir jau nenorėsi išlipti
ir jau nenorėsi sugrįžti
namo
be manęs

***
– kaip tavo rugiagėlės? – klausi,
– ar vis dar žydi?
oi žydi žydi
sapnų pakraštėliuose
smėlio pustomos
bet neužpustomos
kvepia bandelėm
ir senais atvirukais
raštuoti paukščiai klykia
ir sklando ratu
virš banguojančio
lauko...
– oi žydi žydi! – sakau,
o pati
išbėgu į kiemą
ir gerai
išpurtau pagalvę
kad be ilgesio
ryto kavą išgerčiau
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***
parašyti keliuką prie kanalo –
visus šešiolika kilometrų
su užakusio rudo
vandens nutylėjimais
geltonaisiais irisais
ir sudegusiu suoliuku
parašyti keliuką prie kanalo –
mano (ir tavo) gyvenimo klaidų
visus šešiolika kilometrų:
pašokinėt, pastriksėt, paliuoksėt
paglostyti kelio sąnarius
kaklo slankstelius
alkūnių akmenukus
paganyti smalsų liežuvį
vėdrynų pievoj
su karvių žaliais liežuviais
– o atgal tuo pačiu keliuku?
– nuobodu... gal įsiliekim
į upę Shannon su margom
dubliniečių istorijom, pyrago
trupiniais ir šunų amsėjimu?
– žinai, išsikvieskim taksi –
taip bus paprasčiau –
labai pavargau
ir mano akys nenori
žiūrėti į dumblą

***
ta moteris mėlynu veidu –
tokia tobula
o jos eilėraščių pieva –
dar tobulesnė
stybčioju pirštų galiukais
nors minkštutėlė žolytė
tarytum patalas
nusviestas ant grindų
nes jau įmigdama išgirdau
kaip bumbtelėjo smaliorius
į mūsų lovą:
– ak, tie plyšiai lubose
ak, tie plyšiai! –
klykdavo kaimo mergiotės, –
negi diedai negali
užlipt ant aukšto
ir užkalt fanera?
bet ką jau čia beužkalsi
kai surūgusi vasara
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slepia savo tikrąjį veidą
po lietaus
perlamutrinėm kaukėm
o tobula moteris sėdi
ant šlapio grindinio
juokiasi, ir net nesiteikia
ištraukti lietsargio
iš krepšio

***
niekad jau
negalėsiu
tau atsakyti
kodėl šermukšnio
uoga
įsmigo liepsnelės
krūtinėj
gal kad abu panašūs?
ir kas iššovė
ir kas iššovė?
tyla
per visą dangų
tik meldai
pernykščiai šnara

***
Deividui
It’s hard to be a friend to someone who’s
depressed, but it is one of the kindest, noblest,
and best things you will ever do.
				

kvapnieji žirneliai,
jūs man primenat
vienišą kapitoną
prie nusekusio
ežero kranto
prie sukiužusio laivo
kurį jis vis lopo ir lopo
ir lopo...
barzdos nesikerpa
laiškų jau nerašo
namų nesapnuoja
vaikų neaplanko
bet kai lėtu žingsniu
išnyksta kalno žolynuose
su kuprine ant pečių
trupučiu sniego
ant pražilusių garbanų

Stephen Fry
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delne sugniaužtu
National Geographic
iš sendaikčių turgaus –
pilkoji gervė – sargybinė
suplasnoja sparnais
ant akmeninio tilto
ir pakyla į dangų
karvės išplečia šnerves
ir mūkdamos
seka iš paskos
o visas slėnis nušvinta
kvapniaisiais žirneliais
nušvinta – ir gana

***
atrodo
išsilijo...
ir laukia mūsų
klevas
švintant
prie geležinkelio
stoties
bet traukinių
garvežininkai
purtosi
iš tolo:
jokių keleivių
į vieną pusę
jokių neatpažintų
skraisčių
ir aptrintų
kepurių
tik pažiūrėkite
į horizontą:
nei paukščio
klyksmo
nei balto dūmo
tai ko čia bliaunat
suspaudę
kumščiuose
aukštai iškėlę
spalvotas vėliavas
be vėjo
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***
išties, kas vėjo –
obuolio sėklai, ąžuolo gilei
ir nieko žmogeliui
stovinčiam prieš vėją
apraudančiam savo meilę –
visai nereikšmingą
ne pirmąją ir ne tą
su kuria nugyventa
trisdešimt metų kartu
ir graudu
ne dėl jos, nereikšmingos
neišsipildžiusios
o kad buvo išspjauta
taip negrabiai
pavėjui, su geltonu
įtūžio skrepliuku...
jau temo – –
vyriškis pasileido gatve
paskui išnyko
už devynaukščio
ir tik buvo girdėt
kaip jo palto kišenėje
skambčioja
namo raktų ryšulėlis

***
pro
autobuso
langą
tamsai
tirštėjant
nykų
spalio
kraštovaizdį
vis ryškiau
ir ryškiau
užkloja
keleivių
skausmasieliai
kramsnodami
tujų šakeles
ašarodam

Diana Paklonskaitė. Lakštingalų Airijoj
nėr. – Naujoji Romuva, Vilnius, 2014
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Naglis Kardelis

Gyvenimas be juodraščio
Apie svarų Viktorijos Daujotytės žodžio lengvumą

T

ekstai gyvena savo gyvenimą. Jie gimsta, auga,
įžengia į brandos amžių ir miršta – arba tampa
nemirtingi. Žmogaus gyvenimas taip pat panašus į tekstą, kuris, kartą parašytas autoriaus egzistencijos
syvais, jo dvasios atodūsių rasa ir sielos krauju, kukliai
pasitraukia užmarštin arba pripažįstamas vertu nemirtingumo. Įprasti tekstai gyvena dvilypį – juodraščio ir
švarraščio, lyg nakties ir dienos – gyvenimą. Žmogaus
gyvenimo teksto neįmanoma perrašyti į baltą švarraščio
lapą – mirtingojo egzistencijos knyga visada rašoma tik
vieną kartą ir išlieka amžiams arba kaip juodraštis, arba
kaip švarraštis. Mąstyti apie šį slėpinį įkvepia kūrybos
fenomenas, vedantis švarraščių sniegu spindinčios baltos tekstų žemės takais.
Tikras kūrėjas visada jaučia atsakomybę už jam užkrautą talento naštą, pajėgdamas ne tik ištverti dvasios
pečius slegiantį egzistencinį jos sunkį, bet ir pajusti dėkingumą už prakilnų svarumą, kūrybinio talento naštos
suteikiamą visai jo būčiai: svarumą, dovanojantį mielą
sielos lengvumo jausmą, užklumpantį pilnatvės bei išsipildymo akimirkomis ir lydimą suvokimo, kad neišdavei
tavyje gyvenančio kūrybos daimono, neišbarstei savojo
talento gyvenimo pakelėse, – svarumą, pakylėjantį kūrėjo sielą lyg ant sparnų.
Kūrėjas, jaučiantis atsakomybę už Apvaizdos jam
suteikto talento naštą, savąjį gyvenimą pasiryžta gyventi be juodraščio, ir tai duoda puikių vaisių: kai gyvenimo
tekstas ir teksto gyvenimas susilydo į slėpiningą kūrybingos egzistencijos ir būtiškosios – ar esmiškosios –  kūrybos branduolį, kūrėjo esybė tampa vientisa – išsipildęs
prakilnaus svarumo siekis lemia tai, kad ir gyventi, ir
kurti tampa nuostabiai lengva.
Tokios mintys mane apninka kiekvieną sykį, kai
kaskart iš naujo bandau įminti profesorės Viktorijos Daujotytės – lietuviškosios humanitarikos valdų viešpatės –
asmenybės ir kūrybinio talento paslaptį. Skaitydamas jos
tekstus, nepaliauju stebėtis akvarelišku jų skaidrumu,
visada atveriančiu substanciškai kietą tvirtai formuluojamos minties branduolį, kuriuo pasitikėdami leidžiamės
į neperregimą gaivalingos kūrybos versmių gelmę, ir
nenusakomu, neįmanomu pakartoti jos tariamo svaraus
žodžio lengvumu. Viktorija Daujotytė svarų žodį rašo
ir taria lengvai – ir šis lengvumas yra svariai gyvenamo
gyvenimo, svarios egzistencijos, užsikrautos ant pečių
kartu su didelio talento našta, dovana.
Svariai gyvenamo gyvenimo ir svariais žodžiais rašomo teksto lengvumas – tai lyg amžinos dvasinės jau-

Viktorija Daujotytė Naujosios Romuvos diskusijoje, 2002.
KĘSTU ČIO SVĖRIO nuotrauka

nystės būsena, kurią dovanoja nuveiktais prasmingais
darbais ir visu prasmingu gyvenimu pelnyta išmintis.
Šią dvasinės jaunystės būseną paliudija ir jos neatšaukiamumą laiko antspaudu patvirtina septyniasdešimt metų
trunkanti Viktorijos Daujotytės gyvenimo ir kūrybos kelionė, jai pačiai, o kartu su ja – ir mums visiems atverianti
naujus horizontus, vis kitokius išmintį ir dvasios gyvastį
atskleidžiančius svaraus lengvumo pavidalus.
Viktorija Daujotytė – gyvas dvasinio sutelktumo,
mąslios rimties bei nuosekliam darbui nuteikiančio ramaus susikaupimo įsikūnijimas. Man teko daugybę kartų matyti ir girdėti ją kalbančią – skaitančią universitetinių kursų paskaitas, konferencijų pranešimus, sakančią
įkvepiančias kalbas. Lėtai, bet tvirtai tariamas Profesorės
žodis – lyg iš karto akmenyje iškaltas lapidarinis įrašas,
kurio jau niekada nereikės taisyti ar tikslinti, nes juo – lyg
herakleitiška ištara – reiškiama taupi mintis jos pačios
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svarumo yra įcentriškai sutelkta ir suspausta iki švytėjimo. Kiekvieną kartą, klausydamasis Viktorijos Daujotytės kalbėjimo, tampi tikros žodžio misterijos liudytoju ir
dalyviu: regi ir girdi, kaip ramiai, oriai, be galo prakilniai
tariami žodžiai, banguodami lyg lėtai sruvenančios upės
vandenys, pamažu virsta ilgu tekstu – bet jo klausantis
niekada neprailgsta, nes kupinas rimties kalbėtojos balsas, keliantis pasitikėjimą viskuo, kas yra aplinkui – ir
net visu pasauliu, regis, sustabdo pačią laiko tėkmę. Iš
karto gimęs kaip tobulas sakytinio žodžio švarraštis,
Profesorės kalbėjimas tampa lengvai persodinamas į baltą švaraus popieriaus lapo dirvą ir toliau gyvuoja kaip
užrašytas tekstas.
Taip viena po kitos gimsta jos knygos, lengvai ir užtikrintai poetiškais žodžiais liejamos lyg akvarelės, bet
akvareliškas frazių skaidrumas netrukus atveria svarius
ir kietus brandžių minčių branduolius – tai, kas žodyje
ir mintyje yra substanciška. Jei nematytum akvareliškai
nulieto Viktorijos Daujotytės teksto, tikrai pamanytum,
kad tokį svarų mąstymą ir kalbėjimą įmanoma perteikti
tik visiškai skirtinga rašymo ar sakymo technika, kurią
galbūt galėtume pavadinti aliejine tapyba žodžiais.
Kartą Viktoriją Daujotytę man teko matyti rašančią –
be abejo, ne kompiuteriu, o taip, kaip įprasta rašyti tūkstančius metų, nuo pat šumerų raštininkų laikų – ranka,
vedžiojančia rašiklį, ir Profesorės rašymas buvo toks pat
lėtas ir kartu toks pat užtikrintas, kaip ir jos kalbėjimas.
Galėtum net pamanyti, kad taip lėtai rašant neįmanoma
per visą gyvenimą parašyti nė vienos knygos – tikrai būtum tuo tikras, jei visa lentyna Viktorijos Daujotytės veikalų, parašytų nesiblaškančios minties kreipiama neskubančia ranka, neliudytų priešingai, iškalbingai bylodama
apie pergalingą ramaus susikaupimo ir nuoseklaus bebaimio darbo jėgą. Kiekvienas pagal savo išgales galėtume pasimokyti iš Profesorės prakilnios rimties, aristokratiško orumo ir susikaupimo, vejančio šalin bet kokį
nepasitikėjimą savimi, išsiblaškymą ir dvasios tingumą.
Visi, kurie pajėgiame rašyti, bet vis dėlto dėl nepasitikėjimo savimi, tingumo ar iš baimės nerašome arba
rašome pernelyg mažai, esame sugėdinami to milžiniško
svariais žodžiais Viktorijos Daujotytės parašytų veikalų
masyvo, kuris įrodo, koks galingas – ir pergalingas – gali
būti su ryškiu talentu sujungtas minties ir kūrybinės
vaizduotės darbas. Ne tik Profesorės parašyti tekstai, bet
ir pati egzistencinė jos – dvasios aristokratės – laikysena,
liudijanti atsakomybę už jai patikėtą dvasinę teritoriją,
pajėgia mus įkvėpti tiems darbams, kuriuos privalome
atlikti. Tie, kurie esame įsitikinę, kad turime šiokį tokį
talentą, Profesorės ir jos nuveiktų darbų esame mokomi,
kaip neužkasti ir neišbarstyti savojo talento, kaip neišduoti kiekviename iš mūsų gyvenančio kūrybos daimono. Puikiai atmenu prieš kokius dešimt metų Viktorijos
Daujotytės man ištartus žodžius: „Nagli, būtinai padarykite savo darbus!“
Visas lietuviškosios humanitarikos laukas nužymėtas Viktorijos Daujotytės pastatytais dvasinių verčių riboženkliais. Profesorė – neginčijama šio lauko valdovė
ir viešpatė – lėtu ir tvirtu aristokratės žingsniu nuolat
apeina šias lietuviškos dvasios valdas iki tolimiausių jų
ribų, įžvelgdama šioje dvasios teritorijoje naujas talento
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ir sielos gyvybės apraiškas, įvertindama tai, kas iš tiesų vertinga, ir paskatindama augti gležnus kūrybinio
talento daigus. Sunku suskaičiuoti, kiek poetų, prozininkų, lietuvių literatūros tyrėjų bei kritikų, kalbininkų,
filosofų, istorikų ir daugybės kitų humanitarikos sričių
atstovų yra Viktorijos Daujotytės mokiniai, su pagarba
ir didžiausiu dėkingumu prisimenantys savo Mokytoją.
Profesorės globojami ir kūrybiškai skatinami, jie išaugo
kaip brandžios asmenybės, kuriomis didžiuojasi visa
Lietuva.
Vienas labiausiai įkvepiančių ir nelygstamą moralinį
autoritetą garantuojančių bruožų yra Viktorijos Daujotytės gebėjimas motiniškai švelniai – vien dėl neformalaus
autoriteto, be jokios pretenzijos į autoritarinį dominavimą – steigti bei saugoti mūsų kultūros hierarchiją atrandant ir išlaikant tai, kas nacionalinėje kultūroje vertingiausia. Kažin kokiu beveik mistiniu būdu Profesorė
moka ne tik paskatinti kūrybai tuos, kurie turi talentą,
bet ir švelniai, neįžeisdama asmens, atkalbėti nuo bergždžių kūrybinių ambicijų talento stokojančiuosius.
Visą lietuviškosios humanitarikos lauką regėdama
kaip vieningą, nesuskaidytą į siaurus paskirų disciplinų
rėžius, Viktorija Daujotytė savuoju neprilygstamu autoritetu formuoja mūsų, humanitarų, taip pat platesnės
akademinės bendruomenės ir visos visuomenės supratimą, kad humanistika nėra tik siaurų mokslinių disciplinų visetas ir kad ji apskritai yra šis tas gerokai daugiau
nei šiaip mokslas. Itin ryškūs Profesorės nuopelnai formuojant platesnę ir konceptualesnę lituanistikos – visos
mūsų humanitarikos šerdies – sampratą.
Skyrium verta priminti labai vaisingą Viktorijos
Daujotytės siekį literatūros mokslą sieti su filosofija,
atrasti šių disciplinų jungtis bei takoskyras. Profesorę
visiškai pagrįstai galėtume įvardyti kaip literatūros filosofijos pradininkę Lietuvoje. Du didžiuosius savo Mokytojus – Viktoriją Daujotytę ir Arvydą Šliogerį – laikau
dviem titaniškomis nacionalinės kultūros figūromis, kurių pastangos brėžti jungtis tarp literatūros ir filosofijos
buvo vainikuotos įstabiais rezultatais: Arvydas Šliogeris
suartino filosofiją ir literatūrą, žengdamas iš filosofijos
pusės literatūros lauko kryptimi, o Viktorija Daujotytė –
žengdama iš literatūros pusės filosofijos lauko kryptimi.
Profesorė – literatūros fenomenologijos ir literatūros hermeneutikos pradininkė Lietuvoje, daugelio kitų savitų
literatūros tyrimo prieigų nužymėtoja.
Bet svarbiausia tai, kad Viktorija Daujotytė – ne tik
literatūros tyrinėtoja, bet ir jos kūrėja – lietuviškosios humanitarikos lauke iškyla kaip giliausios mūsų kultūros
esmės Regėtoja. Jos kalbos ir tekstai visada atsiskleidžia
kaip pranašiškų įžvalgų ir nuojautų, atveriančių mūsų
kultūrinės savasties tvarumo pamatą, šaltinis, pakerintis bei įkvepiantis lengvai užrašytų ir lengvai tariamų
žodžių svarumu.
Lietuviškoji humanitarika, ypač vertybiniai jos riboženkliai, be Viktorijos Daujotytės yra apskritai neįsivaizduojami. Tad garbinga septyniasdešimtmečio proga
palinkėkime mūsų dvasios valdų sergėtojai ir toliau be
juodraščių rašyti savo tekstus ir savo gyvenimą, įkvepiant ir džiuginant mus akvarelišku svariai tariamų žodžių lengvumu.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Žmogus, įkūnijęs
didžiąją savo svajonę
Į SI T I K I N I M Ų G ALIA

M ARI J OS KAKARIENĖS nuotrauka

Gunaras Kakaras – smalsuolis, kuriam pavyko, įveikus
absurdiškų kliūčių prarajas, įkūnyti savo Didžiąją Idėją.
Plėtojant neįtikėtiną svajonę, jaunojo astronomo sumanymas, paremtas nuojauta ir atkaklumu, susiformavo
kaip idėja, kaip gyvenimo tikslas. Galutinis jo rezultatas
šiandien garsėja kaip Etnokosmologijos muziejus – unikalus architektūros kūrinys ir mokslinės minties sklaidos
institucija, kultūros židinys, kuriame užuovėją randa kūrybai atsidavę asmenys.
Iš pradžių drąsus užmojis nuskambėjo kaip nereali
vizija, atsitiktinė idėja, užkariavusi romantiškai nusiteikusio keistuolio sąmonę. Vėliau skeptikų nuomonė keitėsi. Neįtikėtina idėja skleidėsi, ryškėjo konkrečios jos
formos, sukėlusios nusistebėjimą ir, žinoma, kaip įprasta
Lietuvoje, pasėjusios pavydo piktžoles. Šiandien Gunaras su šypsena kalba esąs dėkingas savo kolegoms, kurie
nuolat siekė sugriauti jo sumanymą; rašė skundus, siuntinėjo raštus, aiškinančius, kokią žalą būsimas statinys
padarys „rimtai“ astronomų veiklai. Būtent tokia ataka
prieš Gunarą, jo žodžiais tariant, „buvo pats geriausias
mano idėjų patikrinimas – ar visa tai turi prasmę, ar iš
tikrųjų per toli su savo sumanymais nuklydau?“1. Ugnis,
nukreipta prieš drąsią idėją, ir grūdino, ir kaitino užsi
spyrimą siekti savo tiesos. Dabar akivaizdu: jau niekas
nenugriaus įspūdingo muziejaus statinio, prieš dvidešimt penkerius metus išnirusio Molėtų krašto padangėje.
Bet kalbą apie tai derėtų pradėti trumpa istorine įvykių
apžvalga.

PA Š AU K I M O LI N K

Gunaras – guvus berniūkštis, priartėjęs prie abitūros
egzamino, sumano 1957 m. iš linzių ir vamzdžių pasigaminti pirmąjį Biržų krašte teleskopą. Žinių ištroškęs jaunuolis savarankiškai sumontuotu prietaisu stebi
dviuodegę kometą. Ją piešia, eskizus siunčia mūsų astronomijos patriarchui Pauliui Slavėnui, klausdamas, kur
būtų galima studijuoti astronomiją. Tai buvo pirmas, jau
sąmoningas gyvenimo tikslo pasirinkimas. Vėliau, praslinkus ne vienam dešimtmečiui, jis sako: „Lygiai po 40
metų, 1997 metų balandžio mėnesio dangų papuošia taip
pat labai įspūdinga, plika akimi matoma Heilo-Boppo
kometa. Tik tada aš ją jau fotografavau su naujai gautu

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus teleskopu. Ekspozicijos trukmė apie 20 minučių. Matau netikėtą vaizdą –
per kometos uodegą juda šviečiantis taškas, panašus į
dirbtinius Žemės palydovus. Praskridęs uodegą, pradeda silpnėti ir visai užgęsta. Išryškinus negatyvą, aiškiai
matosi, kaip nežinomas objektas tarsi išnyra iš tamsos ir
po kelių minučių vėl panyra į tamsą.“2 Pasigilinus į reikalą, paaiškėjo, kad tai – atsitiktinis pėdsakas, atsiradęs
galbūt dėl juostos defekto. Tačiau Gunarui – tai intriguojantis nuotykis: „...nieko nėra gražiau, kaip neįminta
mįslė, kaip likusi paslaptinga to pėdsako aura kometos
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nuotraukoje.“3 Taip mąstantis astronomas – dangaus tyrinėtojas iš pašaukimo. Bet grįžkime prie sumanymo, sukėlusio sumaištį ramaus gyvenimo siekiančiųjų galvose.
1969 m. Kulionių kaime, įsikūrusiame ant vaizdingų
Kaldinių kalvų, buvo pastatyta laikina pašiūrė teleskopui ir nutiesta veik 5 km ilgio aukštos įtampos elektros
linija. Tai buvo pirmas žingsnis Labanoro sengirės pakraštyje įkuriant Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir
astronomijos instituto Molėtų observatoriją. Duomenys
rodė, kad čia oro užterštumas mūsų krašte yra mažiausias. Būtent tokios tinkamos stebėti naktinį dangų vietos
paieška buvo nelengvas ir keblus darbas, bet tai – jau
kita intriguojanti istorija, apie kurią vertėtų kalbėti kita
proga.

P R ISILIE T US P R IE V ISAT O S
PASLA P T IES

Kylant VU Molėtų observatorijos sienoms (1970–1973) ir
nuolat žvelgiant į naktinį dangų, Gunaro galvoje sukosi mintys, skatinančios suprasti jo paties veiklos turinį,
dabar jau neišvengiamai susijusį su Žemės, Žmogaus
ir Kosminio pasaulio egzistencijos prasmės klausimais.
Situacija nebuvo palanki platesniems pokalbiams, nuvedantiems į filosofijos lankas: kolegoms astronomams rūpėjo tik viena darbo kryptis – dangų stebinčių prietaisų
duomenys ir akademinio pobūdžio straipsniai. Palankesnės sąlygos humanitarams pradėjo klostytis, kai akademiko Pauliaus Slavėno įkurtas mokslo istorikų sambūris tapo nuolatiniu Astronomijos observatorijos svečiu.
Kaip šio sambūrio mokslinis sekretorius, čia organizuodavau (rodos, nuo 1973 m.) seminarus bei konferencijas.
Šalia Slavėno triūsė astronomas Antanas Juška, geografai
Česlovas Kudaba ir Jokimas Petrulis, matematikas Evaldas Gečiauskas, fizikas Liubomiras Kulviecas, istorikė
Irena Petrauskienė ir kiti kultūrai atsidavę asmenys.
Jie atliko svarbų vaidmenį ugdydami istorinį mąstymą,
apibendrinantį žmonijos patirtį ir skatinantį joje ieškoti
esminių pažinimo pagrindų. Šiame diskusijų, svarstymų sraute Gunaras Kakaras ir jo studijų bičiulis Libertas
Klimka (netrukus pasukęs etnokosmologijos kryptimi)
plėtė savo žinių horizontą, brandino savarankišką, metodologiškai pagrįstą mąstymą. Šiandien jau sunku pasakyti, kada konkrečiai gimė astronomijos muziejaus idėja.
Tačiau turime pripažinti, kad seminaruose ir diskusijose
ant Kaldinių kalvų formavosi naujos mokslinės muziejininkystės samprata, kurią vis ryškiau apibrėžiant, buvo
sukurta savarankiška sritis, susiejanti gamtos ir humanitarinius mokslus.
Dabar, įveikus ilgą ir vingiuotą Etnokosmologijos
muziejaus įkūrimo kelią, Gunaras nusako jo paskirties
kryptį taip: „Visi žmogaus ir žmonijos ryšiai su Kosminiu
pasauliu.“ Jam rūpi, kad muziejus sugrąžintų apsilankiusiems čia Visatos kosmojautą. Savo mintį plėtodamas, jis
kalba apie tris Visatos pajautas (prisilietimus prie Visatos,
kaip pats sako), kurios jį nuolat aplanko. Pirmoji, kai jis,
Biržų krašto lygumų bernužėlis, pakelia akis į žvaigždėtą dangaus skliautą – jis jaučiasi esąs kosminis padaras,
tik kojomis liečiantis Žemę, o jo kūnas plūduriuoja kartu
su žvaigždėmis neaprėpiamoje erdvėje. Sakydamas apie
antrąją pajautą, jis mąsto taip: mūsų gyvenimo trukmė,
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įsiterpusi į Visatos praeities ir ateities milijardų metų kelią – tik nepastebima akimirka; ir čia kyla klausimas, ar
galime gyventi nepakėlę akių į dangų, nesusimąstę apie
Visatos esmę. Trečioji išryškėja suvokus, kad žmogus yra
padaras tarpinėje grandyje tarp atomo ir žvaigždės; jis
žino, kad susideda iš tų pačių elementų kaip ir kosminiai
kūnai, o nuostabiausia tai, kad šis padaras, pasitelkęs
teleskopą ir kitus prietaisus, sugeba aprėpti galaktikas ir
kelti esminius egzistencinius klausimus. Iš tiesų Gunaro
pajautos negali mūsų nejaudinti. Manau, smalsiems ir
išsilavinusiems asmenims jos yra universalios.

SU M A N Y M O K ELIU

Įveikus pradinį observatorijos statybos darbų etapą,
Gunaro pečius užgriuvo pagrindinė visų pribrendusių
rūpesčių našta. Beje, jis nesistengė vengti atsakomybės,
nes įžiūrėjo čia svarbią jaunam astronomui veiklą. Pats
persikėlė gyventi į statybų aikštelę, nes giliai nerti į
problemų sūkurį reikalavo keblios organizacinės
problemos. Sparčiai kilo du bokštai. Netrukus čia
pradėjo veikti pirmieji teleskopai. Mokslo naujienai
pasklidus žiniasklaidos keliais, augo smalsių lankytojų
skaičius. Reikėjo jais tinkamai pasirūpinti: pasakoti apie
astronominius stebėjimus, rodyti instrumentus. Iškilo
poreikis kurti vaizdinių priemonių ekspoziciją ir skirti
šiems reikalams mokslininką specialistą.
Pasitaikė gera proga gerinti mokslo žinių sklaidos
reikalus: artėjo senosios Vilniaus universiteto observatorijos 125-osios metinės. Plečiant VU jubiliejaus renginių
ratą, į Molėtų observatoriją buvo perkelti (1978) senosios
VU observatorijos teleskopai; taip pat paruoštas kol kas
negausus etnografinių eksponatų rinkinys, kurio tematika siejosi su kosminiu pasauliu. Po metų čia atidarytas
visuomeninis muziejus. Nuslopus jubiliejinių renginių
šurmuliui, teleskopus teko grąžinti Vilniaus universitetui. Jų vietą užėmė etnografiniai rinkiniai, susiję su
gamtos kaitos stebėjimais. Reikiami eksponatai, sukaupti
per kraštotyrininkų ekspedicijas, buvo pasiskolinti iš istorikų (iš dabartinio jau Lietuvos nacionalinio muziejaus
lobyno). Atrodo, kaip tik tuo laiku ir gimė terminas etno
kosmologija, įprasminantis įvairiapusius tautos ir Visatos
ryšius; jis tapo ne tik visuomeninio muziejaus pavadinimo ašimi, bet ir tyrinėtojų tekstuose vartojama sąvoka.
Moksliniams tyrimams pritaikytuose teleskopuose
kosminę informaciją kaupia ir apdoroja prietaisai, skait
meniniu būdu užrašantys duomenis. Tad jie negali tenkinti smalsių lankytojų poreikių. Aiškėjo, kad žiūrovams
neįdomu matyti prietaisus, kažin ką užrašančius, ir apžiūrinėti kuklius muziejinius eksponatus; jiems rūpi vis
platesnio turinio klausimai, jie nori savo akimis matyti
planetas, žvaigždynus. Brendo sumanymas statyti atskirą muziejui tinkamą pastatą, kuriame būtų visuomenei
skirtas teleskopas ir gausūs etnografiniai rinkiniai. Paaiškėjo, kad ir tai yra laikinas sprendimas. Gunaro kūrybinė
vaizduotė nesulaikomai veržėsi į priekį. Su bendraminčiais jis svarstė neįprasto statinio idėją. „Natūraliai atėjo
pasaulio medžio įvaizdis. Šio medžio šaknyse – į kalvą
kylančioje požeminėje galerijoje – išsidėsto ekspozicija, o
medžio kamienu – bokštu – kylame į dangų prie aukštai
viršuje esančio teleskopo.“4
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Diskusijos 1975–1976 metais: Antanas Juška ir Paulius Slavėnas; Gunaras Kakaras ir Juozas A. Krikštopaitis

Kliūtys ir problemos, kartais absurdiškos, išryškėjo
muziejaus statybos pradžioje. Kolegos iš Observatorijos
priešinosi. Statyba sutapo su Sąjūdžio pradžia. Gunaras
Kakaras aktyviai įsitraukė į išsilaisvinimo judėjimą: jis –
Lietuvos Sąjūdžio seimo narys ir Sąjūdžio kandidatas į
SSSR liaudies deputatų gretas. Pasinaudoję situacija, rankų nenuleido muziejaus statybos pavyduoliai5. Suprantama, Gunarui nelengva buvo aprėpti iš esmės skirtingo
pobūdžio darbus. Tačiau sumanymo reikalai nesustabdomai riedėjo į priekį.
Oficialiai įsteigus Etnokosmologijos muziejų (1990
kovo 15), jau buvo susiformavusi nauja sąvoka etnokos
mologija, apimanti tautos sukauptas žinias apie dangų,
žvaigždes, metų kaitą ir kitas, susijusias su kosminiu pasauliu, su žemdirbio kasdienybe; be to, ši sąvoka apima
ir dabarties kosmologines įžvalgas, nuvedančias filosofinių pamąstymų link. Sąvoką brandino apie Gunarą susibūrę muziejaus idėjos entuziastai. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, muziejus iš LMA sistemos perėjo į Kultūros
ir švietimo ministerijos sistemą. Čia jis buvo pavadintas
Etnokosmologijos centru, bet netrukus buvo grąžintas
ankstesnis vardas. 1997-ųjų rudenį dangaus stebėjimo
galimybės pakito iš esmės: Gunaro instituciją pasiekė
Lietuvos–Italijos fondo dovana – 40 cm veidrodžio skersmens Mead firmos teleskopas. Po dešimtmečio, gavus
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, prasidėjo
sparti esamų pastatų rekonstrukcija ir papildomų erdvių
statyba (2007–2008); taip pat buvo nupirktas ir sumontuotas antras, daug galingesnis teleskopas, tinkamas
mėgėjiškiems stebėjimams. Galutinis darbų rezultatas –
kosminių tyrimų eros statinys su dviem „skraidančiomis
lėkštėmis“6. Taigi Lietuvoje atsirado neįprastas muziejus.
Kol kas neteko girdėti apie tokios unikalios („kosminės“)
architektūros formos ir turinio statinį kitose šalyse.

D U SU K A K T U V I N IAI E P I Z O D AI

Pirmasis. 2007 m. rugsėjo 21 d. 14 val. prasidėjo rekonstruojamo Lietuvos etnokosmologijos muziejaus kertinio
pamatų akmens ir kapsulės su dokumentais įmūrijimo
iškilmės. Tą saulėtą bobų vasaros dieną šalia betono ir
armatūros tinklų karalystės susirinko būrys žymių ir

nelabai matomų valdžios ponų būrys, lydimas paslaugių
klerkų kuopos. Šalia jų kukliai glaudėsi statinio idėjos puoselėtojai, projekto architektai bei projektuotojai.
Susirinkusiuosius pasveikino muziejaus direktorius ir
muziejaus sumanymo autorius dr. Gunaras Kakaras.
Kalbėjo jo bendražygiai, projekto autoriai ir net kažką
išlemeno klerkai. Kertinio akmens ir kapsulės įmūrijimo
apeigą su senąja lietuvių tradicija mėgino susieti prof.
Libertas Klimka. Tai atlikti su pagarbiu dėmesiu nepavyko, nes niūri oficialių figūrų nuotaika nebuvo palanki
iškilmingai valandai. Simbolinius cementinio skiedinio
„užtepimo“ veiksmus tingiai atliko valdžios vyrai, išvarginti „labai svarbių“ valstybės darbų. Matyt, todėl
katalikų kunigas, apšlakstęs svarbiausią veiksmo vietą,
skubiai užbaigė ceremoniją. Pacituosiu savo žodžius, ištartus šia proga7:
Gerbiamieji renginio šeimininkai ir svečiai, sveikinu
jus, susirinkusius dalyvauti ypatingame įvykyje. Jūs
jau tampate reikšmingo mums įvykio liudininkais,
nes čia ir dabar, formaliai ir realiai yra įamžinami
pirmieji didingo sumanymo žingsniai.
Netrukus, tikriausiai po vienerių metų, šioje vietoje
regėsime tai, kas pranoks puikių formų statinį, nes
būtent čia jauni, žingeidūs protai įgis neformalias žinias, kurių turinys ugdys vaizduotės galias, skatins
pažinti neaprėpiamą Visatą, suprasti kuklią žmogaus vietą nuostabios Kūrinijos pasaulyje. Visa tai
ugdys pilnavertes asmenybes, kokių mūsų gobšių
valdžios nustekentai valstybei labai reikia. Čia, būsimoje išminties erdvėje, žmogus patirs daugiau, nei
gali duoti aukšti diplomai. Čia bus ta vieta, kur neįprasto pavidalo muziejus, kaupdamas pažinimo faktus, istorinius eksponatus, taps tiltu tarp Praeities ir
Ateities. Taip sukauptas patirties lobynas taps mūsų
kultūros pagrindu, mūsų identiteto, nukreipto į ateitį, turiniu. Tad baigdamas tariu – įsidėmėkime šią
dieną. Ji įprasmina ne tik būsimą statinį, bet ir mūsų
pačių gyvenimo turinį.

Antrasis. 2010 m. gruodžio 17 d. Gunaro bičiuliai,
kolegos ir svečiai vyksta į unikalią Kulionyse įsikūrusią
kultūros instituciją, kad jos įkūrimo dvidešimtmečio proga pasidžiaugtų nuveiktais darbais ir daug žadančiomis
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perspektyvomis. Po proginio atnaujintos Etnokosmologijos muziejaus Mokslinės tarybos posėdžio atsivėrė
pastato durys, kviečiančios atvykusius svečius vidun.
Jiems sugužėjus į žemutinę „kosminės“ formos rūmų
dalį, prasidėjo renginys, panašus į ritualinį pagarbinimą.
Svečiai lėtai kilo požemine galerija, kurios pakraščiuose
nuoseklia eile atsiverdavo teminėms ekspozicijoms skirtos erdvės, prabylančios originalių daiktų ir vaizdų kalba apie baltiškos kultūros sąsajas su dangaus šviesuliais
ir metų kaita, su žemdirbių kasdienybe, susipynusia su
įnoringais gamtos ciklais. Eksponuojami dalykai, muziejaus darbuotojams skrupulingai paaiškinant, atvėrė
dėmesingiems eisenos dalyviams savo turinius ir juose
paslėptus prasmių takus.
Ten aukštai, už paskutinės pakopos galerijos, piligrimai pateko į erdvią auditoriją su modernia garso ir
vaizdo aparatūra. Įvykio šventei tinkamai susikaupę
svečiai ir muziejaus bičiuliai susėdo išklausyti muziejaus
įkūrėjo ir direktoriaus žodžio, o įspūdingi vaizdai ekrane
nukėlė dalyvių akis nuo jaukios muziejaus aplinkos, nuo
erdvėlaivį primenančio pastato į naujausius astrofizikų
atradimus neaprėpiamos Visatos erdvėse.
Gunaras nušvietė muziejaus kūrimo epopėją nuo
kadaise nerealiai skambančios idėjos užgimimo iki pergalingos pabaigos. Čia pergalės sąvoka tinka vartoti
apibūdinant vingiuotą ir erškėčiais klotą dviejų dešimt
mečių kelią, kurį teko įveikti nuolat kovojant su bukagalviais biurokratais, su pavyduoliais, įveikiant šimtus
netikėtų trukdžių, dažnai sąmoningai pakišamų.

K Ū R Y B I N IS D UE TAS

Prieš penkiolika metų (2000) muziejuje prasidėjo pastebimi pokyčiai – čia apsigyveno Gunaro žmona Marija. Jaut
rios sielos ir lakios vaizduotės dailininkė kūrė estetinį
aplinkos veidą, kurio bruožai puikiai atspindi Žmogaus
ir Kosmoso ryšį. Aplink sužaliavo rinktinė augalija, sužydo gėlių įvairovė, pasklidusi šalia pagrindinio statinio;
tai paliudijo kūrybos galios reikšmę žmogaus veiklai. Čia
apsigyveno miško gyvūnai: zuikučiai, ežiukai, voveraitės, laputė, kiaunė, pulkelis įvairių paukštelių, nuolat
atskrendančių palesinėti pabertų skanumynų. Fotoaparatai, nukreipti į gamtos grožį, sujungė Mariją ir Gunarą
į kūrybinį duetą. Viena po kitos pasirodo jųdviejų fotoparodos muziejaus interjere. Taip gimė 200 nuotraukų
ekspozicija Tarp dangaus ir žemės, ilgai džiuginusi lankytojus. Dalis jų ir dabar puošia muziejaus erdvę.
Marijos ir Gunaro kelionės Lietuvos keliais bei keleliais stiprino jųdviejų bendrystę, žadino jų kūrybines
emocijas. Jiedu ne tik fotografavo mūsų gamtovaizdžio
turtus, rinko savo gėlynui retus augalus, bet svarbiausia – ieškojo didžiulių riedulių, tinkamų dar vienam
grandioziniam sumanymui – lietuviškam stounhendžui.
Dabar įspūdingas megalitinis statinys pavadintas Lie
tuvos Saulė. Tačiau tuomet iki naujo monumento dar
reikėjo nueiti ilgą ir sunkų kelią. Akmeniniai milžinai,
sveriantys ne vieną dešimtį tonų, turėjo atsirasti muziejaus šlaite. Tai ištisa veiksmų epopėja, įsukusi geranoriškai nusiteikusių rajonų valdžias į akmenų gabenimą,
jų sustatymą; dalyvavo sukviesti skulptoriai bei metalo
meistrai, sprendę sudėtingus meninės raiškos dalykus,
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Kapsulės su dokumentais įmūrijimas, 2007

derinant savo kūrybines potencijas su Gunaro vizija.
Sumanymas buvo tikrai grandiozinis; jis sukėlė bendraminčių susižavėjimą ir skeptikų pašaipas. Šalia fantastinio muziejaus pastato, ant kurio stovėjo dvi ažūrinės
„skraidančios lėkštės“, jau 2014 m. rikiavosi 42 didžiųjų
riedulių figūros, orientuotos pagal ypatingas (kalendorines) saulės kaitos kryptis. Šiandien (2015 m. spalis) galiu
konstatuoti: jau artėja valanda, kai žiūrovams atsivers
moderni požeminė galerija; joje regėsime skaitmeniniais
efektais užpildytą ekspoziciją, išplėtusią edukacines galimybes. Netrukus visas pastato vidaus ir išorės sumanymas, kuriantis kalendorinį 123 akmenų ratą ir Saulės
sistemos modelį, bus taip pat užbaigtas; iškils skulptūra
Žmogus-Visata ir iš metalo nukaltas didžiulis saulės laik
rodis. Šiandien sunku patikėti, kad vienos asmenybės
valia ir nesutramdomos fantazijos galia, įveikusios visas
kliūtis, taps realios kultūros vertybės kūrėjomis.
Deja, Gunaro Marija galutinio rezultato nepamatys.
Netikėtai užklupusi ir sparčiai besiplečianti liga be gailesčio ją išstūmė iš mūsų būrio. Manau, jos sukurti estetiniai muziejaus želdinių bruožai dar ilgai bylos apie
dailininkės pėdsakus, paliktus unikalaus statinio šlaite.

Ž M O G AUS U G D Y M O T E M A

Gunaras seka įvykius mokslo avangarde, ypač kosmoso erdvėje. Jis diskutuoja su bičiuliais, su žiniasklaidos
žmonėmis. Jam viskas įdomu. Jo minčių sraute formuojasi įvaizdžiai, plečiantys jo fantazijos horizontą; kai
kurie vaizdiniai bei intuityvūs dalykai Gunaro kalbos
vartosenoje įsikūrė kaip konkrečios apibrėžtys – są-
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Marija ir Gunaras Kakarai
Naujosios Romuvos poetiniame
renginyje Arčiau žvaigždžių,
2013. K ęs t u či o  S v ėr i o
nuotrauka

vokos. Paminėsiu kelias: Kosminis Protas, Nežinomybė,
Kosminė nežinia. Jos Gunaro intelektiniame pasaulyje
įsitvirtino kaip ašinės kategorijos. Šios sąvokos, kaip ir
kitos nekasdienės abstrakcijos, jam reikalingos aptariant
ryšius su nežemiškomis civilizacijomis, mąstant apie
galimybę aptikti proto giminaičius kosminėje beribėje,
apie kosminę žmogaus kilmę bei pavojus mums,
slypinčius rūsčioje kosminėje tyloje8. Regėdamas paradoksalius dalykus, jis stebisi žmogaus proto galia, bet
taip pat suvokia jo galimybių ribotumą. Pripažinęs, kad
mes dar mažai žinome, dažnai jis sušunka: „Mes dar pašėlusiai daug ko nežinome, net savo kilmės iki galo nežinome!“ Nuolatinis nustebimas – jo veiklos veiksnys ir

džiaugsmas, kylantis suvokus šios esminės proto ypatybės reikšmę kūrybai. Gunaras moka užburti klausytojus,
ypač pakerėti moterų širdis. Kai jis mįslingai pasakoja
apie neaprėpiamas galaktikas ir kai galop, surepetavęs
išraiškingą intonaciją, ištaria „Tai Nežinomybė“, niekas jau
negali atsispirti burtažodžio galiai – klausytojų sąmonė
ekstazės momentu pakyla į metafizines dausas. Pasakotojas bent valandėlei virsta pranašu, o kartais ir burtininku, gebančiu raminti ir gydyti muziejaus lankytojus,
iškankintus civilizacijos žaizdų. Šie gebėjimai – sėkmingos pedagogo ir auklėtojo veiklos prielaida.
Gunarui rūpi jauno žmogaus ugdymo klausimai.
Stebint muziejaus lankytojus, klausantis, ką kalba mo-
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kytojai čia atvestiems mokinukams, jam neramu dėl
mūsų ateities. Jį piktina mokytojų neraštingumas, elementarių pedagoginių žinių ir gebėjimo suvokti vaikišką
smalsumą trūkumas. Savo susirūpinimą Gunaras išklojo
straipsnyje Absoliutus prioritetas. Tekstas buvo paskelbtas leidiniuose Naujoji Romuva, Mokslo Lietuva ir kitur.
Kaip ir reikėjo tikėtis, didesni leidiniai neparodė geros
valios. Niekas neatsiliepė, niekas nesusirūpino. Kaip
žirniai į sieną. Mūsų sugniuždytos visuomenės mentalitetą atspindi pedagogams skirtas savaitraštis Dialogas:
jis atsisakė spausdinti tekstą, keliantį esminius ugdymo
problemos klausimus.

mokslininkai – jie buvo įsitikinę, kad verta aukotis vykdomos misijos tiesai ir dėl jos nešti gniuždančią atsakomybės naštą. Būtent tokie prigimties apdovanotieji kūrė
grandiozinius monumentus, nenykstančius tūkstančius
metų; jie lėmė ir reikšmingus kultūros įvykius, ir civilizacijų istorijos posūkius. Didžių užmojų asmenybes į
priekį vedė jų fanatiškas pasitikėjimas talento galia ir
savosios tiesos verte.
1

2

Pasakodamas apie Gunarą Kakarą, siekiau atskleisti ne
tik jo minčių ir sumanymų pasaulį, bet ir nuopelnus
gimtinei. Jam turėtume nulenkti galvą už Lietuvai padovanotą unikalų protą šlovinantį monumentą. Vardan
didžiosios tiesos, kurią regėjo kosminės minties muziejaus Idėjoje, jis paaukojo ir ramų asmeninį gyvenimą, ir
karjeros perspektyvas mokslo ar politikos baruose. Šalia
jo visuomet stovėjo bičiuliai ir bendražygiai, pasirengę
padėti, tačiau tik jis vienas, nebodamas kliūčių ir jokių
gundančių kompromisų, veržėsi į priekį, savojo Tikslo
link. Ir štai prieš mus išniro Etnokosmologijos muziejus
tarsi neįtikėtinu būdu atskriejusi nežemiškų civilizacijų
dovana, neišvengiamai tampanti Lietuvos kultūros vertybe. Visuomenei jos reikšmę dar teks įsisąmoninti. Deja,
nedaug kas pastebėjo, kad žmonijos istoriją kūrė ne tik
karo meno virtuozai, bet ir didžiųjų religijų kūrėjai bei

3
4

5

6

7

8

G. Kakaro pokalbis su žurnalistu Algirdu Butkevičiumi – Biržų
rajono laikraštis Šiaurės rytai, 2013, gruodžio 21, Nr. 146 ir gruodžio
28, Nr. 147.
Ten pat.
Ten pat.
Etnokosmologijos muziejaus statinį pagal architekto Vytauto
Lisausko sumanymą sudarė du metalinių konstrukcijų bokštai ir
du rombo formos pastatai, sujungti požemine aukštyn kylančia
galerija. Statinį buvo numatyta įkurti atokiau mokslinės Molėtų
observatorijos – šalia Kulionių piliakalnio. Jis buvo pastatytas
1990 m. Iš pradžių statinys buvo pavadintas „Specialios paskirties
astronominiu paviljonu“.
Fizikos instituto darbuotojų grupelė pasiuntė kolektyvinį skundą
Sąjūdžio vadovybei; rašte prašoma G. Kakarą pašalinti iš sąjūdiečių
ir pabrėžiama, kad, pasižymėjęs mokslui „kenksminga“ veikla, gali
būti pavojingas ir išsilaisvinimo judėjimui.
Pastatą, apžvalginę aikštelę 40 metrų aukštyje ir požeminę galeriją,
lankytojus nuvedančią į salę, suprojektavo architektai Ričardas
Krištapavičius ir Andrius Gudaitis. Itin sudėtingus darbus atliko
Lietuvos statybų firma Mitnija.
J. A. Krikštopaitis. Etnokosmologijos muziejus pasirengęs naujovėms //
Mokslo Lietuva, 2007, spalio 4–7, Nr. 17 (373), p. 14.
Apie tai G. Kakaras pasakojo žurnalistui A. Butkevičiui – Šiaurės
rytai, 2013, gruodžio 21, Nr. 146.
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„Buvau kareivis,
o dabar – poetas“
Paulių Širvį prisimenant

rOMUALDO R A K AUS K O nuotrauka, 1968

Vadinsiu jį Povilu – pradėta vardyti Paulium vėliau,
literatūriniuose sluoksniuose. Dirbdamas redakcijose
Rokiškyje ir Pandėlyje, jau po karo, pats sykiais ėmė
pasirašinėti Pauliumi, tačiau šiaip visiems seniems pažįstamiems jis – tik Povilas. Anot žmonių, taip krikštytas
ir į metrikas įrašyta. Kas paakstino jį kiek pakeisti vardą? Manau, kai buvo išvežtas į Vokietiją darbams: ten
jį mergaitė šaukdavo Paulium. (Povilas – neištarė, taip
man po karo prisipažino.) Jam patiko, nes girdėjo iš mylimos lūpų. Draugą neblogai pažinau – buvo protingas,
bet kartu ir romantiškas naivuolis.
Alfonsas Krasauskas,

rašytojas, jaunystės bičiulis

Povilą prisimenu iš vaikystės: nediduką, kresną, nuolat
besišypsantį geltonplaukį. Toks jis pasiliko man ir visą
gyvenimą. Kiekvienas susitikimas su juo buvo malonus,
nes jo nuoširdumas, optimizmas ir rūpestis kitais išsklaidydavo kad ir blogiausią nuotaiką. Vaikystėje jis labai
mėgo skaityti knygas, o ypač garsiai, kai kiti klausydavo.

Stengėsi kiek sugebėjo skaityti raiškiai. Dažniausiai jam
tai pavykdavo, kai pats graudulingu balsu skaitydavo
tas jaudinančias knygos vietas, tas balsas, man atrodo,
išliko ir vėliau, kai jis, jau žinomas poetas, skaitydavo
savo eilėraščius.
Dažnai užeidavau pas jį, kai pokario metais gyveno
Rokiškyje Respublikos gatvėje pas savo vaikystės draugą
Alfonsą Krasauską. Kamaraitėje, taip Povilas vadindavo savo kambarėlį, jis niūniuodavo kokios nors dainos
melodiją ir rašė eilėraščius. Užsiminus apie eilėdarą, nesigilindamas atsakydavo: „Poezija – tai viskas kartu: ir
tvarka, ir skambesys, ir jausmas.“ Ir iš tikro – iš jo posmų
sklido toks paprastumas, kurį visi suprato, kuris dažnai
traukė džiaugsmo ir liūdesio ašaras.
Daug kartų teko jį stebėti literatūros vakaruose.
Didelio įspūdžio nepadarydavo jo išvaizda, manieros,
įžanginė kalba, tačiau viską lemdavo virpančiu balsu
skaitomi eilėraščiai.
J u o z a s  P r a n c k ū n a s ,

žurnalistas, bendradarbis
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Povilas už mane buvo šiek tiek vyresnis. Vakaruškose
jis baisus dainininkas buvo. Jau kur jis – ten ir jo brolis
būdavo, o visi kalba: Širviai atėjo, tai dabar šviesos nuo
dainos ges.
Kai kolūkiai susitvėrė, mane pasiuntė į brigadininkų kursus, o jis buvo Tarybinio Rokiškio korespondentas.
Tada ir susitikdavom. Taip mums susiėjo, kad visą mėnesį gyvenom kartu – pas Alfonsą Krasauską. Ateina, būdavo, kariška miline apsirengęs, o kai miegot reikia – pasideda po galva šūsnį laikraščių, ta miline apsikloja. Dar
iš karo nebuvo nusivilkęs to drabužio. O po karo nebuvo
kuo apsirengti. Šeimininkai – tie irgi nieko gero neturėjo. Duona buvo su kortelėm, viskas buvo su kortelėm.
P e t r a s R a m a n a u s k a s , jaunystės draugas

Poetą Paulių Širvį pažinojau nuo 1949 metų, kai jis dirbo Rokiškyje. Kartu su mano broliu Petru atvažiuodavo
pas mus į tėviškę – Aleksandravėlę. Tada buvo jaunas
kaip laukų vėjas berniokas, besišypsantis, su kareiviška
apranga. Jau gerokai vėliau, gal 1974 metais, atvažiavo į
susitikimą su kraštiečiais kultūros namuose. Buvo labai
susijaudinęs, kalbėjo su tėviškės žmonėmis, visus bučiavo, glamonėjo. Sakė, kad jaučiasi lyg kitame pasaulyje.
Ir visą laiką jo akyse žvilgėjo ašaros.
Išvažiuodamas jaunystės draugui eiguliui Nevelskiui pasakė: „Nekirsk, Kazimierai, beržų.“
Va l e r i j a  R a m a n a u s k a i t ė-G a u d z i e n ė

29

Pažinau Paulių nuo pat vaikystės, kadangi mes augome
viename kaime – Degučiuose. Gimė Paulius prie Dusetų – Padustėlio kaime, kur jo tėvas buvo susikeitęs ūkiais
su broliu Urbonu, bet po kelių metų atsikeitė atgal, ir
Paulius užaugo savo tėvų gimtajame Degučių kaime. Pačioje vaikystėje Širviokus ištiko didelė nelaimė – išmirė
jų tėvai. Povilas su jaunesniu broliu Levonu liko visiški
našlaičiai. Labai vargo, parsisamdydavo už menką algą
piemenauti. Vėliau bernavo, lenkė nugarą prie sunkiausių darbų. Tačiau Paulius visą laiką troško mokslo. Bet
kaip jam, vargšui, to pasiekti? Galų gale jam pavyko
įstoti į Salų Žemės ūkio mokyklą. Vienas iš studentų
pastebėjo, kad Paulius per pietus graužia duonos plutą
ir neina į valgyklą valgyti, nes neturi kuo užsimokėti.
Tuomet draugai susitarė ir užmokėjo valgyklai, kad jis
galėtų maitintis kartu su kitais. Vėliau Paulius, siekdamas aukštesnio mokslo, išvyko į Vilniaus karo  mokyklą.
Pradžiai paprašė manęs paskolinti pinigų. Aš daviau 25
litus ir pasakiau: mokinkis laimingai, nereikia jokio grąžinimo. Bet čia mokslą nutraukė užėjęs karas ir mano
ryšiai su Povilu nutrūko.
A n t a n a s S i n i a u s k a s , jaunystės draugas

Mes kartu lankėme Aleksandravėlės pradinę mokyklą.
Dar lankant pradžios mokyklą, vienas po kito mirė jo
tėvai. Tuomet vaikus paėmė globoti Pranas Striungys,
kuris dirbo Širvių žemę ir išlaikė mažamečius Leoną ir
Povilą Širvius. Vėliau Širvių ūkį perėmė Povilo motinos
brolis Pranckūnas. Paūgėjus Paulius išėjo tarnauti pas
ūkininkus. Jis norėjo užsidirbti pinigų ir toliau mokytis.
Iš mažens buvo labai gabus berniukas.
B r o n ė S t r i u n g i e n ė

Poezijos pavasario šventė
Palemone, 1975; pirmas iš
kairės – Paulius Širvys
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Pokaris. Rokiškis. Gimnazijos salė pilnutėlė smalsių
moksleivių. Išėjo jis – jaunas, šviesiaplaukis, pasižiūrėjo
į salės tolį ir graudoku, bet jaunatvišku balsu pradėjo:
Guliu po rudenio dangum žvaigždėtu
Krūtinę žaizdos degina ugnim.
Greit pasaka melsvų akių mylėtų
Išblės kaip trumpas sapnas su manim.
Tuos posmus įsiminiau visam gyvenimui. Ką skaitė
kiti – neįstrigo, o Pauliaus Širvio... Net pati ėmiau rašinėti... Jis dirbo redakcijoj, aš buvau gimnazistė. Artimai
nebendravom. Tik nusifotografavom kartą visi literatai,
pasisodinę Paulių vidury. Ir tiek. Gal 1955 metais atvažiavau į Vilnių – į kažkokį jaunimo festivalį. Sužinojau,
kad Rašytojų sąjungoj bus literatūrinis vakaras. Nuėjau
pavėlavus. Slinkau artyn prezidiumo, ieškodama vietos
atsisėsti. Paulius sėdėjo gal kokioj ketvirtoj eilėj. Ir štai,
pamatęs mane, pakilo iš vietos. Pertraukęs kalbėtoją, ėmė
visai salei mane pristatinėti, kvietė sėstis šalia jo.
– Rokiškietė atvažiavo! – mojuodamas rankom,
džiaugėsi garsiai visiems. Susigėdau garbingos publikos akivaizdoje.
1964 metų liepą su būsimu vyru dailininku Eriku
Varnu ėjom susirašyti į metrikacijos biurą netoli Petro
Cvirkos paminklo – matome, ateina Paulius su puokšte rudų gvazdikų. Ir laukia. Kad jis sveikins mus, net į
galvą neatėjo. Visi sėdėjom kas sau tyliai... O  po to jau
gatvėje pasiūlė eiti į restoraną, bet ir mūsų, ir liudininkų,
ir Pauliaus kišenėj nebuvo nė kapeikos.
Vėliau poetą dažnai sutikdavau gatvėj, pasikalbėdavome.
– Tas gėles vestuvėms priskyniau miesto klomboj, –
pasisakė Paulius.
Vienąkart man namuose kažko pasidarė vieniša ir
liūdna. Dar buvo žiema, užklojusi visą Vilnių giliu snie-
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gu. Iš Žvėryno išėjau į Muziejaus (dabar Vokiečių – red.)
gatvę, pasiguosti jam – Pauliui. Pasibeldžiau, įėjau ir išsigandau. Sienos buvo aprūkusios, visur nubyrėjęs tinkas.
Lovoj raitėsi serganti Pauliaus pažįstama, vėliau žinoma
poetė. Tikra landynė... Bet mes susėdome kalbėtis. Paklausė, ar turiu pinigų. Paprašė vyno. Nupirkau du pigaus vyno butelius. Vieną paslėpiau už nespėjusių sudegti knygų, o kitą atsidarėm. Aš gėriau iš mažytės taurelės,
o poetas įsipylė į stiklinę. Ir kalbėjomės per visą dieną, kol
sutemo. Per tą laiką spėjo išsimiegoti viešnia, spėjo ateiti
Rašytojų sąjungos komisija pažiūrėti gaisro padarinių ir
atvažiuoti poeto dukra Dangė. Ji paskaičiavo tėvo skolas
ir apsibarė: „Vis žmonės ir žmonės...“ Visi išvažinėjo, o
Paulius vis pasakojo. Labiausia apgailestavo, kad dingo
daug jo rankraščių, knygų, kad niekur nebėra Eriko Varno piešto portreto. Išėjau temstant. Palydėjo, išbučiavo
vis kartodamas: „Tau turbūt dabar kažko labai sunku.“
Iš tikrųjų buvo sunku, bet pabuvus toj sudegusioj
„skylėj“, geriant ir nė vienam nepasigeriant, iš širdies
pasikalbėjus apie viską, palengvėjo ilgam.
Paskutinį kartą matėmės Raudonojo kryžiaus ligoninės kieme. Buvo pats obelų žydėjimas. Erikas vėliau dar
lankėsi pas jį, ruošėsi lipdyti medalį, bandė atkurti piešinį. Atėjo ruduo ir žiema. Nebeteko susitikti. O pavasarį
išgirdom apie poeto mirtį.
A l d o n a  L a g u c k a i t ė-V a r n i e n ė

Dirbdamas Pandėly kaip žurnalistas, Paulius atvažiavo į
vieną kaimą. Užėjo į seną apleistą fermą, kur dirbo vien
seni žmonės. Žiūri – tarp jų viena jauna šėrikė. Paulius į
ją įsistebeilijo. Paklausiau jo, ar jis tik neįsimylėjo merginos. O jis, daužydamas ranka į gardą, ėmė deklamuoti:
Vai, ne rūtas mėtas laisto –
Kiaules šeria mergina.
Jei žodelį tarus leistų,
Pabučiuočiau, ir gana...
Kitą kartą kartą ėjome trise lauku. Priėjom upelį, kuris pavasarį buvo ištvinęs. Teko šokti per jį su kartim. Aš
bijojau, bet Paulius vis drąsino. Ir peršokau.
I r e n a  D a u d žv a r d y t ė

S t a s y s  K r a s a u s k a s . Draugiškas Pauliaus Širvio šaržas, 1955

Ak, ežerai ežerėliai! Dangiškai tyros akys, skambūs kaip
Pauliaus Širvio posmas jų sėliški lietuviški vardai. Kiek
jų supa gimtąjį poeto sodžių! Keležeris, Degutis, Miškinėlis, Javydis, Pailgis, Kumpuolis, Eglinėlis, Zirnajys,
Ilginėlis, Dervinis, Dirdų, Trumponių... Pagaliau Sartai – ilgūnėliai Sartai, savo nuostabiu grožiu užgavusieji
pačią gimstančio poeto širdies opumą ir vėliau su meile
jo apdainuoti. Šitas ilgužis žydras kaspinas, sakytum,
pasakų laumyčios kaprizingai numesta juosta, nutįsęs
nuvingiavęs per keliolika kilometrų, – viename jo gale,
Padustėlio kaime, Povilą motina pagimdė (ten apie porą
metų gyveno). Kitame gale – Degučiai, jo tėvo, senelių
prakaitu ilgąmet laistyta žemė, kur ir patsai poetas už-
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augo, suvyriškėjo ir iš kur išėjo pasaulin. Čia šilai šileliai,
giraitės ir alksnytės, pušynėliai ir beržynai, begalė kitokių pakriaušių krūmų, alkų ir miškelių – Degučių šilalis,
ramioji Ratyla, aidingieji Aukštarai, Ratuokliai, Kūdros,
Karvelynė, Sokiškės, Naujadarai, Būdakalnis, Karvelbalos... Iš jų, būdavo, su rasotomis aušromis, skaidriais
saulėtekiais plūste plūsta paukščių lalesys, žaismingai
gražios meilės giesmių variacijos. O vakarais su ta nuostabia gamtos gaida melodingumu jau rungiasi galinga
kaimo bernų ilgesio daina.
Alfonsas Krasauskas

Kiekvienas turim savo kelią, kelio pradžią, savo pasakų
šviesų namelį. Ir mus vilioja tolių toliai, aukščių aukščiai,
bet mes ir vėl sugrįžtame namolei. Į savo pradžią – kaip
iš dausų atgal sugrįžta paukščiai.
Mano kelias su berželiais, pušynėliais, su tyliais
liūdnais smūtkeliais prie upelių – šaltinėlių veda giriom
pro Sartus nuo Padustėlio. Nuostabus kelias! Galima
būtų ir uždainuoti: „O Sartai, jūs Sartai mėlynieji, su
tuo klyksmu žuvėdrų liūdnuoju...“ Bet čia tik mano kelio pradžia. Padustėlio kaime aš gimiau, o išėjau į didįjį
vieškelį iš Degučių kaimo, kitame gale Sartų ežero, netoli Bradesių, Keležerių, Mieliūnų, Jovydžių, Guotinės,
Skaistinės... kur dunkso Pasarčių, Ratuoklių, Aukštarų,
Ratylos miškai, kur skamba ulba Mergavonių, Lingavos,
Suokimbalos, Karvelbalos, Karvelynės brūzgynai.
Ne su visais suminėtais kaimais Degučių ribos susisiekia. Aš tik norėjau atkreipti dėmesį, kokie gražūs šių
apylinkių pavadinimai...
P a u l i u s  Ši r v y s . Iš autobiografijos

Gražioje aukštumoje prie Karvelbalų, tarp baltuojančių
beržaičių kepurių, stovėjo sodybėlė – viengalė gryčiutė
ir ūkinis trobesys; jų sukrypusiais stogais kiaurai lakstė ir švilpavo vėjai – mat šeimininkas jau gerokai prieš
mirtį negalavo. Poeto motina, kokia dvidešimčia metų
jaunesnė už tėvą (anuomet vyrai paprastai vesdavo gerai
įmetėję), ūkyje buvo nepraktiška ir netrukus išėjo į miestą tarnauti (ten po metų kitų pasimirė). Abu berniukai
liko namie – ūkelio nuomininkų priežiūroje. Bemaž visas
vasaras abu išleisdavo ganyti bandos pas turtingus gaspadorius, vėliau patys parsisamdydavo už pusbernius.
„Pakariauti“ Širvio Poviliokui buvo tarsi prigimties gaivalingas šauksmas, jis, regėjos, pasijusdavo savo
natūralioje stichijoje. Jo vikrumas, išradingumas, nesenkantis gyvybingumas ir, nepaisant kai kurių nesėkmių,
visada giedra, linksma nuotaika, kitų akivaizdoje pranokdavo tikrovę. Aš nemačiau, bent neprisimenu, jo
ašarų. Svarbiausia turbūt – drąsa, ryžtas ir narsumas; net
išdaigos, bet be pikto prado. Tokį būdo bruožų derinį,
manau, nelengva užtikti. Kitiems ligi jo toli šaukia. Geras pramaniūgas, taip, siaustas, kur ne, dargi kvadratu
pakėlus, – tik ne piktanoris padauža.
Poviliokas visada vienas pirmųjų, nors daugelis
aistrių žaidynių ar peštynių dalyvių už jį ir vyresni, ir

Poeto dukra Dangė – pradinių klasių moksleivė, apie 1960.
PAULIAUS ŠIRVIO nuotrauka

tvirtesni; visuomet puola su priešakiniais, traukiasi su
paskutiniais, ūpais net pakomanduoja, nors apskritai šito
nemėgo; niekaip ir niekad jis neprisipažins sau pralaimėjimo ir niekam neperleis pergalės. Berniukas visa savo
esme, būdavo, pasineria mūšio, kovos ar aistringo veikimo sūkury, kada nė viena jo sielos dalelė, fizinė skaidula,
jėgos bei aktyvumo spyruoklė nelieka neįjungta.
Alfonsas Krasauskas

Atėjau į lietuvių diviziją per garsųjį mūšį prie Šiaulių.
Miestas degė ir ėjo iš rankų į rankas. Priešas žūtbūt stengėsi pro čia prasiveržti iš Kuršo ir susijungti su Rytprūsiais. Bet atkando dantis – „tigrai“ ir „panteros“ liepsnojo
miesto prieigose. Pražygiavome per visą žemaičių žemę,
nugrūdome vokiečius į Nemuną. Lietuviai kovėsi kaip
liūtai. Nepadėjo priešams nei Karaliaučiaus karo mokyk
los kariūnai, nei nuo Varšuvos permesta jų garsioji Geringo tankų divizija.
Keltis per Nemuną neteko. Atėjo naujas įsakymas ir
mes patraukėme atgal per išlaisvintą Žemaitiją į brolių
latvių žemes – į Kuršą, kur dar įnirtingai priešinosi apsuptos priešo jėgos.
Buvo labai lietingas ruduo.
P a u l i u s  Š i r v y s . Iš eseistikos apie karą
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Kažkas apie Paulių Širvį pasakė – girdi, tai mūsų Jeseninas. Kokia banalybė! Poetas buvo per daug savitas,
kad galėtų būti į ką nors panašus. Be to, jis niekada ir
nieko nemėgdžiojo. Tai buvo ir liko Paulius Širvys, vienintelis ir nepakartojamas, dainuojamas ir deklamuojamas, mylimas ir skaitomas. Tiktai be didžiulės gamtos
dovanos – poetiškos natūros, jis giliai širdyje nešiojo ir
savitą, karo baisumų įskiepytą, draugų krauju sutvirtintą eilinio kareivio garbės kodeksą, kurio šventai laikėsi
visą gyvenimą.
Tą kodeksą jis ne tik žinojo atmintinai, jis nuo pat
jaunystės jį tobulino Viniaus pėstininkų karo mokykloje,
patekęs vokiečių nelaisvėn ir šerdamas Prūsuose feldfeberio kiaules, jis tobulino jį slapstydamasis draugų pašiūrėse ir daržinėse, kol pagaliau tas studijas užbaigė Šešioliktosios divizijos žvalgų kuopoje. Du kartus pabėgti
iš nelaisvės ir du kartus sugrįžti pas fronto draugus –
tai aukščiausias tokių mokslų gyvenimiškos akademijos
įvertinimas.
V y t a u t a s  P e t k e v i či u s , rašytojas

Širviukas buvo itin jautrus užgaulei, pažeminimui, abejingumui ar neatidumui iš šalies, iš kitų (vaikų ar suaugusiųjų) pusės. Tuomet jis darosi uždaras, tylus. Nieku
būdu nesistengs, būdavo, aniems prisigerinti ar pataikauti, bet kokia kaina pelnyti kieno dėmesį. Kad ir kaip
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nukentėjęs, nesiekia, nebando ieškoti kitų užuojautos,
užtarimo. Ir atvirkščiai – pačiam užjauti kitus, kam nors
padėti, pagelbėti draugui ir bet kam bėdoje, kai tik pajus, kas benukentėtų, kas neteisingai būtų vertinamas ar
smerkiamas, – vėl Širvioko būdingas charakterio bruožas. Apskritai drąsesnio bernioko, vėliau ir vyro, aš gyvenimo kelyje iš kraštiečių nesutikau.
Žinoma, aš nenoriu pasakyti jį buvus be ydų, nelyginant Botticelli angeliukas. Anaiptol. Prorečiais, būdavo,
pasitaikys iš jo pusės neteisingų psichologinių ar jausminių reakcijų, nepagrįstų supykimų, neteisaus elgesio
kitų atžvilgiu, smerktinų paauglystės išdaigų (kaip sodų
aplankymas ar panašiai), bet tai liko greičiau nežymios
išimtys, sąlygotos beglobiškumo ir brendimo amžiaus,
jo tikrai žmogiškam, nors ir keistokam būdui. Niekur
Širviokas neįsivels tyčia į muštynes, bet užkliudytas niekad, būdavo, be grąžos ir nepaleis (kas jį pažino – pats
vengė, ir pamatuotai!), už teisybę eis iki galo – niekas jo
nesulaikys, kol kruta gyvas. Net ir gerokai pyktelėjęs,
jis niekad niekam nelaikys, – kaip mūsų žmonės gražiai
sako, – pykčio. Nenešios akmens užantyje.
Kada beprisiminčiau mūsų paauglystę – man prieš
akis kaip gyvas iškyla ir stovi, lyg ką tiktai susitikus,
Širviukas. Neaukštas bernaitis padėvėtu rūbeliu; įdėmiai
žvelgia žydros akys, sakytum du giedrųjų ežerų lašai,
dažniausiai jos vos vos primerktos dėl vidinio susijausminimo ar džiugesio, pasitenkinimo esama valandėle ar
dėl to, kad berdavo nekaltos pašaipėlės žiburiukus – pašaipėles ir savo paties, ir kitų, visos aplinkos, atžvilgiu;
pašiauštas kaip baltas linas plaukų kuokštas; akimirkai tarytum sustingusi nerūpestinga veido išraiška arba
plati šilta atvira šypsena. Ji paprastai geranoriška, bet
su niekuo nepalyginama, – žodžiu, priešais tave tikras
saulabruvis pasakų vaikinukas. Reta, kad jo veidą žmonėms matant užlietų liūdesio rūkana, rimties tingulys,
rūpesčio šešėliai, bet rečiausiai – kad iškreiptų pykčio
kaukė, netgi peštynėse (šiuo atveju jis atrodė tik rimtas,
susikaupęs). Minėti bruožai išliko būdingi jam ir jaunystėje, ir vėliau.
Peržiem Povilas, būdavo, gyvena namie, prie nuomininko. Širvio trobelėje buvo tokia nedicka kamara su
įėjimu iš priemenės, kur jis, galima sakyti, įsiviešpatavo
vienvaldiškai (paaugęs patsai jau tvarkė savo ir brolioko
likimą, kaip ir santykius su naujuoju nuomininku Norba
Mekšėnu). Ten mudu praleisdavom ištisas valandas. Pirmiausia pasipasakojam, ką katras aptikęs, sužinojęs, kokią spaudą bei knygas skaitęs. Poviliokas troško mokytis toliau; būdavo, apgailestauja, kremtasi, kad nėra tam
sąlygų. Vis dėlto nebus perdėta pasakius, kad Širviokas
visą žiemos pusmetį nesiskirdavo su spausdintu žodžiu
(dėl to turbūt ir neištvirko, nors be globos). Tik kada ne
kada, dažniau šventvakariais ir sekmadieniais, jis, būdavo, pasirodys kaimynuose, pas draugus. Jo lavinimasis
vis labiau krypo literatūrinėn pusėn.
Tuomet ir paskum, jau brendimo metais, rūpėjo
mums bet kokiomis sąlygomis likti gerais patriotais –
išradingais, atkakliais, pasiaukojančiais kaip lietuvių
knygnešiai, pasišventusiais pareigai ir tautai kaip kunigaikštis Margiris, Zubrys, Mantas, Alfas; norėjome būti
skriaudžiamųjų gynėjais – kaip Spartakas, Pugačiovas,
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Blinda; vylėmės nepalūšią, ištikus negandai. Tuomet
gimė taip pat mūsų pasiryžimas bet kokioje situacijoje – negandų dienomis ar kasdieninėje veikloje – likti
ištikimiems tiesai, gėriui, meilei ir žmogiškumui, sekant
Sokrato, Žano Valžano ir tam tikra prasme, net Don Kichoto pavyzdžiu. Tie teigiami pradai bei bruožai išliko
jo viduje visą laiką, bent jau kaip mielas, geidžiamas,
tegul kiek nutolęs ilgesio žiburėlis. Tiesą sakant, Povilas
širdies giluma išliko jaunas – idealistas ir tiesus, romantikas ir užsispyrėlis, svajotojas ir naivuolis, šlovinantis
gėrį ir drąsus pramuštgalvis, visuomet sklidinas dvasios
nerimo, – žodžiu, išsiskiriantis, nepakartojamo būdo, savita asmenybė.
Ar įžvelgiau draugo sieloje disharmonijos momentus, ar pastebėjau neigiamų jo būdo bruožų? Taip, be abejo. Tačiau nė vienu jo gyvenimo tarpsniu, kol buvo mūsų
padangėje (iki 1953 m.), tie bruožai neišlįsdavo aštriais
spygliais į paviršių tiek, kad trukdytų bendrauti, kad
suardytų mūsų bičiulystę – jie, trumpam prasikalę, tuoj
pat būdavo nusmelkiami kilnesnių jausmų ir poelgių.
Apie Povilo pasikaprizijimus, o retais atvejais dar
nepastovumą, nevalingumą liudija kad ir toks iš pažiūros nereikšmingas atsitikimėlis. Šeimininkė, pas kurią
gyveno, iškėlė jam mintį susitaupyti valiutos, kad ir padedant po truputį į taupomąją kasą, – galės sukrapštyti
padoresniam kostiumui. Teturėjo tokį žalsvą treningėlį.
Vaikinas su užsidegimu įsipareigoja sau nebeišleisti visos algos – vengs pirkeliotis niekniekius, atsisakys dažnesnės taurelės. Užtat paskum nusipirks ką geresnio
apsitaisyti. Pinigų apskaičiuotą likutį po kiekvieno atlyginimo pasidėsiąs pas šeimininkę: neduok, sako, net jei
ir prisispyręs prašysiu, tuo labiau, išgėręs...
Vieną sykį herojus susilaikė nepaprašęs, kitą... O 
trečią, ketvirtą neiškentęs jau paprašė. Negavo, suprantama. Ir štai vieną gražią dieną jau truputį užmynęs
buteliuko kamštį, pareikalauja iš šeimininkės kelių červoncų, ir ne juokais – su teisių išguldymu gan grubiai,
įžeidžiamai. Aišku, po visa ko vyrutis iš širdies apgailestavo, bet – per vėlai...
Alfonsas Krasauskas
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Prisimenu, kaip Paulius sykį atėjo pas mane su dvylika
šimtinių rankose.
– Tu viską gali, padėk man jas iškeisti.
– Bet iš kur jos pas tave po šitiek laiko atsirado?
– Įdėjau tarp knygos lapų ir užmiršau, o dabar ji pati
nukrito nuo lentynos ir pabėrė.
Pinigai jau antri metai buvo pakeisti ir nebuvo jokių
šansų juos paversti naujais. Tačiau prašomas aš dėl viso
pikto paskambinau finansų ministrui Romualdui Sikorskiui ir papasakojau jam šią linksmoką istoriją.
– Kas taip padarė? – paklausė ministras.
– Paulius Širvys, – atsakiau. – Jūsų divizijokas.
– Tik jis taip ir galėjo padaryti. Mes kaip nors kitaip
jam padėsim, o keist nekeisim. Tegul užeina.
Po kelių savaičių Pakruojyje organizavome literatūros vakarą, pasikvietėm ir Paulių Širvį. Žmones mus apipuolė autografų, o Paulius ėmė teisintis, kad paskutiniu
metu neišleidęs jokios knygos, todėl neturi ant ko pasirašyti. Paskui kažką prisiminęs, išsitraukė keletą šimtinių ir ėmė jas dalinti skaitytojams kartu su autografais.
Manęs tai nė kiek nestebino, tik linksmai nuteikė
jo neeilinis išradingumas. Jis toks ir turėjo būti – kitaip
nebūtų Paulius Širvys. Dabar tie autografai tapo muziejine retenybe.
V y t a u t a s  P e t k e v i č i u s

Paulių Širvį pirmąsyk pažinau 1945 m., man tada buvo
tik septyniolika metų. Vyko pasiruošimas rinkimams, ir
mes, keletas kaimo merginų, buvome pakviestos puošti
salės rinkimams. Tai buvo mokyklos patalpose, Vilkolių
kaime. Pynėme vainikus ir kitus darbus darbavomės. Ir
atvyko aktyvistai iš Rokiškio apskrities ir Panemunio
valsčiaus. Tarp jų buvo ir jaunas, šviesiaplaukis vaikinas su randu veide. Jis dėvėjo kariškais rūbais, o ant
krūtinės buvo matyti blizgančių medalių. Kaip vėliau
paaiškėjo, tai buvo Paulius Širvys. Į  dienos pabaigą tas
kareivėlis atnešė įvairių plakatų ir dalino visoms mergaitėms, bet kada priėjo mano eilė, tai jis pasakė, kad šitai
mergiotei – šiai mėlyniotei – tai ant pabaigos. Mat aš dė-

Pauliaus Širvio
laiškelis poetui
Jonui Šiožiniui,
Vilnius, 1962
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vėjau mėlyną megztuką, ir man padavė paskutinei. Bet
jis buvo gražesnis už kitus. Man pasidarė nejauku, nes
kitos merginos man replikų pabarstė, matyt, sako, jam
labiau patikai. Užbaigę tos dienos darbus, išsiskyrėme.
Tą patį pavakarį, net nustebau, kai pamačiau, kad į kiemelį pasuko du vyrai. Tai buvo mūsų seniūnas ir tas pats
kareivėlis, kuris mane mėlyniote vadino. O mano mama
labai nudžiugo, pamačiusi kareivį ateinant, nes dar labai tebelaukė pasirodant iš karo grįžtančo savo sūnaus,
tai yra mano broliuko. Paulius tuokart atėjo drauge su
apylinkės pirmininku prašyti manęs, kad kitą dieną vėl
ateičiau padėti paruošti salę rinkimams. Neilgai pasėdėjom, truputį pašnekučiavom ir jie išėjo. Tai buvo pirmas
jo apsilankymas mūsų trobelėje.
A l f o n s a Že g l i ūn a i t ė -L i o l i e n ė

Aš vis dar tebekliedu. Nežinau net pats, ką darau. Bet tai
ne aš, tai tik mano širdis, nusivylusi gyvenimu, klieda, tai
tik ji dar vis drumsčia save. Nekaltink, Alpunyt, manęs,
tiktai kaltink likimą, kaltink tą dieną, kada pirmą kartą
tave pamačiau... Kaltink ir save... O gal ir mane kiek?
Jei tai būtų galima, leisk, Alpunyt, su tavim susitikus
pakalbėti. Turiu kai ką išsiaiškinti...
Paulius
P a u l i u s  Š i r v y s .
Iš laiško Alfonsai Žegliūnaitei, 1950, sausis

Nežinau, kaip dabar pagal vyrą vadiniesi. Tai rašau
Žegliūnaitei. Tu tokia man ir likai visam laikui. Nežinau,
ar gavai mano knygelę ir laišką. Šiais metais išeis pakartotinai nauja laida. Pasakyk dukrelių vardus – padovanosiu ir joms. Kaip gyvena tėveliai? Ten, netoli Vilkolių,
buvau Rimo Šavelio vestuvėse. Labai norėjau užeiti, bet...
Visą naktį prašnekėjau su arkliu.
P a u l i u s  Š i r v y s .
Iš laiško Alfonsai Žegliūnaitei-Liolienei, 1977, kovo 8

Kai vestuvininkai vėl apgulė stalą, nežinau, kas iš mūsų
įkalbėjo Paulių, kad jis paskaitytų Beržą. Paulius ilgai
muistėsi, kol galiausiai pasidavė. Tik niekaip nerimo prie
stalo šurmulys. Kai Paulius baigė, kaip visada, šiek tiek
painiodamasis ir klysdamas, kambaryje tvyrojo mirtina
tyla. Ilga tyla! Ir tik paskui pratrūko plojimai.
Dar daug ko nutiko per mano vestuves... <...> Paryčiais visi sumigo. Tik ne Paulius. Visiškai išsiblaivęs
(nemačiau jo girto ir per vestuvių vaišes) maklinėjo iš
kambario į kambarį, smagiai ūturiojo su virtuvėje triūsiančiomis moterimis, kol galiausiai susirado sode tokį
pat blaivų tėvo arklį Aliošą. Kai pusiaumiegis išbridau
į saulės nutviekstą žaliai ošiantį sodą, Paulius kaip tik
šnekėjosi su Alioša.
– Šaunus vaikinas! – gyrė arklį Paulius. – Mes neblogai su juo sutarėm. Ar tik nebus jis iš Vilkolių kaimo?
R i m a n t a s  Ša v e l i s , rašytojas
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Širvys buvo garbėtroška, – natūralu, todėl ir kurti nesiliovė, – bet šis bruožas nedūrė į akis, reiškėsi palyginti
saikingai, nedemonstratyviai. Garbėtroška – ne savimyla. Kuo jau kuo, o egoizmu Povilo, tuo labiau jaunystėje, niekaip nepakaltinsi. Čia, žinoma, svarbu ne tai, kad
jis nepagaili pinigo išgerdamas su pažįstamu, bendradarbiu ar draugu (šituo pasižymi neretas kas) – Povilas
mokėjo atsižvelgti į kitų reikalus, užjausti kitą bėdoje.
Alfonsas Krasauskas

Buvo pranešta, kad savo eiles skaitys Paulius Širvys.
Salėje jauną, dar kariška palaidine tebedėvintį poetą sutiko plojimais. Poetas kiek jaudinosi, bet skaitė aiškiai,
dainingu tonu. Tai štai koks tas Paulius Širvys, galvojau,
klausydamas jo eilėraščių, įsiminusių savo nuoširdumu
ir melodingumu, taip būdingu vėlyvesnei jo kūrybai. Jau
tada supratau, kad esu prie didelio poeto kūrybos ištakų.
Netrukus, lankydamasis Rokiškio laikraščio redakcijoje,
susipažinau su Paulium, o suartėjome su juo pobūvyje
pas tuometinį kraštotyros muziejaus direktorių Alfonsą
Krasauską. Linksmas, atviro žvilgsnio ir veido, kuriame
frontas paliko žymę – ryškų randą, mūsų nedideliame
būrelyje Paulius buvo dėmesio centre. Mokėjo pasakoti,
o dainavo sodriu baritonu. Mokėjo daugybę dainų. Vėliau pastebėjau, kad Paulius dainuodamas improvizuodavo. Paulius mokėjo dėmesingai klausytis pašnekovo.
Buvo labai švelnios sielos žmogus. Amžinai skubėdamas, jis rasdavo laiko stabtelėti valandėlei ir pabendrauti, o kartais užsukdavo ir ilgesniam pokalbiui, kaip jis
sakydavo „atsimušti nuo darbų“.
B r o n i u s K o n d r o t a s , jaunystės bičiulis

Myliu ne tik dainą. Ne tik pasiaukojantį kūrėją, kuris
dažnai niekam nematant, naktimis kuria gražiausius kūrinius, įdėdamas į juos savo sielą, visą save.
Myliu ir sportą, ir žmogaus kūno grožį. Negaliu
praeidamas neatsisukti dar kartą nepažvelgęs į gražiai
nuaugusį vaikiną ar merginą. Lygiai kaip negaliu praeiti pro puikų skulptoriaus ar dailininko kūrinį.  Myliu
visa, kas gražu.
P a u l i u s  Š i r v y s

Ar jis būdavo patenkintas savimi? Apskritai – taip, bet...
Bet vienu požvelgiu – ypač juo – draugas neretai pasijusdavo bemaž savo būdo savumų kankinys (drįstu pasakyti), išgyvendamas kaip tikras nelaimėlis. Nors tiesiai
jis tuo niekad nesiguodė, vis dėlto per ilgą bendravimą,
o kurį laiką ir kartu gyvenant, žiūrėk, – šis tas vis tiek
iškils, niekaip nenuslėpsi... Tad kas gi jį jaudrindavo,
dažnai vertė kamuotis, sykiais iki kurioziškumo keistai
elgtis? Jis buvo malonių, tačiau vyriškų veido bruožų,
su ryškėjančiu po sužeidimo randu skruoste – tas greičiau pritiko negu gadino. Raiškus minkštas balsas; kiek
staigoki, bet natūralūs judesiai, linksmas būdas, atvi-
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ra šypsena ir gyvos, protingos linažiedės akys... Tik va
tas augumas pamažas, ir dar liemuo ne itin – sakytum,
storokas per juosmenį; ne dėl riebalinio pilnumo, o ne –
tokio jau raumeningo sudėjimo... Kiek jis, bėdonis, rūbų
nublokšdavo šalin vos sykį ar du jais apsitaisęs. Šitai
jį net traumuodavo dvasiškai: prigimties apdovanotas
subtiliu grožio pajautimu, štai negali vaikinas rasti pasitenkinimo dažnu apdaru, užvis gi – dailiai prisitaikyti
švarko ir palto (bent jo nuomone), nors ir kokių gudravimų besigriebtų. Siaubinga, ar ne? Šitai norom nenorom
esu stebėjęs.
Vyresnės moterys dar Degučiuose paplepėdavo:
bernaitis esą ir gražus, da pamokytas, ir rimtas, ne chuliganas, nei geria, o va negali „garnitarėlio“ kaip reikiant
įsitaisyti – tai vis kokia rubaška, tai vėl žiponėlis nei šis,
nei tas, bizas, senybišku kalnierium... O  joms ir į galvą
neateina, kad vyriokas iš paskutiniosios stengiasi, būdavo, derinti, kas labiau tiktų jo figūrai.
Alfonsas Krasauskas

Paulius Širvys gali jaustis laimingas, kad gimė ir pirmąsyk išgirdo „beržų lopšinę“ dainingoje Rytų Aukštaitijos
žemėje. Po to su šviesiu grauduliu prisimindamas „malėjos dukrą“ – varganą vaikystę, poetas visam laikui išsaugojo atvirą aukštaičio širdį, taip gražiai atsiskleidusią jo
poezijoje. Ir šiuo metu Paulius yra ryškiausias aukštaičių
lyrikų tradicijos tęsėjas.
Paulius Širvys – nelabai produktyvus poetas, per
dvidešimt kūrybinio darbo metų išleidęs tik šešias poezijos knygas. Nepaisant to, jis vienas labiausiai skaitomų,
populiariausių ir mylimiausių Lietuvos poetų. P. Širvio
poezijos įtaigumą ir autentiškumą lemia neišdildomi
jaunystės, karo metų pėdsakai. Jo poezijoje per lyrinę
prizmę atsispindi visa Lietuva, jos istorija: nuo Šatrijos
ir Pilėnų legendų ligi naujausių laikų kovų.
J o n a s  S t r i e l k ūn a s .

Sveikinimas P. Širviui 50-čio proga
Kartą nuvažiuoju į Vilnių. Tai apie 1970-uosius. Einant
man katedros link, ties Černiachovskio (dabar Vinco
Kudirkos – red.) aikšte stačiai ant manęs užvirsta Povilas. Šliaužia žvaliu žingsniu, kaip kadaise anksčiau, su
atsagstytu ilgoku paltu nepaltu, greičiau pilka rudine,
tik skvernai plazda mataruoja. Iš tolo pažintum (jei ne
minia). O čia... prie pat mano skruosto plati, atvira šypsena, svarbiausia, vėl kaip kadais – nuoširdžiai džiugi,
šilta, lyg nustebusi nelauktumu ir ir kartu laukianti.
Tas pats tikras, be pozos apsikabinimas. Nereikia žodžių rankioti, derinti – savaime plaukia... „E, kaip tu
čia, senas mokslinčiau, atsiradai?! Juk tingi...“ – „O  tu
pats?..“ – Pasirodo, mūsų poetas kerta namo... iš Antakalnio psichoneurologinės... „Matai, sumislijau sudūmojau pasigydyti nuo pijokystės... prikalbino... Taipos
va!..“ – „Neberūpi?..“ – „Nei kad!!!“ Ir po neilgos pauzės:
„Seniai besimatėm, tu Alpancėk, užeinam į Vilnių... čia
pat va...“ – „Bet gi tu, brolyti, ką tik iš priešalkoholinės

Iš dienoraščio...

skaistyklos...“ – „Kaipgi čia, tokiu retu atveju – sausai...
Gana jau, velniop tas laboratorines nuostatas! Pailsėjau,
ir gerai... O dabar po porą taurelių pietums. Kaip anais
gerais laikais...“ Aš draugo daug neatkalbinėjau – žinau
charakterį. Į salę nėjom: atsisėdom vestibiulyje, kur bufetas. Draugas be kapeikos (suprantama, ne iš namų gi
atėjo), o išdidumas – už červoncą nepaimsi. Čia jį pažįstą,
sako, ir pažymėsią, kas reikia. Man tuoj prisiminė, kaip
jis Pandėlio (o ir ne tiktai Pandėlio) valgykloje braukė ant
sienos atgalia ranka įsiskolinimo ženklus – lazdeles... Aš
vos prikalbinu jį nusileisti, ir vienas sumoku.
Alfonsas Krasauskas

Tačiau kažkodėl daugelis linkę šnekėti apie tą Širvio gyvenimo laikotarpį, kai jis nieko jau neberašė, tik važinėjo
po vakarus ir, žinoma, gėrė. O  man Paulių teko matyti
ir su knyga, visai negeriantį, dalyvaujantį visuomeninėje
veikloje, besirūpinantį šeima.
Paulius Širvys visada stengdavosi sugrąžinti skolas.
A l g i m a n ta s B a lta k i s
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Svilonėliuose (Jonavos r.), 1971

Vargais negalais suradome laisvą staliuką dešiniajame
svetainės sparne. Paulių, žinoma, daug kas pažino, šaukė vardu, kvietė prisėsti, bet jis atsisakė, ir mes likome
trise. Padavėja lyg tyčia ilgai prie mūsų nepriėjo, o kai
ji pagaliau pasirodė, Paulius paprašė atnešti baltosios.
Laukė sugrįžtant padavėjos įsitempęs, nekalbus. Dabar
jau neatmenu, spėjo sugrįžti padavėja ar ne, tik ryškiai
matau tarsi sulėtintame filmo kadre: Pauliaus veidas
ūmai pasikeičia, kažkokia nematoma jėga pakelia jį nuo
kėdės ir bloškia aukštielninką ant grindų. Pirmą akimirką sutrinku – kas atsitiko? Taip dar nėra buvę... Greičiau
į lauką, čia per daug tvanku...
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beveikiąs. Paskutinėmis savaitėmis Širvys rengė spaudai
rinktinę Ilgesys – ta giesmė. Perskaitė iš mašinraščio vieną
kitą anksčiau neskelbtą eilėraštį.  Dar panoro sužinoti
mano nuomonę apie lyrinę poemėlę Paola, po to ypač
klausinėjo dėl kai kurių jos vietų, posmų pataisymo. Poemėlės idėjinė kryptis man leido pagalvoti: Povilas sielos
gelmeny išliko pats savimi, toks kaip mūsų jaunystėje.
Piktinimasis pasipūtusiais miesčionimis, skystadvasiais
ar net tuščiaviduriais rubuiliais, neapykanta lobstantiems kitų sąskaita, užuojauta mažajam, atstumtajam
žmogui. Apgaulę. „Vyriškumą“, kai moteris palaikoma
maloniu žaislu, moters parsidavimą už blizgučius (tegul ir deimantinius), ištikimos širdies trypimą, pamiršus
priesaikas, – visa tai jis laikė (manau, širdies gilumoje
ir dabar tebelaikė) paniekos vertais žmogaus dvasios
svetimkūniais. Nors poemėlėj (baladėj, jei norit) tik svetimo krašto gyvenimo mažėlė atkarpa – aptiksi kai kurių asociacijų ir mūsų žmonių santykiuose, deja. Tuo ji
prasminga, pripažinau aš. Kaip ir kitos eilės, tuo labiau
girdint jų jausminį skambumą, liaudiškumą, gaivų gimtųjų laukų dvelksmą.
Alfonsas Krasauskas

Kai mane kas paklausia, ar Paulius rašė išgėręs, baisiai
supykstu. Todėl sakau: negėrė, net alaus. Bent aš tai
mačiau. Čia randu progą pareikšti, kad legenda apie
Pauliaus gėrimą yra ganėtinai perdėta. Taip, gėrė. Bet
niekada neprarasdavo žmoniškumo. O  būdavo, kad ir
visai negerdavo. Bet legendos, kaip žinoma, turi savo
nepakeičiamus siužetus.

R i m a n t a s  Š a v e l i s
R i m a n t a s  Ša v e l i s

Prieš išeinant man kategoriškai buvo pasiūlyta jį aplankyti, – taip kad atsisakymas būtų draugą užgavęs. Teko
sutikti, nors numatęs nebuvau.
Taigi einame. Kažkurioj senamiesčio gatvelėj Povilas
ir sako man: „Luktelk trupučiuką, aš užeisiu į taupomąją – paimsiu pinigo duonai...“ Apsisuka kaipmat – rankoje pluoštelis, bene penketas raudonųjų. Kitoj gatvėj vėl:
paimsim, sako, mėsos; tu pastovėk eilutėj, o aš pabėgėsiu
„sitro“, nespėčiau – imk kokį porą kilų, pravers... Žodžiu,
netrukus jau tempėme gerus nešuliokus: apsirūpinome
ne tik duona – ir pyragu, ne tiktai sitru – dar ir kažkokiu
raudonu bei geltonu, aiškiai turinčiu smarkumo kvotų,
gėrimu. O kur tu, žmogau, dėsies, Širvio Povilą sutikęs!
Einant aiškina. Turėjau, sako, gerą butą, davė mūsų
valdžia, ale va – dukteriai perleidau, su vyru. Man, vientuliui, ir šalinė gerai... Nueinam – iš tiesų, pilka mansarda, nors šį kartą ne palėpėj. Kambarėlis, prieškambariukas ir mažutė virtuvė – šimtas metų be remonto. Draugas
greit apsisuka, ir jau mėsa kunkuliuoja ant plytelės. Na,
o mes įsišnekam, užėję į kambarį. Negi Širvys lauks, kol
kas kur virs: vaišina, ką turi šalto, dar tokia „sitro“ taurele – akys iš kaktos šoka. Kalbos netrūksta: tiek daug
prigulė ant širdies per eilę metų, norisi intymumo, išlieti
kai ką iš pačių gelmių. Kaip anuomet Degučiuose, Širvio kamaraitėje. Pirma išsakom, ką pastaru metu katras

Prabėgo metai kiti. Širvys aplankė mane Rokiškyje. Retas
svečias, bet laukiamas, – jis šitai jautė. Atvažiavęs, sako,
specialiai, nes anksčiau ne kartą gėdinęsis užeiti, kada
jau būdavęs pavaišintas po oficialių susitikimų su visuomene, skaitytojais. Prabuvo dvi paras, ir kalbos netrūko.
Ir ji buvo tokia pat atvira, intymi, kaip kadaise gimtuose Degučiuose. Tarp kita ko, draugas dabar pakartojo
kelių epizodų iš karo meto pasakojimų, sunkaus meto,
kai buvom lemties išskirti. Sakytum, nujausdamas, kad
aš apie tai parašysiu, o progų vėl gali ir nebepasitaikyti.
Mudviejų draugystė, nežiūrint  kai kurio laiko dvasinio
atitolimo (perėjimo iš 6-ojo į 7-ąjį dešimtmetį laikotarpis), draugystė vis dėlto išlaikė pusės šimtmečio išmėginimus, liko gyva. Ir vėliau liko atvira, šilta, nuoširdi,
gal tik labiau mąsli, rimtesnė, atlaidesnė kaip pradžioje.
Ji liko, o tai svarbiausia: įrodymas, kad draugystės – to
aukščiausio žmogiškumo pasireiškimo, didelio, kilnaus
jausmo, – kad jos esama gyvenime, ne tiktai literatūroje, esama gyvybingos, nenunykstančios, ištikimos, vis
atsigaivinančios, esama ne tik tarp jaunuolių – tarp suaugusiųjų taip pat. Jeigu iš pradžių ji tikra, ne dirbtinė
moneta!
Po kurio laiko aš gulėjau Rokiškio ligoninėje, Povilas, nors pats nelengvas chroninis ligonis, atvyko manęs
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aplankyti. Atnešė šypseną ir žvalią nuotaiką; dar pluoštelį gaivaus humoro. Ir aš, sako, neseniai iš tokios įstaigos. Pajuokavo dėl savo ligos ir gydytojų stropumo, kaip
kadaise – dėl savo nepasisekimų ar nelaimės.
„Apgydė mane, – nerūpestingai apsakinėja draugas,
lyg šitai jo nė neliestų, – mat buvo kepenų cirozės paaštrėjimas, – taigi apgydė mane, apibuvo, Vilniaus daktarai, geltą nuėmė. Ir išleisdami taurę vilties įpila, paaiškina: nieko blogo, esą galima ilgiau gyventi – tik nieku
gyvu dozės į burną... Dar tik dietos prisilaikyti. O-oh!
Dietos, sakau, tai aš laikausi, kaip tik reikia, neką begaliu
nuryti. Hm... štai dėl dozės... suprantat... Ir ko jau taip,
klausia. Be jos, sakau, šuniškai jaučiuos – ligonis... Nežinau taigi, ar verčiau kenčiančiam ilgiau kentėti, ar su pakenčiama savijauta trumpiau šiuo svietu pasidžiaugti...“
Tai buvo, deja, mano su Povilu, geriausiu jaunystės
draugu, paskutinis susitikimas.
Alfonsas Krasauskas

Kovo dvidešimt ketvirtoji diena. Paskutinė...
Paskutines Pauliaus Širvio gyvenimo valandas regėjusi kaimynė viename susitikime papasakojo: „Buvo
penktadienis, kovo dvidešimt trečioji, jau naktis. Mūsų
šeima susiruošė miegoti. Gyvenome priešais Paulių –
langai į langus. Matome – Paulius Širvys išeina į balkoną,
nešinas dviem buteliais rankose, pažiūri priešais lempą
atkišęs, ir paleidžia žemyn į kiemo grindinį. Vėl apsisuka, nueina kambarin, vėl išsineša po butelį rankose, vėl
pažiūri aukštai iškėlęs ir teškia į kiemo grindinį...
Ig n a s P i k t u r n a , rašytojas

Gerbiamas redaktoriau! Perskaičiau Rimanto Šavelio
knygą apie Paulių Širvį – Geriu žalią tylą. Sudomino ir
nustebino citata iš Igno Pikturnos atsiminimų apie poetą
knygoje Kol Nemunas bus. Labai nuliūdino netiesa apie
Pauliaus Širvio mirtį.
Pirma, Paulius niekada nemėtė ir nedaužė kieme
butelių. Juo labiau, kad taros supirktuvė buvo tame pačiame name, tad Paulius galėjo sėkmingai naudotis jos
paslaugomis.
Antra, Paulius iš lovos nebuvo iškritęs, nes gulėjo
ant grindų visai ne prie lovos, buvo su kostiumu ir batais. Gulėjo ant nugaros, atmetęs dešinę ranką virš galvos. Jo kūno padėtis priminė pozą, kai jis deklamuodavo
eilėraštį Aš – beržas...
J u o z a p a s M a r t i n o n i s , žurnalistas.

Iš savaitraščio Literatūra ir menas, 1982

1953 metai. Ruduo. Vyksta II  respublikinis jaunųjų rašytojų suvažiavimas. Einame aplankyti neseniai mirusio
rašytojo Jono Marcinkevičiaus kapo. Čia apie rašytojo
gyvenimą pasakoja Justas Paleckis. Jis apgailestauja, kad
Marcinkevičius dar galėjo gyventi, parašyti ne vieną romaną... Šalia manęs stovi Paulius Širvys ir sako: „Mirtis
su „skaidriosios“ veidu.“

ONOS PA J EDAITĖS nuotrauka, 1977

Kas tada galėjo žinoti, kad tokia pati mirtis nutrauks
ir jo gyvenimą...
J u l i u s  B a i k št y s , žurnalistas

1979-03-28. Palaidojom Paulių Širvį. Buvo šalta ir graudu. Vargu, ar kurį kitą poetą palaidos tokia minia.
Po Kazio Binkio jau niekas nebuvo iš poetų sukūręs
legendos, o jis sukūrė. Ir be jokių pastangų. Jam išėjo natūraliai. Jis mokėjo gyventi kaip poetas, kaip poetas romantinės laisvės, polėkio. Literatūra jam nebuvo profesija, pragyvenimo būdas, karjeros laiptai. Jis, regis, visai
nė nesirūpino, ar išeis jo knygelės, ar ne. Jis gyveno tokį
vėjų išblaškytą gyvenimą, be pinigų, be automašinos ir
iš savo sujaukto gyvenimo mokėjo padaryti nuostabiai
tyrus eilėraščius. <...>
Tikrai, taip atiduoti visą save literatūrai kaip jis,
mažai kas galėtų. Nors iš tiesų jis tarsi ir nesirūpino ta
literatūra. Aš ją skaitau nuo ryto iki vakaro. Bet esu toliau nuo literatūros negu buvo Širvys. Dar kartą buvo
prabilęs nemokytas, negudraujantis liaudies talentas –
kaip ir Vienažindžio laikais. Ir mes nemokėjom to laiku
suprasti ir įvertinti.
V y t a u t a s  K u b i l i u s
Publikaciją parengė ALFAS PAKĖNAS
Nuotraukos ir dokumentai iš asmeninio Alfo Pakėno archyvo
ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų
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Jonas Balčius
***
mes ūbavom kartu su vėjų pelėdžiukais
vėlyvo rudenio sulaukusias dainas.
beržai geltoni dar ilgai ir ilgesingai supos,
ir visa tąkart buvo sklidina manęs –
mylėjau aš birželį ir rugpjūtį,
mylėjau pievų rausmenas ir lauko ramunes.
norėjau dar kažkiek šioj žemėje pabūti,
bet nebūtis, atrodo, vėl prisiminė mane –
pražilo vandenys, sukilo į kelionę paukščiai –
aukštai aukštai lig viešpačių langų.
tegul, tariau, atjoja sniego kunigaikščiai,
tegul šiaurys vėl viską apgaubia sniegu –
nes juk ne man priklauso visa tai pakeisti.
tironai žemėje pabando tai kaskart,
kai tik vargų prispausti vargšai ima melsti,
kas, o dangau, nuskirta mums šįkart?

***
vasarvidis ir vėl už lango žaidžia vis tą patį,
tikėdamas, kad vasara kvatosis amžinai,
ir tarp žiedų margųjų mylimosios akys
patvirtins tai –
deja, deja. klasta pasaulio tokia pat beribė,
kaip ir erdvė žvaigždynais papuošta.
džiaugsmu ir viltimi prisodrinta gyvybė –
tik jūrmarių puta.

***
subėgo akmenys – rūstieji piligrimai,
kartodami tą patį kaip kasmet –
statykime kartu karaliaus miestą
ir karaliaus pilį,
nes jau čia pat pasaulio pabaiga –
bet niekas niekada jų žodžiais netikėjo,
nes švietė saulė, skleidėsi žiedai.
siūravo vandenys
ir medžiai gaudė vėją,
o mėnuo naktimis keliaudavo ilgai –

bet atsitiko tai, ką akmenys kalbėjo.
atėjo priešai, tarėsi ilgai
ir nebeliko žemėje vandens ir vėjo,
nutolo debesys,
pasimirė žiedai – –

***
tai tas akmuo, tas vėjas, tas vanduo
vėl kalba sielai, kad vėlus ruduo
vėl beldžiasi lyg pakeleivis, lyg nakties
svetys
į mano būsto klebančias duris,
kad baigiasi gyvenimas ir paukščiai
vėl amžinai tylės,
pametę popierius giesmės,
kuri pavasariais sugrįždavo pati
ir tu ją vėl girdi ir vėl jauti –
nes visa tai kasmet ataidi iš dausų,
nes negirdėti jos – labai baisu,
todėl labai prašau darkart tavęs
neužkimšk ausų,
net jeigu akmenys čiulbės – –

***
jau neateis manęs vėl pasiimt išdykęs laikas –
vaikystė ir jaunystė pernelyg toli –
tad širdyje sekundės ir mintis paklaikus
kartoja vis tą patį – negali
tikėtis to, kas buvo niekad nežadėta.
juk esame tik tam, kad vėl ir vėl kalbėtų
tie akmenys, tie medžiai, tas vanduo.
kad keistųsi peizažai atspindinčio stiklo,
kaip keičiasi kasmet vienatvė ir ruduo.
ateik manęsp ir vėl, brangioji Euridike,
pražydusi ir vėl tam tyliame rugių lauke.
jau vakaras visai ir vėl mėnulio plikė
svyruoja debesy lyg valtyje tasai,
kuris į kitą krantą kelia už skatiką – –
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Su Naujosios Romuvos
bičiuliais poetais
Pivašiūnuose, 2010.
KĘSTU Č IO SVĖRIO

nuotrauka

***

***
LDK atminimui

kiškelis, tupintis to lauko pakrašty –
nėra giedros, ruduo, o stagarai aukšti
menkai tesaugo, prigimtis baikšti
neleidžia pasitikti draugo.
sunkus likimas, nežinai, ko laukti,
kai baugią naktį vėjai ima kaukti
nėra kas užtaria, kas apgina tave,
tad veltui skundiesi savąja vienatve,
nes mažas tu ir silpnas toks tikrai –
netinka tau palaikiai stagarai,
kuriuos nublokš audra,
kaip sutrypė kadai
gimtinę tavo
priešai ir draugai – –

mes esame tik du
pasaulio vėjui dūkstant už langų.
išnyko viskas, kuo galiu tikėt –
nėra vilties, nėra net noro baigti
ką arba pradėt.
nevykėlių dievų projektas su žmogum
keliauja jau pajuodusiu dangum,
nes niekas netiki tiesa, atlaidumu,
išnyko miestai –
paukščiai be namų
paliko ateičiai visus kontinentus –
vien jūrų smiltys plaka jų krantus.
nėra žiemos ir vasaros nebus,
nešviečia saulė,
be žvaigždžių dangus –
ateikite, sugrįžkit pas mane,
brangieji mano, nors košmariškam
sapne,
nes aš jumis dar vis šventai tikiu
ilgėdamasis jūsų paukštiškų akių,
girdėdamas ir debesis, ir jūrmarių bangas,
nes niekas kitas jau nedžiugina manęs – –
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***
kai vėl ir vėl tarp dundančių šešėlių
iš praeities ir ateities užsnūdęs išgirstu
paklydusią tarp amžinų našlaičių vėlę,
maldaujančią likimo laužiamu balsu –
tai nedrąsus ir ašen pradedu maldauti,
kad pakartotų man vaikystę taikoje,
kai žydi gėlės, kai gali keliauti
laukais ar beprotybe kvepiančia veja –
nebūk negailestingas, pilkas karvelėli,
juk aš kartu su tavimi viešėjau lietuje
gražiausiam iš gražiausių kūdikystės slėnių,
kol motinos paveikslas bluko akyje –
tada ir vėl manęsp atsėlino senatvė,
tarytum vėjas rudenio prie apleistų namų
kaip begalinė tįsanti laikų vienatvė,
kurion ir vėl šią naktį išeinu – –

***
kai per nykstantį laiką
keliauji
nežadėdamas nebūčiai nieko,
kol nutyla vanduo ir sustoja
mėnuo,
kad girdėtųsi
krentantis lapas
ant bevardžio sunykusio kapo.
neateik, nebūtie, dar šįvakar,
nors žinau, kad kada nors vis viena ateisi
ir juodesnį už neviltį rūbą išskleisi,
nes ir vėl štai – matai –
akmenėja lietus.
–––––––––––
neša varnas rankelę
kareivio ir vėl į pietus –
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***
Memini, te hominem ipse
didėja, plečiasi ir tįsta,
kas viešpačių kadaise sumanyta,
būties šešėliai – artinas naktis.
vabzdeliai vakar dar atšoko paskutinį rytą
tikėdami, kad niekad, niekada ir niekur neprašvis,
nes tolsta saulė, blykšta mėnesiena
ir išgąsčio, atrodo, greitai nebeliks –
taip baigiasi pasaulių triumfas ir eitynės
su priešais bėgančiais vergais, vis šaukiančiais
atmink, kad tik žmogus esi!
o paskui karo vežimus ir grobio pilnas skrynias
vis klupdamas tursnoja mažas žmogiukas
su šypsena raguotojo kartojantis si, si...

sic transit gloria, sic vita truditur –
ir nieko čia jau niekad nepakeisi.
pasaulio panoramose kartojasi kaskart
istorija kaip neviltis
ar kaip viltis bevaisė
tarp dviejų po kablelio teiginių:
paleist – negalima – pakart!

***
Arūnui B.
taip tobula, kad net truputį nejauku, –
miškai ir vėl su aukso vainiku,
su vario skydais štai viržynai vėl,
šalnos nusvidinta gimtinės pakelė –
tarp skraidančių voratinklių kartu
su saule suktis amžinu ratu
patinka man, tik nežinia, kur grožis
tas nuves per bobų vasaros erdves!
tikėki manimi – gyvenimo ruduo
prasideda tada, kai amžinas vanduo
nutolsta po tvirtėjančiu ledu,
o medžių sielos – žėrinčiu šerkšnu
dabinasi ir vėl lyg abitu šventu,
kad padėkotų tiems, kurie
kaip saulės vėl sugrįžęs spindulys
atvėrė mums gyvenimo duris –
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Gintaras Patackas
RUTULIAI
Pradėjau žaist pelningais rutuliais
ir skritulį ir skriemulį pridėjau
podraug su burbuliniais pavyzdžiais
kad pats sau šio žaidimo pavydėjau
bei pelno jų glotnumo ir naudos
ir tauko tiek užsivariau ant kūno
kad nejaučiau nei stigmų nei skriaudos
nei atvejų retų korumpuotumo
kuris dažnai ištinka paneles
sėkmingai ištekėjusias už turčių
galų gale ėmiau rašyt eiles
ir grafomanų sąjūdį sukursčiau
jie ėmė burtis neršt ir regzt kažką
autoritetais remtis išgalvotais
bei dieviška horacijaus ranka
bet rutuliai jiems buvo anei motais
ak rutulinė skriemulio esmė
skriestuvo skrydis suraižytam kubais
pasauly kurs youtube’o pasekmė
neverta prasidėti su youtube’ais
dariau gražiau aš viską nei kiti
žaidžiau garbingai dar daugiau pelningai
ir taip aš išgarsėjau apskrity
kad apskritai man gražūs tik flamingai

BIBLIOTEKA
Kadais mąsčiau aš apie biblioteką
jos biblijas jos kupolų spalvas
žėruojančias rytais kai saulė teka
į miesto amžino žalias kalvas
nežaisk degtukais neronai surinka
man seneka sulaukęs senaties
durna galva nei žyla anei plinka
jai net savižudybė nepadės
o aš mąsčiau vien apie biblioteką
apie visuotinybę išminties
ji iš minties aukštyn kaip saulė teka
kaip teka moteriškė be vilties
tiesiog iš žingeidumo daugpatystės
daug patinų o trokšta to paties
pratraukti prasitęsti pasityčioti
iš nelaimingos moteries lemties
ir bibliotekos kupolas tai žino
bei begalinė popierių krūva
kur savo slaptą baimę išpažino

išminčių ir menkystų plejada
ne jiems plejadės ir ne jiems menadės
nušvietusios mūs dangų amžinai
gražu žiūrėt kaip bibliotekos dega
ir skraido išmintingi pelenai

TOTORĖ BALKONE
Be kelnių aš totorę balkone
mačiau tarytum vasarą be vėjo
ji prašmatnumais savo taip spindėjo
ir blizgesiu geltono renomė
ir žvilgsnyje manam alkaname
baltumas geltonumui nusidėjo
seksualiai ir ji nesidrovėjo
apkaltint priekabiavimu mane
ir ištaros sugėdinta rega
pradėjo teismo salėje blaškytis
lyg būčiau koks neklaužada vaikytis
tačiau totorė buvo balkone
be kelnių ir regėjimuos painiuos
kol tęsėsi procesas gėlę laistė
prisiekusieji aiškiai matė juos
ir advokatei neužteko vaistų
prezumpciją teisėjai formuluot
stovėjo balkone tam nelegalė
ir patarnavo žinomai bengalei
o juk galėjo man ir atsiduot
be kelnių ar su kelnėm nesvarbu
bet kilo presoj toks ažiotažas
kad piktinosi didelis ir mažas
manuoju santykiniu gašlumu
dabar atlikęs bausmę suprantu
kad negerai ir seksas ir rasizmas
bet kaltas architekto anarchizmas
tą namą kūrusio su balkonu
išvydęs jį kratytis aš imu

BIČIULEI
Tarp šių visų panų esu ryškutė
trumpu sijonu ir balerina
kaip į fiksažą pamerkta žibutė
fotolaboratorijoj viena
gražus šunelis mano labradorų
veislės veidelis dar labiau nei šuo
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Pilnaties šviesoje
Marijampolės
Poezijos parke,
2015. KĘSTU Č IO 
SVĖRIO nuotrauka

tarp šių panelių kaip tarp pomidorų
esu aš ypačiai svarbus ašmuo
superpeizažas balerūno kojų
vaizduotei režisieriaus paskirta
jei tik žinotų jos kiek aš kainuoju
tikriausiai pasipirštų ne viena
bet labradoras oriai dorą saugo
pro jo akis putotas nepraslys
anei kinžalas nužavėto draugo
nei penktą ratą sukantis peslys

SATISFAKCIJA
Aš ieškau satisfakcijos kaip rakto
kurį nudžiovė girtas pašlemėkas
aš ieškau satisfakcijos antrakto
negirdi ausys ir nemato niekas
kaip karštas kerštas mano kailį karšia
išlaksto vinys poveržlės ir varžtai
ugnis bezdonių laižo veidą aršų
neleisiu kad kas garbę man suterštų
kas nuplėšė virėjos mano šlovę
ir saldžiai pabučiavo pribuvėją
tegu tam niekšui niekada nestovi
pradursiu taip kad nuolat leistų vėją
sakyk drauguži fortinbrasai tavo
tai darbas tavo įsūnio ar tėvo
širdis manęs dar niekad neapgavo

ir akys baisią paslaptį atspėjo
išskersiu visą šeimą kol akacijos
kraujuoja dar ir nenudžiūvo sakuros
aš taip ilgai ieškojau satisfakcijos
kad tapo šis gyvenimas kaip pragaras

DIEVAI
Kasnakt aš mirštu dieve sutemų
klaikias kančias kasnakt turiu patirti
pelėdos klausos aimanų manų
naguos apuokas neša mano širdį
į niaurią šalį vėlių prakeiktų
stiklainy akys su grandinėm kojos
maiše susidėvėjusių daiktų
kas naktį ketvirčiuojami kamuojas
ir taip kas naktį dieve sutemų
bet ačiū dievui dievas yra kitas
vėjelis rausvas dvelkia iš dausų
ir paryčiu aš būnu sulipdytas
iš negyvų beformių gabalų
iš osvencimo pelenų ir dulkių
į žvitrų kūną bundančių dienų
tiksėt tartum sidabro laikrodukas
dienos didysis dieve dovanų
man davęs dovį garbint tave didų
prašau neleiski dievui sutemų
be laiko pasiglemžti mano vidų
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BALTOJI MAGIJA

GYVENIMAI

Liečiu paklusnųjį klavyrą
ir liejasi garsų srovė
kad tai kas klesti ir neyra
yra stipriųjų padermė
su akademijos akcentais
ir klasikiniais pamatais
nenužudytais sentimentais
su kuo draugauji ir matais
kasdien kaip strazdas su sekvoja
kaip sakvojažo status quo
kai pasileidusi pastoja
net ir šalia sustojus skvo
atsikvošėjus klavesinui
sidabras virsta platina
ir tiktai vienas dievas žino
kokia ta magija balta

Kiek būta jų gyvenimų be skaičiaus
dalykų ir būtų ir nebūtų
o ligi šiolei tavo lūpos skaisčios
ir perlamutro rožė ant krūtų
iš vieno iškeliaudamas į kitą
gyvenimą tave vis sutinku
atrodo kad pasaulis nepakito
tik tu kiekvieną kartą su kitu
ir nieks nežino kaip kadais mylėjau
aš pirmame gyvenime tave
ištikimybę tau prisiekinėjau
išgirsdamas tik vieną šaltą ne
nieks valandą mirties tavęs nematė
prie mano karsto bet aš gyvenau
išnirdamas iš kūno kaip gyvatė
iš odos tik gyvenimus keičiau
nepamenu kiek būta jų be skaičiaus
būtų ir nebūtų kaip pramanai
tik tu gražioji kurios lūpos skaisčios
kokia sena tava širdis žinai

GELMĖ
Prašau aš eutanazijos šviesybe
pasigailėki didvyrių savų
padėjusių sukurti tau valstybę
aplink kančios tiek kad aš išeinu
iš horizontalumo į gilybę
atsisakau gyvybės dovanos
ne man pažint jos prigimtį dvilypę
tegu mane iš naujo įkainos
gelmių karalius tas kurs viską žino
kur slypi šambala oikumena
atlantida ir kas jas pradangino
gelmė rūsti bet išeitis viena
suteik man eutanaziją valdove
išlaisvink mano kūną iš kančios
ir garbins mano lūpos tavo šlovę
apie kurią aš skelbiau visados
gelmė juoda bet viską viską žino
ten slypi mūs atsakymai visi
tenai dugne bedugnio vandenyno
bet gauni juos tada kai ten esi

IKI PASIMATYMO
Broliui Algirdui
Jei gyvent tai su oda ir muskulais
laukiant dieviško įkvėpimo
jeigu mirt tai su šūviais ir muzika
pavyduolių dantų griežimo
jei išeiti tai trinktelėt durimis
kad atšoktų švarkuos fantazijos
kad žinotų kiekvienas durnius
lietuva ne provincija azijos
kuo tvirčiau užkalkite grabą
kad lentigaliai neišlakstytų
ir išvysite skrendantį grafą
virš senamiesčio bokštų ir tiltų
ne laiku susprogdinote bombą
vandenilio skilimo periodas
nesutampa su nuomone bobų
mes išimsime ją iš apyvartos
grafas skrenda erdvėlaiviu tiksi
žvaigždžių laikrodis kompasai veikia
jeigu algirdui nepatiksi
tai vadinas tavęs ir nereikia
tai vadinas stipriųjų teisė
žino tai net smulkūs niekšeliai
su laiku ir tu taip išeisi
tie į kelnes pridarę negali

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 4 ( 5 9 3 )

44

Va i n i u s B a k a s

Vlado Šlaito ribos patirtys
Žvilgsnis į poeto biografijos ir kūrybos sluoksnius

V i e ta e gz i s t e n c i n ė s
f i l o s o f i jo s i r ž e m i n i nkų
k a rto s h or i zont u o s e

XX a. išskirtinas kaip prieštarų ir kartu kaip dialogų amžius. Egzistencialistų darbuose akcentuojamas „individo
pabrėžimas, maištas prieš filosofinės sistemos kūrimą
ir reikalavimas nagrinėti žmogų konkrečioje situacijoje,
be kita ko, nagrinėti jo kultūrą, istoriją, santykius su kitais ir visų pirma asmeninės egzistencijos reikšmę“1. Šie
svarstymai susiję su fenomenologijos filosofija, ją transformuoja, keičia jos ribas.
Prancūzų filosofas Paulis Ricœuras teigia, kad, susiliejus dviem srovėms, kurioms geriausiai atstovautų
Husserlis ir Kierkegaard’as bei Nietzsche, radosi egzistencinė fenomenologija2. Egzistencialistinė žiūra į fenomenologiją įveda intersubjektyvumo kategoriją. Būti
kūniškam – tai egzistuoti kitų žmonių gyvenamame pasaulyje. Taip pabrėžiamas egzistencinių realijų kontekstas. Žmogus su savo būtimi užima tam tikrą vietą platesniame diskurse – istorijoje, socialinėje terpėje. Nors J.-P.
Sartre’as tvirtina, kad žmogus yra visiškai laisvas, ši laisvė visuomet skleidžiasi istorijoje. Filosofas pabrėžia istorinių situacijų primetamą kontekstą paskirtajai žmogaus
būčiai: „Istorinės situacijos įvairuoja: žmogus gali gimti
vergu pagoniškoje epochoje arba kilmingu feodalu, arba
proletaru. Ribos nėra nei subjektyvios, nei objektyvios,
tiksliau sakant, jos turi objektyviąją ir subjektyviąją puses. Jos objektyvios, nes ribos aptinkamos visur ir atpažįstamos visur; jos subjektyvios, nes gyvenamos (vécues),
ir yra niekas, jei žmogus jose negyvena, tai yra, jei laisvai
nelemia savo egzistencijos santykyje su jomis.“3 Todėl
egzistencinė fenomenologija sąmonės patirtį per kūniškumo, esančio istoriniame ir socialiniame kontekste, patirtį, laiko tam tikru būties pasaulyje būdu, o perėjimas
nuo gyvenamojo pasaulio sampratos prie būties-pasaulyje
pabrėžimo išplečia fenomenologijos filosofijos kontekstus, suteikia galimybę svarstyti žmogaus būties problematiką remiantis konkrečia individo egzistencija.
XX amžiuje, vertybinių ir istorinių pervartų, masinių
sukrėtimų laikotarpiu, 4 dešimtmečio pabaigoje, jaunajai
lietuvių poetų kartai egzistencializmas tapo ne tik filosofija, bet ir likimo primesta sunkia duotimi, kurią kaip egzistencinį išbandymą atvėrė gimtojo krašto praradimas,
emigracija. Gyvenamoji situacija, harmoningo pasaulio
skilimas ir egzodo patirtis susikondensavo į reikiamybę
iš naujo permąstyti žmogaus būties situaciją. Žemininkų
Tęsinys; pradžia – Naujoji Romuva, 2015, Nr. 2

Anglija, 1970-ieji

kartai egzistencializmas – tai ne tik iš filosofijos knygų
kylanti kūrybos recepcija, tai paties gyvenimo primestas iššūkis, vertęs ieškoti naujos ir savitos kalbos, atitinkančios gyvenamosios epochos pulsą. Kyla reikiamybė
permąstyti savo mentalitetą. Lietuvių filosofas Juozas
Girnius Žemės antologijos įvade pagrindinį žemininkų kūrybą vienijantį motyvą nusako klausimu: „Kokia
žmogaus buvimo žemėje prasmė?“ Žemininkų kartą
apibūdina kategorija – „idėjų generacija“. J. Girnius žemininkų kūrybos foną, o kartu ir toną, idėjas reflektuoja
apčiuopdamas istorinį, „generacinį ritmą“: „tautinis atgimimas–nepriklausomybės metai–tėvynės praradimas.
Nors gali iš karto šis ritmavimas pasirodyti tik politinis,
bet jis išreiškia apskritai mūsų dvasinio gyvenimo bangavimą.“4 Jie suvokiami ne tik kaip paskiri individai,
bet kaip egzistenciškai panirę į konkretų istorinį būvį:
„O radikalesnis kūrybinės linkmės posūkis ateina tik su
tais, kurie dienos šviesą išvydo jau nepriklausomybės, o
kūrybinio gyvenimo viešumon išėjo jau laisvės praradimo dienomis.“ Poetas Vladas Šlaitas kaip tik pakliūva į
šią ribinę situaciją – spėjęs kvėptelėti nepriklausomybės
oro ir pajutęs artėjančios okupacijos slogumą. Jis yra
H. Nagio bendraamžis (g. 1920), tik metais jaunesnis
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yra V. Mačernis, metais vyresnis – A. Nyka-Niliūnas,
trejais – K. Bradūnas, penkeriais – Juozas Kėkštas. Taigi
jiems lemta patirti skaudžią tautinės prieštaros žymę –
nepriklausomybę ir jos praradimą.
J. Girniaus reflektuojama žemininkų generacija įvardijama kaip „trečioji poezijos karta“, čia pat plačiau paaiškinama pirmųjų dviejų poetinių kartų dvasinio gyvenimo bruožai, taip išryškinant žemininkų skirtybes
nuo ankstesniųjų. Pirmąja generacija J. Girnius įvardija
Maironio epochą ir jos pabrėžtiną visuomeninį rūpestį žadinti tautą. Šios „epochos dvasios“ atstovai – Maironis,
Kudirka, Jakštas. Tiesa, pastarieji, pasak J. Girniaus, tik
labiau pabrėžia Maironio „milžiniškąją poetinę asmenybę“, o ne ją nustelbia. Antrąja karta įvardijami nepriklausomybės dvidešimtmečio poetai (V. Mykolaitis-Putinas,
J. Aistis, S. Nėris ir kt.). Šios epochos dvasiai būdingas
perėjimas nuo visuomeniškumo prie asmeniškumo. Trečioji karta pabrėžiama kaip „naujoji generacija, kuri išėjo
kūrybinio kelio viešumon kaip tik tuo metu, kai mūsų
tauta vėl iš naujo pateko vergijos jungan, pasuko visiškai kitan kelin, radikaliai skirtingan nuo senojo kelio“5.
Ši generacija priešinga ankstesniajai, nes, pasak filosofo,
joje vyksta „išėjimas iš savęs į objektyvinę tikrovę“, taigi,
prieš tai minėtinas epochos dvasios asmeniškumas transformuojamas. Čia pat pastebima ir skirtybė nuo maironiškosios generacijos visuomeniškumo: „Kaip naujųjų
mūsų poetų kūryba nebėra asmeninė poezija,
taip ji nėra nė visuomeninė poezija. Kaip beveik
dingęs joje meilės motyvas, taip dar labiau joje pranykę
ir visuomeniniai motyvai“6. Akcentuojama jos tragiška
patirtis, kuri yra istorinio laikotarpio diskursas: „...kai
milijonai žuvo kovos laukuose, kai milijardai po visų
šitų žudynių laimėjo tik vergiją, kai šita dalia ištiko ir
mūsų tautą, iš tiesų galėtų pasirodyti, jog ne laikas dėl
vienų akių iš džiaugsmo krykštauti ar dėl kitų ašaromis
dūsauti“7. Šios išeivijos kartos poetai, pasak J. Girniaus,
neturi teisės į herojišką, maironišką retoriką, nes tai būtų
sumeluotas patosas. Stojiškai prisiimama ir kartu žemininkų generacijai priskiriama išeivių, kaip neherojiškai
pasitraukusiųjų, būsena: „Didvyrinės kovos šaukliu ir
poetas gali pasidaryti tik tada, kai kova iš tiesų vyksta.
<...> ...vaidinti užfrontėje kovą ir čia – tai tik užfrontėje
manevruoti. <...> Neturime teisės didvyrių vaidinti nei
mes, nei patys poetai. <...> Visi esame šią teisę praradę
pačiu gimtosios žemės – ano tikrojo kovos lauko – palikimu.“8 Girniaus išsakyta mintis apie antraeilį emigrantų
vaidmenį kovoje už lietuvybės išlikimą, tėvynės palikimo kompleksas beveik identiškai juntamas V. Šlaito laiške poetei, prozininkei Julijai Švabaitei-Gylienei (1973):
„Mūsų tautos likimas ne mūsų, taip vadinamųjų emigrantų rankose, bet rankose tų, mūsų brolių ir seserų,
kurie šiuo metu gyvena ir priešinasi rusifikacijai.“ Juozo
Girniaus egzistencialistinė žemininkų refleksija suvokiama kaip nuolatinis „nepatogumo jausmas“, skausmas ir
gyvenimas su atvira emigracijos žaizda. Kartu ryškiausia kylanti grėsmė – įsišaknijimas svetimoje žemėje, savo
skaudžios būsenos užmiršimas.
Taigi esminis šios kartos egzistencialistinio būvio
bruožas – gyvas savo būties skausmas, kurio jutimu ir tegalima išsaugoti lietuviškumą. Žemininkų kartos išskir-
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tinumas suprantamas kaip visa persmelkiantis prasmės
rūpestis. „O vienu žodžiu ją taikliai išreiškia ir pats šios
knygos vardas: Žemė. <...> Greičiau šios poezijos centre
stovi metafizinė žmogaus likimo problema. <...>
Vienu žodžiu, tai žmogaus prasmės žemėje poezija.“9
Tęsiant filosofo J. Girniaus refleksijas, kalbėjimą apie
kūrybą natūraliai implikuoja ne pats egzistencializmas, o
vis dėlto – egzistencialistinė fenomenologija, jos iškelta ir
teorinėje darbo dalyje aptarta intersubjektyvumo sąvoka.
Juk ir „buvimo žemėje prasmė“ čia veriasi kaip atskiro
individo, panirusio į konkretų erdvėlaikį. Egzistencialistinės fenomenologijos žiūra reflektuoja ne tik žmogaus santykį su pasauliu, bet ir santykį su kitu žmogumi, su Dievu, laisvės ir vergovės problemomis, mirtimi,
riba, kurios kontūrus brėžia intersubjektyviosios sąmonės veikla – nuolatiniai jos pasirinkimai. Šie žemininkų
kartos egzistencializmo keliami klausimai esti svarbūs ir
reflektuojant V. Šlaito poetiką. Egzistencialistinės fenomenologijos iškeltas sąmonės intersubjektyvizmo klausimas tampa parankiu būdu gilinantis į Vlado Šlaito
egzodo patirties ribiškumą, jo poezijoje keltą gyvenimo
prasmės, būties prasmingumo ir identiteto problematiką. Tai implikuoja rasti ir konceptualizuoti tam tikrus
atskaitos taškus – šiuo atveju konkrečius poetus ir jų
kūrybinę giminystę bei paskirumą.

V. Š l a i to i r K . B r a dūno
po e z i jo s pa r a l e l ė s .
Ž e m i n i nk i šk u m a s

Patiriamos tikrovės klausimas K. Bradūno ir V. Mačernio
kūryboje gali būti kaip du pagrindiniai atskaitos taškai,
orientyrai, pagal kuriuos galima reflektuoti ir V. Šlaito
eilėraščius. J. Girnius, kalbėdamas apie patiriamosios
tikrovės atspindžius poezijoje, nubrėžia svarbią pastabą:
„Ta pati tikrovė prieš akis abiems (ir vizijų Mačerniui, ir
Bradūnui) – tėvų žemę ir gimtuosius namus saugančiųjų
tikrovė. Tik yra vienas skirtumas... Mačernis į šią žemdirbinę gimtųjų namų tikrovę grįžta iš miesto... Grįžta
jis į šią tikrovę kaip į praeitį... Gi Bradūnui ši tikrovė ne
praeitis, o niekada nenutrūkusi dabartis... <...> Dainuoja Bradūnas šią žemę ne savo paties, o visų žemdirbių
lūpomis. Tai ne apie žemdirbius daina, o pačių žemdirbių gimtajai žemei giesmė.“10 Taigi galima išskirti, kad
poetikoje prarastoji gimtinė apibūdinama keliomis kategorijomis – Mačernio poetikoje ji – praeitin nugrimz
dusi, seniai palikta, tačiau neužgijusi žaizda. Mačerniui
gimtinė yra praeities laikas. K. Bradūnui – priešingai – tai
nenutrūkstanti dabartis, žmogaus darbo apoteozė. Mąstant
apie V. Šlaito santykį su paliktąja gimtine, ima ryškėti
ir jo poetikos artimumas, ryškiai juntamas santykyje su
K. Bradūno poetika. Pagrindiniai aspektai, jungiantys
šių poetų pasaulėvaizdžius: paprastumas, kasdieniškas,
buitiškas kalbėjimas. Tačiau J. Girnius įžvalgiai perspėja,
kad „Bradūno paprastumas yra apgaulingas“. Paprastumo kaip stiliaus, idėjos ir turinio vienovė lydi ir Vlado
Šlaito refleksijas: „Ir padėk man, Dieve, būti paprastam.“
Literatūros kritikai, kalbėdami apie V. Šlaito poeziją, paprastumą iškelia kaip svarbų jo poezijos stiliaus aspektą. Pavyzdžiui, Augustinas Raginis V. Šlaito knygos Pro
vyšnių sodą recenzijoje pastebi: „Viena iš įdomiausių sa-
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vybių yra paprasčiausias, kone prozinis kalbėjimas, jeigu
žiūrėti iš paviršiaus. Čia ir yra poeto paslaptis ir menas.
<...> Vienas raktas į tokį meną yra tasai, kad Vladas Šlaitas nenori pasišokėti aukščiau savo jėgų. Jis kalba skaitytojui iš širdies, ką savo sieloje jaučia, negalvodamas tai
išgražinti ar pertempti stygą, kad ji retoriškiau skambėtų. Autorius išsiverčia su mažiausia poetinių priemonių
doze.“11 V. Šlaitas, žavėdamasis K. Bradūno paprastumu, sako, kad jam paprastumas sudaro geros poezijos
esmę, o visa apsimestinė metafizika, paviršinė filosofija
nėra prie širdies: „Viską rašai be galo paprastai, bet tuo
pačiu giliai paimi. Šitai man patinka. Tūli mūsų poetai,
palygint, per dažnai vartoja žodžius a la metafizika etc.
Šitai man kvepia patosu, nors dažnas kritikas rašo, girdi, žiūrėk, kiek daug filosofijos įdėta.“ (1954 08 15) Tai
patvirtina ir literatūrologė D. Jakaitė: „Šlaitas, Bradūnui
būdamas artimas savo namų ir kone sudievintos gamtos, nefilosofinio gyvenimo ar kitokio paprastumo poetika (Ramybė, Išrišimo rankos ir kiti eilėraščiai)...“12 Tačiau,
kaip matysime iš vėlesnių tekstų analizės, teisus J. Girnius rašydamas, kad paprastumas „apgaulingas“.
Antras šiuos poetus vienijantis aspektas – žemdirbiškas, archajiškas gimtinės patyrimas. J. Girnius nurodo: „Visa Bradūno poezija sravi gilia prasmingos buities
rimtimi, neplėšoma laimės ilgesio, bet užtat nedraskoma
nė asmeninių sielvartų. Dainuoja Bradūnas darbo, sunkaus ir juodo, žmones. O darbas pelno tik vargą. Visada
užtat darbo žmonės drauge yra ir vargo žmonės“13. Dirbantys, tam tikrus ritualinius veiksmus atliekantys sub
jektai sudaro Vlado Šlaito ankstyvųjų eilėraščių esmę.
Žvelgiant į kitus poeto eilėraščius, kuriuose veriasi
K. Bradūno poetikai artimas archajiško darbo, net tam
tikro ritualo tonacijos, išskirtinas eilėraštis Baltiniai iš pirmojo poeto eilėraščių rinkinio Žmogiškosios psalmės. Tekstas atrodo labai paprastas, buitiškas, nepretenduojantis į
filosofinių apmąstymų lauką. Tačiau kartu pastebime ir
ypatingą jo kompoziciją, t. y. kūrinio forma tarsi atliepia
maginiam apeigiškumui, esančiam eilėraščio turinyje.
Eilėraštis suskirstytas į tris strofas, kuriose kartojamas
motyvas: „Visą gyvenimą“, „visas gyvenimas“, „negi
gyvenimas“. „Visas gyvenimas“ eilėraštyje suvokiamas
kaip rituališkas ratas, į patį gyvenimo vidinį ritmą įaugęs
archajiškas darbas – baltinių skalbimo motyvas.
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Visą gyvenimą moterys skalbia baltinius,
ir skudurėliai prieš saulę ant virvės džiūsta.
Visas gyvenimas tartum balti skudurėliai
saulėj išdžius.
Visą gyvenimą mintys lyg saulėj musės
zyzia ratu į Tave ir danguj paklysta –
negi gyvenimas tik lyg balti skudurėliai
saulėj išdžius?
Visą gyvenimą skalbiat jūs, moterys, baltinius.
Visą gyvenimą skalbiat ir skalbiat. Skalbkit! –
Gal pro suskilusią odą ir gręžiamus baltinius
išsiskalbs mūsų sielos.
(p. 53)14
Pabrėžtinas eilėraščio strofų dialogiškumas: pirmoje
strofoje nusakomas teiginys, kad „visas gyvenimas tartum balti skudurėliai / saulėj išdžius“, o antrojoje perklausiama: „negi gyvenimas tik lyg balti skudurėliai /
saulėj išdžius?“ Eilėraštyje atsiranda polilogas. Poeto kalba čia atrodo turinti religinės litanijos tono užuomazgų.
Kitas svarbus motyvas – skalbiančių moterų įvaizdžio
kartojimas. Pirmoje strofoje subjektas stebi, antroje – mąsto apie prasmę, o trečioje ima dalyvauti pats, savo buvimą reflektuoja kaip bendruomeninį, sakydamas „mūsų
sielos“. Šį tekstą dėl formaliosios jo struktūros ir turinyje
atsiskleidžiančių prasmių galima laikyti savotiška litanija, tačiau nužeminta, subuitinta, sieloms suteikiant baltų
skudurėlių vaizdinius. Skalbimo darbą apgaubia apeiginis apsivalymo, nuodėmių išskaistinimo motyvas, kuris
atsiveria teksto pabaigoje: „Gal pro suskilusią odą ir gręžiamus baltinius / išsiskalbs mūsų sielos.“ Savitai pasirodo skalbiamų baltinių ir sielos apvalymo, išskaistinimo
įvaizdžiai. Tekste steigiama darbo apoteozė ir išganymo
per darbą motyvas. Skalbiančios moterys ypatingoje prisiminimo šviesoje ar gaivalingo archetipo blyksnyje atrodo savo esybe panirusios į šį „visą gyvenimą“ trunkantį
veiksmą, už kurio tarsi esama visai nebuitiškos, nerutiniškos perspektyvos – pasiekti sielą, „išskalbti“ jos esybę.
Nors po imperatyviško sušukimo einantis „gal“ parodo
svarstymą, netvirtumą, bet tai nė kiek nesusilpnina paties
tikėjimo šia galimybe. Skalbiamų baltinių, kaip sielos,
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metaforiškumas atsikartoja ir kitame eilėraštyje Atgai
los psalmė (p. 56): „Keliuos iš patalo, ir nuodėmių našta
/ drauge atsikelia ir gula / mano pavargusius pečius ir
mano sielą. / Aš džiūstu, Viešpatie, kaip lino baltiniai,
/ kuriuos padžiauna kaimo moterys ant vėjo.“ Poetinio
žodžio ryšys su žemės darbu atsiveria ir tekste Užmirštas
noragas, kuriame išsikristalizuoja kūno ir darbo įnagio
paralelė: „tik neužmiršk manęs, kaip seno ir atšipusio norago, / kurį kaimiečiai rudenį palieka žemėj ir užmiršta. /
Neleisk rūdyti...“ (p. 60). Rūdijimo, kaip vegetacijos, metafora atsiranda žvelgiant archajiško žmogaus akimis –
noragas yra prasmingas, kai juo dirbama žemė, kai jis dar
aštrus. Iš čia kyla ir poeto savitai reflektuojama „buvimo
žemėje prasmė“. Eilėraštyje suponuojama mintis, kad
prasmingumas susijęs su galėjimu būti naudingam. Tai,
kas sena ir nenaudinga, užmirštama, nes prarandama buvimo prasmė. Pati prasmės kategorija iškyla tik per tam
tikrą ritualą, darbą. Visai kitoks darbo ir rutinos suvokimas išryškėja eilėraštyje Batsiuvio gyvenimas:
Dieną ir naktį kala ir kala senus nunešiotus
Dieną ir naktį kala ir kala.

puspadžius.

Kalk, batsiuvy, kol pūslės pratrūks ant rankų,
kalk, batsiuvy, kol veidas išdžius kaip puspadis.
Kalk, nes gyvenimas kietas kaip puspadis,
ir gyvenimą reikia kalti.
Dieną ir naktį kalti ir kalti.
Kalk, batsiuvy, kol kraujas išdžius kaip puspadis.
Kalk, batsiuvy, kol siela išdžius kaip puspadis.
Dieną ir naktį, dieną ir naktį
kalk,
kol kiti tavo karstą
amžinai vinimis užkals.
(p. 66)
Čia svarbu priminti, kad poeto tėvas buvo batsiuvys, taigi tekstui svarbus patirtinis impulsas. Vis dėlto
stilistiškai jis nepretenduoja į dienoraštiškumą ir biografiškumą, kurie vėliau poeto kūryboje taps itin ryškūs.
Kaip ir tekste Baltiniai, poetinis kalbėjimas išreiškiamas

stilistiniais pakartojimais, kurie įgauna ir prasminį aspektą. Baltiniuose varijuojama fraze „visą gyvenimą“,
o šiame tekste – „dieną ir naktį“, kuris tokiam paros
ritmiškumui tarsi suteikia plaktuko ritmiško kaukšėjimo aspektą. Tekste gausu litaniškų imperatyvų – nuolat
pasikartojantis kreipinys „kalk, batsiuvy“. Šiame buitiškame kalbėjime atsiranda sielos įvaizdis, tačiau jau su
pabrėžtinai neigiama konotacija: „siela išdžius kaip puspadis.“ Šį ritmišką žodžių kaukšėjimą užbaigia V. Šlaito
poetikos dažna viešnia – mirties tematika. Palyginus du
panašios stilistikos tekstus Baltiniai ir Batsiuvio gyvenimas,
galima pamatyti daug jų bendrumų, kuriuos punktyriškai ir stengtasi nužymėti. Tačiau, kita vertus, Batsiuvio
gyvenimas rodo esminį posūkį nuo kaimo, ūkio darbų
tematikos prie miestietiškoje bendruomenėje atsiradusio
batsiuvio vaizdinio. Todėl šis darbas jau netenka aiškių
paralelių su K. Bradūno poetika. Jų vėl randasi ten, kur
poetas ima žvelgti ir kalbėti ne kaip miesto vaikas, o
kaip archajinio pasaulėvaizdžio žmogus. Eilėraštyje Taip
turi būt žemė laikoma ciklinio laiko pradžia ir pabaiga:
„nes žemėj viskas turi baigtis ašarom, / kaip mano meilė kažkada, po vaismedžiais pradėta.“ Debesų nupuolime
dangaus elementas išreiškiamas per santykius su žeme,
įvedama nusidėjimo metafora, nuopuolis yra „pirmieji
lašai, kurie puola tavin, o, žeme / jau tavęs nebemyli“
(p. 83). Vlado Šlaito poetikoje atsiveria daug agrariškų
detalių, nurodančių į antropologiškai kaimo buities patirtis sugėrusią sąmonę: „Išlūžę dantys aptrūnijusios tvoros. / Padžiautos eilės baltinių. / Sena liemenė. / Dugnais
į viršų surikiuoti molio puodai. / Ir virš sulūžusios tvoros
ir molio puodų / srovena vakaras lyg drungnas upeliūkštis.“ Poeto sąmonė palinkusi prie žemės panašiai kaip ir
Bradūno lyrinis subjektas. Egzodo egzistenciją – sunkią
savo likimo duotybę, skurdą – patiriantis žmogaus kūnas suvokiamas kaip jautis, tempiantis į kalną vežimus:
Tempk savo skurdą, tempk visą amžių kaip jautis.
Rudenį derlių kaimiečiai sukraus ir vežimai
parklimps į purvą,
arba ašis užsidegs ir sulūš rentiniai ratai.
Tu negali užsidegt, ir sulūžt negali, mano jauti:
jaučiu gimei, ir vežimai, nors plyšk! turi derlių
užtempt į kalną!
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matome šio ritualo pertrūkį, kuris giliai įsismelkęs į visą
tolesnę poeto kūrybą. Ritualą lydi ir jo desakralizacija,
autoironiškas santykis, jis kyla iš buvimo savotiškame
egzistenciniame „užribyje“, ne dalyvaujant tradicijos centre, kaip Bradūno poetinio subjekto atveju.

V. Š l a i to b u v i m a s t a r p
ž e m i n i nkų i r b e ž e m i ų .
Pa r a l e l ė s s u A . M a c k a u s
po e t i k a

Tempk savo skurdą į kalną. Tegu sau botagai
plaka žaibais savo nugarą plačią ir ramią.
Tempk, kol krauju apsipils tavo akys, ir žemė
Savo svoriu žaizdas užlygins
(p. 68)
Vidinė teksto energetika kupina imperatyviškų raginimų, kreipinių, kurie egzistencialistiškai skatina nešti ir
iškentėti savo sunkiai pakeliamą užduotį. Įdomių paralelių galima aptikti palyginus apeigiškos simbolikos turintį K. Bradūno tekstą Kaitra ir V. Šlaito Su paskutiniais
bulvienojais. Kaitroje išplėtotas tėviškės laukų platybės ir
vidudienio šilumos, ramybės vaizdas:
Nei pavėsio, nei vandens... Laukų platybė,
Ir vidudienio alpinanti ugnis.
Kyla dūmai iš aptingusių sodybų.
Ir nutyla paskutinis vyturys.
Ko nutilote? Ko klausote? Kam smilksta
Žemė, tartum aukuras gražus?
Aš, kaip tavo kunigas, jin pilstau
Savo prakaito liepsnojančius lašus.
		
Svetimojoj duonoj (p. 41)
Visa žemė, pažymėta kaitros, tampa sakrali – „tartum“ aukuras gražus, o poetas prilyginamas šventikui,
atnašautojui. Prakaito lašų atnaša – darbo metafora – užbaigia šias sakralines mišias žemei. V. Šlaito eilėraštyje
Su paskutiniais bulvienojais taip pat pasirodo dūmų stulpų,
kaip aukojimo ritualo, vaizdinys: „Kartūs / dūmai draikos
po orą“; „Tik dangus bulvienojų dūmų stulpais nuklotas“. Tačiau kartu čia atsiveria visiškas agrarinės kultūros
nyksmas, bergždžia, ištuštėjusi žemė: „Arklio tik griaučiai / guli, savo sunkias kanopas dangun užvertę. / Kartas
nuo karto praskrenda varnos ir dingsta / negyvam horizonte.“ K. Bradūnui darbas, kaip teigia J. Girnius, „virsta
lyg tėvų perduotosios amžinos ugnies saugojimu. Tai ir
suteikia žemei šventumą, kuris paverčia ją lyg šventykla,
o jos saugotojus – į jos kunigus.“15 V. Šlaito eilėraštyje

Poetas eilėraštyje Be namų ir be gimto krašto tiesiogiai kalba apie žemininkų kartą kaip apie paskutiniąją egzilio
poetų kartą: „Su Nyka-Niliūnu, / Nagiu / ir Bradūnu /
pasibaigs poetų karta, / kuri baigia praleist savo amžiaus
metus be namų ir / be gimto krašto“ (p. 312). Tačiau nieko
neužsimenama apie savo pretenzijas priklausyti tai poetų
kartai, žemininkų generacijos nyksmas stebimas tik iš šalies, išreiškiant gilų elegišką liūdesį ir prašant Dievo malonės „benamių poezijai“: „Liūdna, / liūdna / ir liūdna, /
Viešpatie, būk maloningas benamių poezijai.“ Laiškuose
Bradūnui pabrėždamas prielankumą ir pasididžiavimą
Žemės antologija, poetas taip pat neužsimena apie jokias
tiesiogines bendradarbiavimo su žemininkais galimybes.
Apie Vlado Šlaito tarpinę būseną, poeziją, kuri nepasiduoda tradiciniam grupavimui, priskiriant ją vienai ar
kitai poetinei mokyklai, yra mąstę ir išeivijos kritikai, ir
likusieji okupuotoje Lietuvoje. Gražina Ramoškaitė Per
galėje rašo: „Jo (Vlado Šlaito – V. B.) eiles sunku priskirti
kuriai nors krypčiai, mokyklai. <...> V. Šlaitas ir emigracijoje, atrodo, išlieka, jų terminais tariant, tarp žemininkų ir
bežemių.“16 Į poetiką, pasilikusią atokiai nuo žemininkų
generacijos, žvelgia ir išeivių literatūros kritikas A. Titus
Antanaitis: „Nerastumėm aiškiau pastebimos giminystės
tarp vėliau pradėjusio reikštis V. Šlaito ir jo bendraamžių žemininkų-lankininkų kūrybos. Jis pasiliko kažkaip
atokiai nuo visų pokario metais suklestėjusių...“17 Literatūrologė V. Skrupskelytė pastebi, kad V. Šlaito poetika
nebetęsia senosios, tradicinės lietuvių lyrikos, bet ir nėra
grupuojama su žemininkų generacija: „Vladas Šlaitas
prabyla į skaitytoją savitu, tik jam vienam priklausančiu
balsu, nei sąmoningai suka į žemininkų, maždaug Šlaito
vienminčių, atrastą kelią, nei renkasi ankstyvesnį subjektyvios lyrikos stilių. Giliai asmeniškas, jautrus, nuotaikingas, prisiminimų ir svajonių poetas...“18
Įdomu pastebėti, kad literatūros kritikas V. Kubilius,
reflektuodamas V. Šlaito poetiką, ją išskiria kaip srovę,
padėjusią įsitvirtinti „depoetizacijai“: „Šlaito lyrika, nuslystanti į logizuotus samprotavimus, pasikartojančius
vaizdus ir stingstantį toną, padėjo įsitvirtinti egzodo lyrikoje depoetizacijos stilistinei srovei, kuri vėliau subrandino A. Mackaus poetinį žodį.“19 V. Šlaitas ir A. Mackus
savitai egzodo patirčiai išsakyti naudoja tolimų kultūrų
paraleles – V. Šlaito išnykstančioji tapatybė reflektuojama per raudonodžių indėnų vaizdinius, poetas, dainuojantis lyriką, medijuoja skirtingas absoliuto patirtis –
kaip Afrikos beduinas, A. Mackaus poetikoje Marijos
figūra įgauna negriškų bruožų, Afrikos rasę traktuojant kaip tam tikrą vergovės simbolį: „Į kietą plantacijų
žemę / pakloji pečius ir krūtinę / gulies iš apnuoginto
kūno / į Afrikos rasę Marija.“20 Prielaidų kalbos stilisti-
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kos gretinimui suteikia V. Šlaito ir A. Mackaus poetikoje
esantis litaniškumas, kartotės.
Vlado Šlaito ir Algimanto Mackaus poetikoje galima
aptikti mirusio miesto semantikos paralelių. A. Mackaus
poetinis subjektas kalba: „Aš grįžtu atgal į vaikystę, / į
mirusį miestą, / kurį laikas apklojo anglim / ir žuvusių
namų griaučiais.“21 O V. Šlaitas sako: „Jeigu šiandieną
grįžčiau į Ukmergę, / tai būtų tas pats, / jeigu grįžčiau į
mirusiųjų miestą bei kapinyną, / nes visi, / kuriuos kartą
mylėjau, / seniai jau dingo, / o jaunųjų nebepažinčiau.“
(p. 224) Mirties vaizdinys į poetų kūrybą giliai įsismelkęs, mirties, nebūties, nyksmo persunktas gamtos peizažas, miestai, tėviškė, kūniškas žmogus. Dievo ieškantis
žmogus dažnai susiduria su mirties riba, kaip neišvengiama egzistencijos duotimi. Įdomu pastebėti, kad ne
tik mirties, bet ir miego semantika, užmigusios tėviškės
vaizdiniai poetų kūryboje panašūs. Pavyzdžiui, V. Šlaito
eilėraščio Ramusis miegas fragmentas: „Tolimas ir užpustytas mano kaimas / su sniego kailiniais, / su sniego ant
akių užkritusiom kepurėm, / su apšerkšnijusiais langais
medinės trobos, / ir šuliniai, ir svirtys miega.“ (p. 38)
A. Mackus reminiscencijose apie Lietuvą ištaria: „Aš jau
greitai nebūsiu / aš jau greitai užmigsiu / mano kraštas
žiema / mano kraštas vidurnaktis.“22 Žiemos, šalčio ir
miego vaizdiniai abiejuose eilėraščiuose nusako tėvynės stagnacijos laiką. Kraštas, sukaustytas šalčio, yra
netiesioginis būdas poetikoje kalbėti apie totalitarizmo
sustingdytą gimtinę. Žiemoje užmigusi tėvynė kupina
melancholijos, rezignacijos. V. Šlaito eilėraštyje lieka
viltingas pavasario prisikėlimo motyvas: „miegoki, tolimas ir užpustytas mano kaime, / iki pavasario pirmos
audros.“ A. Mackaus poetinis subjektas taip pat sutvirtina savo stojišką laikyseną, sakydamas: „Aš dar negreitai
nebūsiu, / aš dar negreitai apkursiu.“
Pravartu į Vlado Šlaito poeziją pažvelgti ir kaip į „neornamentuotą kalbą“, kurios terminas tapo bežemių literatūros „emblema“. Išskirtinas poeto atsisakymas kurti
„konvencinius“ eilėraščius, kalbos proziškėjimas. Ir vis
dėlto poetas lieka savitu, išskirtiniu fenomenu lietuvių poezijos akiratyje. Lyginant su A. Mackaus poezija,
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V. Šlaito eilėraščių kalba mažiau pasiduodanti fatalizmui ir deformacijoms. Nors jiems labai svarbi gimtinės
praradimo tema, bet namai V. Šlaitui dar yra išlikę kaip
irstančio pasaulėvaizdžio ramstis. Mackus ir bežemiai
namų vaizdinio ir jo atramos nebeturi. V. Šlaito poetikoje galime kalbėti apie tam tikrus archajiško pasaulėvaizdžio reliktus, atminties įspauduose likusią prigimtosios
erdvės matricą. A. Mackus tokios prigimtosios erdvės
neturi, todėl egzodas atsiveria kaip visiška tuštuma.
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Alv ydas Bulaka
***

***

Septintą ryto
Iš šlapių Vlaminko potėpių
Išlipo miklūs Miro juokeliai
Ir ramiai susėdo prieš
Televizorių ant taburečių
Mano virtuvėj.
Gaidys susmeigęs
Riksmą laikrodžio švytuoklėj
Gesino skraidančias
Žvakes Šagalo
ir viskas tyliai
Susiliejo ramiom
Pastelėm į Leopoldo
Zboravskio juodą šlipsą.

Kas tiesia mums kelius tarp praeities ir čia
Kas beldžias žiemą į duris nakčia,
Kas tyliai slenka pažeme šešėliu,
Juk visa tai pašnekesiai mūs vėlių...

***
Upių violete ir tolybių mėly
Sustingo dirbtinio medaus
Šlapimas
Kai pareigūnas degė
„Primą“
O antrametis braidė
Po vieškelio spalvotą
plastmasių gamą
Sutirpo mano siela
Forsuotuose vėjo malūnėlio
apsimetimuose.
Ir neviltim lyg virve
Leidaus su gęstančia
Žvaigžde
Į dugną vakaro jausmingo.

***
Žemė kėlė žolę
Žolė nesikėlė
Pasiūbavo, pasvajojo
Ir nuo dalgio krito
Žemė kėlė žolę...
Žolė kėlė rasą
Rasa kėlė ašarėlę
Tyro deimanto...

Vėlai tik vėlių pėdsakai sniege, smėly
Sakyk, ar myli vėles ir ar tikrai tiki,
Kad po mirties atgimsime ir vėl žvaliai
Bendrausime kaip du seni geri kvailiai...

***
O po lietaus toks juodas miškas
Krūtinėje sunku nyku
Pušy genys kažką stuksena
Tarp mirusių ir debesų...

Asmeninis laiškas juodai nežiniai
Ei tu, juoda nežinia,
Balzganam klane.
Ko tu taip vilioji
Ko šauki mane?

***
Suspindės vėl tūkstančiai žibintų
Žviegs nutrūkusi gitaros atmintis
Trūkinės ne tiktai posmai, lūpos, stygos
Žemė spalvą keis ir tems naktis.
Lauks vienišiai su pavydu sunerimę
Kaip, kodėl – ne jiems tiek pastangų
Ir kaip pasakose matę brydę
Klimps savose klaidose – klaiku.
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Lidija Šimkutė
In Hac (Cruce) Salus
šiame (kryžiuje) išganymas
Graikiškai ΙΗΣΟΥΣ ,
              Jėzus
Lotyniškai IHS Iesus Hominum Salvator
                         Jėzus, žmonių išganytojas
Pagal Nikėjos credo – Symbolum Nicaenum –
Jėzus buvo pradėtas
Šventosios dvasios
B ALANDIS
Gyvenimo teikėjas
kaip
VĖJ AS
ŠVIESA
ALIE J US ir
U G NIS
Pneumatologija1 atkuria didingą pozą
vitražo šviną ir spalvas
derančias Karalių Karaliui
per Hermio Trismegisto
dieviškosios išminties šaltinį, kaip
graikų Hermis ir Egipto Totas
rašymo, magijos ir išminties dievai
sielų vedliai į pomirtinį gyvenimą
                  išpranašavo
Corpus Christi a priori Corpus hermeticum
anot triskart išmintingo Trismegisto
kuris numatė Kristaus atėjimą2
Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies (Lk 12, 49)
U G NIS
transformuojanti dvasios energija
Nes Dievas yra dvasia (Jn 4, 24)
                                           Ir anot Jono,
Dievo niekas niekada nėra matęs (Jn 1, 18)
                  palenkus galvą
I n H a c Sa lus
sugrąžina mane į Graikijos Hermopolį3

Poetai Aidanas Colemanas ir Thomas Sullivanas pakvietė kolegas į vieną seniausių (1856) Adelaidės –
anglikonų Šv. Barto – bažnyčių ir pasiūlė parašyti eilėraštį pagal pasirinktą vitražą. Vėliau kūriniai buvo
surinkti į poezijos antologiją Light and Glorie.

1
2
3

 Šventosios Dvasios teologija.
 Rasta Augustino, Giordano Bruno, Campanellos raštuose.
 Hermio (Toto) kulto centras.

V i l n i a u s
8 0 - m e č i o

s k u l p t o r i ų p a r o d a
s u s i t i k i m a s

T a m a r a J a n o v a . Einantis žmogus

(senas litvakas), 2000

V y t a u t a s  Š e r y s . Giesmė, 1982

s TANISLOVAS  k U Z M A . Kelionė (senelės Aldonos

Mamavičienės 70-mečiui), 1971

A l f o n s a s  V i n c e n t a s  Am b r a z i ūn a s .

Filosofas Justinas Mikutis, 1963
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A nd r iu s Kon ick i s

Religijos filosofija poetiškai
Būsimo nuodugnesnio svarstymo apmatai

F

ilosofijos ir religijos santykiai yra, švelniai tariant,
gana įtempti. Net ir tokioje specifinėje filosofijos
srityje kaip religijos filosofija iškyla tiesiog fatališkų
kolizijų. Nesiimdami specialios čia vartojamų sąvokų
ar minimų reiškinių analizės, pasikliaukime lakonišku
ir aiškiu A. Maceinos apibrėžimu: „[Religijos filosofija] yra ne kas kita, tik filosofinis religijos svarstymas.“1
Tačiau istorinė patirtis rodo, kad religijos filosofais paprastai vadinami tik religiškai užsiangažavę mąstytojai,
pavyzdžiui, Augustinas, Tomas Akvinietis, B. Paskalis,
N. Berdiajevas. Ar drįstų kas šiai filosofų kategorijai priskirti irgi „filosofiškai religiją svarstančius“ Sokratą ar
P. Holbachą, L. Feuerbachą ar K. Marxą, F. Nietzsche ar
J.-P. Sartre’ą? Jie dažniausiai vadinami ateistais, religijos
kritikais, geriausiu atveju skeptikais ar agnostikais. Šis
ateizmas ar skepticizmas gali būti pavojingas, bent jau
skausmingai nemalonus religijai, bet leidžia filosofui likti filosofijos terpėje, netgi sakytume – stichijoje, o religinis
angažuotumas jam tą stichiją uždaro ir nubloškia į teologiją. Maceina prisipažįsta suvokiąs šią keblią religijos filosofijos padėtį: „...arba ji sunaikinanti savą objektą, kurį
norėtų apmąstyti, arba pati esanti šio objekto sunaikinama.“2 Kitais žodžiais tariant, naši dirva filosofijai išdygti
ir žydėti yra ta, kurioje trąšų funkciją atlieka nevaržomos
galimybės nustebti, abejoti ir klausti (Maceina tai primygtinai pabrėžia ėmęsis svarstyti filosofijos kilmę ir prasmę3).
Teologijoje (kaip ir „objekto sunaikintoje“ religijos filosofijoje) nuostaba yra visai kas kita, o abejonė ir klausimas
apskritai nepageidautini – visur viešpatauja galutiniai
atsakymai. Maceinai tai tapo neįveikiama kliūtimi: „Tikėjimas Maceinai buvo ne klausimas, bet atsakymas, o jo
knygos – šio atsakymo sklaida. ...visa Maceinos filosofija
išauga ne iš klausimo, o iš atsakymo...“4, – reziumuoja
A. Šliogeris. Šie atsakymai (ir visai nenuostabu, kad sutampantys su Katalikų Bažnyčios atsakymais) Maceinai
yra nepaprastai svarbūs; jis nė neketina jų atsisakyti, bet,
aiškiai suvokdamas situacijos paradoksalumą, mėgina
ją – pavartokime čia itin taiklią paties Maceinos sąvoką,
apibūdinančią filosofijos esmę – savaip „interpretuoti“
arba... tiesiog teisinasi: „Nors ir suvokdamas tikėjimą
kaip riziką ir todėl netikdamas sielovadai, ašen visą gyvenimą likau ištikimas krikščioniškajai religijai Katalikų
Bažnyčios pavidalu. <...> Bažnyčios atsakymą į pagrindinius mūsų buvojimo klausimus pergyvenau kaip savo
paties atsakymą. Jis man neatrodė atėjęs iš viršaus, todėl
svetimas, verčiąs bei slegiąs; priešingai, jis atrodė kilęs iš
mano paties vidaus, todėl savas ir vertas toliau mąstyti.“5
Nors ką čia „išmąstysi toliau“, jei amžini Bažnyčios atsa-

kymai ne tik nesileidžia pakeičiami kitais, bet ir smarkiai
riboja abejonių ir klausimų galimybes...
Gerokai laisvesni abejoti ir klausti tikriausiai jaučiasi vadinamieji skeptikai, nors priklausymas, juo labiau
ištikimybė tam tikrai stovyklai (tarkim, kokių nors „prisiekusiųjų ateistų“) irgi gali prislėgti iš anksto turimais
atsakymais. Situacijai pailiustruoti galėtume palyginti
kelis itin išpopuliarėjusius, kone atmintinai nuolat cituojamus garsiųjų mąstytojų pasisakymus. Štai, pavyzdžiui,
Anzelmas Kenterberietis Dievą apibūdina kaip „tai, už
ką nieko didesnio negali būti pamąstyta“. Kad ir kaip
taikliai čia sugretinami Dievo didumas ir mąstymo ribotumas, ši idėja nei pati kilusi iš abejonės ar klausimo,
nei skatina Proslogiono skaitytoją abejoti ir klausti – pernelyg ryškiai čia matyti amžinas „atsakymas“ – nuo Senojo Testamento (Iš 3, 14) „Aš esu“ (ką gi gali „pamąstyti“ tie, kurių egzistavimas gali būti kvestionuojamas,
apie Tą, kuris tikrai Yra) arba Naujojo (Apr 1, 8) „Alfa ir
Omega“ (kas gi iš tikrųjų gali būti „daugiau“) iki mūsų
dienų krikščionybės teoretikų, kad ir A. Maceinos: „Dievas taip santykiauja su žmogumi, kaip būtis su būtybe.
<...> ...būtis [yra] būtybės pagrindas... <...> Būtybė būna
santykiškai.“6 Atkreipkime dar dėmesį į formuluotės
kategoriškumą – kone kaip matematikos dėsnis, pavyzdžiui, aukso pjūvio proporcija: didesnioji atkarpos dalis taip „santykiauja“ su mažesniąja, kaip visa atkarpa
su didesniąja dalimi; kokie tad čia gali būti klausimai...
F. Nietzsche’s formuluotė irgi gana kategoriška: „Dievas
mirė. Dievas mirė visiems laikams! Mes jį nužudėme.“
Tačiau mąstytojas nė neketina traktuoti šios idėjos kaip
galutinės tiesos (jis netgi pateikia ją tam tikro bepročio
vardu – La gaya scienza, 125), o ir mes, recipientai, atsižvelgdami, pasak Maceinos, „į mūsų sąmonėje esančią
religijos nuovoką“7, turėtume susimąstyti, kaipgi visagalis Dievas galėjo mirti, ką reiškia, kad mes jį nužudėme...
J.-P. Sartre’as neslepia savo ateistinės pozicijos, tačiau
skaitytojo neprievartauja ir siūlo jam susimąstyti: „Net
jeigu Dievas egzistuotų, tai nieko nepakeistų.“ Voltaire’as, aišku, – ne ateistas, tik jo santykis su religija remiasi
veikiau ta maceiniška „nuovoka“ nei Bažnyčios atsakymais (pakanka prisiminti garsųjį jo „écrasez l’infâme“), tad
ir Dievo buvimą ar net jo būtinumą jis argumentuoja ne
teologiškai, o perdėm žmogiškai: „Jeigu Dievo nebūtų,
jį reikėtų išrasti“, – o čia tiesiog neįmanoma nesusimąstyti, ar tas „išrastas“ Dievas būtų labai panašus į turimą
tradicinį, ar koks visiškai kitoks... Beje, irgi labai žmogiškai priimti Dievą kviečia B. Pascalis – paprasčiausiai
per lažybas. Šių lažybų esmę galima trumpai reziumuoti
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šitaip: statantis „prieš Dievą“ išlošęs neišlošia nieko, bet
pralošęs – pralaimi viską; o statantis „už Dievą“ pralošęs
nepralošia nieko, užtat išlošęs – laimi viską. Tam tikrų
priekaištų šiai lažybų „logikai“, aišku, galima pateikti,
tačiau būtent savo žmogiškumu šis paprastas argumentas, manyčiau, yra gerokai patrauklesnis už klasikinį
ontologinį.
Galima pastebėti, kad idėjų (šiuo atveju – apie Dievą) filosofiškumą, t. y. jų artimumą tradiciniams graikiškiems filosofijos pradams – nuostabai, abejonei ir
klausimui – lemia ne tik, o gal net ne tiek jų autorių priklausymas vienai ar kitai – religijos šalininkų ar priešininkų – kategorijai, kiek, sakytume, filosofavimo būdas
ar netgi rašymo stilius. Iš visų čia kiek aptartų mąstytojų
tik Anzelmas yra filosofas-mokslininkas (ne veltui laikomas vienu iš scholastikos pradininkų); visi kiti – B. Pascalis, Voltaire’s, F. Nietzsche, J.-P. Sartre’as – puikūs
stilistai, literatūros žmonės, taigi, drįsčiau sakyti, poetai.
(Antanas Maceina, nuostabų kalbos jausmą išugdęs autorius, poetas8, šiuo – religijos filosofijos – atveju turėtų
būti priskirtas veikiau prie kvazimokslininkų.) Tad ar nederėtų tikros religijos filosofijos paieškoti tikroje poezijoje? Suprantama, kad ir poetai gali būti religijos šalininkai ar jos priešininkai, tačiau netgi vadinamieji religiniai
poetai, ne prasčiau už religijos filosofus išmanantys Bažnyčios atsakymus, atrodo, labiau linkę ne į deklaracijas,
o į interpretacijas, taigi, kaip pasakytų Maceina, būtent
į filosofijos esmę. Religiškai filosofuodami, arba „filosofiškai svarstydami religiją“ (Maceina), poetai gali nieko
neišmanyti apie religijos ir filosofijos statusą tarp įvairių
kitų žmogiškosios intelektinės ar dvasinės veiklos rūšių,
apie pačios religijos filosofijos, kaip nūnai madinga sakyti, „tikslus ir uždavinius“, tad, mėgindami nusibrėžti
savo bendravimo su poetais pobūdį ir ribas, pasikliaukime patyrusiu specialistu. „Bendriausia... prasme reli
gija yra Dievo ir žmogaus santykis“9, – teigia Maceina; kita
vertus, „santykis su Dievu yra tikrasis formalus religijos
filosofijos objektas...“10 Taigi, apsiriboję poetų mintimis
apie santykį su Dievu, nenuskurdinsime mūsų svarstymų ir liksime pačioje religijos filosofijos šerdyje; o ir
poetams kur kas labiau rūpi bendravimas su Dievu nei
ritualai, kultai, liturgijos subtilybės ir įvairiausios kitos
religijos apraiškos.
Prasminga būtų prisiminti bent vieną kitą filosofiškai
išprususių poetų pastebėjimą apie mums rūpimus dalykus. Romualdas Ozolas, be abejo, puikiausiai žinojo
apie senovės graikų nubrėžtus tris filosofijos pradus,
apie esminį klausimo, o ne atsakymo vaidmenį filosofuojant. Štai kaip grakščiai poetiškai jis nusako šią situaciją
viename kukliame ketureilyje: „Ačiū, Dieve, / kad leidai
paklausti. / Ačiū, Viešpatie, / kad neatsakei.“11 Nemanau, kad poetui rūpėjo čia priminti skaitytojui filosofijos istoriją ar akcentuoti jos esmę – tiesiog giliai išjausta
ir perprasta filosofinė pozicija niekuomet neapleidžia
filosofo, ar jis rašytų eilėraštį, ar tvarkytų atsiskyrėlišką
sodybą Margionyse... Visi, studijavę filosofiją universitete, nesunkiai moka apibrėžti tokias doktrinas kaip
panteizmas, monoteizmas, politeizmas ar įvairias religijas – krikščionybę, islamą, judaizmą. Luana Masienė
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Ph i l i p p e d e Ch a m p a i g n e . Šventasis Augustinas, 1650

universitete studijavo matematiką, filosofija susidomėjo
kiek vėliau, puikiai orientuojasi religinėse koncepcijose
ir savo požiūrį į religijų ir tikėjimų įvairovę mėgina nusakyti poetiškai. Įdomus jos Agnostiko santykis su Dievu – parašęs Dievui kelias SMS ir negavęs atsakymo, jis
pagaliau „išganingai“ suvokia: „Viešpatie, tu juk nemoki
rašyti.“12 Manytume, kad tai – lėkšta netikėlio pašaipėlė? Anaiptol; taip, visagalis Dievas čia netenka vienos
ir gana reikšmingos savybės – tačiau kur pamatiniuose
kad ir krikščionybės šaltiniuose nurodyta, kad Dievas
būtų ką nors parašęs? Tad pražiopsota, matyt, ankstesnių
krikščionybės teoretikų.
Visagalio Dievo koncepcija lėmė, kad Viešpaties galima
prašyti visko. Pagrindinėje krikščionių maldoje paminėti
turbūt svarbiausi žmogui dalykai: be „kasdienės mūsų
duonos“, prašoma dar „atleisti mūsų kaltes“, „neleisti
gundyti“ ir „gelbėti nuo pikto“. Tačiau sunki gyvenimo
patirtis verčia žmones gerokai išplėsti reikalingų ar bent
pageidaujamų dalykų sąrašą – Dievas juk gali duoti meilės ir sveikatos, padėti išlaikyti egzaminą, susirasti gerą
darbą, net, kaip viename anekdote, laimėti loterijoje. Daiva Čepauskaitė irgi neabejoja, kad Dievas davė, duoda ir
duos įvairiausių dalykų – įspūdinga jų gausybė suminėta
eilėraštyje kai vartaus iš vidaus...13 Bet štai kartą įsivaizduodama, kaip „Dievas per naktį kosti“ ir susirūpinęs
galvoja, „kurį čia pirmiau paguosti“, net pripažindama,
kad turi po kojomis tik „šiaudo tiltą“, poetė bičiuliškai
ramina Visagalį: „Nesuk sau galvos, Dievuli.“14 Iš tikrų-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 4 ( 5 9 3 )

58

jusiems nors dangų, / Jei gyvenimo čia neturėjo.“ Arba
netgi šitaip: „Duok, Dieve, rasos / Jurginams ir mirtoms
kapuos... <...> Mūsų akims languos. <...> Mūsų dienų
trupiniams. <...> Sugrįžtantiems prie obelų, / Ieškantiems
protėvių laužo žarijų...“19 O štai V. Kukulas, susirūpinęs
dėl pakrikusio visuomenės sąmoningumo ir dorovingumo, prašo: „Saugok, Dieve, / Bent Kalėdas nuo pinigo ir
nuo karų. / Duok joms sniego, pūgų.“20
Prašyti galima ir Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus – jis
juk Žmogus, tad ir bendrauti su juo galima kur kas žmogiškiau nei su Paslaptimi, Absoliutu ar kad ir degančiu
krūmu.

S a l v a t o r  R o s a . Lukrecija kaip Poezija, 1641

jų, nejaugi negalima bent kiek pačiam savimi pasirūpinti ir neįkyrėti šiam, kad ir visagaliam, „kitam Aš“, kuris
„tampa manuoju Tu, (jau savaime – A. K.) atiduodamas
man patį save“15.
Būna tačiau ir labai keistų prašytojų – štai Valdas
Kukulas nuoširdžiai prašo (ir net kelissyk atkakliai pakartoja šį prašymą): „Siųsk man, Dieve, klaidas...“ Sunku
tikriausiai būtų suprasti žmogų, kuris taip trokštų klaidų, kad, nepasitenkindamas ir šiaip nuolat pasitaikančiomis, dar šauktųsi Dievo pagalbos. Eilutės pabaiga,
ko gero, galėtų kiek praskaidrinti situaciją: „...sergėk,
Dieve, mane nuo savęs, kuris žino.“16 Gal poetas tiesiog
filosofiškai vengia galutinių dieviškųjų tiesų, kurias turint nebelieka prasmės abejoti ir klausti. Iš tiesų abejonės
ir klausimo būsena yra natūrali V. Kukulo kūrybos būsena – jis drąsiai panyra į kartais nemenkai bauginančią
nežinią ir prasmingų atsakymų ryžtasi ieškoti pats. Bepigu kiekvieną sekmadienį bažnyčioje kartoti „aš kaltas“,
kai žinai, kad Dievulis būtinai atleis tau tavo kaltes, nes
esi gi jo sukurtas pagal jo paties paveikslą; poetas nebijo prisipažinti: „Nesu vertas, nesu Dievo sutvertas, ir
pats nežinau, / Kas sukūrė mane, pagal kieno atvaizdą
kūrė“17 – vadinasi, „išganymu“, kitaip sakant, savo gyvenimo prasme teks pasirūpinti savarankiškai. Kai visi
krikščionys mielai cituoja dieviškąjį Fiat lux ir džiaugiasi jo sukurta šviesa, poetas drįsta paklausti: „Ką galvojo
Kūrėjas... kurdamas naktį / Šį pasaulį, jei žemėj ir pats
tik tamsoj, tik nakčia pasirodo?“18
Prašymai dažniausiai būna privatūs, asmeniniai,
tačiau galima prašyti ko nors ne sau, o, tarkim, artimiesiems, kurių likimas rūpi prašančiajam. Tai gražiai
demonstruoja Mykolas Karčiauskas: „Dieve, duok išė-

Beje, šios įvairiausių prašymų (ne tik poetinių, bet ir tradicinių, „bažnytinių“) gausybės akivaizdoje kyla natūralus klausimas: kodėl visa galinčiam ir visa žinančiam
Viešpačiui (nesvarbu, Tėvui ar Sūnui) reikia nuolat priminti apie mūsų bėdas ar rūpesčius, tarsi jis galėtų apie
tai pamiršti ar kitaip ignoruoti? Kai kurie poetai, matyt,
suvokdami tam tikrą prašytojo situacijos absurdiškumą,
nekvaršina galvos Viešpačiui savo nepritekliais, o tiesiog
ima kalbėtis su juo kaip, pavyzdžiui, Alfas Pakėnas su
Kristumi Maironio sodne: „sniegas Tavo rankoje / sniegas ant basų kojų / sniegas ant plaukų / mėlynas sniegas / iš liūdno Nykos / eilėraščio <... > man gera žiūrėti /
į tave / nenukryžiuotą / einantį ežero pakrante / sėdintį
valtyje / nutildantį vėjus... <...> Tau kartais skaitydavau /
pirmąją lietuvišką knygą / kartais Radausko / eilėraščių
marmuras / ištirpdavo / ilguose Tavo plaukuose <...>
sako Tu net vaikas / būdamas / niekad nesijuokei / kodėl <...> Tau kaip broliui / turiu priekaištų: / kodėl leidai
nužudyti / Antaną Mackevičių / kodėl leidai nuteisti /
žvaigždę / kurią pro langą regėjo / pakirdęs Maironis“21.
Laikydamas Kristų savo broliu, poetas pernelyg nesidrovi, bet, rodos, neperžengia broliško mandagumo ribų:
„noriu paklausti Tavęs / ar Tu kada nors rūkei / kad esi
gėręs vyno – žinau“22. Toks broliškas bendravimas, regis, gerokai praplečia Maceinos supratimą apie žmogaus
santykį su „manuoju Tu“. Beje, itin natūraliai atrodytų
poeto kreipimasis į Kristų raštu: „Mes parašysim, Kristau, Tau šį menką laišką, / Žodžius gražiausius iš pačios
širdies...“23
Suprantama, kad nuoširdžiai ir prasmingai bendraujant
su Dievu ir šitiek iš jo gaunant (ir prašytų dalykų, ir ap
skritai, pagal Maceiną, būties pagrįstą savo, kaip būtybės,
buvimą), tiesiog negražu būtų pamiršti jam padėkoti.
Šiuo atžvilgiu poetai yra nepaprastai mandagūs, tad galėtume atkreipti dėmesį į kai kuriuos jų dėkojimų niuansus. Dievas man maloningas, – prisipažįsta Gvidas Latakas
ir bando išvardyti bent kelis savo dėkingumo objektus:
„Šermukšnių pašalusios uogos / ir dūmas iš pirties, / kai
niekur nereikia skubėti. <...> Laukų akmenų zomatas“;
o kai „motina baltinius virina, / garas ritasi tumulais“,
tai reiškia, kad „Dievas taip iš toli girdis.“24 Alvydas A.
Jegelevičius labiau sukonkretina savo padėką: „ačiū už
tavo žvilgsnį / mintis nuskaidrinantį / atveriantį širdį ir
akis“25. Gana netikėtas Aldonos Ruseckaitės padėkojimas Dievui: „už tai, ko niekada nebus“26, – tačiau kiek
pagalvojus išryškėja, kad įvairiais reikalingais dalykais
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gali vienaip ar kitaip pasirūpinti pats, bet „tai, ko niekada nebus“, iš tiesų priklauso tik Dievo kompetencijai.
Kartais frazę „ačiū Dievui“ poetai įterpia kaip paprastą retorinę priemonę, kuri, atrodo, niekaip nesusijusi su teksto turiniu; tačiau, ko gero, taip tik atrodo... Juk
ne kiekviename eilėraštyje aptiksime tokią, sakytume,
banalybę, tad dera susimąstyti, kodėl būtent šiuo atveju
poetas mano tikslinga dėkoti Dievui. Štai Justino Marcinkevičiaus pastebėjimas: „Prūsijos pakrašty / staugia
perkaręs vilkas – / ačiū Dievui, / kelinti jau meteliai tom
vietom / karas neina, ir saulė gražiai taip / leidžiasi ant
Karaliaučiaus“27, – ką gali žinoti, kieno čia dar gali būti
nuopelnas: matyt, Aukščiausiojo. Netikėtai nuskamba
D. Čepauskaitės prisipažinimas: „Kai žiūrėsi į mano
akis, tu ten nieko nerasi, <...> ir jokios ten poezijos nėr
ir nebus, ačiū dievui“28, – keista, bet poetė, matyt, žino,
ką sako. Itin žiauri istorija nutiko Gintarui Patackui –
tad nenuostabu, kad, jai laimingai pasibaigus, poetas
įžvelgia čia Dievo pirštą: „Kažkas pro langą vėl praėjo
šiąnakt <...> Miegojau, gaila, nieko nemačiau <...> Kada
guliu, kada naktis ir vėjas, / Kada dar langas, migdamas
džiaugiuosi <...> vėl kažkas praeina / Pro šalį kaip išgerto vyno džiaugsmas. / Ryte pabudęs vis kažką randu – /
šaligatvyje žvyru užbarstytą / Raudoną dėmę, plauką,
popierėlį, / Ko nemačiau erotinam sapne, / Ir apima kas
kartą džiaugsmas lievas, / Kad, ačiū Dievui, šiąnakt – ne
mane.“29
Deja, ne visada santykiai su tuo „manuoju Tu“ klostosi
palankiai, juo labiau palaimingai, ir poetai kartais nesusilaiko nuo priekaištų Visagaliui. Švelniai moteriškai tai
daro Erika Drungytė: „Koks lėtas esi, mano Dieve, koks
lėtas, / Kaip viską atsargiai dėlioji many... <...> Koks lėtas esi, kaip iš lėto klausaisi / Minčių ir atodūsių, mano
maldavimų.“30 Kiek griežtesnis yra Donaldas Kajokas,
tačiau irgi nepiktžodžiauja: „ne taip man Dieve apšvietei
rankas / ant jų nei dulkė nei vėlė išvargus nenutūps“31.
Aidas Marčėnas, atrodo, pyksta ir pereina į familiarumą:
„štai aš, kuris, šaukiamas poetu, neatsiliepiu / kaip ir tu,
šaukiamas Viešpačiu / o štai mano eilėraštis, kuris, kaip
ir tavo / pasaulis, netobulas“ ir net blevyzgoja: „prastas
portveinas / stipresnis nei, Viešpatie, / tavosios mirtys“32.
Ką daryti, ir su geriausiais draugais tenka pasiginčyti,
neretai griežtai nurodyti jiems jų klaidas ar ydas – tik
šitaip galima artėti prie tiesos, kurios tikriausiai niekada nepasieksime, tačiau toks yra autentiškas filosofo
kelias; tad gal ginčijantis su visažiniu ir visagaliu Aukščiausiuoju pavyktų bent ryškiau pajusti išsvajotos tiesos
artimumą nei, pavyzdžiui, stengiantis perrėkti plepią
kaimynę ar dalijantis naujienomis su vadinamaisiais fa
cebook’o draugais.
Poetai retai imasi ilgų samprotavimų tam tikra tema,
kaip tai tradiciškai daro filosofai. Bet štai Valdo Kukulo
penkių eilėraščių ciklas Žmogus be Dievo – kaipmat prisimename didžiulę Juozo Girniaus studiją tokiu pat pavadinimu. Prasminga būtų šį bei tą palyginti. „Žmogus
be Dievo dėl to ir yra žmogus be Dievo, / Kad nuolat
eina link Dievo“33, – teigia poetas; iškart esminis pozicijų skirtumas: filosofui žmogus be Dievo yra ateistas,
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t. y. Dievo link neinantis, tad „knyga skiriama ateizmo
filosofinei analizei“34. Eidamas Dievo link, poeto žmogus
be Dievo „kyla / Savo sielos gelmėn, savo sielos bedugnėn“35; filosofas kalba panašiai: „Ieškant savęs paties, tuo
pačiu ieškoma ir Dievo“36, tačiau tai... apie žmogų „su
Dievu“. „Kas pats Dievo neieško, tas ir neranda“37, – kategoriškai rėžia filosofas; poetas leidžiasi į svarstymus:
„Žmogus be Dievo yra žmogus, kuris kuriasi Dievą / Iš
nieko, iš savo tamsybės, iš savo menkybės, / iš nervų“;
„Kas pasakė, kad reikia žiūrėti / Į dangų žmonėms, nesurandantiems Dievo? Pats Dievas mus gręžia į žemę.“38
Na, o šalia tokių filosofo „perlų“ kaip „Dievo buvimo
įrodymai yra tikri...“ arba „Yra Dievas. Teisinga jį teigti,
klaidinga – neigti“39 itin sveikintinas poeto akmenėlis į
Dievą turinčio filosofo daržą: „Turintis Dievą savy / Jo
nepažįsta, nejaučia. Ir nieko nežino / Apie savąjį Dievą,
nes Dievas jį veda, o jis nematydamas eina.“40
Labiausiai turbūt poezijai būdingos metaforos arba kitokio pobūdžio palyginimai, tačiau visa tai retokai vertinama kaip speciali filosofinė kalba – tiesiog pagražinimai,
poetiniai žaidimai, ir tiek. Derėtų gal atidžiau įsižiūrėti ir rimčiau susimąstyti. Nukritę lapai rudenį Vainiui
Bakui – „pageltę Dievo laiškai“, o dangiški skliautai –
„kaip Dievo veidas“41; Jonui Balčiui „būriais ir po vieną“
plaukiantys debesys – „tarsi Dievo kareiviai“42; ąžuolas
Mykolui Karčiauskui – „Viešpaties taškas vaikystės kalboj“43. Ar manytume, kad čia tik pasakų vaikams elementai (beje, gal kas galėtų įrodyti, kad pasakos yra filosofijai svetimos ar bent gana tolimos nuo jos)? Juk šitaip
atsiskleidžia neatsiejami Dievo bruožai – imanentiniai,
pasakytų teologai, kurie kažkodėl jų nepastebi, nors patys sukūrė Dievą kaip absoliutą, iš kurio nieko negalima
atimti. Taiklūs poetiniai pasakymai sudaro galimybę giliau pažinti žmogų, „save patį“, kaip primygtinai rekomendavo senovės graikų filosofai, o juk tai – „visų sunkiausia“ (Talis Miletietis). Pamėginkime suprasti, bent
įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmogus „Vidur didžiulio ežero, / Pilno Dievulio ašarų“44 arba „Vietovėj kur nedrįsta
žengt net Dievas“45, arba kai „Palieka / Mus nukryžiuotojo Dievo širdis“46. Rimvydas Stankevičius prisimena,
kad jam teko „Miegoti iškraustytame kambaryje, / Kur
nė vieno daiktelio <...> Tik parketas ir Dievas“; kitąsyk
poetą užplūdo žiaurūs klausimai: „Kas aš buvau? Ar
esu? Savo vardo, nei veido, nei Dievo neatmenu. / Kiek
manęs liko dar gyvo?“47 Tokiomis aplinkybėmis žmogus
tikriausiai išgyvena tai, ką patiria K. Jasperso subjektas
„ribinėse situacijose“. Poetams tai rūpi, jie moka apie tai
pasakyti. O religijos filosofai?
Gražiausius, kartais – keistus, neįprastus ar šiaip žmogui svarbius ir įdomius dalykus poetai linkę priskirti
Dievo kūrybai. Giedrė Maybe pastebi, kaip „Viešpats
išskobia valtį iš priešpilnio“48; Vladas Braziūnas įsitikinęs: „Dievs žmõgo mėlэje be gãla / jam ėš grõba padãre
Jievo / pamãte, ka žmõg ė dã negañ – / ėš mieže padãre
ãlo“49; Gvidas Latakas stebisi ir svarsto: „Vandenų žuvys – tai suprantu / o čia – paklausyki – salų žuvys /
matytis kokia užsispyrus / riešapelekių protožuvelių
gentis / išlipus į krantą menkom savo kojom / (ir tokiu
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būdu sutvirtėjusiom) / pagal viešpaties Dievo planą“50.
Išmanydami kūrybos proceso subtilybes, poetai įžvelgia
ir profanams nepastebimus dieviškosios kūrybos niuansus – Aidas Marčėnas dalijasi savo įžvalgomis: „menu
gražuolę – Dievas ją sukūrė / ilsėdamasis, po darbų
visų“51 ir mano esant prasminga sugretinti savo kūrybą su Kolegos: „Švenčiausioji Trejybė, tobulai lygiomis
dalimis / matematiškai tolstanti į begalybę / iš kurios –
per vaizdą, per garsą, per protą – / nelygiomis dalimis –
kartais ataidi eilėraščiai / ačiū Dievui, netobuli“52. Maceina, Religijos filosofijoje Dievui kaip kūrėjui paskyręs
gerą šimtą puslapių (pridėjus svarstymus šia tema kitose knygose susidarytų dar įspūdingesnis puslapių skaičius), galbūt manytų, kad pakankamai išgvildeno šią iš
principo neišsprendžiamą problemą. Tačiau juk „Dievas
kaip absoliutas ir žmogus kaip reliatyvybė yra perskirti neperžengiama praraja“53. Tad iš tiesų graudu darosi,
stebint, kaip „reliatyvybė“ stengiasi paaiškinti „absoliutą“. Nieko nepadeda nė stebuklingoji kenozė (atsisakyti,
pasižeminti, išsivilkti, save apiplėšti – aiškina Maceina
veiksmažodžio εκκενώστε prasmę). O  poetai, natūraliai priėmę reliatyvių teologų sukurtą absoliutą, taip pat
natūraliai leidžia jam „pasižeminti“ ar „save apiplėšti“,
nė nekvaršindami sau galvos „kūrimo ontologijos“ atkakliai keliamu klausimu: „Kodėl Dievas-Kūrėjas prisiima
kenotinę būseną ir ja buvoja?“54.
Su kokiomis nors išvadomis nedera skubėti – yra dar ką
pasvarstyti ir apmąstyti. Ir Antanas Maceina, ko gero,
pritartų tokiam poezijos ir filosofijos dialogui – juk jos
„ne tik iš bendro šaltinio (kalbos) kyla, bet ir nešasi
bendrą turinį, kuriuo yra žmogiškasis būties suvokimas
ir pergyvenimas“55.
1
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Dainos pakylėtas

N

eeilinio talento chorvedys Juozas Vanagas subrandino fenomenalius gebėjimus per trumpiausią laiką uždegti menine ugnimi šimtus
Lietuvos žmonių – kuklių balsingų dainorėlių. Vos tik
išvydę jo degančias, visad besišypsančias, skvarbias akis
ir išgirdę tvirtą bei ryžtingą „choro vado“ kviečiantį balsą, jie su didžiausiu entuziazmu stodavo vienon greton ir
žygiuodavo, žygiuodavo... lyg mostelėjus burtų lazdele.
Dirigentas J. Vanagas per ilgą savo chorvedžio karjerą
(gimė 1925 m. sausio 18 d. Vilučių kaime, Utenos apskrityje) subūrė daugiau nei dešimt chorų, kuriuose dainuodavo bemaž tūkstantis choristų. Kolegos dirigentai jau
senokai, vejami balto pavydo, kartkartėmis apsikeisdavo
juokeliu: „Jei nori suburti chorą mėnulyje – nuskraidink
ten J. Vanagą.“
Kartą, kai buvau tik pradedantis chormeisteris, Maestro Juozas, kurį sutikau lūkuriuojantį troleibusų stotelėje, sparčiai mane pamokė „vadybos“ pradmenų: „Jei
nori išspręsti keblų administracinį klausimą, dėvėk tvarkingą eilutę ir eik „su savo bėda“ tik pas patį aukščiausią
viršininką (būtinai aplenkdamas pavaduotojų kabinetų
duris). Drąsiai žvelgdamas į akis, karštai ir lakoniškai
išdėstyk esmę. Nepatikėsi, – sakė Maestro, – tavo „meninio“ pobūdžio problemos bus greitai ir palankiai išspręstos, nes jos yra biurokratinės rutinos apgultam aukštam
pareigūnui savotiškas „bonusas“ ir trumpa sielos atgaiva. Jis ir pats su malonumu ateitų pas tave padainuoti,
bet, žinai...“ Išmintingai pamokytas, susimąsčiau apie
J. Vanago mokytojus, jo gyvybingos patirties šaltinius.
Buvau didžiai nustebintas, kai enciklopedijoje perskaičiau apie visą „galeriją“ Lietuvos korifėjų, su kuriais
bendravo ir iš kurių sėmėsi meistriškumo būsimasis
Meistras. Dar tarpukariu, tuometinėje Panevėžio gimnazijoje (kuri buvo pirmoji Lietuvoje tokio lygio mokykla,
su pagarba vadinta „Lietuvos respublika“), muzikos pradmenis jaunam Juozui dėstė Boleslovas Pekarskis (vėliau
ilgametis J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos mokymo dalies vedėjas, įžymus chorų dirigentas)
ir puikus Lietuvos menininkas Mykolas Karka. Pastarasis šiame krašte „viešpatavo“ visoje kultūros padangėje.
Aktyvus Šaulių sąjungos narys, Šaulių žvaigždės ordino
kavalierius, pirmosios Lietuvos Dainų šventės vyriausiasis dirigentas, daugelio operų ir operečių statytojas,
kompozitorius ir chorų organizatorius turėjo ką papasakoti jaunajam Juozui apie tai, kas muzikoje yra vertinga
ir kaip gyvenime reikia to siekti.
Lemtingą 1944 metų vasario 16-ają daugelio Lietuvos jaunuolių širdis pasiekė generolo Povilo Plechavičiaus kvietimas stoti ginti Lietuvos laisvę. Jau greitai
Juozas Vanagas pirmųjų savanorių gretose žygiavo Lie-

tuvos vietinės rinktinės kariūnų mokykloje Marijampolėje. Puikus „skardžiabalsis“ Juozo tenoras ryškiai
išsiskyrė iš bendražygių ansamblio, todėl jam dažnai
tekdavo soliuoti smagių žygio dainų uždainius. Tų pačių
metų rudenį, tik jau Krašto apsaugos rinktinės sudėtyje,
Juozas Vanagas dalyvavo Sedos kautynėse prieš dešimtis
kartų gausesnes bolševikų pajėgas. Vos išlikę gyvi, Lietuvos jaunuoliai garbingai pasipriešino priešo tankams.
Kiek vėliau likimas smogė jaunam Juozui dar stipriau –
1949 metais buvo ištremti tėveliai ir artimiausi giminaičiai. Tuo metu sovietinė valdžia aktyviai kvietė kaimo
jaunimą studijuoti didmiesčių aukštosiose mokyklose,
kad atitrauktų juos nuo stiprėjančios pokario rezistencijos kovos. J. Vanagas atsidūrė sostinėje, įstojo į Vilniaus
universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. Klasikinę filologiją jam dėstė mūsų tautos pasididžiavimas – profesoriai  J. Balčikonis, K. Ulvydas bei jaunoji M. Lukšienė.
Studijuodamas subūrė studentų vyrų oktetą ir, pats jame
dainuodamas, pradėjo savo ilgą ir vingiuotą chorvedžio
kelią. Deja, būdamas ketvirtame kurse, kartu su savo
ansambliečiu Henriku Zabuliu (didžiu meno entuziastu,
buvusiu LTSR Aukštojo mokslo ministru) per koncertą
Universitete užtraukė lyg ir nekaltą rusų tremtinių dai-
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ną: „Эх, воля, волюшка... Сибирь моя долюшка...“ (Oi,
laisvė, laisvužė... Sibiras mano dalužė...). Universiteto
administracija sureagavo žaibiškai, jos verdiktas – pašalinimas iš aukštosios mokyklos dėl „dokumentų duomenų
apie tėvus klastojimo“. Prabėgus vos keleriems metams,
J. Vanagas vėl mynė Universiteto slenksčius. Tik šį kartą
apsilankęs rektoriaus kabinete (kaip ir mokė Meistras...)
ir gavęs oficialų pasiūlymą suburti elitinį sambūrį. Taip
ir buvo padaryta – per savaitėlę sukvietė šimto studentų
vyrų chorą. Kaip džiūgavo VU  vadovybė, kai Pabaltijo
studentų dainų šventėje Gaudeamus-58 Rygoje mūsų delegacijos priekyje žygiavo Juozo suburta „šimtinė“ balsingiausių studentų ir drebino senamiesčio gatves lietuviškom ir latviškom dainom.
Rimtai pradėjęs galvoti apie muziko profesionalo
karjerą, J. Vanagas suvokė, kad dar nepakankamai gerai išmano muzikinį raštą, o tam reikėjo ir vėl pradėti
mokslus nuo žemesnės muzikinio lavinimo pakopos
J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dabar konservatorija). Be „penkių minučių“ diplomuotas filologas jau
puikiai žinojo, ko jam reikia iš tuometinių autoritetingų
mokyklos dėstytojų. Sėkmė ir vėl buvo palanki. J. Vanago
dirigavimo mokytojai buvo Antanas Ilčiukas, vienintelio
Lietuvoje profesionalaus filharmonijos choro meno vadovas (S. Šimkaus mokinys), šio choro dirigentas – chormeisteris ir pianistas Vytautas Kraunevičius (K. Kavecko
mokinys) bei praėjusio šimtmečio Baltarusijos chorinio
meno legenda Viktoras Rovdo (K. Kavecko mokinys).
Labai greitai tapę kolegomis, šie puikūs bei tolerantiški
muzikai surado bendrą meninę kalbą, dirbdami po karo
atgimstančios Lietuvos choro meno padangėje. Vėliau,
beveik dešimtmetį dainuodamas Vilniaus filharmonijos
profesionaliame chore, Juozas Vanagas kasdien turėjo
Dievo malonę bendrauti ir mokytis iš šviesios atminties
prieškario ir mūsų laikų Lietuvos meno patriarcho profesoriaus Konrado Kavecko. Pridėkime prie šio sąrašo
dar ir neakivaizdines J. Vanago studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Ten jam teko garbė studijuoti pas

ateitininkų ir visos prieškario Lietuvos kultūros autoritetą profesorių Klemensą Griauzdę. Specialiai konservatorijos baigimo valstybiniams egzaminams aktyvusis
absolventas J. Vanagas suorganizavo šimto vyrų chorą
ir parengė sudėtingą klasikinės muzikos programą, kuri
buvo įvertinta aukščiausiu komisijos balu. Legendinis
profesorius K. Griauzdė padėjo tašką jau subrendusio
menininko Juozo Vanago studijų kūrybinėje biografijoje.
Šiandien Maestro Vanagas beveik kasdien lankosi
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, kur labai aktyviai
darbuojasi Nevyriausybinių organizacijų veikloje. Kaip
jaunatviškai švyti jo skvarbios akys, kai jis sutinka koridoriuose vis dar dainuojančius savo suburtų pirmųjų
chorų dainininkus. Štai restauruotojas Feliksas Matačinskas dalyvavo istoriniame steigiamajame vyrų choro
Aidas susirinkime, kuris įvyko 1955 m. lapkričio 13 d.
Prabėgo jau bemaž šešiasdešimt metų, bet gerbiamas Feliksas dar ir šiandien „aidiečių“ pirmųjų tenorų gretose.
Maža to, per šį laikotarpį jis nepraleido nė vienos repeticijos. Su žavesiu ir nuostaba galiu pridurti – J. Vanago
mokykla... Maestro vadovaujamas vyrų choras Aidas nuo
pat pirmųjų gyvavimo metų tapo svarbiu meninės veik
los reiškiniu. Jam pirmajam tuometinė valdžia suteikė
galimybę atstovauti Lietuvai užsienio šalyse. Aidas skynė
įvairiausių konkursų ir festivalių laurus, su nuostabiais
koncertais skersai ir išilgai išvažinėjo ne tik Lietuvėlę,
bet ir kitas TSRS bei Europos šalis. Ko gero, su skrydžiu
į kosmosą šiandien galėtume palyginti tuometinę koncertinę „aidiečių“ kelionę kruiziniu laivu Litva po Viduržemio jūros šalis. Šauniems Lietuvos dainorėliams plojo
Italijos, Prancūzijos, Turkijos, Bulgarijos, Graikijos dainų
mylėtojai. Kolektyvas pirmasis traukė lietuviškas dainas
Maskvos Kremliaus teatro, Varšuvos filharmonijos, Prahos filharmonijos, Budapešto karo akademijos, Sankt
Peterburgo kapelos, Tbilisio ir Jerevano filharmonijų salėse. Aktyviai plušant nepailstančiam Juozui Vanagui,
1958 metais gimė ir vyrų choro „dvynė sesutė“ – moterų
choras Aidas. Vėl tradicinis šimto moterų sambūris, vėl
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laureatų vardai ir absoliučiai geriausio Lietuvos choro
nominacijos keliuose prestižiniuose respublikos konkursuose. Moterų choro Aidas meno vadovo vairą J. Vanagas
užleido tik 1986 metais, kai choras jau buvo surengęs per
500 koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje,
Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Vietname ir Indijoje. Abiejų chorų
dainininkai tiesiog dievino energingą, nuoširdų ir reiklų
savo vadovą. Jie kartu kantriai mokėsi vokalinio meno
subtilybių, muzikos rašto, repeticijose dažnai klausydavosi būsimų kūrinių plokštelių įrašų. Maestro kartu su
būriu chormeisterių repetuodavo bemaž kasdien po kelis kartus, kad prisitaikytų prie pamaininio žmonių darbo. Savaitgaliais visi su šeimomis traukdavo iškylauti į
gamtą, organizuodavo smagias ekskursijas ir pramogas.
Sunkus kasdienis chorvedžio darbas tapo neatsiejama
J. Vanago gyvenimo būdo dalimi, gyvenimo „vardan
tos Lietuvos“.
Jau vėliau, aštuntą dešimtmetį, Maestro vadovaujami
šimtabalsiai chorai natūraliai pradėjo „išsispiesti“ į naujus, mažesnius kolektyvus. Taip iš vyrų Aido susiformavo
žymusis Varpo, o vėliau ir Vyčio vyrų chorai. Panašiai iš
moterų Aido gimė choras Eglė. Visi šie kolektyvai pasiekė didžiausių respublikinių ir tarptautinių laimėjimų su
kitais talentingais vadovais, bet niekados nepamiršo savo
pirmojo – „senelio“ Juozo Vanago. O jis toliau uoliai tęsė
savo produktyvią meninę veiklą. 1979 metais Vilniaus
elektromechanikos gamykloje Elfa suorganizavo didžiulį mišrų chorą. Kolektyvą parengė visoms tuometinėms
respublikinėms dainų šventėms ir festivaliams. Choras
dainavo Lenkijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje,
Italijoje, Ispanijoje ir kitur. Po kelerių metų Vilniaus chorinėje padangėje vėl atsirado naujas kolektyvas, kuriam išradingai vadovavo Maestro. Šį kartą jo mostams pakluso
jaunosios Vilniaus 31-osios profesinės technikos mokyk
los dainininkės. Vėl scenoje puikavosi aštuoniasdešimt
gražiai aprengtų ir balsingų merginų.
Esu ne kartą sutikęs gerbiamą kolegą Juozą Vilniaus
gatvėse. Kažkodėl beveik visados prisimenu jį bendraujantį su esamais ar būsimais choristais, būtinai besišypsantį ir žvelgiantį savo nepaprastom užburiančiom akim,

būtinai sakantį kažkam įkandin: „Na, iki pasimatymo
repeticijoje, aš nekantraudamas lauksiu, tik jūs, prašau,
manęs nepaveskit...“ Neseniai išgirdau iš vieno choristo nuotaikingą pasakojimą apie J. Vanagą, kai šis prieš
pat atsakingą koncertą nesėkmingai paslydo gatvėje ir
susilaužė ranką. Visi choristai per koncertą buvo ypač
dėmesingi Maestro sveikos rankos mostams, bet kai ateidavo garsiausios kūrinių kulminacijos, prieš jų akis
netikėtai ir energingai švysteldavo ir „skaudžioji“ ranka,
tik dirigento akys tuomet kažkodėl žvelgdavo viršun į
dangų... Kaip čia neprisiminsi šių dienų realijos, kai gerbiamo Juozo sūnus Benediktas Vanagas Dakaro ralyje su
penkiose vietose lūžusia ranka sugebėjo baigti sunkiausią pasaulyje „automobilių dainą“. Benediktas yra kone
vienintelis lenktynininkas, kuriam trasoje dažnai talkina „šturmanė“ iš Ukrainos, žavi ir drąsi moteris Irina
Kolomeitseva. Paklausta, kodėl lenktyniauja su „stogų
karaliumi“ Benediktu ir kasdien rizikuoja savo gyvybe,
ji nedvejodama atsakė: nesugebėjau atsispirti jo akims,
užburiančiam jo žvilgsniui... Ak, ta hipnotizuojanti Vanagų vidinė jėga!
Lemtingais Lietuvai 1990 metais Juozas Vanagas ne
tik aktyviai dalyvavo audringuose valstybės kūrimo įvykiuose, bet ir Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose subūrė Lietuvos kariuomenės aštuoniasdešimties dalyvių
vyrų chorą. Vyrai repetuodavo ir mokėsi žygio dainų
laikinai pasidėję šalia ginklus... Choras kėlė patriotinę
jaunų žmonių dvasią, demonstravo mūsų gimstančios
kariuomenės vienybę ir tvarką. Tie istoriniai „Vanago
būrio“ koncertai virsdavo masiniais visų tautiečių pasidainavimais, Lietuvos laisvės dainų ir šūkių „simfonijomis“.
Ir šiandien Maestro J. Vanagą dažnai pamatysi jo
suburto aukštaičių kraštiečių choro Indraja renginiuose.
Balsingi uteniškiai, kuriems vadovauja Daina Abariūtė
kartu su savo tėveliu profesoriumi Lionginu Abariumi,
kiekviename koncerte iškilmingai pristato visad pirmoje
eilėje švytintį ir besišypsantį Lietuvos choro meno patriarchą, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Riterio kryžiaus kavalierių, mūsų Tautos pasididžiavimą
Juozą Vanagą.
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„Mano gimtąja prabylant...“
Rimvydą Stankevičių vadinti vien poetu – tikriausiai
nesąžininga. Jo kūrybinis kelias platesnis, gilesnis, asmenybės spektras spalvingas ir įdomus: tai gabus Respubli
kos žurnalistas, literatūros kritikas. Jo žodis švarus, nesumeluotas, tikras. Rimvydas Stankevičius taip pat yra
Antano Kalanavičiaus poezijos rinktinės sudarytojas, jo
įžanginis tekstas giliai jaudina mąstant apie nejaukumą
ir kažkokią dvasinę skolą šiam paribio poetui. Taip pat
Rimvydas Stankevičius yra esė rinkinių Diktantai sielai,
Betliejaus avytė autorius, pastaruoju metu dar sykį maloniai nustebino pasirodžiusi eiliuota mitologinė pasaka
Pūgos durys. Kūrybos spektras iš tiesų stulbinantis, tačiau
viso jo aprėpti neįmanoma, pajausti – galbūt, bet norint
išanalizuoti, viską paaiškinti reikėtų kone šimto metų
vienatvės, kurios, deja, neturime. Tad stabtelėkime prie
Rimvydo Stankevičiaus kaip poeto.
Po savojo opus magnum – konceptualios ir svarios
poezijos knygų trilogijos Laužiu antspaudą (2008), Patys
paprasčiausi burtažodžiai (2010), Ryšys su vadaviete (2012) –
poetas Rimvydas Stankevičius naujame rinkinyje Ker
tinis skiemuo (2015) lieka ištikimas tradicinėms vertybėms – kalbai, tautiniam identitetui, religinių, kultūrinių
diskursų apmąstymams.
Įėjimas į knygą pradedamas ritualiniu apsivalymu –
„Egzorcizmo seansas“. Toks savotiškas knygos prologas
rodo slinktį iš nebūties į būtį: „Kas čia įvyko per tą laiką,
kol manęs nebuvo?“ Šis klausimas ir suponuoja dviprasmišką atsakymą – lyg ir nieko neįvyko, kaip sakė Ekleziastas, nihil novo sub sole – lyg ir įvyko kažkas svarbaus,
neatšaukiamo, tarsi kas būtų pakirtęs šaknis, jungiančias
poetinį subjektą ir bendruomenę, tautą: „Manoji gentis, /
Jau seniai atnašauja dievams, / kuriais niekada netikėjau,
kad kalbà jos / Seniai jau ta, kuria nesusikalbu...“ (p. 12)
Galima tarti, kad po kiekvieno poezijos rinkinio
kažkokia jėga, kurios subjektas buvo prisipildęs, staiga
ištuštėja, poetinis subjektas tampa tarsi tabula rasa – švaria lenta, kuri vėl brūkšniuojama tarp pirštų trupančiais
kreidos periodais: „Po kiekvienos knygos, po kiekvienos
komunijos tenka / Vėl iš naujo mokintis kalbėti, vėl iš
naujo / Aptikti save šiam pasauly.“ Tuštumos, rezignacijos, nusivylimo jausmas apčiuopiamas eilėraštyje, pavadintame kaip ir knyga Kertinis skiemuo: „Pažvelk į tą
neužimtą / Klauptą bažnyčioje, / Į  tą išsiliejusią dėmę /
Šalia besišypsančios nuotakos, / Į tuščią balną ant žirgo /
Valstybės herbe.“ (p. 100) Imperatyvas „pažvelk“ tampa
tarsi užslėptu raginimu – eik ir užpildyk šią tuštumą,
bent žodžių beprasmybei suteik prasmę, išgelbėk juos:
„Niekas už tave šių žodžių / Prasmės nepripildys.“ Šiose

Rimvydas Stankevičius.
Kertinis skiemuo. – Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla,
Vilnius, 2015

eilutėse tarsi atsikartoja Maironio žodžiai: „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės. / Kaip tavo nuliūdęs poeta!“ Kaip
ir Maironio eilėraštyje Jo pirmoji meilė, įvyksta nuasmeninimas (kalbama ne lyrinio „aš“ vardu, bet kreipiamasi į
kitą, numanomą subjektą).
Naujoje R. Stankevičiaus knygoje labai svarbūs dialogai, ryšiai su mirusiųjų poetų draugija: atsigręžiama
į tris pamatines literatūros figūras – Maironį, Marcelijų
Martinaitį ir Vytautą Mačernį, taip pat į gyvąjį klasiką,
Aidą Marčėną. Maironiui tenka pirmasis skyrius – Silabo
tonika, M. Martinaičiui – Vėlių duonelė, V. Mačerniui – As
falto spjaudymas ant asfalto, A. Marčėnui – Sapno autorius.
Maironio Pavasario balsams skirtos knygos (serija Lie
tuvių literatūros lobynas. XX amžius) įžangoje profesorė
Viktorija Daujotytė rašo, kad „Maironio kūrybos arealas
tebėra pilnas ženklų ir simbolių, kurių prasmė kiekvienai kartai turi atsiskleisti iš naujo“. Taigi, mūsų laikais
taip pat atsiveria du pagrindiniai santykio su Maironiu
keliai: atmesti Maironį tariant jam: „Labanakt!“ (poe
to kun. Antano Šmulkščio-Paparonio šūkis „Labanakt,
Maironi!“), arba pagarbiai priimti jį, suvokiant, jog tai –
kertinis lietuvių poezijos, netgi tautinio identiteto akmuo
(T. Venclovos esė ištara „Laimei, Maironis“). Galime
rinktis juodą duobkasio darbą –  dar keliais sluoksniais
giliau palaidoti Maironį postmoderno sąmonės įgriuvose – arba prikelti jį „iš kapų milžinų“.
Skyriuje Silabotonika iš tikrųjų įsitikiname, kad Maironio kontekstai kupini naujų ženklų ir klodų. Poetinis
R. Stankevičiaus santykis su klasiku plėtojamas tarsi na-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 4 ( 5 9 3 )

tūraliai suvokus maironiškojo pasaulio dvasią. Poetui
Maironis nėra paminklas, akmuo, skulptūra ar koks nors
sustabarėjęs tautiškumo simbolis. Priešingai – Maironio
balsas pasiekia poetą natūraliai, kaip tos pačios tautos,
tos pačios genties, vadinasi, broliškas, tėviškas balsas.
Eilėraštyje Neskaičiau Maironio teigiama, kad „kai gimiau, / Jo Lietuvos jau nebuvo // Bet mano vaikystę dar
pasiekdavo / Keisti maironiškai vieversiai, / Drauge su
giesmėmis žemyn / Žerdavę nuo plunksnų spindulius“
(p. 24). Tame pačiame skyriuje Pavasario balsai skamba
prisikėlimo, džiaugsmo aidai: „Sprogsta beržai ir paminklai / Kažkam šimtmečius tarnavę / Ankštomis kameromis, / Vienatvės skaistyklomis: // Oras pilnas džiūgavimo, / Visuotinio atpažinimo, kas kame lindėjęs.“ (p. 17)
Laisvės skonis neįprastas, bet žavintis paprastumu: „Pasirausęs sutanos klostėse, / Jis man ištiesia svogūną. //
Suleidžiu dantis ir patrykšta: / Sultys, saulės, paukščiai
pro / Langus...“ (p. 22) Maironis tampa savotišku dvasiniu mokytoju, tiksliau – ne tampa, bet jau yra, prieš jį
nemaištaujama, nes racionaliai suprantama, kad tai būtų
tolygu nukirsti savąsias šaknis, prarasti savo identitetą.
Maironio pavyzdys – lyg kryptis, kaip sako lyrinis sub
jektas, kad vien dėl jo lietuviai „žinojo, kur link / Augti /
Žmonių vaikai“ (p. 24).
Maironio vertybės – kaip tiesos ir gėrio sėklos, pažinimo grūdas, krentąs į poeto sielą: „Ką many tu pasėjai,
o broli“ (p. 23). Eilėraštis labai įdomus savo forma – Maironio tiesos išdėstytos punktais a), b), c) ir taip toliau,
ir kiekviena jų yra nelyg savotiškas teiginys su įdomia
atomazga, nelyg išminties kupinas aforizmas, turintis
paradoksalią konotaciją, kaip antai „f) Lietuva, kurią myliu, / Niekada nebūna po kojomis“ (p. 23). Tačiau kartu
Silabotonikos cikle žioji nuolatinis šiapusybės – anapusybės klausimas. Ženklai, esantys anapus, visada esti už
pažinimo už ribos, todėl savaime turi nežinomybės ir
baimės klodą: „Kaip ir visi tikintieji, / Žinojau anapus
tavęs / Esant ir kitą pasaulį – // Nemaniau tik, / Kad, vos
jį išvydęs, prašysiuos / Atgal.“ (p. 21) Taip poetas tarsi
pratęsia R. M. Rilke’s ištarą „baisūs visi angelai“, baisu
pats pasikeitimas – anapus nėra šiapus, tik šiuos polius
tarsi sujungia nepertraukiamas lietaus leitmotyvas visame Silabotonikos skyriuje. Jį užskliaudžiantis eilėraštis
toks šiltai žmogiškas, tačiau kartu iškelia poetą į milžinų aukštybes, jis – tarsi antra dialogo dalis, Maironio eilutėms „Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį / Iš kapų
milžinų“ atsakantis: „Bet juk pats ir esi / tas senelis.“
Marcelijui Martinaičiui skirtas antrasis knygos skyrius Vėlių duonelė – tai kitas etapas, puikiai perimtas
Martinaičio poetikos klodas. Šio skyriaus tekstuose daug
paradoksų, ezopinės martinaitiškos kalbos, ištrūkusios
iš įprastinės kalbos biurokratijos diktatūros, laužančios
ideologijos rėmus, tačiau visa tai labai gudriai paslėpta,
veikia kalbiniame, prasminiame lygmenyje kaip savitas
ženklų ir žymeklių žaismas. Tai – tarsi šifrai, kuriuos atpažins kaip tik tas, kuriam reikia juos atpažinti. Humoro
ir satyros nestokojantis tekstas Gerumo pamokos yra tarsi
kukutiškos kalbos imitacija: „Geri žmonės čia yra tie, /
Kurie užima geras pareigas / Turi gerų ryšių.“ (p. 45)
Teksto atomazga taip pat netikėta, paradoksali, kukutiška sentencija / moralas: „Mūsų pasaulis pilnas gerumo,
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tačiau tu / Geras nebūk. // Tu – / Būk geriausias.“ Apskritai poetas knygoje vartoja nemažai dvigubą dugną, daugiaprasmę semantiką savy užkodavusių žodžių: „Antai,
kuo tavo skiepyti sodai / Per šimtmetį virto: // pražydo
Putinas, o po to / išsižadėjo sutanos“ (p. 32), „Kol tą
duonelę kaip meilė širdį, / kaip šalna žolę kandau“ (p.
47), „Šermukšnis bandė / Šokti pro langą / Kulka pataikė / Jaunon širdin“ (p. 51). Prasimanyti, užsidirbti „Vėlių
duonelės“ – tai, atrodo, jau ne tik gero poeto, juntančio
kalbą, pamatines vertybes, orientyrus, kontekstų linijas,
darbas, tai – jau iš dalies mediumo, ezoteriko uždavinys.  
Skyriuje Vėlių duonelė randame tekstą Gimtoji kalba,
skirtą giluminei kalbos recepcijai, atveriančiai to, kas
išsakoma žodžiais, ir to, kas prasprūsta pro žodžius,
esti anapus kalbinės tikrovės, kontrastus. Kas atpažįstama per bendratautišką, bendražmogišką kodą. Intuicijos
jausmas, atodūsis, kūno kalba: „Mokantis šios kalbos
būtina žinoti, / Kad svarbiausia čia – atodūsių sintaksė, / Perteikianti pagrindinę mintį – / Žodžiai paprastai
reikalingi / Tik nukreipti / Dėmesį.“ (p. 49) Per kalbą suvokiame savo tautą ir save joje, juk, filosofo Martino Heideggerio teigimu, „kalba yra būties namai“. O juk namai
turi būti saugūs ir tvirtai suręsti, t. y. tapti būties tvirtove.
Tekste Tropai kalbama apie laisvės idėją, juntamas
aitrus benzino kvapas (prisimenamas 1972 m. Romo
Kalantos susideginimas). Bendros haliucinacijos yra ta
pati kultūrinė, kolektyvinė atmintis. Vaizdus ir ženklus,
haliucinacijas, dvigubo dugno prasmes gali išlukštenti
tik tie, kurie tai patyrė, kurie gyvena su tautos istorijos
atmintimi. Svetimiesiems Tropai gali būti lyg haliucinacija, visiškas absurdas ir tik glaudžiai susiję su kontekstu,
tautos išgyvenimais iš karto supranta, apie ką yra kalbama. R. Stankevičiaus poetinis subjektas sako kitam: „Sap
navau šiąnakt Žaką de Molė, / elegantiškai pridegantį /
Žanai d’Ark cigaretę“ (p. 52), ir šie žodžiai įprasmina
Romo Kalantos auką, įrašydami ją į istoriją kaip pasiaukojimo, aukos gyvą ugninį deglą. Pranašiškas sapnas arti
nebūties, kur miegas – beveik mirtis, tačiau užuomina,
kad tai išsipildys, priskiria jį būčiai – įvykiui, įvykusiam
istoriniame laike ir subjekto sąmonėje pasikartojančiam
kaip stebuklas – tautos nubudimo šventė, esanti būtajame, esamajame ir būsimajame išsipildymo laike.
Pagal puikiai pajaustą Martinaičio poetinės kalbos
šifrą, suintensyvėjusį rinkinyje K. B. įtariamas, gimsta
tekstas Kaltės įrodymai – poeto nepakaltinamumo, o kartu
ir jo prakeiksmo liudijimas: „Poetui yra sukurtos idealios
sąlygos / Tapti nepakaltinamu, / Tačiau, kiek bevartytumei kortą, / Ji vis tiek pasilieka / Galva žemyn.“ (p. 54)
Keičiantis aplinkybėms, valdžioms, sistemoms, poeto
nimbo spalva išlieka juoda, aklinai juoda. Jo lūpose pranyksta istorija be teisės būti, vadinasi, su prakeiksmu
pasilikti nebūtyje: „Tarytum apšviesti istoriniai kadrai, /
Debesų gniutulai ar Sibiro pusnynai / Konfiskuotuose
negatyvuose, / Be teisės / Pavirsti nuotraukomis“ (p. 55).
Rimvydo Stankevičiaus kertinis akmuo slenkasi autoriteto link. Martinaičio Boružės šermenys virsta Boružės
prikėlimu, Vėlių duonelės mirusieji bunda. Neišrėkta tyla
akmenys paplentėje liudija, kad valstybė neturi vairininko, autoritetas yra sumenkęs ir vienintelis būdas patiems
išlikti oriems ir prisikelti – gręžtis prie mirusiųjų auto-
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Rimvydas Stankevičius Naujosios Romuvos renginyje Vilniaus rotušėje,
2015, rugsėjis. K ę s t u č i o  S v ė r i o nuotrauka

ritetų resursų. Atsitolinusios bažnyčios, choras, kuris
pasikėlęs į aukštybes, o čia mažai tegirdimas – rezignacijos, atšalimo ženklai, bet greta rusena viltis prisikelti,
sugrįžti, sutemų metas turi prašvisti.
Vytautui Mačerniui skirtas Asfalto spjaudymas ant as
falto atrodo intensyviausias, ekspresyviausias ir aštriausias knygos skyrius. Žvilgsniui apsipratus matyti kiaurai
sienas, totalitarinis režimas, jo melas, viską niveliuojantys
dažų sluoksniai nulaupomi. Poetinis subjektas supranta,
kad  mirtis nebus nugalėta, bet melas anksčiau ar vėliau
bus sutriuškintas, kol bus bent vienas matantis, įgudęs
pastebėti „...veidus po žeme ir po šypsenomis, / Kiaurai sandėlius pamatyti bažnyčias, / Freskas po stingstančio tinko, / Žaizdas po ciniško cinko / Sluoksniais“
(p. 66). Poetinio subjekto pasaulio pažinimas skverbiasi
per dirbtinius simuliakrus, maldos namus paverstus sandėliais, vienintele neuždrausta kryptimi – „gilyn“. Tėvų
vaikystėje pasibaigę pavasariai – beviltiškas komunizmo
režimas, kur viską reguliuoja šautuvų tūtos, yra laikinas,
diktatūra negali visiškai užvaldyti, nutildyti praeities,
maištas, kaip žolės daigai, prasikala pro asfaltą. Žolės,
atolo sluoksniai kinta, kintančių generacijų patirtis kitokia, kitoks realybės skonis, jos baimės ir rūpesčiai, kitas
pasaulio matymo kampas: „Kalas nauja – šienpjovių besiilginti... / Kalas nauja – nei žiogais, nei paukščiais nebetikinti / Kalas nauja – dalgiškais laiptais link dalgių.“
(p. 72) Priešmirtine Mačernio skeveldra, sulėtintai skriejančia taikinio link, bandoma apsivalyti, išsispjaudyti,
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iškosėti paskutinius netikrumo gabalus ir be baimės,
tvirtai ištarti tėvynės vardą, žaliuojantį „tarp nebūties ir
nebūties“ (p. 74).
Poetine partitūra Rimvydas Stankevičius per groteską, sapno–prabudimo, mirties–prisikėlimo, aušros–sutemų priešpriešas išsako savo tautos istorijos siaubą: kai
visuomenė ir kiekvienas žmogus atsidūrė ties neregėtai
tragiško išbandymo riba. Po Antrojo pasaulinio karo,
žiaurių pokario metų, pasirodė, kad griūva visos ankstesnės gyvenimo normos, įprastinės moralės ir žmogiškumo kategorijos. Likęs be atramos humanizmas, irstanti elgesio logika. Beprotybė, tampanti realybe, normos
ir padorumas pasirodė esąs tik paviršius be gelmės, be
tikrumo. Nelieka atramų, kaip atlaikyti tai, kas vyksta,
nenužmogėjus, kaip šią patirtį išreikšti kalba, nes visi tie
nesuvokiami tautą ištikę dalykai yra anapus žmogiškos
išraiškos, anapus žodžių, ženklų. O  vis dėlto reikia tai
paliudyti ir išreikšti. Ištarus baimės vardą, tikėti, kad ji
išnyksta, kad ją galima kažkaip užkalbėti. Įsisiūbavus
humanitarinei krizei poezijos reikiamybė išauga, kaip
kasdienės duonos, kaip sverto sunkiai pakeliamai tikrovei. Maironio, vėliau – Justino Marcinkevičiaus lūpomis
prabyla Mindaugo amžių protėviai, o kartu ir visa tautos
dvasia, kuri laikė ant galvos ne tik tekančios saulės aukso, bet ir kruvinų erškėčių karūną, nuo kurios vis sviro
išdidi ir pavargusi galva, per daug metų įgavusi nuolankų baudžiauninko žvilgsnį, tačiau vis vien sugebėjusi
išlaikyti sunkų karūnos svorį ir iš naujo pakelti krauju ir
lietumi įmirkusias akis į dangų.
Galiausiai Europos laike dabarties laikas stoja į kovą
su laiku: „Gesindamas šviesą, / Laikrodžio ringe mačiau – // Rodyklės skausmingais veiksmais / Bandė viena kitą / Nuneigti.“ (p. 77) Poetinio subjekto būsenas
lydintys laikrodžio rodmenys, negalėjimas prisitaikyti
prie „radikalių būsenos. / Pokyčių“ (p. 79). Nemiga –
žmogaus atviromis akimis būsena – tampa „tyliausia
rezistencijos forma“ (p. 86). Poetas, klejojantis pro užmigti negalinčią sąmonę, ima balansuoti ant pavojingos
beprotybės ribos, panašiai kaip Vinco Mykolaičio-Putino
somnambulas. Tas, kuris vaikšto per miegus, ir tas, kuris
vaikšto per nemigos ir beprotybės briaunas. Šis subjektas
abiem atvejais nesugeba būti savo paties akivaizdoje –
„Dervos katilai tam / Visiškai nereikalingi – / Žmogus
paprastai išverda / Savo paties viduje.“ (p. 89) Europos
laikas simuliakrų ir simuliacijų, dirbtinių stimuliacijų
amžius ištinka nepasiruošusį, dar savosios laisvės nespėjusį įkvėpti lietuvį. Artoją be arklų, be plūgo, be žemės,
tuščiom akim ariantį dangų, kur kryžiuojasi lėktuvų trajektorijos, nuženklintos bereikšmių grafikų.
Galop pozityvia linkme pakrypsta kertinio skiemens
subjekto būsena, priartėjusi prie Aido Marčėno Ars poeti
ca ištaros: „Reikia rašyti eilėraščius / Net ir sekmadieniais
nes, / Tai yra šventė, tai yra darbas / Prilygstantis kunigo darbui.“ Ties pirmuoju eilėraščiu Gobelenas poetinis
subjektas ima pagauti prasmę iš pažiūros atrodančiame
beprasmybės audinyje. Įvairūs mazgai, chirurginiai siūlai, beprotybės zigzagai reikalingi tam, „kad anoj pusėj /
Būtų gražu“. Iš tiesų tai gražus, galbūt ir nesąmoningas
dialogas su Šatrijos Ragana, su mamatės išmintimi, kuri
aiškina Irusiai, kad šio pasaulio mazgai mazgeliai, viso-
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kios mums nesuprantamos pynės yra blogoji pasaulio
pusė ir toje gerojoje, anapusinėje, pusėje viskas susidėlioja į prasmingą ir nuostabų audinį. Toliau poetinio
subjekto tonas vėl įgauna mašinalumo, barkodų, netikrumo jauseną. Eilėraštyje Po dvidešimties metų (p. 98)
suabejojama, ar akys nustoja matyti pasaulį, ar pasaulis
išnyksta iš akių, ištirpsta. Regos motyvas vyrauja knygoje kaip sąmoningumo, atvirumo pasauliui, empiriškos
patirties elementas. Galiausiai surandame opusą, kuriuo
remiantis pavadinta knyga: „Iš žodžio išsprūdus valstybė / Privalo ir vėl / Sugrįžti į žodį.“ (p. 99)
Aidui Marčėnui skirtas ciklas yra arčiausiai gyvenamojo pasaulio. Šiuo teiginiu nenoriu pasakyti, kad Maironiui ar Mačerniui skirti eilėraščių ciklai nėra empatiški – juose puikiai lukštenamos reikšmės ir prasmės, bet
istoriškai artimiausias poeto bičiulis A. Marčėnas liudija
ir skelbia mūsų gyvenamojo pasaulio prasmes. „Literatūros fenomenologijai svarbus išlieka fenomenologijos
filosofijos siekimas, kad turtingas, įvairus, gražus ir tragiškas žmogaus gyvenamasis pasaulis būtų kiek įmanoma
adekvačiau suvoktas ir reflektuotas, kad išliktų jutimai,
kvapai, girdėjimas, matymas, kad suvokimas būtų užpil
dytas, neliktų tik abstrakcijos, rėmai. Kad neišnyktų daik
tai. Kad visa, kas įmanoma, būtų paženklinta. Gyvenama
sis pasaulis yra gyvenamojo kūno abstraktusis erdvėlaikis,
įgaunantis įvairių ir skirtingų pavidalų. Kūnas įpasaulintas, pasaulis įkūnytas; gyvenamasis yra neišskiriamos
jungties sandas – gyvenamasis kūnas. Paraleliai galima
pasakyti apie tekstą – gyvenamasis tekstas, gyvenamasis kūrinys, gyvas, jautrus, pulsuojantis.“1 Gyvenamasis
pasaulis suvoktinas kaip konkretus visos patirties diskursas, kuriame ir literatūra, ir tikrovė yra laikomos lygiavertėmis, nes, kaip teigia literatūrologas Terry Eagletonas, „literatūros kūrinio pasaulis yra ne objektyvi realybė,
o tai, ką vokiečiai vadina Lebenswelt, t. y. realybė, kurią
iš tikrųjų suformuoja ir patiria individualus subjektas“2.
Ženklų ir žymeklių žaismėje atpažįstamas siūbuojantis Beždžionių tiltas – nuoroda į Marčėno kontekstus,
R. Stankevičius atkartoja, transformuoja ir interpretuoja Marčėno esenciją: „žiauri bausmė: įšliaužti, kur sekliausia – / į kitą amžių, kuriame tikriausiai / laisviau,
žiauriau, gudriau, kitokios ligos.“3 Poeto misija yra tarsi
suvokti zeitgeist – savosios epochos dvasią, įžvelgti jos pūlinius ir votis. Tik žinant tai, galima įvardyti, kad susitelkusi bendruomenė žinotų, ką gydyti, kaip apsivalyti,
nuo ko pradėti.
Knygos atbaigimas – aštuntoji vizija, Mačernio, o
kartu mąstymo apie tautiškumo branduolį tąsa – įkvepia
šviesos ir vilties kaip malda, kur susijungia dvi nesatys
„Mirusiųjų ir negimusiųjų bendravimas esu. / Amen“
(p. 124) esaties vardan. Susisiekiantys indai liudija dangaus ir prakaito lašo brolystę, neišskiriamą ir nedalomą
vienį.

1

2

3

V. Daujotytė. Fenomenologinis žvilgsnis: Jono Biliūno „Kūdikystės
sapnai“ // XX amžiaus literatūros teorijos. Konceptualioji kritika. –
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2010, p. 24.
T. Eagleton. Įvadas į literatūros teoriją. – Baltos lankos, Vilnius, 2000,
p. 69.
A. Marčėnas. Eilinė. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius,
2006, p. 406.
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R imv ydas Stan kev ičius
4. Gimtoji kalba
Mano gimtąją kalbą
Išmokt pašaliečiui
Turėtų būt neįmanoma.
Tarimas čia neįtikėtinai
Skiriasi nuo rašybos, žodžiai –
Nuo tikrųjų prasmių...
Mano gimtąja prabylant –
Liežuvį visada būtina laikyti
Už dantų,
Ypač – raudant, dainuojant,
Šnabždant per išpažintį...
Išpažindavome tik fiktyvias nuodėmes
(Tikrosios galėjo pakenkt kunigams),
Be kalendorių atspėdavome švenčių datas,
Sąnariais jusdami, kada
Miršta, kada vėl prisikelia
Kristus, intuityviai nuspėdami,
Ką jis sakė savo mokiniams,
Patys susiprotėdami,
Kas mums tylima iš tuščių sakyklų,
Kam meldžiamės
Priešais išvogtus altorius
Teisiamųjų suolais
Sparčiai virstančiuose klauptuose...
Mano gimtosios kalbos dalis buvo tylėti telefonu,
Užčiaupti save vidury sakinio,
Imituojant kosulio priepuolį, iš visų jėgų
Žvelgiant tyloj viens kitam į akis,
Mintį pratęsiant stalo įrankių
Į lėkštes dzingsėjimu,
Pasmarkėjusiu kramtymu (tarsi
Visiškai į ką kita smigtų
Valgančiųjų dantys)...
Mokantis šios kalbos būtina žinoti,
Kad svarbiausia čia – atodūsių sintaksė,
Perteikianti pagrindinę mintį –
Žodžiai paprastai reikalingi
Tik nukreipti
Dėmesį.
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Alfredas Guščius

Renkuosi kelrodį,
arba Pasipriešinimas Chaosui

„P

asaulį išgelbės Grožis!“ Buvo metas, kai šia
idėja labai tikėjau, dabar tikiu abejodamas.
Kas pakeitė optimistinę nuostatą? Dostojevskio bei kitų rašytojų ir mąstytojų skelbtos ir tikrai vertos
palaikymo deklaracijos apie Grožio įtaką ar net pergalę
skendimas ateities miglose. Atsigręžę į praeitį ir pažvelgę į ateities perspektyvą, šitaip yra pakeitę nuostatą į
Grožio poveikį visuomenei, manau, ne vienas mano bei
vyresnės kartos ir panašių estetinių-etinių nuostatų literatas. Suprantama, patikėti deklaracijomis rizikinga, gal
net pavojinga, juo labiau literatui-kritikui, kurio profesija
reikalauja į tikrovės fenomenus žvelgti kritiškomis akimis. Kritiniam, arba specializuotam, požiūriui būtinas
apsiribojimas laike „nuo–iki“, analizės sudrausminimas
pasirinktu objektu, metodu ir pan. Tačiau šį sykį nelabai
laikysiuosi analitinės drausmės ir prie mane seniai jaudinančios problemos priglusiu veikiau emociškai... Tad
kodėl gi Grožio fenomeno (o jam priklauso ir menas)
vaidmuo šiandieninėje visuomenėje vis labiau menksta?
O gal klystu? Negalėčiau šios problemos apžvelgti filosofiškai, kultūrologiškai, narstyti jos analitiškai. Galiu tik
pasidalyti savo, kaip literatūros kritiko, patirtimi, tikrovės stebėjimais „iš šalies“.
Išsakant apriorinę premisą „Grožio reikšmė visuomenei menkėja“ būtina vieną kitą mintį pasakyti apie
tai, kaip suvokiu pažangą mene. Vis nedingsta iš galvos
seniai skaityta ar girdėta rusų poeto Andrejaus Voznesenskio frazė: „Все прогрессы реакционны, если рушится
сам человек!“1 Tai – dar vienas skambus aforizmas, tačiau jis duoda pretekstą platesniam pasamprotavimui.
Jaunystėje domėjausi meno psichologija ir sociologija.
Domino objektyvumo ir subjektyvumo, pažangos ir atžangos kūryboje, kūrinio ir jo interpretacijų santykiai ir
pan. Ir dabar, rudeninėje senatvėje, samprotavimus, tezes, mintis apie šias dichotomijas „lasioju“ V. Daujotytės, V. Martinkaus, A. Andrijausko, kitų autorių knygose, straipsniuose. Iš jų galima susidaryti vaizdą, kur link
krypsta istorinė estetinės recepcijos (mokyklų, krypčių,
metodų) evoliucija. Ligi šiol esu įsitikinęs, kad kiekvienas meno reiškinio aiškinimas – ar tai būtų mitologinis,
ar idealistinis, ar materialistinis, ar racionalistinis, ar
struktūralistinis – buvo sąlygotas istorinių socialinių-politinių priežasčių, todėl objektyviai jie visi buvo pagrįsti
ir santykinai naudingi – netgi vulgarusis sociologinis ar
dabartinis postmodernistinis. Iš tiesų, argi kibernetinė1

 Visos pažangos reakcingos, jeigu griaunamas pats žmogus (rus.).

mis, matematinėmis bei semiotinėmis sąvokomis, terminais apsišarvavęs šiuolaikinis meno tyrinėtojas yra pranašesnis už, sakykim, XVI  ar XVII  amžių mokslininką,
besiremiantį savo laiko mokslo pasiekimais, intelektu?
Savo laikui ir savo meto meno vartotojams viduramžių
mokslininkas bylojo ne mažiau, negu mūsų laikų mokslininkas byloja mums, t. y. savo amžininkams.
Jeigu manau, kad kiekvienas meno reiškinio aiškinimas yra sąlygotas istorinių-socialinių priežasčių, gal tas
pats dėsningumas galioja ir patiems meno reiškiniams?
Jeigu teigiu, kad Grožio vaidmuo šiandieniniame mene
blanksta, vadinasi, jį nulemia tokios pat priežastys. Taigi – „kaltų nėra“ ir beprasmiška jų ieškoti. Lieka viena
išeitis: metafizinę kaltę suversti metafiziniam laikui – ir
nusiraminti. Kažkodėl tokia išvada nepatenkina ir vis
ieškau „kaltųjų“. Neseniai vėl perskaičiau 1982 m. pasirodžiusią vieno talentingiausių (manyčiau, europiniu
mastu) literatūrologų Vytauto Kubiliaus knygą XX am
žiaus lietuvių lyrika. Joje apžvelgtas 50 metų istorinis lietuvių poezijos kelias ir tuo keliu ėjusių daugiau kaip 50
poetų stilistinių-meninių evoliucijų bei avangardistinių,
modernistinių revoliucijų raida. Pacituočiau skyriaus
Tolyn nuo Maironio! pradžią, kur apibendrinama laiko,
istorinių sąlygų ir literatūros bei jos kūrėjų psichologijos
dialektika: „Kiekvienas amžius turi ne tik savo ideologiją, bet ir savo psichiką. Keičiasi materialinės egzistavimo
sąlygos, socialiniai ryšiai, moralinės normos, žinojimo
lygis... Kiekvienas laikas išsiugdo savo emocinę kultūrą, kuri daugiau ar mažiau reguliuoja atskiros asmenybės išgyvenimų spektrą ir išraiškos formas. Literatūra
ne tik fiksuoja naujai besiklostančią psichikos sandarą,
bet ir aktyviai ją formuoja, kurdama tam tikrus jausenos
tipus, kurie paskui yra pamėgdžiojami, virsta net masinėmis madomis (pvz., verterizmas).“1 Kita pastraipa prasideda teiginiu: „Vakarų Europoje XX amžius prasidėjo
nuovargio, išsekimo ir rezignacijos nuotaikomis... Drąsa,
valingas užsispyrimas, veržli aistra, pasitikėjimas savimi, vidinė harmonija iškrito iš nualinto ir pasiklydusio
žmogaus savijautos tarsi sulūžusi spyruoklė.“
Kyla pagrįstas klausimas, kodėl XX amžiaus žmogaus savijautoje, didėjant mokslo ir technikos įtakai
(vadinasi, pažangai), mažėjo pasitikėjimas savimi, valingas užsispyrimas ir kitos asmenybės tvirtumą liudijančios savybės, o jas pakeitė nihilizmas, pesimizmas,
vidinio pasaulio disharmonija, destrukcija bei katastrofizmo nuojauta, kurią S. Kierkegaard’as apibūdino „baime ir drebėjimu“? Kodėl nebuvo galima tos nualinto ir
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pasiklydusio XX a. žmogaus savijautos „pagydyti“, surandant naują, tvirtesnę ir harmoniškesnę „spyruoklę“?
Galbūt ieškota ne toje žmonijos išminties kraitelėje ir
patikėta ne tais pranašais. Juk toji kraitelė gana gili ir
plati, joje esama ne tiktai J. Fichte’s, A. Schopenhauerio,
F. Nietzsche’s, A. Bergsono bei kitų subjektyviojo idealizmo filosofų. Viktorija Daujotytė, rašydama įžangą Jurgio
Baltrušaičio knygai Apimti žmogų iki dugno, akcentuoja asmenybinį pasaulėžiūrinį poeto-mąstytojo kūrybos
nuoseklumą, Europos kultūros kaip vientiso darinio supratimą. J. Baltrušaitis dėjo daug pastangų jungdamas
poeziją, dailę, teatrą, muziką, tiesdamas lieptus tarp šių
menų. Daug padaryta naikinant properšas, siekiant visuminės būties idealo, bet daug kas ir netesėta. „Šiandien
tikriausiai būtų galima atsakyti – taip, kažkas itin svarbaus žmonijos kelyje yra praleista, peržengta kažkokia
labai svarbi pakopa, neišnaudotos (nei meno, nei gyvenimo) tos aplinkybės, kurios skleidėsi XX a. pradžioje.
Neišnaudoti didieji etiniai mokymai (Levo Tolstojaus,
N. Rericho, Mohando Karamčando Gandžio, Alberto
Schweitzerio, pagaliau ir mūsų Vydūno).“2
Šiandien formuojasi naujas tikėjimo pranašas – genderizmas, kuris, kaip teigia filosofė Daiva Tamošaitytė,
tiktai išoriškai priešiškas komunizmui, o iš tikrųjų šias
dvi ideologijas „jungia atviras ir programinis, manifestinis atsiskyrimas nuo Dievo ir religijos, jo neigimas ir
viso socialinio gyvenimo grindimas kitais, „žmogiškais“
pagrindais.“3
Tad ir ši nauja ideologija – gal tokia pat žaltvykslė kaip ir solipsizmas, ničėjizmas, marksizmas ir jinai,
manytina, neprašviesins ateities horizonto, nepadidins
grožio bei harmonijos žmonių santykiuose ir mene.
Tad kurgi kaltininkas, kur Grožio fenomeno menkėjimo duobkasiai? V. Kubilius aiškina kiekvienos lietuvių
poezijos srovės atsiradimo genezę, istorines aplinkybes,
pabrėžia ir tai, kad „kiekvienas laikas išsiugdo savo emocinę kultūrą, kuri daugiau ar mažiau reguliuoja atskiros
asmenybės išgyvenimų spektrą ir išraiškos formas...“
Taigi ir vėl į pirmąją vietą priešpriešoje laikas–asmenybė
statomas visagalis laikas. Tačiau toji „atskira asmenybė“
neretai elgiasi nepaisydama laiko diktato. Jeigu neoromantikų kūryboje XX a. pradžioje, kaip aiškina V. Kubilius bei kiti literatūrologai, didėjo katastrofizmo nuojauta, rezignacija, kas šias nuotaikas kėlė? Ar antgamtinis
Fatumas, ar koks Antžmogis? O gal pats realus žmogus?
Esu linkęs manyti, kad pastarasis...
Šį kazusą bandysiu paaiškinti Balio Sruogos fenomenu. Šis talentingas poetas, dramaturgas, mokslininkas
karštai, nekritiškai susižavėjo bergsonizmu, intuicijos ir
instinktų eilėraščio turinyje adoravimu, nuostata, kad
„tikra yra visa tai, kas šiuo metu plazda pojūtyje. Visos tiesos ir vertybės, iškeltos anapus šitos verdančios
dinamikos, pastatytos virš individualios patirties, yra
melagingos schemos.“4 Ir šitokia „bergsoniška vulkaniška“ asmenybė, koks buvo talentingasis Sruoga, patenka
į tikrą pragarą, kurį, kažkaip iš jo ištrūkęs, paskui pats
sarkastiškai įvardijo „dievų mišku“. Kas gi kaltas dėl
ekstremalaus, tragiško įvykio jo gyvenime (tremties į
Štuthofo koncentracijos stovyklą)? Visi pasakys – Hitleris, fašizmas. Tačiau Hitleris ir jo pakalikai žiūrėjo į tik
rovę irgi neoromantiškai, „nesiskaitė“ su jos logika, su
humanizmu, su žmonijos priimtomis tiesomis bei ver-
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tybėmis, laikė jas „melagingomis schemomis“. Hitleris
elgėsi kaip Nietzsche’s idealizuotas Antžmogis, neigęs
religiją, bažnyčią, Dievą, vadovavęsis ne protu, o pojūčiais, instinktais, ta „spontaniška sielos plazma“. Tad argi
negalima daryti išvados, kad nusikaltėliai buvo panašių
psichofizinių savybių neoromantinės asmenybės, kurios
savo nusikalstamoje veikloje vadovavosi panašiomis etinėmis, estetinėmis nuostatomis? Ir jeigu šis palyginimas
turi racijos, manau, aukoms ir jų adorotuojams nėra ko
kaltinti objektyviojo laiko, socialinių sąlygų, politinių režimų nei galiausiai intelekto ir proto. Tokiu atveju visi
kaltinimai bei apeliacijos į visagalį žmonijos, istorijos bei
Dievo ne-teisingumą pakibtų ore...
B. Sruogos likimas liudija: kartais istorijoje nutinka
taip, kad filosofijos, ideologijos propaguotos idėjos, nekritiškai perimtos menininkų, antruoju lazdos galu kerta
jiems patiems. Panaši lemtis, tiesa, labiau moraliniame
bei dvasiniame lygmenyje, nutiko ir mūsų lakštingalai
Salomėjai Nėriai. V. Kubilius subtiliai, taktiškai apie tai
užsimena – atseit, jai vienai iš neoromantikų stovyklos
pavyko „sulaužyti perdėm konservatyvų ir naivų socialinių revoliucijų amžiuje vertybių modelį (tėvynė-dievas), išvaduoti savo psichiką, pradėti dramatišką ieškojimą esminės tiesos, kuri per nauja suderintų atskiro
žmogaus padėtį su katastrofiška XX a. dialektika.“5 Betgi žinome, kiek kainavo S. Nėriai tas tiesos ieškojimas,
žinome, kad ji tos „esminės tiesos“ nesurado, o buvo
apgauta bei tragiškai nusivylusi. Gal ir per drąsu apibendrinti: dažnai maištingas žmogus pats nulemia dramatišką savo likimą.

*

Maištauti, griauti tradicijas, nusistovėjusias normas, etiketus visada linkę menininkai, kurių talento psichofizinė prigimtis nerami, o vertybinis stuburas „iškreiptas“.
Ieškojimai neatsiejami nuo kūrybinio proceso, tačiau būtina suvokti, dėl kokio idealo maištaujama. Dėl Grožio,
harmonijos ar dėl disharmonijos, destrukcijos? Todėl,
padaręs nedidelį lanką į kaimyninę dailės sritį, pasakysiu, jog manau, kad dailėtyrininkas (taip pat ir literatas,
išleidęs keletą puikių poezijos, eseistikos knygų) Alfonsas Andriuškevičius pervertina maišto reikšmę „naujajame mene“, neįžvelgia jame slypinčių povandeninių
rifų. Jis vaizdingai samprotauja apie „naujojo meno“
kūrinius knygoje Rašymas dūmais (Apostrofa, 2004). Jeigu
objektyvu tai, ką jis rašo, percituodamas Marinos Abramovič performansus De Appel galerijoje Amsterdame ir
Krinzinger galerijoje Insbruke, nemanau, kad tuos reginius galima vadinti menininkų „kankinyste dėl savojo
tikėjimo“. Taip, viduramžių laikais vienuoliai marindavosi, plakdavosi, vaikščiodavo ant nuogo kūno apsivilkę ašutines, apsikaustę grandinėmis, tačiau jų tikslas ir
idealas buvo sekimas Jėzumi, troškimas palengvinti Jo
kankinystės naštą ir padėti Jam priartinti žmonijos Išganymą. Nemanau, kad tokio tikslo siekdami aukojosi Marina Abramovič arba Joëlis Hubaut, kurio performansą
esė autorius irgi vaizdingai aprašo, tiesa, neapsieidamas
be obsceniškų žodžių.
Saikingiau ir solidžiau dabar užplūdusią instaliacijų, performansų madą vertina prancūzų mokslininkė
Julia Kristeva knygoje Maišto prasmė ir beprasmybė. „Nūdienos religijų ir politikos akivaizdoje šiandien galime
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paklausti, ar tik ne maišto patirtis yra vienintelis mūsų
išsigelbėjimas nuo gresiančio žmonijos robotizavimo?
Šis maištas vyksta, bet jam dar nerandama nei žodžių,
nei darnos, galinčios suteikti jam oraus Grožio – galbūt
jų ir nebus rasta.“6 Julia Kristeva moko postmodernistinį
meną pasitikti kaip „epidemiją“, tinkamai psichologiškai
pasiruošus ir įgijus dvasinį imunitetą. Remiantis S. Freudo premisa, kad „socialinė tvarka yra iš esmės religinio
pobūdžio“, vertos dėmesio dar tokios Julios Kristevos
futurologinės abejonės: „Jei maištaujantis žmogus yra
religinis žmogus, tai kas nutinka, kai jis praranda religiją? Ar ir tuomet dar jis maištauja? Ir kokios galimybės
bei žabangos slypi maište, prasidėjusiame religinio ryšio
pagrindu? Aktualus ir klausimas, ar menas ir literatūra
pratęsia sakralumą kitokiomis priemonėmis, kuriomis,
priešingai, desakralizavimas neignoruojamas?“7 Manyčiau, kad be kontrklausimo – o jei maištaujantis žmogus
yra nereliginis žmogus, kas nutinka tada, kai jis atranda
religiją, ar dar ir tuomet jis tebetęsia maištavimą? – į
šią Julios Kristevos iškeltą dilemą neįmanoma atsakyti.
Paprasta statistika paliudytų, kad maištaujančių religinių žmonių yra kur kas mažiau. Dėl tos akivaizdžios
priežasties, kad jie turi tvirtesnį vertybinį stuburą, yra
arčiau sakralumo zonos.
Įdomų nereliginio menininko maištą „religinio ryšio pagrindu“ pavaizdavo Vytautas Bubnys romane Ba
landžio plastėjime. Egonas Rugajus – kroatų dailininkas,
leidęsis politinių rėksnių suvedžiojamas, įtraukiamas
į taikių musulmonių bosnių žudynes, moterų prievartavimą. Tik po sužeidimo Egonas nusprendžia iš ligoninės dezertyruoti ir į karinį dalinį nebegrįžti. Tai yra
pirmas jo žingsnis į dvasinį prabudimą, kuris vėliau
atvedė jį vienuolynan, kur jam duodama sudėtinga meninė užduotis restauruoti freską Judo pabučiavimas. Jis
restauruoja Judo paveikslą, nesilaikydamas originalo,
ignoruodamas evangelinį kanoną – Judo veidas giedras,
atviras, kupinas meilės Kristui – ir todėl susilaukia vienuolių priekaištų. Tačiau Egonas laikosi savosios versijos: „Kodėl žmonės negalėtų Judo matyti neatstumiančio
ir neatstumto?“ – svarsto jis, grįsdamas tokią motyvaciją
savo paties pilietiniame kare patirtu dvasiniu nuopuoliu
ir sąžinės atgaila dėl to. Egonas Rugajus novatoriškumą
ir maištą mene grindė pažangos kriterijumi, atnešančiu
žmonėms daugiau grožio, meilės, tikėjimo, humanizmo,
taigi padedančiu mažinti, būties „beprasmybės lauką“.

*

Grožio, gėrio, harmonijos ir jų antipodų – visą žmonijos istoriją lydėjusių bjaurasties, smurto, destrukcijos,
chaoso, karų – kontekste aktualios dramaturgo Mariaus
Ivaškevičiaus mintys apie pilietinę menininko poziciją,
atsiskleidžiančią kraštutine forma. Jis samprotauja apie
menininką, Kremliaus pašonėje prisikalusį savo sėklides prie aikštės grindinio, ir apibendrina šį maištą taip:
„Menas neturi kito ginklo, tik vaizduotę, ir tik tokiomis
sąlygomis menininko pareiga sukurti apokalipsę mūsų
galvose, kad mes ją pamatytume, patirtume ir jau niekada nebenorėtume to pakartoti.“8 Tačiau menininkas be
vaizduotės dar turi ir kitų ginklų – pareigą, atsakomybę,
idealus. Estetika be etikos – šluba. Eksploatuojant vien
vaizduotę, menininkų kūrybai visada trūks aksiologinio
dėmens. Apie tai liudija ir praeities, ir dabarties meno
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istorija. Samprotaudamas apie blogio prigimtį, M. Ivaškevičius teigia: „Nes karas prasideda tada, kai žmonių
galvose nebelieka baimės. Kai viską užkloja vieninga
pražūtinga drąsa...“ Karštai pritariu šiai jaunojo dramaturgo pozicijai, bet noriu ją praplėsti prieš 2000 metų kito
intelektualo – Šventojo Jokūbo – išsakyta mintimi: „Iš
kur atsiranda karai? Iš kur tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur
kitur, tiktai iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir
negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate.“ (Jok 4,
1–3) Turbūt suprantama, ką, pavartodamas žodį „sąnariai“, norėjo pasakyti Šv. Jokūbas? Kad blogis, bjaurastis,
smurtas, karai yra ne dangiškos, o socialinės, vadinasi,
žmogiškosios prigimties ir kilmės. Ir menas, ir literatūra gali blogį didinti ar sudaryti prielaidas jam atsirasti
ir gali siekti jo priešingybių. Visa klausimo esmė – koks
turinys, kokios vertybės mene nusveria.

*

Kaip tikrovėje, taip ir kūryboje, vaisingiausia yra „aukso
pjūvio“, arba „aukso vidurio“, zona. Jeigu ji peržengiama, atsiduriama arba viename, arba kitame kraštutinume. Išeitų, kad, norint pažangos, reikia siekti objektyvumo. Donato Saukos Fausto amžiaus epilogas vaizduoja
literatūros bei apskritai kultūros kitimą nuo didžiojo
Goethe’s laikų. To kitimo linkmė ne itin džiugina patį
veikalo autorių, o ir, manau, daugelį skaitytojų. Susiorientuoti šiandieninėje meno, literatūros futurologijoje
gali padėti pats genialusis Fausto kūrėjas. Verta prisiminti, ką jisai, vos atšventęs savo 75-metį, kalbėjo jaunam įdėmiam savo klausytojui ir pašnekovui Johannui
Eckermannui: „Noriu jums kai ką atskleisti, ir gyvenimas
daugybę kartų jums patvirtins mano žodžius. Visos regresyvios ir žlungančios epochos yra subjektyvios, o visos pažangios krypsta į objektyvumą. Dabartinis mūsų
gyvenimo laikotarpis yra regresyvus, nes yra subjektyvus. Apie tai galima spręsti ne tik iš poezijos, bet ir iš
tapybos bei daugelio kitų dalykų. Tuo tarpu kiekvienas
sveikas siekis iš vidinio pasaulio stiepiasi į išorinį, tuo
galite įsitikinti apžvelgęs visas didžiąsias epochas, kurios
iš tikro žengė pirmyn ir buvo objektyvios prigimties.“9

*

Maištas pirmiausia siejamas su jaunyste, svajonėmis,
veržlumu, energija, naujo troškimu, kartais virstančiu
beatodairišku tradicijos griovimu. Tačiau menininkas yra
toks paukštis, kuris negali toli nuskristi, mosuodamas
tik vienu sparnu. Kur nuskrido poetai, bėgę tolyn nuo
Maironio? Kur nubėgo Klemensas Jurgelionis, Adomas
Lastas, Antanas Venclova, labiausiai kaltinę Maironį už jo
poezijos archajiškumą, romantizmo atsidavimą pelėsiais
ir pan.? Oponentai buvo „dideli“ tiktai tuo, kad išdrįso
maištauti prieš klasiką, bet ne savo poetiniais laimėjimais.
Tiktai neoromantikė Salomėja, simbolistas Putinas jam
iš dalies prilygo, bet kažkodėl gyvenimo pabaigoje Nėris pajuto sąžinės graužatį, o Putinas mažiausiai iš visų
„avangardistų“ prieš jį maištavo. Dauguma maištautojų vėliau pakeitė savo estetines orientacijas, o kai kurie
ir idėjines, pavyzdžiui, žymusis italų futurizmo vadas
F. Marinetti atsidūrė dučės Mussolini prieglobstyje.
Dauguma dabartinių jaunųjų lietuvių poetų irgi
maištauja, rašo naujoviškai, „mandrai“, bet pasirausę
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poezijos praeities kraitėje, pamatytume, kad jų atradimai
nėra nauji. Nenaujos istorinėje retrospektyvoje atrodo ir
Aušros Kaziliūnaitės, sakyčiau, visų dabartinių jaunųjų poetų avangardistų lyderės, novacijos. Daugiau kaip
prieš 90 metų ir Salys Šemerys, ir kiti ano meto modernistai ir širdį, ir raumenis, ir kaulus, ir kitas žmogaus
kūno dalis, kurios gausiai eksploatuojamos šiandieninių
poetų žodyne, yra ne prasčiau įvaizdinę. A. Kaziliūnaitės
knygą Mėnulis yra tabletė palydintis Kasparas Pocius yra
pernelyg atlaidus, nekritiškas – jisai pergiria šios poetės
(tikrai neabejotinai gabios) estetikos naujumą, „nesumeluotą avangardizmą“, „minų lauką“ ir pan. Tačiau juk
vieną kartą lietuvių poezijos laukas jau buvo išminuotas,
tiesa, ne minomis, o granatomis! A. Kaziliūnaitės eilėraščiuose, priešingai nei jos adoratorius, negirdžiu jokio
valingo, panašaus į vertinimą, „klyksmo“, neįžvelgiu ir
„filosofinės jėgos“. Regiu tiktai pagal absurdo ir destrukcijos logiką (irgi seniai poezijoje išrastą meninį principą)
sudėliotą atvirukinį XXI a. pradžios tikrovės (miestų, stočių, transporto priemonių, daugiaaukščių namų ir pan.)
lukštą, kurį pati autorė vadina „neoninėmis iškabomis“.
Giliau nesismelkiama, nes tokio tikslo poetė nesiekia ir
tenkinasi absurdiškai apverstomis metaforomis, pavyzdžiui, „tau po oda kregždės / suka lizdus / deda juos į
valandas / peri“ (eilėraštis Oda)...

*

Krenta į akis tai, kad komunikacinei funkcijai, arba atgaliniam ryšiui su skaitytojais, jaunieji poetai skiria pernelyg mažai dėmesio. Gal taip su jaunaisiais buvo visada,
gal jiems svarbiau „pralaužti ledus“, „pramušti sienas“?
Didelis novatorius poezijoje buvo ir Sigitas Geda, irgi
laužęs poetinio sąstingio ledus ir sienas, bet jis atsidėjęs
gilinosi į praeities lietuvių poeziją, istoriją, tautosaką.
S. Geda sukūrė savitą poetiką ir stilistiką, tačiau jo meninė pasaulėžiūra susiformavo ne tuščioje, o nacionalinėje dirvoje, suprantama, originaliai „sukryžmintoje“ su
pasaulinės literatūros bei kultūros patirtimi. Manyčiau,
kad dabartiniai jaunieji novatoriai į tos dirvos specifiką, į
jos gelmes nesigilina. Turbūt jie nepaiso tokių, atseit, naftalinu dvelkiančių etinių nuostatų, kaip, pavyzdžiui, ši:
„Poezija siekia išlupti daiktą iš žmogaus krūtinės ir jo vieton
įstatyti širdį.“ Šią mintį išsakęs poetas pasiekė poezijoje
gerokai daugiau nei Salys Šemerys, kuris išlupo daiktą
iš žmogaus krūtinės, bet jo vieton įstatė granatą. Suprantama, kad daugiau pasiekęs poetas atstovavo ir kitokiai
stilistinei srovei. (Tai – Justinas Marcinkevičius.)

*

Žinoma, kaip ir seniau, taip ir dabar, jaunieji nėra vienodi, einantys tiktai viena ir kuo modernesne stilistine
vaga. Tarp jaunųjų poetų išsiskiria Vainius Bakas, Dalia
Tamošauskaitė – pasaulėjauta, dvasinių vertybių ne
ignoravimu, kūrybingu ryšiu su tradicija. Vainiaus Bako
nemaištingumą prieš klasikus įrodo ne tiktai jo paties
harmoninga, aukšto meninio lygio poezija, bet ir tai, kad
jis bando prikelti iš užmaršties savitą lietuvių egzodo
poetą Vladą Šlaitą (Naujojoje Romuvoje publikuojamas jo
straipsnių ciklas). Ir D. Tamošauskaitės, ir V. Bako poezija tikrai intelektuali, pasižyminti humanistine kultūra.
Tai subtili ir gracinga poezija, švelniai provokuojanti
skaitytoją užmegzti su ja emocinę komunikaciją, gilintis į
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joje esančią potencialią turinio gelmę ir tematikos erdvę.
V. Bako straipsnių ciklas apie V. Šlaitą paremtas plačia
erudicija, tačiau, manau, net platus apsiskaitymas nepadėtų jam suvokti Šlaito poezijos, persunktos išgyvento
karo, tėviškės netekimo bei egzistencinio dramatizmo.
Kūrybinei sėkmei reikėjo esmingesnių dalykų – psichologinės empatijos, dvasinių vertybių pajautos, pilietinės
brandos, tautinės tapatybės sąmoningumo.

*

Šiandien, kai dėl nesibaigiančių destruktyvių eksperimentų grožio ir meno fenomenas vis labiau paranda
vertybinį pamatą, turime džiaugtis tais jaunaisiais talento daigais, į kuriuos ar dėl saulės šviesos, ar dėl Dievo
apšvietos grįžta Grožio ir Harmonijos pojūtis... „Chaosas
visais savo apsireiškimais yra blogio ir bjaurumo gaivalas. Žmogaus kūryba kovoja su chaosu, jį apvaldydama
ir formuodama. Dėl to ir tos kūrybos pradai turi eiti iš
tvarkos, šviesos ir harmonijos. Kuriamoji mintis turi būti
šviesi ir aštri, o valia kieta, nes gaivalinis chaoso pasipriešinimas sunkiai nugalimas.“ Taip kalbėjo V. MykolaitisPutinas 1939 metais Vytauto Didžiojo universitete jaunimui apie eilėraščio gimimo psichologiją, poetinę jo vertę,
apie tai, kaip iš intencionalios poetinės žarijos įpūsti
„poezijos ugnį“.10 Tokią „poezijos ugnį“, kuri šildo ne
tiktai rankas, bet ir sielą, o žmogui teikia tikėjimą ir viltį.
Pradžioje citavau abstrakčią, tiktai konstatuojančią
destruktyvų progreso poveikį žmogui A. Voznesenskio
mintį. Štai kita – su aiškia „mini programa“, kaip galima pasipriešinti destrukcijai, „griovimui“: „Niekas negali
manęs sugriauti, / išskyrus patį mane / ir mano bevališkumą. // Jeigu remčiausi tiktai pačiu savimi, / tai būčiau
labiau panašus į tuos, / kurie remias į vėjuj svyruojančią
nendrę. / Tačiau aš niekad nesiremiu pačiu savimi: / aš visada remiuosi Tuo, / iš Kurio malonės esu plačiame pasaulyje.“ Tai pirmasis Vlado Šlaito eilėraščio Lyjant posmas.
Šios dvi sentencijos viena kitą papildo polemizuodamos; antroji yra konkretesnė, nesitenkina blogio konstatavimu, o nurodo būdą, kaip jam galima pasipriešinti.
Man priimtinesnė V. Šlaito mintis, nes labiau pritariu
jo pozityvistinei pozicijai, jo meilei gyvenimui, žmogui,
gamtai; pritariu todėl, kad „Tik vieną kartą leista pagyventi. / Taigi turiu gyventi ir gyventi. / Gyventi taip, //
kad vasaros dangus / ir tavo meilė degtų mano meilėje.“
(V. Šlaitas. Tik vieną kartą)
Idėjos kaip gyvenimo credo pasirenkamos individualiai, grupiškai, kolektyviai ir netgi tautiškai ar valstybiškai. Aišku, svarbiau ne pasirinkimo būdas, o pasirinktos
idėjos pozityvumas ir humaniškumas.
1
2

3

4
5
6

7
8

9
10

V. Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika. – Vaga, Vilnius, 1982, p. 106.
V. Daujotytė. Pratarmė // J. Baltrušaitis. Apimti žmogų iki dugno. –
Aidai, Vilnius, 2001, p. 23
D. Tamošaitytė. Apie ideologijų prigimtį ir žalą // Metai, 2015, Nr. 5–6,
p. 126.
V. Kubilius, op. cit., p. 139.
Ten pat, p. 307.
J. Kristeva. Maišto prasmė ir beprasmybė. – Charibdė, Vilnius, 2003,
p. 12.
Ten pat, p. 18.
M. Ivaškevičius. Bijokit karo šaukliai – http://www.delfi.lt/news/
ringas/lit/m-ivaskevicius-bijokit-karo-saukliai.d?id=68155024
J. P. Eckermann. Pokalbiai su Goethe. – Aidai, Vilnius, 1999, p. 127.
Žr. Literatūros vertybių beieškant. – Vaga, Vilnius, 1984, p. 151.
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Juozas Girdvainis

Švietimo raida Žarėnų krašte
Nepriklausomybės metais (1918–1940)
2013 metais kalvotos Žemaitijos miestuose ir miesteliuose
prisimintas pirmas istorinis Žemaitijos vietovių paminėjimas ir mes iškilmingai tarėme, kad Žarėnams (vok. Sare) –
760 metų, kaip ir Medingėnams, Biržuvėnams, Žemaičių
Kalvarijai, Gegrėnams, Nevarėnams, Labardžiams, Skuodui, Vieštovėnams prie Plungės, Gadūnavui, Alsėdžiams,
Lieplaukei, Kartenai, Rietavui, Gargždams, Palangai, Varniams, Viešvėnams, Lazdininkams prie Darbėnų ar Kalotei, Kelmei... dar kelioms dešimtims garsių kaimo vietovių su gynybos pilimis ar apsaugos nuo visokių grobikų
tvirtovėmis. Tai rodo 1253 m. balandžio 4 d. Kuršo žemių
Pietinių ir Šiaurinių (Žieminių) sričių dalybų tarp Kuršo
vyskupo Henriko ir Teutonų ordino dokumentas – pirmieji rasti rašytiniai dokumentai, kad tos vietovės jau
buvo, gyvavo ir svetimtaučiams seniai buvo gerai žinomos bei įvardijamos grobikiškų karų metais.
Tačiau reto grožio Žemaitijos kalvose ir prie vandenų žemaičiai jau gyveno gal dar prieš tūkstantį metų
ir seniau, tik kol kas nėra surasta ankstesnių rašytinių
šaltinių. Ne tik medų kopė, vaisius ir uogeles ar grybus
rinko, bet ir apsiginti mokėjo. Perkūną, kitus gamtos
dievus garbino.

Žarėnai, 1922

Taigi Lietuvos istoriografija turi svarbų 1253 m. balandžio 4 d. dokumentą. Jame (1253 m. Kuršo žemės Pie
tinių sričių dalybos) sakoma:
Visus krikščionis, kuriuos šis raštas bus pasiekęs, brolis
Henrikas, iš mažesniųjų brolių ordino, Dievo malone
Kuršo vyskupas, sveikina gyvojo Dievo sūnaus vardu.
Tebūnie jums žinoma, kad mūsų negyvenamas –
dar nepadalintas Kuršo žemes, o būtent: Ceclis (Cek
lis), Dovzare (Duvzarė), Megowe (Mėguva), Pilsaten
(Pilsotas – pilis prie Danės upės Klaipėdoje), ir žemes
tarp Scrunden (Skrunda) ir Semigallia (Žiemgala), mes,
Kristų mylintys – magistras ir Teutonų ordino broliai,
pasidalijame į tris dalis šiuo būdu.
Štai yra pirma dalis iš Ceclis (Ceklis): Garde (Žemaičių Kalvarija), Embare (Imbarė prie Salantų), Pomenie (Paminijis – vietovės prie Minijos upės), Zegere
(Gegrėnai prie Žemaičių Kalvarijos), Grumste (Grūstė
prie Sedos), Newarie (Nevarėnai prie Telšių), Vitwizen (Vieštovėnai prie Plungės), Duzone (Gadūnavas
prie Telšių), Alyseyde (Alsėdžiai prie Telšių), Leypiasseme (Lieplaukė), Pretzitwe (Pažvelsis prie Plungės),

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 4 ( 5 9 3 )

Eycayswe (?), Cartine (Kartena), Sare (Žarėnai), Garisda (Gargždai), Pregetwe (?).
Iš Dovzare (Duvzarė): Birstele (Biržtvininkai
prie Darbėnų), Patteycias (?), Peinis (?), Trecne (?).
Iš Megowe (Mėguva): Palange (Palanga), Maytinele (?), Kaukis (?), Dwiristis (?), Dupie (?).
Iš Pilsaten (Pilsotas – pilis prie Danės upės
Klaipėdoje), Mutene (pilis prie Danės upės), Akitte
(Eketės upė prie Klaipėdos).
Iš žemių tarp Scrunden (Skrunda) ir Semigallia
(Žiemgala): Weybene (Viržuvėnai (?), Janapolė), Wanderen (Varniai – iškraipytas pavadinimas), Newaren
(Nevardėnai prie Varnių), Labbar (Labardžiai prie Tverų), su viskuo joms priklausančiu.
Iš Poys (?) tvirtovės žemės: žemė Twartikini (?).
Šitai yra pirma dalis.
Gandingen (Gandinga prie Plungės), Appule
(Apuolė prie Skuodo), Schoden (Skuodas), Sansugale
(Žąsūgala prie Janapolės), Vieswe (Viešvėnai prie Telšių), Pytwe (Pietvės upė prie Plungės), Nedinge (Nederinge) Medingėnai, Letzime (Lekemės dvaras prie
Plungės), Retowe (Rietavas), Amelinge (?).
Iš DOVZARE  (Duvzarė): Empliten (Įpilties piliakalnis prie Darbėnų), Rutzowe (Rucavos gyvenvietė
Latvijoje), Popissen (Papės gyvenvietė ant Dvižarės
(Papės) ežero), Warze (?), Virga (Latvijoje).
Iš MEGOWE (Mėguva): Nebarge (?), Lasdine (Lazdininkai prie Darbėnų), Aggemine (Akmenos upė pro
Kretingą).
Iš PILSATEN  (pilis prie Danės upės Klaipėdoje):
Calaten (Kalotė).
Iš žemių tarp Scrunden (Skrunda) ir Semigallia
(Žiemgala): Salden (Šaltuonos upė prie Raseinių), Ulliwa (Alėjos upė ir kaimas prie Raseinių), Anzina (Ančios upė pro Skaudvilę), Celme (Kelmė) su viskuo joms
priklausančiu. <...> Iki besiartinančios Mykolo šventės
pasirinksime vieną dalį. <...>
Aktai sudaryti netoli Rygos – Kuldygoje 1253 Viešpaties metais balandžio 4 dieną.1

Tai du svarbiausi Kuršo žemių dalybos aktai: 1253 m.
Kuršo žemės Pietinių sričių dalybos ir 1253 m. Kuršo žemės
Žieminių (Šiaurinių) sričių dalybos, sudaryti Kuldygoje (netoli Rygos). Šie dokumentai yra labai reikšmingi
Žemaitijos, visos Lietuvos ir Latvijos vietovardžių bei
vandenvardžių nustatymui. Jie išliko XIV a. nuorašuose,
rasti ir dabar saugomi archyvuose Berlyne.
Šiandien iš šių Kuršo žemių dalybos aktų mes žinome 70 Lietuvos vietovių pavadinimų, iš kurių 38 vietoves
istorikai su archeologais jau iššifravo, kitos dar laukia
nuoseklaus tyrinėjimo. Tikslią ar apytikslę vietovių vietą nusako atlikti archeologiniai kapinynų tyrinėjimai ir
istorikų išaiškinimai.
Bet mums yra svarbu, kaip Lietuva po visų karų –
po carinės Rusijos priespaudos, po rusų ir vokiečių
okupacijų, po Pirmojo pasaulinio karo – 1918 m. vasario 16 d. paskelbusi Nepriklausomą Respubliką, kūrė
taikų ūkinį ir kultūrinį žmonių gyvenimą. Pradžiai –
Žemaitijoje, šiuo atveju vaikų ir suaugusiųjų švietimą
Žarėnų krašte.
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Žarėnų klebonas Juozapas
Lomanas

Pirmoji Žarėnų pradinės mokyklos
mokytoja Petronėlė Budrytė
(Šimkevičienė), 1918

P i rm i e j i mok s l o m e ta i Ž a r ė nų
pr a d i n ė j e mokyk l oj e

Žarėnų pradinė mokykla įsteigta 1918 m. lapkričio 1 d.
privačiame name. Tuo metu 35 vaikus mokė jauna mokytoja Petronėlė Budrytė (Šimkevičienė), grįžusi po Pirmojo pasaulinio karo iš Kijevo universiteto studijų į savo
gimtąjį Žarėnų kraštą. Jai talkino – dėstė tikybą – Žarėnų
klebonai Jeronimas Budrys, Juozapas Lomanas, kunigas
A. Karvelis, vėliau – ir kiti kunigai. Ji Žarėnų krašto vaikus mokė skaityti, rašyti, skaičiuoti, dainuoti ir piešti. Ir
kunigai per pamokas klasėse diegė mokiniams pilietiškumo, tikėjimo, doros, sąžiningumo, pareigos supratimo, santarvės ir susiklausymo pagrindus.
„Pirmieji mokslo metai Žarėnuose, 1918 m. vasario
16 d. paskelbus Lietuvą Nepriklausoma Respublika, prasidėjo 1918 m. lapkričio 1 d. Pradžioje buvo mokomi 35
Žarėnų krašto vaikai.
Žarėnų dvikomplektė keturklasė pradžios mokykla
įsteigta 1916 m. sausio 7 d., o parapinė veikė nuo 1850 m.,
jau 1853 m. dviklasę parapinę baigė 27 mokiniai.
Nuo 1918 m. lapkričio 1 d. mokykla įsikūrusi nuosavuose namuose, kuriuose Telšių apskrities komiteto
valdyba žada kitąmet daryti remontą“, – rašė vizitavęs
Žarėnų pradinę mokyklą 1926 m. Telšių apskrities švietimo inspektorius I. Domeika.
1926–1927 mokslo metai prasidėjo 1926 m. rugsėjo 1 d.,
tačiau daug vaikų visai nelankė mokyklos, nes privalėjo
pirmiausia padėti tėvams ūkio darbuose.
„1926 m. rugsėjo 28 d. mokykloje radau tik 10 (4
berniukus ir 6 mergaites) vaikų. Sąraše pažymėta 14
mokinių.
Vedėja mokytoja Petronėlė Budrytė-Šimkevičienė ir
mokytoja Apolonija Juškevičiūtė ėmėsi visų įstatymais
leidžiamų priemonių, kad kuo daugiau vaikų nustatytu
mokyklos laiku eitų į pamokas. Bet, esant geram orui,
vaikai ir jų tėvai tebėra užsiėmę laukų darbais.“2
Tiktai mokytojų ir kunigų pastangomis Žarėnuose
intensyviau ėmė gausėti vaikų klasėse.
„Žarėnų mokyklą aplankiau 1927 m. balandžio 9 d.
Vedėja. P. Šimkevičienė moko antro ir ketvirto skyrių
vaikus. Mokytoja A. Juškevičiūtė – pirmo ir trečio.
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Ona Žimkaitė-Eidenienė, 1928

Julius Mikalauskas, 1934
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Elena Mikalauskienė, 1934

Aplankymo dieną dviejų komplektų klasėse radau
63 mokinius: pirmame skyriuje – 17 (7 berniukai ir 10
mergaičių), antrame – 22 (14 ir 8), trečiame – 11 (6 ir 5),
ketvirtame – 13 (12 ir 1). Bendrame sąraše yra 101 mokinys, lankančių 63. Dalis serga arba užimti ūkio darbais.“3
1927–1928 mokslo metais „Žarėnų pradžios mokyk
los vedėja Petronėlė Budrytė-Šimkevičienė, našlė, cenzuota mokytoja, antro ir ketvirto skyrių vaikus moko
uoliai ir sąžiningai. Ją mokiniai gerbia ir atidžiai klausosi
jos vedamų pamokų. Sąsiuviniai tikrinami ir pakankamai švarūs.
Mokytoja Apolonija Juškevičiūtė, cenzuota mokytoja, moko pirmo ir trečio skyrių vaikus. Jos vedami mokiniai aiškiai ir drąsiai taria žodžius ir gražiai atsakinėja
į jiems užduotus klausimus.
Patarta klasėse įsigyti po Lietuvos Vyčio ženklą.
Telšių apskrities švietimo inspektorius I. Domeika.“4
1928–1929 mokslo metais Žarėnų pradžios mokyk
loje jau mokėsi 119 mokinių. Mokslo metai prasidėjo
rugsėjo 1 d. Vaikus mokė vedėja Petronėlė Budrytė-Šimkevičienė ir mokytoja Ona Eidenienė, baigusi Kretingos
dvejų metų mokytojų kursus, šioje mokykloje – pirmus,
apskritai mokytojaujanti devintus metus. Mokiniai auk
lėjami pedagogiškai ir pilietiškai.
„Nustatytos programos kursas bus išeitas. Ketvirto
skyriaus mokiniai iš visų dalykų, išskyrus gimtąją kalbą,
gamtos ir krašto mokslus, paruošti gerai. Pamokos prasideda 9 val., baigiasi – 14 val. Per dieną būna 5 pamokos.
Dienyne pažymėta: pirmame skyriuje – 56 (29 bernaičiai
ir 27 mergikės), antrame – 38 (15 ir 23), trečiame – 14 (5
ir 9) ir ketvirtame – 11 (6 ir 5) vaikų.“5
Mokytoja Petronėlė Budrytė po 10 sunkių moksleivių
pedagoginio ugdymo metų 1928 m. išvyko mokytojauti
kitur. Žarėnų dvikomplektėje pradžios mokykloje 1930–
1931 mokslo metais dirbo Ona Eidenienė, 34 m. našlė,
baigusi 2 metų mokytojų kursus, mokanti lenkų ir rusų
kalbas, kasmet lankanti mokytojų vasaros kursus, ir Ona
Žadeikytė (Tautvydienė), 25 m. amžiaus, baigusi Telšių
mokytojų seminariją, mokytojaujanti trečius metus. Abi
mokytojos mokė 146 vaikus – 77 berniukus ir 69 mergaites. Žarėnų pradinę 1928 m. baigė 4 berniukai ir 5 mergaitės, 1929 m. ir 1930 m. – po 2 berniukus ir 3 mergaites6.
1930 m. vasario 3 d. Telšių apskrities pradžios mokyklų inspektorius A. Čėsna rašė: „Žarėnų pradžios mokyklos vedėjas mokytojas Sikstas Varnelis, 23 m., baigęs

Paulina Rubackienė, 1936

Telšių mokytojų seminariją, moka vokiečių kalbą, mokytojauja pirmus metus. Moko II skyriuje 42 (19 bernaičių
ir 23 mergikes) ir IV skyriuje – 9 (4 bernaičius ir 5 mergikes) vaikus. Anksčiau IV skyrių mokė Juozas Liutkus.
Antrame komplekte – mokytoja Ona Eidenienė, cenzuota mokytoja, moko I skyriuje – 71 (37 bernaičius ir 34
mergikes) ir III skyriuje – 17 (8 bernaičius ir 9 mergikes)
vaikų.“7
„Mokykloje Sikstas Varnelis veda chorą ir žemės
ūkio klasę.“8

M ok s l a i Ž a r ė nų kr a št e 1 9 3 2 –
1 9 4 3 m e ta i s

1932–1933 mokslo metais jauna mokytoja Zita Valintėlytė, gim. 1908 m. gegužės 1 d. Rygoje, baigusi Linkuvos
gimnazijos IV klases ir 1931 m. Tauragės mokytojų seminariją, nuo 1932 m. vasario 1 d. mokė 55 (24 berniukus ir
31 mergaitę) 9–13 metų amžiaus vaikus.
„Mokyklos pastatas statytas 1912 m. Klasės dydis –
36,5 kv. m. Kitos klasės erdvios. Mokytoja kartu su kunigu A. Karveliu padėjo ir Lauko Sodos pradinei, susirgus
mokytojai Leokadijai Baranauskienei. Žarėnų mokyklos
bibliotekoje yra sukaupta 45 mokinių, 150 mokyklos, 31
beturčių vadovėlių knygos ir 16 mokslo priemonių.“9
LR Švietimo ministerijai pateiktoje pažymoje nurodoma, jog visame Žarėnų valsčiuje 1932–1933 mokslo
metais keturklasėse pradinėse mokyklose mokėsi: Žarėnuose (šešių klasių, 3 komplektų) – 166 vaikai, Medingėnuose (dviejų komplektų Medingėnuose ir Gedikėnuose) – 124, Lauko Sodoje – 58, Feliksave – 32,
Plauskiniuose – 28, Sendvariuose – 47, Smilgiuose – 35,
Pluotinėje – 52 ir Šašaičiuose – 4410.
1932 m. lapkričio 28 d. Telšių apskrities švietimo inspektorius A. Simutis rašė: „Žarėnų pradžios mokykloje
133 vaikus moko mokytojos Ona Eidenienė, Ona Žadeikytė (Tautvydienė) ir Zita Valintėlytė. Žurnale – 226 (106
bernaičiai ir 120 mergikių). Dalis nelanko dėl ūkio darbų.
Yra sergančių difteritu.
Žarėnų pradinę baigė 1930 m. – 5 (2 bernaičiai ir
3 mergikės), 1931 m. – 5 (3 bernaičiai ir 2 mergikės),
1932 m. – 9 (3 bernaičiai ir 6 mergikės) mokiniai. Mokyk
los kronika vedama nuo 1931 m.
Knygos skolinamos iš mokyklos fondo mokiniams
skaityti. Mokslo priemonės laikomos mokytojų kambariuose ir su mokytojų priežiūra naudojamos mokykloje.

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 4 ( 5 9 3 )

Juzefa Dauginienė, 1938

Viktoras Binkis, 1940

Pasirūpinta beturčių mokinių šelpimu. 1932 m. spalio 30 d. surengta Vilniaus vadavimo ir Lietuvos valstybės kūrimosi šventės. Beturčiams iš apskrities gauta
89,50 Lt. Valsčius skyrė 30 Lt mokyklos inventoriui,
73 Lt – šviesai.
Mokyklai priklauso 3 ha žemės, 2 ha nuomoja vedėja
O. Eidenienė. Malkos – eglinės, pušinės.
Mokykloje yra drabužinė, 1 boselis vandeniui ir 6
išeinamos vietos.
Mokykloje vaikai mokomi:
I  skyriuje – iš Esmaičio (Stasio Matjošaičio) Sakalė
lio, I d.
II skyriuje – iš Esmaičio Sakalėlio, II d. ir P. Mašioto
Aritmetikos uždavinyno, I d.
III  skyriuje – iš Esmaičio Sakalėlio, II  d., P. Mašioto
Aritmetikos uždavinyno, III d., J. Damijonaičio Lietuvių kal
bos gramatikos, tikybos – iš D. Bončkovskio Trumpa šven
toji istorija naujo įstatymo.
IV skyriuje – iš Esmaičio Sakalėlio, IV d., J. Damijonaičio Lietuvių kalbos gramatikos ir P. Mašioto Aritmetikos
uždavinyno, III d.
Vaikai švarūs, mandagūs ir tvarkingi.“11
1934–1935 mokslo metais Žarėnuose trečiame komplekte įsteigiami V  ir VI  skyriai. Taigi Žarėnų pradinė
tampa šešiaklase mokykla. Vakarais mokyklą lanko suaugusieji.
Penktame skyriuje vaikai mokomi: iš A. Busilo Žemės
ūkio vadovėlio, I ir II d., Uždavinyno vidurinėms mokykloms,
P. Šinkūno Lietuvos geografijos, A. Klimo Europos geogra
fijos vadovėlio.
Šeštame skyriuje – iš A. Busilo Žemės ūkio vadovėlio,
III d., V. Aleknos Lietuvos istorijos, J. Norkaus Literatūros
teorijos, Uždavinyno vidurinėms mokykloms, Literatūros is
torijos.
„Vaikus moko: 1) vedėjas mokytojas Julius Mikalauskas, 38 m. amžiaus, baigęs Telšių mokytojų seminarijos
2 kursus, apskritai mokytojauja 10 metų, moka vokiečių
ir rusų kalbas. 2) Mokytoja Elena Mikalauskienė, 34 m.
amžiaus, baigusi Telšių mokytojų seminariją ir pedagoginius kursus, apskritai mokytojauja 9 metus. 3) Mokytoja Ona Žadeikytė-Tautvydienė, baigusi Telšių mokytojų
seminariją.
Žarėnų šešiaklasėje pradinėje mokykloje mokomi
165 (I – 64, II – 39, III – 38, IV – 15, V – 4, VI – 5) vaikai.
Bendrame sąraše – 259. Pavasario–rudens semestre – 32
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Elena Jakutytė-Binkienė, 1940

Zuzana Stropaitė-Holšanskienė, 1941

berniukai ir 40 mergaičių, žiemos semestre – 97 berniukai
ir 90 mergaičių. Iš viso – 129 berniukai ir 130 mergaičių.
1934 m. rugsėjo 10 d. vyko Prezidento A. Smetonos
60-mečio minėjimas, kuriame dalyvavo visa mokykla ir
Feliksavo mokyklos atstovai.
Surengtos pažintinės ekskursijos į mišką, prie ežero,
į kaimyninę Medingėnų pradinę mokyklą, prie Lenkaičių senolio ąžuolo, į Paplienijos piliakalnį.“12
1936–1937 mokslo metais mokytojai Julius Mikalauskas (vedėjas), Elena Mikalauskienė ir Paulina Rubackienė mokė 165 vaikus, klasėse rasta – tik 119. Bendrame
sąraše – 231 (119 berniukų ir 112 mergaičių) vaikas. Dalis
nelankė dėl ligos, kita dalis eidavo į mokyklą žiemą ar
kai tėvų ūkyje būdavo mažiau darbo13.
1938–1939 mokslo metais Žarėnuose 174 vaikus
mokė aukštos kvalifikacijos mokytojai. Veikė vakariniai
suaugusiųjų kursai.
Julius Mikalauskas (vedėjas) mokė VI  skyriaus 30
vaikų. Dirbo Elena Mikalauskienė, Paulina Rubackienė,
Juzefa Dauginienė14.
Mokytojas Edmundas Vėgneris, 27 m. amžiaus, nevedęs, baigęs mokytojų seminariją, mokėjo vokiečių kalbą, 1939–1940 mokslo metais mokė penktą klasę.
1940–1941 mokslo metais Žarėnuose trijuose kambariuose – I–IV  skyrių, dviejuose – V–VI  skyrių vaikus
mokė vedėjas Viktoras Binkis (nuo liepos) ir mokytojai
Elena Binkienė, Paulina Rubackienė, Edmundas Vėgneris, Zuzana Golšanskienė, baigusi Kretingos dvejų metų
pedagogikos kursus, nuo 1941 m. kovo 1 d. atvykusi iš
Laukuvos pradinės mokyklos, ten dirbusi nuo 1925 m.
rugsėjo 1 d., Ona Baltrimienė15.
1941 m. birželio 14 d. mokytoją Zuzaną Golšanskienę (Stropaitę-Holšanskienę) su vyru Kazimieru ir dukra
Aldona bolševikų valdžia išvežė gyvuliniuose vagonuose kartu su kitais nekaltais švietimo, kultūros ir meno
darbuotojais į Vorkutą (Komijos ASSR) be teisės grįžti
į Lietuvą. Šeima buvo reabilituota, grįžo tiktai 1958 m.
liepos 5 d. ir glaudėsi pas gimines Telšiuose.
1941–1942 mokslo metai Žarėnuose prasidėjo rugsėjo 15 d. privačiame name, nes mokykla 1941 m. birželio
24 d. sudegė.
Žarėnuose keičiasi mokytojai. Trumpai – iki 1941 m.
gruodžio 10 d. dirbo mokytojas Vytautas Norkus, 28 m.
amžiaus, baigęs Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo
1941 m. rugsėjo 1 d. vedėju buvo paskirtas mokytojas
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Elvyra Stasiulienė, 1941

Juozas Liutkus, 1941

Juozas Liutkus, 1929 m. baigęs Telšių mokytojų seminariją, anksčiau vienerius mokslo metus dirbęs Varnių Nr. 1
mokykloje vedėju. Taip pat nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. į
Žarėnus atvyko mokytoja Elvyra Stasiulienė iš Kantaučių pradžios mokyklos, ten dirbusi nuo 1940 m. gruodžio
16 d. iki 1941 m. liepos 1 d.16
Nuo 1942 m. rugsėjo 1 d. mokytoja E. Stasiulienė jau
dirbo vedėja Keturakių pradinėje mokykloje. Iki tol Keturakiuose vedėjavo mokytoja Irena Rudzinskaitė-Gird
vainienė, gim. 1906 m. gruodžio 18 d. Žarėnų valsčiaus
Dirgėliškės kaime, gyvenusi Grąžčių (Gronščių) kaime,
malūnininko Zigmo Girdvainio žmona. I. Girdvainienė
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dirbo iki 1942 m. liepos 1 d., paskui paskirta Smilgių
pradžios mokyklos vedėja17. Mokytojos E. Stasiulienės
vietoje Žarėnuose dirbo mokytojas Vincas Šukaitis, baigęs S. Daukanto mokytojų seminariją18. Nuo 1942 m. gegužės 21 d. Žarėnuose dirbo mokytojas Juozas Tšecikas.
Žarėnų šešiaklasėje 1941–1942 mokslo metais 180
vaikų mokė: I  skyrių – mokytoja Elena Žadeikytė, II  –
mokytoja Elvyra Stasiulienė, III  – mokytojas Vytautas
Norkus, IV – mokytoja Ona Baltrimienė, V ir VI – vedėjas
mokytojas Juozas Liutkus19.
Žarėnų šešiaklasę pradinę mokyklą 1942 m. balandžio 15 d. inspektavo Telšių apskrities švietimo inspektorius B. Daukantas. Jis rašė: „Žarėnų mokykla, nusiaubus gaisrui (mokykla sudegė 1941 m. birželio 24 d.),
dabar yra įsikūrusi 5 komplektuose. Veikia 4 (70, 66, 32
ir 36 kv. m) klasės.
Mokyklos bendrame sąraše 173 (I – 30, II – 38, III –
36, IV  – 38, V  – 22, VI  – 9) vaikai. Lanko tik 131 mokinys. Dalis vaikų nelanko mokyklos dėl ligos, šalčių, vaikai neturi kuo apsirengti. Kiti – dėl patvinusios Minijos
upės – negali pereiti.“20
1943 m. rugsėjo 16 d. Žarėnų šešiaklasėje pradinėje
mokykloje prasidėjus mokslo metams, į klases susirinko
119 (55 berniukai ir 64 mergaitės) vaikų. Pagal sąrašą –
160 (73 berniukai ir 87 mergaitės). Kiti nelanko, nes neturi kuo apsirengti, 4 – serga, 8 – toli gyvena21.
Taip ir tęsėsi vaikų mokslai Žarėnų krašte.
Per visą Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį (1918–1940)
Žarėnų pradinė mokykla, kruopščiai triūsiant mokytojams ir parapijos kunigams, jau nuo 1918 metų kasmet
vis daugiau sutelkė vaikų bei suaugusiųjų, juos mokė,
ugdė ir skatino toliau siekti mokslo aukštumų. Čia skelbiami archyvų duomenys visiškai paneigia anksčiau
ir vėliau – sovietmečiu bei Atgimimo metais – išleistų
enciklopedijų, knygų, bukletų, spaudos straipsnių teiginius, jog Žarėnų krašte vaikų ir suaugusiųjų mokymas
prasidėjo 1926 metais, o ne nuo 1918 metų.
Tiktai sovietų okupacija ir prasidėjęs Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos karas sudarkė bei sujaukė
visą Lietuvos švietimo sistemą – padarė didžiulių dvasinių ir fizinių nuostolių gyventojams.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Prie Lenkaičių ąžuolo, 1939
Nuotraukos iš Juozo Girdvainio asmeninio archyvo

19
20
21

Liv. Urkundenbuch, 1853, bd. 1, p. 327–329 (Nr. 248). Vertė Violeta
Steponaitytė // Kazimieras Būga. Rinktiniai raštai. – Vilnius, 1961,
t. 3, p. 159–162.
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1447, l. 332.
Ten pat, ap. 3, b. 1447, l. 186.
Ten pat, ap. 3, b. 1458, l. 263.
Ten pat, ap. 3, b. 1469, l. 1.
Ten pat, ap. 3, b. 1497, l. 275.
Ten pat, ap. 3, b. 1497, l. 372.
Ten pat, l. 182.
Ten pat, ap. 6, b. 182, l. 93.
Ten pat, ap. 3, b. 37, l. 224.
Ten pat, ap. 3, b. 1534, l. 7.
Ten pat, ap. 3, b. 1654, l. 124, 125.
Ten pat, ap. 3, b. 1701, l. 53.
Ten pat, ap. 3, b. 1734, l. 102.
Ten pat, ap. 6, b. 109, l. 20; b. 502, l. 117; (1940 m. liepą).
Ten pat, ap. 6, b. 402, l. 6.
Ten pat, f. R-629, ap. 1, b. 26, l. 73.
Ten pat, ap. 1, b. 79, l. 115.
Ten pat, ap. 1, b. 24, l. 5; b. 12, l. 4.
Ten pat, ap. 1, b. 26, l. 110.
Ten pat, b. 797, l. 20.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Trumpai apie dvi
premjeras Vilniuje
Jonas Vaitkus į sceną pakvietė viduramžių išmintį
Spektaklio Septynios gražuolės pagal Nizami Gandževi premjera Vilniaus rusų dramos teatre 2015 m. lapkričio 6 d. Režisierius Jonas Vaitkus, dailininkė Daiva Samajauskaitė, kompozitorius Algirdas Martinaitis.

Nuostabus viduramžių Persijos literatūros kūrinys pasirodė Vilniaus teatrinėje padangėje. Eiliuotas veikalas,
sklandžiai skaitomas, deja, nepasižymi dramaturginiais
bruožais. Režisierių viliojo septyniose pasakose slypinti išmintis, paliečianti esminius žmogaus egzistencinius
klausimus. Tad jo siekis scenoje įtikinamai atskleisti
skausmingą gyvenimo patirtį – nelengva užduotis. Jonas
Vaitkus ryžosi įveikti žanro ribas. Tai jis padarė puikiai
ir išradingai. Štai keli įspūdžiai apsilankius premjeroje.
Pirmasis. Scenoje pinasi įvairūs žanrai – regime operos, baleto, pantomimos ir marionečių bei šešėlių teatrų
stilistikos fragmentus. Režisierius juos sulydo: gimsta
išraiškinga visuma, provokuojanti judesių plastikos ir
šviesos srautų dermės pojūtį. Matyt, todėl pastatymas
pavadintas „muzikiniu plastiniu spektakliu“.
Antrasis. Ramiai plazdena Algirdo Martinaičio muzika, atkurianti senovės persų pasaulio garsus. Jie tai
ryškėja, tai prityla. Ir štai kyla klausimas: „Gal šis Jono
Vaitkaus pastatymas sužadins kompozitoriaus ambiciją sukurti operą?“ Tarsi viskas paruošta iššūkiui, bet
klausimas lieka atviras. Epizodas, skirtas naujo valdovo „inauguracijai“ – puikus operinio choro, šlovinančio
naują šachą, pasirodymas. Kita užuomina: masinis giedančios minios šokis, virstantis tarsi slavišku balaganu,
gali drąsiai rungtis su Rusų operos chorinio dainavimo
tradicijos tęsėjų sumanymais. Skaidri tarsi krištolas „Baltojo rūmo“ erdvė, kur vyrauja vien balta šviesa, pabirusi
tarp dekoracijų ir paryškinanti centrinio veikėjo figūrą – puiki vieta išgirsti operos solisto balsą. Sėkminga
kūrinio premjera dramos teatre paliudijo, kad režisūrinis
scenarijus pasiteisino. O tai reiškia, kad jau yra tinkamos
prielaidos rašyti operos libretą. Nebūtina rungtyniauti
su Giacomo Puccini1, bet galima tikėtis, kad operos gerbėjai sulauks kūrinio, nenusileidžiančio Broniaus Kutavičiaus Lokiui.
Trečiasis. Nizami Gandževi kūrinys – poetinis pasakojimas apie septynių haremo gražuolių likimus. Legendos naratyvas, kaip ir bet kuris mitologijai artimas
tekstas, slepia esminius šimtmečiais kauptos ir išminčių
apibendrintos patirties teiginius. Skaitančiojo tikslas –

rasti raktą, atveriantį duris į paslėptos minties valdas.
Režisierius, pasiryžęs scenoje eiti mito tiesos link, kaip
ir mitologijos tyrinėtojas, siekiantis to paties tikslo, kuria
savo interpretaciją. Mitologijos poveikio jiems išvengti
neįmanoma: siūlomas aiškinimas tampa perpasakotojo
mitu. Pirmasis tiesos ieškotojas pateikia inscenizavimo
rezultatą, kuriame glūdi jo nuspėta (todėl subjektyvi)
tiesa, antrasis rašo mokslinį tekstą (straipsnį), atskleidžiantį tyrėjo tiesą, bet ir čia neįmanoma atsiriboti nuo
subjektyvumo, nuolat prasiskverbiančio į racionalaus
proto lankas.
Ketvirtasis. Neišvengiamai ateina diena, kai patirties
subrandintas asmuo susimąsto apie vertybes, įprasminančias žmogaus egzistenciją. Tikėtina, kad jam kyla
mintis: tai tinkamas metas drąsiai pripažinti savo klaidas. Istorinė patirtis liudija, kad tuomet pažinimo aistros
kupini kūrėjai kreipiasi į Shakespeare’ą, Ibseną, Čechovą
ar į Antikos klasikų veikalus, kur sukaupti neišsenkami
išminties šaltiniai, kur slypi universaliųjų tiesų lobynas.
Manau, ir šį kartą prieš mus tokio pat pobūdžio atvejis.
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Scenos Meistro akistata su Bado Meistro autoriumi
Eimunto Nekrošiaus premjera: spektaklis pagal Franzo Kafkos apsakymą Bado Meistras. Scenografas Marius Nekrošius,
kostiumų dailininkė Nadežda Gultiajeva. Vilnius, 2015 m.
lapkričio 15 d., Meno fortas.

Pradžia. Energingais žingsniais pasirodo Meistras (Viktorija Kuodytė). Apeina sceną, kad ją užpildytų veiksmu, kad būtų įveiktas tylos barjeras tarp žiūrovų ir
scenos, pradedančios savo teatrinį gyvenimą; jį nulems
čia viešpataujanti demiurgo – Režisieriaus – valia. Patyrusiai aktorei pavyksta tai atlikti grakščiai ir įtikinamai.
Ji tampa tikru Bado Meistro personažu, kai nusimeta
aukštakulnius ir apsiauna kasdienius batelius. Ji tarsi
išsilaisvina, panirdama į vaidmenį, prasiskleidžiantį sužadintoje erdvėje.
Veiksmas klostosi įvairiais būdais pabrėžiant alkio
malšinimo nuostatą, kuri tampa saviraiškos be kompromisų ypatybe, ne tik iškeliančia Meistro veiklą, bet ir
galop jį nužudančia. Ne vien tai – sprendimas pasirinkti
bado askezę atskleidžia badavimo priežastį ir rezultatą. Tas paradoksalus dvilypumas iš pradžių veikia kaip
dramaturginė išmonė, „užsukanti“ veiksmo spyruoklę,
ir kaip programuojantis elgseną veiksnys. Tačiau netrukus poliarinė dimensija susvyruoja. Į veiksmą įsivėlusi
vyrukų trijulė paskleidžia balaganinį šurmulį. Priežasties ir rezultato skirtis išblunka. Pašaipa ir ironija, juokeliai ir aktoriniai triukai lydi veiksmo slinktį. Tokioje
aktorių žaismėje rutuliojasi biografinė badaujančios menininkės linija, susieta su nenumaldomu troškimu būti
pripažintu Meistru. Veiksmas brandina sampratą: tik
kančia, kaip fizinis ir kaip intelektinis alkis, – esminis
kūrybos žadintojas.

Triukai, susipynę su dailininkės askezės raiškos
formomis, siūlo užuominų apie paties Franzo Kafkos
gyvenimo ypatybes ir, manyčiau, apie Scenos Meistro –
režisieriaus – savus, nuslėptus simptomus, nuolat nesąmoningai išnyrančius sceninių vizijų pavidalais (kalbant
apie tai, būtų sunku nuginčyti Sigmundą Freudą). Šie pavidalai – tarsi virtualios esatys, išsiskleidžiančios teatro
erdvėje kaip sceninės realybės turinio sandai. Akivaizdu,
skausmingus režisieriaus potyrius, įgyjamus erškėčiais
grįstame kūrybos kelyje, ne tik paaštrino, bet ir aktualizavo Kafkos tekstas. Jis nukreipė režisieriaus žvilgsnį
giliau, kad būtų galima aptikti egzistencijos absurdiškumo ženklus.
Fenomenologinė pajauta subręsta, kai stebimiems
dalykams surandami tinkami išraiškos būdai, kurie praveria langus išgirsti ir regėti tai, kas nepastebima kasdienybės šurmulyje. Ir štai netikėtai iš mano atminties
išnyra filosofo Alphonso Lingio reikšminga (jam ir man
šiuo metu) ištara, tarsi pratęsianti pradėtą pokalbį. Jis
teigia, kad suradęs žodžius, nusakančius tai, ką mato,
jau praregi „...naujus dalykus ir patys žodžiai gali vesti mane prie naujų daiktų matymo“2. Šios Pensilvanijos
universiteto profesoriaus pastabos privertė ne tik suvokti tai, ką jutau intuityviai, stebėdamas spektaklį, bet ir
svarstyti savo paties interpretacijos reikšmes. O tai gali
nuvesti į premjeros analizės labirintus, į kuriuos kol kas
nedrįstu leistis. Reikėtų dar kartą pamatyti Nekrošiaus
vizijas, Kafkos išprovokuotas ir toli nuskriejusias nuo jo
apysakos.
1

2

Užuomina apie gandus, kad operos Turandot siužetas yra susijęs
su Nizami epiniu kūriniu Septynios gražuolės.
V. Aleksandravičius. Pokalbis su Alphonso Lingiu // Baltos lankos,
2003, Nr. 17, p. 42–43.

Spektaklio scena Meno
forto archyvas
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Naujosios Romuvos bičiuliai,
labiausiai padėję mums 2015 metais

Kelmės rajono meras Va c l o va s  A n d r u l i s
dailininkė A u šr a  A n d z i u ly t ė
aktorius G IEDRIUS ARBA ČIAUSKAS
dramaturgė L i u c i j a  A r m o n a i t ė
dailininkas R o m a n a s  Av e r i n c e va s
LR Seimo narys A u d r o n i u s  Ažu b a l i s
filosofas Va c y s  B a g d o n av i či u s
odontologė VITALI J A BA G DONIENĖ
poetas Va i n i u s  B a k a s
poetas M a n ta s B a l a k a u s k a s
filosofas J o n a s  B a l či u s
psichologė G r a žv i l ė B a l e i šy t ė
bibliografė D a l ė B a l s e v i či ūt ė
kalbininkė R i ta  B a l s e v i či ūt ė
poetas V l a d a s  B r a Z i ūn a s
dailininkė R e b e k a B r u d e r
poetė R a m u n ė B r u n d z a i t ė
literatūrologas AL G I M ANTAS BU ČYS
Kauno moterų klubo AD ASTRA direktorė
IN G A BUDRIENĖ
dailininkė A i s t ė B u g a i l i šk y t ė
dailininkė G i e d r ė B u l o ta i t ė
chemikė ASTA BU M BLIENĖ
UAB Polifila direktorius VYTAUTAS BU M BLYS
smuikininkė M ARI J A BU M BLYTĖ
literatūrologė NERIN G A BUTNORIŪTĖ
dailininkas R o m u a l d a s Ča r n a
Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto
pirmininkas AND R IUS DACIUS
poetė NI J OLĖ DAU J OTYTĖ
smuikininkė R a i m o n d a  D a u n i e n ė
aktorė OLITA DAUTARTAITĖ
dizaineris DMIT R I J DEMS K I J
kelionių organizatorė TEODORA DILKIENĖ
aktorius, bardas A r t ūr a s  D u b a k a
lituanistė D a i n o r a  E i gm i n i e n ė
istorikas, poetas A l b i n a s G a l i n i s
germanistė R a m i n ta G a mz i u k a i t ė
poetė J a d v y g a G a u p ši e n ė
chemikė VIR G INI J A G ER ČIENĖ
architektas G EDIMINAS G I R DZI J AUS K AS
matematikas STASYS G IRD Z I J AUSKAS
rašytojas VYTAUTAS G IRD Z I J AUSKAS
chemikė VIL M A G ORODE C KIENĖ
istorikas A l g i r d a s G r i g a r av i či u s
dailininkas Va l e r i j u s G u d o va s
poetas V i k t o r a s G u l b i n a s
rašytojas ALFREDAS G UŠČIUS
poetas J o n a s  I va n a u s k a s

poetė D i a n a J a b l o n s k a j a
aktorius F e r d i n a n d a s J a k šy s
skulptorė TA M ARA J ANOVA
poetas B e n e d i k ta s J a n u še v i či u s
bibliotekininkė J ANINA J ARUSEVI ČIENĖ
poetas, kompozitorius A lv y d a s  A . J e g e l e v i či u s
poetas A n ta n a s  A . J o n y n a s
dailininkas A l g i r d a s J u d i c k a s
filosofas ARVYDAS J UO Z AITIS
chemikė J ULI J A J UR G AITIENĖ
vadybininkas TO M AS J UŠKA
astronomas G UNA R AS K A K A R AS
lituanistė DAN G UOLĖ KAPO ČIENĖ
poetas M YKOLAS KAR ČIAUSKAS
poetas J u o z a pa s K a r d e l i s
filosofas N a g l i s K a r d e l i s
žurnalistas, fotografas Z INAS KA Z ĖNAS
aktorius A l b i n a s K e l e r i s
poetas VID M ANTAS KIAUŠAS-EL M IŠKIS
dendrologas, dailininkas ADOLFAS KIŠONAS
Telšių rajono meras VYTAUTAS KLEIVA
fizikas, etnologas LI B E R TAS K LIM K A
moksleivė E M ILI J A KO Z LOVSKA J A
mokslo istorikas J u o z a s  A . K r i k št o pa i t i s
menotyrininkė G ABRIELĖ KUI Z INAITĖ
UAB Ovidenta vadovas RI M VYDAS KULBOKAS
kompozitorius G IEDRIUS KUPREVI ČIUS
poetas, dailininkas G v i d a s  L ata k a s
dailininkė R ūta  L e v u l i e n ė
knygyno Keista vadovė G i n ta r ė L i o či e n ė
dainininkė AUŠRA LIUTKUTĖ
fleitininkas J u s t i n a s M a čy s
poetė R i ta M a k s e ly t ė
lituanistė IRENA M ALAKAUSKIENĖ
fotomenininkas R IM G AUDAS M a l e c kAS
fotomenininkė D a n g i r u t ė M a l e c k i e n ė
kino prodiuseris M a r i j u s M a r c i n k e v i či u s
dailininkas R i m v y d a s M a r k e l i ūn a s
teatrologė E lv y r a M a r k e v i či ūt ė
KTU organinės chemijos katedros vedėjas
VYTAS M ARTYNAITIS
G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos direktorė
R i m a M a s e ly t ė
poetė L u a n a M a s i e n ė
režisierius POVILAS M ATAITIS
studentė K a m i l ė M i k o n y t ė
dailininkė IRENA M IKULI ČIŪTĖ
gydytoja IRENA M IŠKINIENĖ
bardas RO M AS M IŠKINIS
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poetė DAIVA M OLYTĖ-LUKAUSKIENĖ
UA B Amanda direktorius A l g i s N a r u t i s
chemikė BIRUTĖ NAU J OKIENĖ
poetas KĘSTUTIS NAVAKAS
lituanistė DALIA PABRĖŽIENĖ
režisierius G YTIS PADE G I M AS
poetas, muziejininkas ALFAS PAKĖNAS
finansų analitikė NILA PANSEVI ČIŪTĖ
chemikė G RA ŽINA PAŠAKARNIENĖ
Kauno kolegijos dėstytoja SI G ITA PAŠKEVI ČIENĖ
poetė, bibliotekininkė E lv y r a  Pa že m e c k a i t ė
dailininkė R e g i n a  P e či u ly t ė
literatūrologė A u d i n g a  P e l u r i t y t ė-T i k u i ši e n ė
LR Seimo Dokumentų departamento
direktorė I r e n a  P e r k a u s k i e n ė
poetas T o m a s P e t r u l i s
dailininkas LIUDVIKAS PO C IUS
literatūrologė K r i s t i n a  P o d e r y t ė
rašytoja S a r a P o i s s o n
muzikos mokytojas J ONAS PUL K AUS K AS
Panevėžio meras R y t i s M . R a čk a u s k a s
Mamų unijos projektų vadybininkė
L a u r a  R a g a i šy t ė
chemikė R e g i n a  R a k št i e n ė
rašytoja, Maironio lietuvių literatūros
muziejaus direktorė ALDONA RUSE C KAITĖ
Rašytojų klubo direktorė J a n i n a  R u t k a u s k i e n ė
chemikė RŪTA SAKALAUSKIENĖ
bibliotekininkė A l b i n a  S a l a d ūn a i t ė
chemikė VIOLETA SAR G AUTIENĖ
fizikas AND R IUS SA R G AUTIS
Žinijos draugijos vadovė Tat j a n a  S i m a šk i e n ė
Biržuvėnų etnografinio muziejaus įkūrėja
ALDONA SI M ONAVI ČIŪTĖ
aktorius, Nacionalinio Kauno dramos teatro
generalinis direktorius E G IDI J US STANCI K AS
poetas R i m v y d a s  S ta n k e v i či u s

80
aktorė A s ta  S ta n k ūn a i t ė
poetas V y ta u ta s  S ta n k u s
Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos
pirmininkas VITALIUS STEPULIS
režisierė S i lv i j a  S t o n k u t ė
poetas V y ta u ta s  S t u l p i n a s
lituanistas, dailininkas K ęs t u t i s  S u b a či u s
Vilniaus Rotušės ceremonmeisteris
J UO Z AS ŠALKAUSKAS
vitražistas K o n s ta n t i n a s  E . Šat ūn a s
menotyrininkė V e r o n i k a  Šat ūn i e n ė
istorikė IEVA ŠENAVI ČIENĖ
poetė LIDI J A ŠI M KUTĖ
poetas T o m a s  Ta šk a u s k a s
Kauno moterų klubo AD ASTRA prezidentė,
LR Seimo narė DALIA TEIŠERSKYTĖ
poetas, redaktorius A l o y z a s  T e n d z e g o l s k i s
studentas M a n ta s  T o l o čk a
LR Seimo narys P o v i l a s  U r b šy s
Vilniaus memorialinių muziejų direktorė
B i r u t ė Va g r i e n ė
dailininkas VALDAS VAI ČIULIS
dailininkas G i n ta u ta s  Va i čy s
poetas VLADAS VAITKEVI ČIUS
studentė I n g a  Va l i o n y t ė
bardė A k v i l ė V e rv e čk a i t ė
dainininkas ROLANDAS VILKEVI ČIUS
dailininkė G r a ži n a  V i ta r ta i t ė
moksleivė ANASTASI J A VOLODKEVI ČIŪTĖ
žurnalistė V i k t o r i j a  V o s y l i ūt ė
chemikė G RA ŽINA Z AKARKAITĖ
poetas C i e KS a s Ža l b u n g i s
architektas TO M AS ŽIBAS
inžinierė-technologė VITALI J A ŽIBIENĖ
kultūrininkas, literatas J UO Z AS ŽITKAUSKAS
slovėnistė L a i m a Žu k a u s k a i t ė
poetas TADAS ŽVIRINSKIS

Kamerinis ansamblis REGNUM MUSICALE
Vilniaus Rotušė
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka
Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka
Kauno moterų klubas AD ASTRA
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
Vydūno draugija
Vilniaus mokytojų namai
Varėnos rajono laikraštis Merkio kraštas
Kelmės rajono literatų klubas Vieversys
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge
Kauno keliautojų kultūros klubas ĄŽUOLYNAS
Molėtų menų mokyklos kanklių ansamblis
Žemaitijos nacionalinis parkas
Tytuvėnų regioninis parkas
Lietuvos Žinijos draugija

