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2015 m. gruodžio 1 d. sukako 100 metų, kai gimė žymus 
lietuvos bibliografas, vertėjas, stasys tomonis (1915–
1992, iki 1939 m. – tomaševičius). gražios datos sukeltas 
minėjimų ir spaudos šurmulys pritilo, bet tai nereiškia, 
kad tomonis bus primirštas. 2016-uosius  lietuvos res-
publikos seimas paskelbė Bibliotekų metais, tai tarsi įpa-
reigojimas dėmesį telkti ne vien į žinijos pamatą knygą 
ir bibliotekas, bet ir į mūsų knygos riterius, kurių vienas 
žymiausių, be jokios abejonės, buvo stasys tomonis, itin 
plataus akiračio bibliotekininkas. savo gyvenimu ir veik-
la jis nusipelnė didžiulio būrio kartu dirbusių kolegų ir 
bendražygių pagarbos. jiems šviesus s. tomonio atmi-
nimas liko kaip tam tikras humaniškumo ir tarnystės 
knygai etalonas, kuris švies dar labai ilgai.

s. tomonio gimimo šimtmečiui lietuvos nacionali-
nė martyno mažvydo biblioteka surengė iškilmingą po-
pietę, tad turėjome išskirtinę progą giliau pažinti įvairia-
pusę ir kūrybingą asmenybę. jį pažinoję, pirmiausia ilgai 
kartu dirbę bibliotekininkai, padėjo prisiminti tikrą šios 
asmenybės vaidmenį – ir ne vien šios bibliotekos veik-
loje. tai buvo tarsi kelionė į vidinį šio labai santūraus 
ir dvasingo žmogaus pasaulį. stebino tomonio siekis ir 
sugebėjimas geranoriškai padėti kiekvienam šios biblio-
tekos lankytojui. vėl buvo minimi s. tomonio istorinės 
vertės atsiminimai, kurie įspūdingai įprasminti jau po jo 
mirties išleistoje knygoje Gyvenimo vingiais, buvo skaito-
mos neskelbtų jo jaunystės metų dienoraščių ištraukos, 
kupinos jaunatviško veržlumo, gyvenimiško ryžto ir 
svajonių. išlikusios dienoraščių dalys neabejotinai padė-
jo giliau pajusti žmogaus vertybių formavimąsi, asme-
nybės bruožus.

Buvo papildyta ir paskelbta tomonio darbų biblio-
grafija, svariomis publikacijomis apie minimą asmenį 
prisidėjo bibliotekininkų žurnalas Tarp	 knygų. dėmesį 
patraukė ta proga surengta jubiliejinė paroda, virtualioje 
programoje šmėžavo istorinių, archyvinių, personalinių 
s. tomonio šimtmečiui skirtų fotografijų vaizdai – visa 
tai bibliotekos darbuotojų nuopelnas. ta proga s. tomo-
nio dukros dovanojo šiai bibliotekai savo tėvelio archy-
vą. tikriausiai ne vienas šio minėjimo dalyvis pritars: 
žmogus ne veltui šiai bibliotekai atidavė keturis dešimt-
mečius kūrybingiausių savo gyvenimo metų.

gerai, kai ypatingą žmogų yra su kuo aptarti. ento-
mologą, mokslo istoriką ir bibliografą mėgėją dr. algi-
mantą jakimavičių su garsiuoju bibliografu pirmiausia 
susiejo šeimos ryšiai – jis vedė s. tomonio dukterį jūratę. 
esama ir daugiau sąsajų. a. jakimavičius gimė rokiškio 

Bibliotekų metais 
vėl prisimename Stasį Tomonį

Gediminas Zemlickas kalbasi su Algimantu Jakimavičiumi

apskrities Kazliškio kaime, vaikystę ir jaunystę praleido 
Bagdoniškyje, profesoriaus mykolo römerio gimtavie-
tėje, o kaip iš pašnekesio paaiškės, Bagdoniškis nėra at-
sitiktinė tarpstotė šių trijų asmenybių biografijose. sva-
rus a. jakimavičiaus mokslinis indėlis į plėviasparnių 
vabzdžių – brakonidų – tyrimus. įdomu, kad ir ligi tol 
mokslui nežinomą brakonidų gentį jis aptiko gimtajame 
rokiškio rajone šalia Bagdoniškio, ir tai įrašyta tarptauti-
niuose vabzdžių kataloguose. gentis pavadinta Lituania 
vardu. daug metų a. jakimavičius ėjo ekologijos insti-
tuto mokslinio sekretoriaus pareigas, atliko reikšmingų 
mokslotyros darbų. jo kūrybiniame bagaže kelių leidinių 
autorystė ir bendraautorystė (vienas jų išverstas į anglų 
kalbą), per keturis šimtus mokslinių, mokslo istorijos, 
bibliografinių-enciklopedinių ir mokslo populiarinimo 
straipsnių.

apie 1991 metus
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I š Ta k o S

Mielas	Algimantai,	likimo	keistybės,	o	gal	ir	ne	visados	lengvai	
perprantama	gyvenimo	logika,	Jus	suvedė	su	nuostabios	gimi
nės	žmonėmis.	2015	m.	minėtos	Stasio	Tomonio	šimtosios	gi
mimo	metinės	suteikė	gerą	progą	visa	tai	aptarti,	o	pirmiausia	
prisiminti	ir	pagarbos	duoklę	atiduoti	šiai	iškiliai	asmenybei.

tikrai taip, o kad likimas suvedė, tai buvo atsitiktinu-
mas. Buvau aspirantas, teko nuolat lankytis nacionali-
nėje martyno mažvydo bibliotekoje (tada vadinta vals-
tybine respublikine biblioteka), o joje kaip tik ir dirbo 
kai kurie šios giminės asmenys. Šalia buvo aspirantų 
bendrabutis, tad man ši biblioteka, kaip ir ne vienam 
aspirantui, buvo patraukli, ji buvo čia pat, erdvi, turėjo 
mokslo darbuotojams skirtą skaityklą.

Didžiuma	to	meto	Vilniaus	studentų	ir	aspirantų	egzaminams	
ruošdavosi	šioje	bibliotekoje,	lankydavosi	įvairiuose	renginiuose,	
bet	ne	visi	užmezgė	tokį	ryšį	su	Tomoniais,	kaip	kad	Jums	teko.

1968 metais susipažinau su stasio ir jonės tomonių duk-
ra jūrate, kuri tapo mano žmona. ji dainavo ansamblyje 
Ramuva, kuri Sidabrinių	 balsų konkurse buvo laimėjusi 
i vietą. Beje, tarp laimėtojų buvo ir dainavęs trio an-
samblyje dainininkas, vėliau profesoriumi tapęs žymus 
antropologas gintautas česnys. po vieno Ramuvos pa-
sirodymo apie bibliotekos ramuvietes mane „apšvietė“ 
buvusi aspirantė iš bendrabučio, vėliau mokslo istorikė 
stasė matulaitytė. jūratė esanti tomonytė, tomonio du-
kra, tačiau į tą žodį Tomonio buvo sudėta labai daug, jis 
tartas su didele pagarbos intonacija. turėjau suprasti, 
kad tai – ne bet kokio tėvo duktė. reikėjo žinoti, kad kal-
bama apie garbingą, labai svarbų asmenį. toks jis buvo 
bibliotekos, o ypač jo vadovaujamo skyriaus, darbuoto-
jams. vėliau sužinojau, kad jūratės tėvas stasys tomonis 
yra ne tik žinomas bibliografas, bet ir gilaus intelekto 
asmenybė, pažįstanti daug įžymybių, nors jį daugelis ži-
nojo tik iš išvaizdos. mat jis buvo labai kuklus žmogus, 
niekur nesiafišuojantis, mėgęs tik savo darbą ir knygą. 
nepaprastos atminties ir didelių gabumų žmogus.

Gabumus	ir	inteligenciją	tikriausiai	paveldėjo	iš	tėvų.	Tad	nuo	
tėvų	ir	pradėkime.

stasio tomonio tėvas inžinierius Benediktas tomaševi-
čius (1879–1942) kilęs iš senos lietuvių bajorų giminės, 
žinomos nuo Xv a.; vienas iš protėvių, pasižymėjęs per 
kovas su kryžiuočiais, didžiojo kunigaikščio buvo ap-
dovanotas dvaru. B. tomaševičius 1899 m. baigė Šiaulių 
gimnaziją, studijavo inžinerijos mokslus peterburge. grį-
žęs į lietuvą 1918 m. lapkričio 16 d. vilniuje B. tomaše-
vičius buvo paskirtas pirmuoju lietuvos paštų, telegrafų 
ir telefonų valdybos viršininku (neatsitiktinai lapkričio 
16-oji minima kaip lietuvos pašto diena). organizavo 
lietuvos pašto, telefono ir telegrafo tinklą. 1922 m. pa-
skirtas susisiekimo viceministru, 1923 m. – ministru. 
1923–1939 m. buvo susisiekimo ministerijos vyriausiasis 
inspektorius.

motina Kristina daugirdaitė-tomaševičienė kilusi iš 
ne mažiau garsios, nuo vytauto didžiojo laikų žinomos 

stasio tomonio seneliai bajorai stasys ir elžbieta daugirdai

tomaševičių šeima paliepiuose stasio krikštijimo dieną, 1916

bajorų daugirdų giminės. seniausiai minimas vytauto 
bendražygis didikas jonas daugirdas, 1434–1443 m. vil-
niaus vaivada. istorijoje pagarsėjo ir kaip vienas sąmoks-
lo prieš lietuvos didįjį kunigaikštį žygimantą trakų 
pusiasalio pilyje (1440 m. kovo 20 d., verbų sekmadienį) 
dalyvių. per sąmokslą žygimantas, didžiojo kunigaikš-
čio vytauto brolis, buvo nužudytas. dalis daugirdų il-
gainiui sulenkėjo, kiti tapo tikrais lietuvos patriotais.

K. daugirdaitė-tomaševičienė gimė 1888 m. stasio 
daugirdo ir elžbietos (elizos) iš Herubovičių šeimoje. 
gimimo vieta – plemborgo dvaras netoli ariogalos, buvo 
antra duktė šeimoje. trejų metų mergaitė su tėvais per-
sikėlė į danilovičių palivarką, kur, auklėta guvernančių 
ir samdomų mokytojų, įgijo pradinį išsilavinimą. gerai 
mokėjo prancūzų kalbą, tapė, skambino pianinu. su vy-
resniąja seserimi elena išklausė lietuvių kalbos kursą 
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vilniuje. ištekėjusi už inžinieriaus Benedikto tomaše-
vičiaus, persikėlė gyventi į petrogradą (dabar sankt pe-
terburgas). 1915 m. gruodžio 1 d. jiedviems gimė sūnus 
stasys. 1916 m. šeima persikėlė į nižnij novgorodą. lie-
tuvai paskelbus nepriklausomybę, šeima 1918 m. vasarą 
grįžo į lietuvą, apsigyveno paliepių dvare tarp nevėžio 
ir Šušvės (Kėdainių apskr.).

1919 m. su vyru ir sūnumi apsigyveno Kaune, lietu-
vių inteligentijos veikloje buvo aktyvi visuomenininkė. 
Šelpė našlaičius, dalyvavo labdaros veikloje. Baigė aukš-
tesniąją muzikos mokyklą, pianistės specialybės mokėsi 
pas Boriso dauguviečio seserį prof. lidiją dauguvietytę-
malko (ji muzikos mokė Kaune ir vilniuje, tapo vilniaus 

konservatorijos profesore). Kristina tamoševičienė daug 
koncertavo, bet svarbiausia jai buvo išauginti visapusiš-
kai išsilavinusį, plačių pažiūrų sūnų stasį. Buvo griežta, 
principinga ir demokratiškų pažiūrų, lietuvos patriotė, 
kuriai rūpėjo lietuvos istorija. likimas jai buvo negailes-
tingas, lėmė būti paskutiniąja paliepių dvaro savininke.

Kai s. tomonis pradėjo domėtis savo giminės šakni-
mis, atrado sąsajų ir su lazdynų pelėda. Kaip žinome, 
šiuo slapyvardžiu pasirašinėjo bajoraitės seserys sofija 
ivanauskaitė-pšibiliauskienė ir marija ivanauskaitė-las-
tauskienė. ne tiek jau daug garsių dinastijų atstovų lie-
tuvoje turime, išliko daugiausia valstiečių palikuonys. 
tad s. tomonis buvo iš tų, kurie ne nuo žagrės atėjo – 
buvo bajoriškos šeimos palikuonis, nors negirdėjau, kad 
tuo būtų labai didžiavęsis.

Dvylikametis	Stasys	1926	m.	 susirgo	plaučių	džiova	 ir	 tėvų	
buvo	išsiųstas	gydytis	į	Šveicarijos	kalnų	kurortą	Lezeną.	Tą	
patį,	kur	nuo	kaulų	tuberkuliozės	gydėsi	talentingas	filosofas	
Ramūnas	 (Romanas)	 Bytautas	 (1886–1915) ir dailininkas 
Antanas	 Samuolis-Samulevičius	 (1899–1942).	 Ten	 ir	 palai
doti,	 vienas	 Pirmojo,	 kitas	 Antrojo	 pasaulinio	 karo	 metais.	
Jiems	 atminti	 šiemet	 birželio	 28	d.,	Šveicarijos	 lietuvių	ben
druomenės	 rūpesčiu,	 surengtas	 pagerbimo	 renginys	 „Lietu
viai Lezene“, per kurį	 ant	 akmeninės	 Lezeno	 kapinių	 sienos	
atidengtos	 atminimo	 lentelės.	 O	 S.	 Tomonis	 išgijo,	 bet	 tam	
reikėjo	nemenkų	lėšų.

tomaševičių šeima buvo pasiturinti, kaip minėta, tėvas 
užėmė aukštas pareigas. s. tomonis pasakodavo, kad 
dar namuose pramokęs prancūzų ir vokiečių kalbų, bū-
tent lezeine jis, dvylikametis, bendraudamas su įvairaus 
amžiaus vaikais, gerokai pagilino tų kalbų žinias.

užsiminę apie lezeną, padarykime man labai malo-
nų ekskursą į netolimus 2008 metus. mudviejų su jūra-
te sūnaus sauliaus ir jo žmonos Birutės dėka, su jūrate 
galėjome aplankyti Šveicariją, tą kalnų kurortą ir sana-
toriją, kurioje vaikystėje gydėsi s. tomonis. vaikščiojo-
me tais pačiais kalnų keliukais, fotografavomės. Buvo 
labai įspūdinga. malonus netikėtumas: jūsų minimą 
šiųmetinį dviejų lietuvių atminimo pagerbimą padėjo 
surengti kompetentinga vietovės istorikė (beje, mėgėja), 
visuomenininkė véronique Bernard. pasirodo, tai ta pati 
véronique, kuri ir mus tada 2008 m. pasitiko lezene. 

stasys tomonis su tėvais 1927 ir 1934 metais

nuo mažens su knyga...
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Kalbėjomės apie kurortą, sakėme, atkeliavome jaunuo-
lio, kuris prieš 80 metų čia gydėsi, vėliau lietuvoje tapo 
žymiu žmogumi, takais. o kaip išsiplėtė jos akys, kai ji 
pamatė solidžią tomonio atsiminimų knygą, iliustruotą 
ir gausiomis nuotraukomis iš Šveicarijos, lezeno kuror-
to, dar ir su kalnų vaizdais jos priešlapiuose. Knygos 
tiesiog nepaleido iš rankų – juk ji, kaip istorikų mėgėjų 
būrelio lyderė, renka viską, ką aptinka apie lezeną, jo 
praeitį. nuo tada lietuviška tomonio atsiminimų kny-
ga vietos praeities gvildentojams tapo vertingu lezeno 
istorijos šaltiniu. sutapimai ir atsitiktinumai įspūdžius 
keleriopai sustiprina.

G I m I n ė S  n u B a j o r ė j I m a S 
S .   T o m o n I o  n e S k au d I n o
Tačiau	kai	kurių	buvusių	S.	Tomonio	bendradarbių	prisimini
muose	rašoma,	kad,	norint	sūnų	išsiųsti	gydytis	į	Šveicariją,	
šeimai	 teko	susiveržti	diržus.	Tėvelis	B.	Tomaševičius	 turėjo	
atsisakyti	atskiro	buto	Kaune	ir	pereiti	į	nuomojamus	kamba
rius,	mama	išsikėlė	į	Paliepius,	kur	gyvenimas	buvo	pigesnis.	
Nors	tėvas	užėmė	aukštas	pareigas,	šeimai	teko	taupyti	sūnaus	
gydymui.

su dėkingumu savo tėvams tuos metus prisiminė s. to-
monis. jis suprato, kad išsiųsdami jį į Šveicariją, tėveliai 
labai aukojosi. jiems brangiai kainavo sūnaus gydymas. 
Bebaigiantį dar tik dvyliktus metus, jį išsiuntė su aukle. 
„...buvo labai baugu pirmą kartą gyvenime atsiskirti 
nuo tėvų ir iškeliauti kažkur toli. tą viską įsisąmoninau 
truputį vėliau, nes pačioje kelionėje gausūs įspūdžiai 
neleido daug galvoti apie ką nors kita“, – rašė s. tomo-
nis. tačiau imlus protas, pastabumas svetimame krašte 
jam leido įgyti daugybę patirties. Šveicarijoje jį lankė ir 
mama, tai taip pat buvo nepigus malonumas.

Užsiminėte	apie	Lazdynų	Pelėdos	slapyvardžiu	prisidengusias	
seseris,	 bet	 kukliai	 apėjote	garsios	Daugirdų	giminės	 sąsajas	
ir	su	Piłsudskiais.

Buvo, buvo. antai Kostas daugirdas (1855–1928), caro 
dragūnų pulko karininkas, buvo vedęs aliną pilsuds-
kytę, lenkijos maršalo józefo piłsudskio pusseserę. pa-
sitraukęs iš karinės tarnybos, ūkininkavo savo pagojų 
dvare ariogalos valsčiuje, ten platino iš prūsų gabenamą 

draudžiamą lietuvišką spaudą. pirmojo pasaulinio karo 
metais rusijoje rūpinosi lietuvių tremtiniais, 1918 m. 
grįžo į lietuvą ir užmezgė ryšius su valstybės taryba. 
paskirtas lietuvos valstybės kontrolės valdytoju, buvo 
tautininkų veikėjas. tai tik vienas iš pavyzdžių, rodantis, 
kaip prieštaringai klostėsi žmonių likimai.

Kiek prisimenu iš pokalbių, s. tomoniui, giminės 
nubajorėjimas nebuvo labai skaudus. tai patvirtina kad 
ir vėliau jo palikti atsiminimų žodžiai apie mamos tėvo 
stasio brolį tadą daugirdą, rašiusį lietuvių ir lenkų spau-
doje. s. tomoniui buvo svarbu, kad archeologas pamilo 
lietuvą, jos praeitį, liaudies meną ir žmones, aktyviai 
bendradarbiavo su lietuviškomis organizacijomis. itin 
atšalus t. daugirdo santykiams su sulenkėjusiais ba-
jorais, jis labai aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. 
s. tomonis atsiminimuose priminė, kad 1919 m. t. dau-
girdo iniciatyva nepriklausomybės kovų dalyviams pa-
gerbti lietuvoje buvo įvestas vyčio Kryžiaus ordinas.

tokie epizodai, be abejonės, atspindi paties s. tomo-
nio nuostatas. jis sakydavo: „išdalinčiau, tiesiog atiduo-
čiau tą dvaro žemę tiems, kurie ten gyvena ir ją dirba.“ 
s. tomonis buvo labai demokratiškas, kartais mėgdavo 
šia tema pajuokauti ar net pasišaipyti. girdėjau su hu-
moru pusbalsiu sakant: „nuvažiuočiau į lenkiją ir kam 
nors tyliai pakuždėčiau, kad esu piłsudskio giminaitis, 
tai lenkai mane ant rankų nešiotų.“ Kai girdėdavo kalbas 
apie lenkų piktadarybes vienu ar kitu istorijos laikotar-
piu, tai jį šiek tiek žeidė. nepatiko jam lietuvių pasida-
vimas bajorams ir sulenkėjimas.

Tau T I n ė S  S av I G a r B o S  I r 
d e m o k r aT I š k u m o  d a r n a
Gal	prisimenate	vieną	kitą	epizodą,	kuriame	tautiniai	klausi
mai	būdavo	aptariami	šeimoje?

Šeimos susitikimuose kalbėdavome daugiausia bendrai-
siais klausimais, bet jie vis vien nukrypdavo į tautišku-
mą, lietuviškumą, lietuvos išlikimo klausimus. tomonis 
labai aiškiai pabrėždavo savo lietuviškumą. jo mama iš 
daugirdų dar toleravo lenkiškumą, jos lietuviškame raš-
te buvo galima rasti daug netaisyklingų žodžių ir klaidų, 
o sūnui to prikišti negalime. Beje, jis labai džiaugėsi, kad 
mama rašo lietuviškai. jam tai buvo svarbu. jo tėvas Be-
nediktas tomaševičius, atvažiavęs iš peterburgo, neturė-
damas laiko, vis dėlto siekė susirasti ir vesti kilmingos 
šeimos mergaitę, bet būtinai lietuvaitę. Kai sužinojo, kad 
paliepiuose yra tokia nuotaka, nuvykęs su ja pasikalbėjo, 
o pavakary merginai pareiškė, kad jo apsilankymo tiks-
las – ją vesti. išvyko atgal į peterburgą, o po pusės metų 
jiedu susituokė. inžinierius elektrotechnikas buvo gera 
partija bajoraitei. gavęs aukštojo mokslo baigimo diplo-
mą, buvo paskirtas prie geležinkelių tiesimo peterburge, 
tituluojamas jūsų kilnybe.

Labai	įdomu,	kad	sūnus	savo	pavardę	iš	Tomaševičiaus	atlie
tuvino	į	Tomonį	1939	metų	vasarį.	Vytauto	Didžiojo	univer
siteto	baigimo	teisininko	diplomą	gavo	kaip	Stasys	Tomonis.	
Būtų	 sunku	 patikėti,	 kad	 nuo	 XV	 a.	 žinomoje	 Tomaševičių	
giminėje	nebuvo	nutautėjusių,	į	lenkybę	nugrimzdusių	asme
nų.	Tad	iš	ko	Stasys	Tomonis	įgijo	lietuviškumo	sampratą,	iš	
tėvo	ar	iš	motinos?

gydantis lezene, 1927
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man regis, kad iš abiejų. savo atsiminimuose rašo, kaip, 
susirgęs plaučių tuberkulioze, buvo išsiųstas į lezeno 
sanatoriją Šveicarijoje, kur jis, dvylikametis, džiaugėsi, 
įrodinėdamas savo naujiems draugams, kad atvyko iš 
lietuvos. Kadangi jo klausytojai nežinojo, kur toji lie-
tuva, tai stasys jiems aiškino, kad tai – šalis, kurioje nuo 
seno gyvena ne šiaip narsūs, bet patys narsiausi europos 
žmonės. jie nugalėjo kryžiuočius, totorius ir daug kitų 
priešų, ir jis pats atvyko iš tos šalies. žinokite, kas esame.

Lietuvių	atgimimo	idėjų	koncentratas	per	vaiko	supratimą.

nepriklausomoje lietuvoje, gyvendamas su tėvais ir 
studijuodamas universitete, s. tomonis tautiniams da-
lykams gal daug dėmesio ir neskyrė, viskas klojosi savo 
vaga kaip ir kitose europos šalyse, kuriose tautiškumas 
buvo įgijęs vis svarbesnę vietą.

Praradę	didžią	dalį	 savo	aukštosios,	 t.	y.	 sulenkėjusios,	 aris
tokratiškosios	 kultūros,	Europos	kultūros	žemėlapyje	 tapome	
tam	tikra	prasme	našlaičiais.	Netekome	didžių	kultūros	verty
bių,	kurios	ir	išskiria	kitas	šalis.	Esame	viena	koja	šlubuojanti	
tauta.	Buvome	priversti	modernią	lietuvių	tautą,	savo	naciją,	
auginti	 iš	 valstietiškų	 šaknų.	 Gal	 todėl	 mums	 ir	 šiuo	 metu	
taip	sunkiai	sekasi	 toliau	kurti	 ir	stiprinti	savo	valstybę,	nes	
pavydas,	godumas	išlenda	kone	visose	mūsų	gyvenimo	srityse.

nesu gilus humanitarinės kultūros žinovas, bet iš tiesų 
lietuviškas tradicijas ir kalbą išlaikęs valstietiškas kaimas 
turėjo pagal savo išgales gimdyti, kurti naują lietuvą. o 
aukštesnės kultūros pradai buvo pakirsti, elitas nutau-
tėjo ir didžia dalimi nuėjo su lenkiškąja kultūra. mūsų 
istorijos drama.

Nei	carinė	Rusija,	nei	 tos	pačios	katalikų	religijos	 lenkai	ne
palaikė	lietuviško	tautinio	judėjimo,	siekio	kurti	savo	valstybę.

net ir baigę rusijos universitetus, lietuvių inteligen-
tai negalėdavo gauti lietuvoje darbo ir turėdavo dirbti 
rusijos gubernijose. dirbo svetur ir svetimiems. B. to-
maševičiaus pavyzdys čia tinka kaip niekur kitur. jis 
buvo sumanus jaunas inžinierius, tokius imperija verti-
no. Buvo siuntinėjamas į atsakingus veiklos barus, dirbo 
odesoje, samaroje, chersone, nikolajeve. 1913 metais 
buvo paskirtas į aukštas peterburgo telefonų tinklo ve-
dėjo pareigas. arba minėto tado daugirdo tėvas myko-
las, transporto inžinierius, daugelį metų dirbo rusijoje, 
taip pat ir tokiame reikšmingame bare, kaip geležinkelio 
peterburgas–maskva statyboje.

apie Benediktą tomaševičių reikėtų kur kas išsa-
mesnio pokalbio nei šis užsimezgęs tarp mūsų. yra daug 
vertingų jo biografijos faktų, bet turi atsirasti autorius, 
kuris visa tai pateiks, parodys šios turtingos asmenybės 
visumą.

Ta	bajoriškoji	Lietuva,	tegu	ir	neoficialiai,	į	mūsų	kartos	žmo
nes	dar	galėjo	padvelkti	kad	ir	per	tokius	asmenis	kaip	S.	To
monis.	 Iš	 laiko	 nuotolio	matyti,	 kad	 daug	 netekome.	 Kad	 ir	
S.	Tomonį	–	tikrą	bibliografijos	profesionalą,	vertėją	iš	užsienio	
kalbų,	eruditą	–	buvo	galima	kalbinti,	ne	vieną	interviu	suręsti.	
To	nepadarėme,	nebuvome	tam	pribrendę.

įbaugintos visuomenės sąlygomis, vargu ar jis būtų 
atviriau išsipasakojęs, saugojęs šeimą ir džiaugęsis pats 
išlikęs. tuoj po 1990-ųjų visi kreipė daugiau dėmesio į 
momentinius dalykus, vėliau nebuvo kam juo ir pasi-
domėti. laimė, s. tomonis, turėjęs fenomenalią atmin-
tį, prisimindamas daugybę vardų, pavardžių ir datų, 
rašytinių šaltinių, į nebūtį visų savo žinių ir patirčių 
neišsinešė. Kai ką užfiksavo ir paliko mums 2006 m. 
išleistos knygos Gyvenimo vingiais: atsiminimai pavida-
lu. pasiskaitęs matai, kokia turtinga tai buvo asmeny-
bė. daugelis mūsų kartos bibliotekos lankytojų tomonį 
matydavo dirbantį savo darbą, konsultuojantį skaityto-
jus. matydavau, kaip bet kuriam studentui priėjus ir ko 
nors paklausus, tomonis atsistoja visu ūgiu, pagarbiai 
kiekvieną išklauso, pataria, nuveda ir parodo. dar ir 
pakartoja, mat klausianti studenčiukė galėjo sudėtin-
gesnio dalyko nesuprasti. iš šalies atrodydavo, kad ta 
mergaičiukė tomoniui yra kokios nors kunigaikštienės 
dukraitė, verta didžiausios pagarbos. su kiekvienu taip. 
Štai tokios vidinės kultūros žmogus buvo šis aukščiau-
sio lygmens knygų žinovas.

Y pa č  v e r T I n o  ž m o G au S 
k ū r Y B I š k u m ą
S.	Tomonio atsiminimų	knygą	„Gyvenimo	vingiais“	judu	su	
žmona	 Jūrate	 sudarėte	 ir	 parengėte	 spaudai.	 Tikriausiai	 ta	
mintis	kilo	ne	iš	karto,	nes	knyga	išleista	praėjus	14	metų	po	
Tomonio mirties.

sakyčiau kitaip: mintis ne kilo, o visada buvo su mumis. 
viename bute su tomoniu man teko gyventi tik pusę 
metų, paskui su žmona gavome atskirą kambarį aspiran-
tų bendrabutyje, bet vis vien tai buvo gyvenimas šalia 
vienas kito. dažniau jam apie atsiminimus užsiminda-
vome paūgėjus vaikaičiams, apie 1980-uosius. galutiniu 
postūmiu visgi laikyčiau metus, kai lietuvoje ėmė dygti 
atgimimo daigai.

paraleliai tą mintį jis girdėdavo ir iš artimiausių 
bendradarbių bibliotekoje. taigi, skatinome ne mes vie-
ni jį rašyti prisiminimus. į mane tomonis žiūrėjo labai 
tolerantiškai.

darbo kabinete bibliotekoje, apie 1949 m.
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O	kodėl?	Jis	ryškus	humanitaras,	Jūs	biologas.

tomonio credo buvo toks: gyvenime, bet ką dirbant, svar-
bu kūrybiškumas, tai diegė savo sūnui ir dukroms. jeigu 
jis tą kūrybiškumą žmoguje pajusdavo, tai vertindavo – 
jau gerai. techniškai pareigas atlikti galima daug kur, bet 
jeigu dirbi socialinėje ar humanitarinėje srityje, kūrybiš-
kumui skleistis atsiveria platesnė erdvė. Kadangi buvau 
aspirantas, vadinasi, jau tyrėjas. jeigu tyrėjas, tai kultūros 
darbuotojas plačiąja prasme, bent toks atrodžiau tomo-
niui. taip jis vertino, ir taip ryškėjo didžiulė jo tolerancija. 
Be to, buvau ramaus būdo, nešakotas. atvykau iš lietu-
vos pakraščio, rokiškėnas, tai ir mano supratimas buvo 
toks, kad, patekęs į naują aplinką, ne pats turėčiau viską 
keisti pagal savo kurpalių, bet stengtis iš aplinkos kuo 
daugiau sužinoti. iš daugelio, man atrodžiusių išmintin-
gesniais, daugiau žinančiais, stengiausi sugerti žinojimo. 
jo asmenybė man buvo labai įdomi, traukė savaime. Ko 
nors paklausus, tomonio atsakymai būdavo labai platūs, 
jaučiau didžiulę jo kompetenciją, jutau lietuvišką akiratį, 
bet kartu buvo galima kalbėtis ir apie bet ką, kad ir kaip 
toli būtų nuo lietuviškos erdvės.

pa G a r B a  m Y k o l o  r ö m e r I o 
I d ė j o m S
Grįžęs	iš	Lezeno	sanatorijos,	kelerius	metus	gyveno	Paliepiuose,	
tėvai	samdė	jam	mokytojus,	paskui	Kaune	mokėsi	Jėzuitų	gim
nazijoje,	kurią	baigęs	pasuko	į	teisės	mokslus.	Kas	patraukė?

tomonio tėvai buvo tolerantiški jaunuoliui pasirenkant 
teisės studijas vytauto didžiojo universitete. jam dės-
tė universiteto rektorius profesorius mykolas römeris, 
vac lovas Biržiška, vladas jurgutis, vincas Krėvė-mic-
kevičius, vincas mykolaitis-putinas. Kad tomonis buvo 
aktyvus studentas rodo ir tas faktas, kad jis tampa vienu 
iš studentų korporacijos „jūra“ steigėjų. jo lietuviškumą 
rodo ir tai, kad 1939 m. tomonis nutarė atlietuvinti savo 
pavardę pagal lietuvių gramatikos reikalavimus, bet 
prieš tai jis nuėjo pasitarti pas kalbininką juozą Balčiko-
nį. Šis pritarė studento pasirinkimui, nurodė, kad pavar-
dė atlietuvintina į tomonį, tomaitį, tomėną. pasirinko 
tomonį. tuo metu jau gyveno vienas, nebe su tėvais.

studijų metais jis papildomai mokėsi anglų kalbos 
ir tai jį suvedė su jone sutkevičiūte, kuri 1939 m. tapo 
tomoniene. materialaus išskaičiavimo šiose vedybose 
niekaip neįtarsi. j. sutkevičiūtė-tomonienė (1909–1975) 
buvo kilusi iš smulkių Baisogalos krašto bajorų, bet gimė 
čikagoje. tėvas mirė, kai mergytei buvo vos ketveri. aš-
tuoniolikos grįžo į lietuvą, Kaune vertėsi privačiomis 
anglų kalbos pamokomis ir taip tapo stasio korepetitore, 
vėliau ir žmona. Buvo kūrybinga asmenybė, antraip var-
gu ar būtų patraukusi stasio dėmesį. Bandė rašyti apsa-
kymus, tapė. pagimdė sūnų mindaugą, labai kūrybišką 
ir tragiško likimo poetą.

Ypač	didelę	 įtaką	S.	Tomoniui	padarė	Lietuvos	konstitucinės	
teisės	 tėvas	 profesorius	Mykolas	 Römeris,	 dėstęs	 konstituci
nę	 teisę.	Tai	nepaprasta	asmenybė,	1932	m.	gynusi	Lietuvos	
interesus Hagos tarptautiniame teisingumo tribunole, kai šis 
nag	rinėjo	bylą	dėl	Klaipėdos	krašto	Statuto	interpretavimo	ir	ją	

laimėjo,	tuo	sutvirtindamas	Lietuvos	suverenitetą	tam	kraštui.	
M.	Römeris	tris	kartus	išrinktas	Lietuvos	universiteto	rekto
riumi	(1927–1928,	1933–1936	ir	1936–1939	m.),	septynerius	
metus	vadovavo	universitetui	kaip	joks	kitas	to	meto	rektorius.	
Ko	gero,	M.	Römerio	įtakoje	S.	Tomonis	savo	pasaulėžiūroje	ir	
profesinėje	teisininko	veikloje	pradėjo	orientuotis	į	demokrati
ją,	žmogaus	teises	 ir	 laisves	kaip	prigimtines.	 Jam	imponavo	
M.	Römerio	asmenybė,	 jo	erudicija,	 išmintis	 ir	nuveikti	dar
bai.	Antroji	garsi	M.	Römerio	byla	Hagos	tribunole	–	1938–
1939	m.	sprendžiant	lietuvių	ir	estų	ginčą	dėl	atskaitymų	už	
Panevėžio–Saldutiškio	geležinkelio	statybą.

Puoselėdamas	Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikštystės	 isto
rinę	atmintį,	Mykolas	Römeris	Lietuvos	lenkus	ragino	jaustis	
Lietuvos,	o	ne	kurios	kitos	valstybės	piliečiais,	ginti	Lietuvos,	o	
ne	kitų	kraštų	interesus.	Evoliucija	matyti	ir	paties	M.	Röme
rio	 biografijoje:	 buvo	 metas,	 kai	 jis	 save	 laikė	 lenku,	 vėliau	
apsisprendė	būti	lietuviu,	bet	niekada	neprarado	tolerancijos,	
vienodai	gerbė	visų	tautybių	žmones.

ir šia prasme m. römeris paliko s. tomoniui didžiulį 
įspūdį. Kai 1990 m. buvo atkuriama lietuvos nepriklau-
soma valstybė, o sovietų sąjunga akivaizdžiai riedėjo į 
prarają, savųjų aplinkoje svarstėme, kas bus su etninė-
mis lietuvos žemėmis. tegu ir ne viešai, bet s. tomonis 
išsakė savo požiūrį: reikia atkurti ldK... mes susižval-
gėme, lyg ir juokais nuleidome, o jis tęsė: „lietuvos di-
džioji Konfederacija, sostinė vilnius ir lietuva centras, o 
Baltarusija ir ukraina su mumis kartu.“ jo akyse kipšai 
kibirkščiavo, bet mintis gili.

Tokia	konfederacija	galėtų	būti	ne	politinė,	o	kultūrinė,	ben
dros	istorinės	atminties	puoselėtoja,	gerų	kaimyninių	ryšių	er
dvė.	Kas	čia	blogo?	Kitas	dalykas,	kaip	tą	idėją	būtų	įmanoma	
įgyvendinti	praktiškai,	nepasiduodant	politiniams	avantiūris
tams,	ir	kiek	ji	būtų	gyvybinga.	Tačiau	pasvajoti	galima.	Gali
ma	įsivaizduoti	ir	kaip	Europos	Sąjungos	tam	tikrą	pradmenį,	
užuomazgą.	Kuo	ne	tautų	konfederacija.

tai m. römerio nuostatų atgarsiai, gal tik garsaus pro-
fesoriaus minčių inercija, tačiau vis dėlto, manau, iš di-
džiulės pagarbos jam. nemažai istorikų ldK traktuoja 
kaip buvusį šviesų darinį, čia nenagrinėsime gausaus jų 
būrio pažiūrų, skelbtų darbų pranašumų ar skirtumų. 
s. tomonio atmintyje išliko pagarbos išraiška buvusiam 
rektoriui. ir pirmiausia dėl jo aukštos kultūros, plačios 
erudicijos, demokratinių pažiūrų. profesorius m. röme-
ris pasižymėjo dideliu darbštumu, paliko gausų moksli-
nį palikimą, giliai žinojo abiejų respublikų istorinę rai-
dą ir visa tai daugelio, o ir s. tomonio, akyse taurino jo 
asmenybę, didino mūsų tautinio judėjimo metraštininko 
idėjų svarbą.

gaila, kad m. römeris iškeliavo į amžinybę 1945 
metais. Beje, s. tomonis matė m. römerio karo metais 
Bagdoniškio dvare (rokiškio rajonas) parašytą studiją 
Lietuvos	sovietizacija,	1940–1941, kurioje profesorius įžval-
giai rašė apie sovietinę lietuvos okupaciją ir aneksiją, 
davė jos konstitucinį įvertinimą. Šis straipsnis j. Bulavo 
dėka 1989 m. buvo išspausdintas atskira knygele ir tapo 
lietuvos sąjūdžio ideologine atrama kelyje į nepriklau-
somybę.
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e G z a m I n a S  B a G d o n I š k I o  d va r e
Bagdoniškio	dvare	S.	Tomonis	turėjo	garbės	savo	rektorių	ap
lankyti.

minėtame Bagdoniškio dvare s. tomonis išlaikė konsti-
tucinės teisės egzaminą. m. römeris mėgo, kad studen-
tai į jo dvarą atvažiuotų laikyti egzamino. man visa tai 
malonu prisiminti, nes vaikystę ir jaunystę praleidau 
tame pačiame Bagdoniškio kaime, mokyklą lankiau 
kartu su dviem seserimis römerytėmis. mokykla buvo 
įkurdinta Bagdoniškio dvare. aš tik gimiau Kazlišky-
je, o nuo pusantrų metų ir jaunystės dienos prabėgo 
tada dideliame Bagdoniškio kaime, kuriame buvo du 
dvarai. Kai tapau s. tomonio žentu, mus siejo ir kai 
kurie bendri prisiminimai – per m. römerį ir Bagdo-
niškį. ne kažin ką naujo galėjau jam papasakoti, bet 
pasigirti jau buvo progos. Kaip s. tomonis laikė eg-
zaminą Bagdoniškyje ir kaip studentus pasitiko profe-
sorius m. römeris, gražiai ir su tam tikru pakylėtumu 
aprašyta jo atsiminimų knygoje. jam pati konstituci-
nės teisės disciplina padarė didelį įspūdį, lygiai kaip ir 
profesoriaus asmenybė. demokratijos pradai, per vals-
tybių konstitucijas išreikšti demokratiniai elementai ir 
m. römerio išnagrinėta lietuvos Konstitucija s. tomo-
niui paliko gilų pėdsaką. gal ta lietuvos Konstitucija 
nebuvo ypatingas unikumas tarp kitų šalių konstituci-
jų, tačiau ji buvo analizuojama, lyginama su kitomis, 
taip išgliaudyta ir interpretuota, kad tik römeris tai 
padaryti buvo pajėgus.

visa tai užkrėtė s. tomonį dar labiau gilintis į tei-
sės mokslus. trečiame kurse studentams buvo pasiūlyta 
imtis kai kurių temų, viena jų iš konstitucinės teisės. jo 
darbas teisės pagrindas – visuomenė buvo originalus, 
įvertintas prof. p. leono 500 litų dydžio premija. s. to-
monis pasirodė kaip pretendentas į rimtą mokslinę veik-
lą. Baigiamajam darbui jis pasirinko valstybinės konsti-
tucinės teisės temą teismas kaip įstatymo, teisingumo ir 
politikos organas.

Šis tyrinėjimas jam leido teisės ir visuomenės klau-
simus panagrinėti teoriniu aspektu. tapo akivaizdu, 
kad bręsta gilus konstitucinės teisės teoretikas, ieškantis 
mokslinio naujumo. Šiame darbe kaip tik išryškėjo to-
monio kūrybiškumas. jis daug kur įvairiuose susitiki-
muose nuolat kartodavo, tik mes nesuprasdavome, kad 
jis siekė sukurti naują drąsią mokslinę teoriją. tam rei-
kėjo susipažinti su visos europos teisės pagrindais. mo-
kėdamas svarbiausias užsienio kalbas, išnagrinėjo ne tik 
europos šalių teisines sistemas, bet ir jav.

jam giliai įstrigo K. marxo teiginys, kad visuomenės 
pagrindas – teisė. Bet į ką ši tezė išvirto totalitarinėse 
sistemose? s. tomonis pastebi, kad demokratinėse vi-
suomenėse ta tezė funkcionuoja teisingai, tačiau totali-
tariniai režimai ją visada pritaiko savo naudai taip, kad 
tarp kaltinamųjų neišvengiamai pirmiausia atsiranda 
režimo oponentų. todėl tomonis įrodinėjo, kad teisės 
pagrindas turi būti ne valstybė, o visuomenės sąmonė. 
valstybė turi garantuoti teisės gyvavimą, kurdama įsta-
tymus, palaikydama ir prižiūrėdama teisę, tačiau teisė 
yra tai, ką pateikia visuomenė. teisėta tai, ką dauguma 
laiko teisėta, o ne ką teisėtu skelbia valstybė.

jaunojo absolvento siekiu sukurti naują drąsią moks-
linę teoriją susidomėjo fakulteto profesūra. s. tomonio 
diplominį darbą Kaune buvo numatyta išleisti kaip mo-
nografiją, tačiau 1940 m. spausdinimas nutrūko. tačiau 
svarbu, kad dar ir sovietinės valdžios pradžioje, s. to-
moniui su fakultetu persikėlus į vilnių, už minimą darbą 
buvo pasiūlyta suteikti teisės mokslų kandidato laipsnį, 
bet maskvoje nebuvo patvirtintas.

Akivaizdu,	 kad	 teisės	 studentas	 Tomonis	 reagavo	 į	 tai,	 ką	
įžvelgė	totalitariniuose	režimuose	Vokietijoje,	Italijoje,	Sovietų	
Sąjungoje,	gal	savitais	pavidalais	ir	kitose	Europos	valstybėse.	

a. smetonos autoritariniai bruožai taip pat kirtosi su 
tomonio teisinėmis ir moralinėmis nuostatomis. jose 
galima justi ir paties m. römerio įtakos, kitaip ir nega-
lėjo būti. sovietiniais laikais pasirinkimas studijuoti tei-
sę, kaip ir lietuviškumo daigai, buvo sužlugdyti. Beveik 
niekas ir nežinojo, kad s. tomonis buvo gabus ir didelių 
vilčių teikęs teisininkas, kad, baigęs studijas, buvo palik-
tas jaunesniuoju asistentu vdu Baudžiamosios teisės ir 
baudžiamojo proceso katedroje, kuriai vadovavo prof. 
v. jurgutis. universitete lietuvoje, kaip ir kituose kraš-
tuose, likdavo tie, kurie toliau siekė profesūros. 

S a n T va r k o S  į k a I Ta I
Kaip	S.	Tomonis	atsidūrė	Vilniuje?

1940 m. į lietuvai sugrįžusią sostinę vilnių iškelti vdu 
Humanitarinių mokslų ir teisės fakultetai, kartu išvyko 
ir s. tomonis. galimas daiktas, tai jam ir padėjo nepatek-
ti į sovietų tremiamųjų sąrašus, to neišvengė jo tėvai. jau 
pirmą okupacijos dieną, 1941 m. birželio 14-ąją, prasidė-
jo trėmimai. nespėję pasitraukti į kaimą, abu tėvai buvo 
pagauti, atvežti į naujosios vilnios geležinkelio stotį ir 
išskirti. tėvas Benediktas tomaševičius buvo išvežtas 
į rešiotų lagerį Krasnojarsko krašte, o mama Kristina 
daugirdaitė-tomaševičienė atsidūrė laptevų jūros tit-
ary saloje. abu neištvėrė nežmoniškų tremties sąlygų, 
tėvas mirė 1942 metais, o mama 1943-aisiais (kai kuriuo-
se šaltiniuose minimi 1942–1943 m. – G.	Z.). s. tomoniui 
tai buvo nepaprastas smūgis, jis patirtos nuoskaudos nie-
kada neslėpė.	atsiminimuose su nuoskauda rašė: „Kuo 
nusikalto mano tėvelis, kai nuvirtus dešiniesiems atėjo 
kairiųjų vyriausybė ir jis tapo ministru?“ faktiškai in-
žinierius Benediktas tomaševičius buvo ne politikas, o 
svarbiausias lietuvos pašto, telefonų ir telegrafų tinklo 
organizatorius.

s. tomonis nuo 1940 m. rugsėjo iki 1943 m. kovo 
dėstė vilniaus universiteto teisės fakultete, kol vokiečiai 
universitetą uždarė. 1944 m. sugrįžus sovietams su teisi-
ninko karjera teko atsisveikinti. jis nuolat jautė valdžios 
spaudimą, buvo priverstas dirbti jo išsilavinimo neatitin-
kančius darbus. Kitaip kaip asmenybės žlugdymu s. to-
monio tolesnio likimo nepavadinsi.

Kuo	jis	atrodė	pavojingas	vienai	ar	kitai	santvarkai?	A.	Smeto
na	S.	Tomoniui	nekėlė	susižavėjimo,	bet	ta	valdžia	studento	ne
persekiojo,	perlaužti	nebandė.	Kuo	įtartinas	buvo	sovietams?	
Nejau	dėl	bajoriškos	tėvų	kilmės?
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nepriimtinas buvo savo pažiūromis. jo vidinė nuostata 
buvo kieta ir kategoriška – lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas. ir sovietinės (1940–1941), ir vokiečių okupa-
cijos metais (1941–1944) s. tomonis dalyvavo lietuvos 
aktyvistų fronto, vėliau – lietuvos laisvės kovotojų są-
jungos veikloje. parengė sąjungos įstatus, buvo sąmonin-
gas lietuvos patriotas. laimė, neįkliuvo, bet jau to paka-
ko, kad, sugrįžus sovietams, būtų išvežtas pas baltąsias 
meškas. artėjant frontui, turėjo galimybių pasitraukti į 
vakarus, bet buvo įsitikinęs, kad turi būti su savo tauta 
jai sunkiausiu metu.	pokario metais tomonis, kaip išvež-
tųjų sūnus, jautė, kad buvo tiesiog apstatytas asmenimis, 
kurie juo nuolat „rūpinosi“.

Jei	 teisingai	prisimenu,	 Jūsų	sūnus,	Tomonio	vaikaitis,	buvo	
nukeliavęs	 į	 Tit-Ary	 salą	 Jakutijoje,	 kur	 neilgai	 tremtyje	 iš
tvėrė	močiutė?

tai mūsų sūnus saulius padarė iš pagarbos dieduliui – 
s. tomoniui („dieduliu“ jis buvo vadinamas visų vaikai-
čių, su jais vėliau taip vadino jį ir dukros). pasiryžo ir su 
lietuvių grupe nuvažiavo, ten atstatinėjo ištremtų tau-
tiečių buvimo ženklus, daug ką nufilmavo prie laptevų 
jūros. filmą paskolinome kopijuoti lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centrui.

pa r o d o m a j a m  B I B l I o T e k I n I n k ų 
e l I T u I  n e T I k o
Noriu	grįžti	prie	klausimo,	į	kurį	dar	neradome	atsakymo,	bet	
kurį	išplėsime	ir	Tomonio	tėvų	atžvilgiu:	kuo	visi	jie	buvo	pa
vojingi	sovietų	režimui?

tą patį klausimą sau pačiam kėlė ir s. tomonis. sampro-
tavo įvairiai. Kodėl dailininkas antanas žmuidzinavi-
čius išliko, nebuvo išvežtas? Buvo šaulys, 1929–1934 m. 
net Šaulių sąjungos centro valdybos pirmininkas, bet ši 
patriotinė praeitis jam nesukliudė 1941–1951 m. piešimą 
dėstyti Kauno taikomosios dailės institute, o 1947 m. jam 
buvo suteiktas profesoriaus vardas. s. tomonis aiškino: 
gal sovietų valdžia nori parodyti savo humaniškumą, 
štai kokius žmones toleruoja...

a. žmuidzinavičių jis minėdavo neatsitiktinai. s. to-
monis su žmona ir ketverių metų sūnumi mindaugu iš 
vilniaus į Kauną grįžo 1944 m., įsikūrė a. žmuidzina-
vičiaus gyvenamajame name, kuris buvo atiduotas ko-

munaliniams butams. tomoniams buvo skirtas atskiras 
kambarys su bendra virtuve. ten gimė ir dukra jūratė. 
tomoniai bendravo su žmuidzinavičiais ir jų dukra 
giedre žmuidzinavičiūte-gučiene, kitais tos giminės na-
riais. tuo įdomesni tomonio samprotavimai po daugelio 
metų, kai jis rašė atsiminimus.

Ar	mėgo	prisiminti	praeitį?

savo prisiminimais s. tomonis dalydavosi su gera nuo-
taika, linksmai. jo atmintis buvo stebėtinai gera. pa-
sakodavo apie savo gyvenimą dažniausiai įterpdamas 
linksmų nutikimų epizodus, apie įdomesnius lietuvos 
istorijos momentus. dar tomoniui gyvam esant, buvome 
nuvažiavę į paliepius prie Šušvės, daug ką jis prisiminė, 
išgirdome pasakojimų iš praeities. tiksliai prisiminda-
vo ne tik faktus, metus, bet ir dienas, smulkius įvykių 
niuansus. labiausiai mėgo pasakoti per šeimos susibū-
rimus. po tokių pokalbių šeimoje pradėtas kalbinti savo 
atsiminimus užrašyti.

Kai būdavo svetimų, tomonis elgdavosi kitaip. Kar-
tais norėdamas patikrinti, su kuo turi reikalą (apie jį su-
kinėdavosi visokie interesantai), mestelėdavo kokį anek-
dotą ar net ir akivaizdžią nesąmonę su politine potekste: 
„du sijonai, du sutonai, vidury smetona.“ Kas? tūbe-
lienė, smetonienė... arba tyčia išraiškingai pašiepdavo 
smetoną. prolietuviškai nusiteikęs žmogus pasijusdavo 
nejaukiai ar net įsižeisdavo. tomonis tuoj suprasdavo, su 
kuo turi reikalą. matyt, jam toks neįprastas metodas tiko. 
Buvo lojaliai antismetoniškai nusiteikęs nepriklausomoje 
lietuvoje, antisovietiškai – prasidėjus lietuvos okupaci-
jai, antifašistiškai nusistatęs vokietijos nacių okupacijos 
metais.

Kaip	Tomonis	vėl	atsidūrė	Vilniuje,	įsidarbino	Lietuvos	vals
tybinėje	bibliotekoje?

Karo ir pokario metais tomoniui teko užsiimti įvairiau-
sia nekvalifikuota veikla, dirbti sąskaitininku, buhalte-
riu. reikalai pagerėjo, kai 1946 m. įsidarbino grožinės 
literatūros leidyklos redaktoriumi. jį priėmė vyriausiasis 
leidyklos redaktorius valys drazdauskas, kurį prisimin-
davo su dėkingumu. tomonis ne vien redagavo, bet ir 
pats vertė iš anglų ir rusų kalbų. į lietuvių kalbą jis išver-
tė j. swifto Guliverio keliones, d. defoe Robinzoną	Kruzą, 

stasys tomonis – tarybinis sodininkas. 
nuotraukos saugomos lietuvos nacionalinėje 

m. mažvydo bibliotekoje
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W. thackeray Tuštybės	mugę ir kitas knygas. jo vertimai 
įėjo į pasaulinės literatūros biblioteką. pakartotinai jie 
leidžiami ir dabar.

1948 m. sužinojo, kad lietuvos tsr centrinėje valsty-
binėje bibliotekoje yra laisva darbo vieta. Buvo priimtas, 
pasirodė kaip puikus darbuotojas ir 1953 m. tapo Biblio-
grafijos skyriaus vedėju. pasinėrė į tą veiklą, 30 metų 
vadovavo skyriui. 1963 m. biblioteka buvo perkelta iš 
Kauno į naujai pastatytus rūmus vilniuje, ne kartą keitė 
savo pavadinimą, o nepriklausomybės metais pavadinta 
lietuvos nacionaline martyno mažvydo biblioteka. joje 
praėjo kūrybingiausi ir našiausi tomonio veiklos metai. 
jo dėka pradėtas formuoti lituanistikos skyrius, pareng-
ta jo struktūra, pradėti komplektuoti knygų ir periodikos 
fondai, sudarinėtos kartotekos. tomonis sudarinėjo bib-
liografines rodykles, buvo redaktorius, jo pastangomis 
pradėtas sudarinėti didelės apimties lietuvių rašytojų 
bibliografinis žodynas, labai svarbus lietuvos kultūrai. 
subūrė autorių branduolį, daugiausia iš bibliotekos dar-
buotojų. jį sudarė Bibliografijos skyriaus bibliografės 
p. mikelinskaitė, p. grybauskienė, t. gustienė, l. povi-
laitienė, p. vitkauskienė, suprantama, pats s. tomonis, o 
vėliau prie jų prisijungė ir p. dabulevičienė. Bendradar-
biavo Knygų rūmai, vilniaus universiteto ir lietuvos ma 
bibliotekos bei kitos institucijos. s. tomonis organizavo 
redakcinę komisiją su pirmininku Kostu Korsaku prieša-
kyje. oficialiai nedeklaruojant, norėta parodyti visus lie-
tuvių rašytojus, taip pat ir išeivijos, tačiau atranka buvo.

Šį savo darbą tomonis labiausiai vertino. 1979 m. 
išėjo i tomas, antrasis parengtas 1987 m., tačiau vis ga-
lingiau vilnijant atgimimo bangoms, apsispręsta įtrauk-
ti visus be išimčių lietuvių kūrėjus. energingai pradėti 
rengti papildymai. Baigus 2-ąjį tomą ir įteikus Vagos lei-
dyklai, rengtas trečias. medžiagos gausa rodė, kad vie-
toj trijų numatytų tomų susidarys visi penki. tomonis 
ir bibliografės dirbo toliau, tačiau antrojo tomo pasiro-
dymas vilkintas... tik po 1991 m. rengėjai sužinojo, kad 
Kultūros ministerijos lėšos, skirtos 2-ajam tomui, buvo 

panaudotos kitam leidiniui. dar tikėtasi žodynui para-
mos, tačiau susilaukta priešingų veiksmų. itin skaudžiai 
situacijai nusakyti pasinaudokime ištikimos s. tomonio 
bendražygės, rašytojo jono mikelinsko sesers paulės mi-
kelinskaitės žodžiais: „toliau – dar skaudžiau, į pensiją 
išvaromos žodyno autorės p. mikelinskaitė ir l. povi-
laitienė, netrukus pats jo sumanytojas ir iniciatorius – 
s. tomonis, o žodyno rengimas nutraukiamas. tai buvo 
netikėtas ir labai skaudus smūgis s. tomoniui. Kas gali 
paneigti, kad tai nepakirto jo sveikatos?.. Kaip vedėjas 
mokėjo mus suburti, nuteikti, įkvėpti šiam sunkiam, bet 
taip reikalingam darbui! Kaip jis svajojo išleisti visus 
žodyno tomus, taip pasitarnauti lietuvos literatūros bei 
kultūros paveldui!“ tiksliau nepasakysime.

Be tomonio neapsieita sprendžiant sudėtingiausius, 
aukščiausios kompetencijos reikalaujančius klausimus, 
bet parodomajam bibliotekininkų elitui jis niekada ne-
priklausė. tik tuometinis lietuvos knygų rūmų direk-
torius antanas ulpis tomonį buvo įrašęs kaip lygiavertį 
Lietuvos	TSR	bibliografijos redkolegijos narį, greta akade-
mikų ir kitų autoritetų. pirmasis šios bibliografijos tomas 
Knygos	 lietuvių	 kalba,	 1547–1861 pasirodė 1969 metais. 
tai buvo Knygų rūmų (dabar Bibliografijos ir knygoty-
ros centras), kelių bibliotekų kolektyvinio darbo vaisius. 
1971 metais sudarytojams paskirta valstybinė premija 
išskirtinai pabrėžia šio veikalo reikšmę.

s. tomonis jau dalyvavo, kai buvo svarstoma ir ku-
riama pirminė tokio pirmą kartą lietuvoje planuojamo 
fundamentalaus veikalo koncepcija. nuo 1960 metų jis 
patvirtintos nacionalinės bibliografijos redaktorių ko-
legijos narys, aktyviai prisidėjęs prie jos struktūros, tu-
rinio formavimo. nuo šios bibliografijos antrojo tomo 
jis buvo redaktorių kolegijos pirmininko pavaduotojas 
(2-ąjį tomą sudarė dvi didelės knygos). jas rengiant, buvo 
pasinaudota gausiais lietuvos nacionalinės m. mažvy-
do bibliotekos spaudiniais, ir, suprantama, pagal parei-
gas ir kompetenciją daug klausimų teko spręsti jam, kaip 
skyriaus vedėjui.

jūratė tomonytė-jakimavičienė ir 
giedrė tomonytė-Kulakauskienė 
su lietuvos nacionalinės martyno 
mažvydo bibliotekos generaliniu 
direktoriumi renaldu gudausku 
pasirašo s. tomonio archyvo perdavimo 
bibliotekai aktą
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k a I p  T o m o n I S  e G z a m I n u S  l a I k ė
Tomoniui	 kompetencijos	 užteko,	 tačiau	 iki	 direktoriaus	 jam	
nebūtų	 leista	 užaugti.	 Kodėl	 jis,	 kaip	 prieškariu,	 nepasuko	
mokslo	keliu?

s. tomonio atsiminimų knyga geriausiai parodo to žmo-
gaus kompetencijas ir įvairiapusiškumą. Kai kurie epi-
zodai primena puikų jo užsienio kalbų mokėjimą. Kad 
ir atvejis, kai tomonis galvojo stoti į neakivaizdinę aspi-
rantūrą, rašyti ir ginti disertaciją. stojančius į aspirantūrą 
pabaltijiečius tuo metu kuravo valstybinė viešoji m. sal-
tykovo-Ščedrino biblioteka (dabar tai rusijos nacionali-
nė biblioteka). nuvažiavęs į leningradą (dabar sankt 
peterburgas), tomonis įteikė reikalingus dokumentus, o 
jam sako, kad reikės vėl atvažiuoti laikyti stojamuosius 
egzaminus. „aš pasirengęs, galime laikyti dabar“, – sako 
tomonis. jam leido laikyti specialybės egzaminą, gavęs 
klausimus iš bibliografijos raidos juos iškart išlaikė. „vis 
vien teks dar atvažiuoti ir laikyti užsienio kalbos egzami-
ną“, – sako jam. „tad laikykime dabar“, – sako lietuvis. 
„o kokios užsienio kalbos? mums reikės atrasti egzami-
nuotoją.“ – „Bet kurios, kokį egzaminuotoją turite. galiu 
laikyti prancūzų, vokiečių arba anglų kalbos egzaminą.“ 
Bibliotekos darbuotojai pakraipė galvas – su kokiu čia 
unikumu turi reikalų? pabėgiojo po kabinetus, surado 
galintį egzaminuoti iš anglų kalbos. egzaminą tomonis 
bemat ir išlaikė. Beje, leningradiečiams tomonis išaiški-
no ir visus juos dominusius „marksizmo mokslo“ klau-
simus (yra pažyma, kad jis šią privalomą discipliną yra 
išlaikęs „labai gerai“).

įspūdinga, tik neatsimenu, kad Tomonį	kas	būtų	titulavęs	
daktaru	ar	mokslo	kandidatu.

tai jau kita istorija. Konkurse vieta aspirantūroje atiteko 
minėtos bibliotekos darbuotojai, o tomoniui pasiūlyta 
disertaciją rašyti ir ginti eksternu. Kiek žinau, jis lyg ir 
buvo pradėjęs iš bibliografijos srities rašyti disertaciją, tik 

į tai rimtai niekada nebežiūrėjo. savo tyrinėjimus, moks-
linius darbus darė nesirūpindamas formaliais moksli-
niais laipsniais ar vardais. neišvengiamai darbą būtų 
privalėjęs pagrįsti visomis tada būtinomis ideologinėmis 
nuostatomis.

Suprantu,	 gaila	 eikvoti	 brangų	 laiką.	Panašus	 žmogus	 buvo	
puikus	istorikas	Rimantas	Jasas.	Su	juo	konsultuodavosi	moks
lo	daktarai,	profesoriai,	nors	Rimantas	taip	ir	neapgynė	diser
tacijos.	Taupė	laiką,	brangiausią	tikro	tyrinėtojo	turtą.

j u o S  pa I n I o d av o  k I T ų  š a l I ų 
B I B l I o T e k I n I n k a I
Turėjome	dvi	iškilias	bibliotekininkų	figūras	–	Vilniaus	univer
siteto	bibliotekoje	Levą	Vladimirovą	 (1912–1999)	 ir	Lietuvos	
nacionalinėje	 Martyno	 Mažvydo	 bibliotekoje	 Stasį	 Tomonį.	
Abu	senoviškai	inteligentiški,	panašūs	išvaizda,	abu	aukštaū
giai	ir	prakaulaus	sudėjimo,	orūs,	jau	nekalbant	apie	išskirtinę	
erudiciją.	Abiejų	bajoriška	prigimtis	dvelkė	 be	 jokių	papildo
mų	pastangų.	Gal	net	priešingai,	stengiantis	nesiafišuoti	toje	
santvarkoje.	Knieti	juos	lyginti,	gretinti,	ieškoti	bendrumų.

visiškai sutinku, kad jiedu panašūs savo vidine kultūra, 
išsilavinimu ir net išvaizda, nes abu buvo aukšti ir liekni, 
nešiojo ūsiukus. Kartais kitų respublikų bibliotekininkai 
juodu net painiodavo.

Tai nereiškia, kad abu toje santvarkoje vienodai buvo vertina
mi	ir	toleruojami.

taip, tai rodo neabejotinai kompetentingiausio biblio-
tekos darbuotojo atleidimas iš darbo... Bet iškart, per 
savaitę, s. tomonis buvo priimtas į mokslų akademijos 
biblioteką direktoriaus juozo marcinkevičiaus dėka. tik 
dideli s. tomonio gabumai, išsilavinimas ir gili erudici-
ja, pridurčiau, ir stebėtina tolerancija, padėjo jam išlikti 
nesugniuždytam. jis buvo aukšto ūgio, tačiau daug svar-
biau, kad visa galva buvo aukštesnis už kitus savo vidu-

gamtos mokslų dr. algimantas 
jakimavičius skaito pranešimą skirtą stasio 
tomonio 100-ųjų gimimo metinių proga
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mi, savo dvasia. juk seniai pastebėta – „aukšto“ žmogaus 
įžeidimai nepasiekia. ir tomonis nenusileisdavo žemyn, 
iki įžeidėjo lygio... gabumai ir toje santvarkoje šį tą lėmė, 
bet niekada jis nebuvo palaikomas, keliamas prie oficia-
laus to meto elito. sunkiausi tomoniui buvo 1975-ieji, 
kai jis neteko dviejų artimiausių žmonių: vasarą sode 
staiga sustojo mylimos žmonos jonės širdis, neaiškiomis 
aplinkybėmis tragiškai žuvo talentingasis sūnus poetas 
mindaugas. ir sūnus nemokėjo veidmainiauti ir meluoti, 
atvirai reiškė savo disidentines pažiūras, o toje santvar-
koje tai reiškė pasirašyti sau nuosprendį.

O	pats	S.	Tomonis	ar	jautė,	kad	panaudoja	tik	mažą	dalį	tu
rimo	potencialo?

ne tik jautė ir žinojo, bet apie tai rašė ir savo atsiminimų 
knygoje. su jo gabumais kitoje santvarkoje neabejotinai 
galėjo išaugti didelio masto mokslo ar kultūros veikėjas. 
tačiau gyvenimas jau ėjo saulėlydžio link. sakydavo: 
„jeigu pamatysiu pirmą lietuvos kareivį su uniforma, 
tai jau galėsiu numirti.“ ir tos laimės sulaukė, džiaugs-
mingai sutiko lietuvos nepriklausomybę. vaikščiodavo 
į mitingus vos paeidamas, pasiramsčiuodamas lazda, bet 
jautėsi laimingas. matė, kad gyvenimas kardinaliai pasi-
keitė, jo idealams buvo lemta išsipildyti, o juk būtent to 
jis ir siekė. ir ne tik siekė, bet ir labai daug padarė, kad 
tie idealai būtų įgyvendinti. Kaip tikras inteligentas buvo 
ir išliko labai savikritiškas, sakydavo: galėjau ir daugiau 
padaryti. tačiau, supraskime, apdovanota gabumais as-
menybė ir pati, ir iš bendravimo su kitais kultūros žmo-
nėmis turėjo gerai suvokti, jausti, kad gyventi metai, 
dirbami darbai neatitiko prigimtinių jo sugebėjimų bei 
galimybių.

Gaila,	kad	Tomonis	nepamatė	išleistos	savo	prisiminimų	kny
gos,	 nedalyvavo	 susitikimuose	 su	 skaitytojais,	 būtų	 įgavęs	
naujo	pasitikėjimo	savo	darbų	ir	gyvenimo	prasmingumu.

1990 metų spalį tomonis pradėjo rašyti atsiminimus. iš 
pradžių s. tomonio dukros manė, kad tie diedulio ran-
ka parašyti prisiminimai, kaip ir dviejų dvarų gyveni-

mą atspindinčios senos šeimyninio albumo fotografijos, 
bus tik šeimos intelektinė nuosavybė. tačiau atsiminimų 
rank raštis Gyvenimo vingiais tikrai nebuvo ne kartą mums 
girdėtų įvykių bei epizodų pakartojimas. tai nuoseklus, 
rišlus, gražia kalba parašytas tekstas, kuriame aprašyti 
daugelio dešimtmečių įvykiai, remiamasi bendravimu 
įvairių sričių, profesijų žmonėmis. labiausiai išplėtoti 
vaikystės ir jaunystės atsiminimai. juose, be malonaus 
skaitymo, gausu politinio gyvenimo, kultūros istorijos 
žinių.

Kad šie atsiminimai atsirastų, bene reikšmingiau-
siu etapu reikia laikyti dukters jūratės pasiryžimą tuo 
pat metu juos spausdinti mašinėle (o sena spausdinimo 
mašinėlė buvo „pogrindinė“, kuria iki 1975 metų nau-
dojosi jos brolis mindaugas!). s. tomonio rašysena buvo 
mažai kam įskaitoma, o rašydamas jis dar ir skubėjo, lyg 
nujausdamas, kad nedaug turi laiko. vakarais tekstai 
buvo mašinėle spausdinami, tomonis juos tikrindavo, 
įterpdamas neįskaitomus žodžius. atsiminimams para-
šyti jis sugaišo vos 13 mėnesių, nors jų pabaigą rašė jau 
sirgdamas.

prisiminimų Gyvenimo vingiais i dalies ištraukas 
spausdino mėnraštis Metai (1993, nr. 3–7), ii dalies – 
žurnalas Tarp	 knygų (1992–1993), fragmentus – skautų 
žurnalas Laužas (1992, nr. 4, 5).

artėjant s. tomonio 80-osioms gimimo metinėms 
(1995), pradėta galvoti apie jam skirtą parodą. spausdin-
ti fragmentai ir iš „aktyviojo“ gyvenimo etapo (šviesios 
vaikystės, jaunystės metai ir visas laikotarpis iki karo) ir 
„pasyviojo“ (pokario laikotarpis) irgi atsidūrė parodos 
vitrinose. smarkiai jais susidomėta. iš sunkiai įskaitomo 
s. tomonio rašto nelengvai juos buvo perspausdinusi 
mašinėle dukra, taip pat bibliotekininkė jūratė. jau po to 
pradėjome galvoti, kad tą rankraštį reikia surinkti kom-
piuteriu. pridėjus dvi recenzijas, teko lietuvos respubli-
kos kultūros ministerijai pateikti paraišką knygai išleisti. 
Kaip tarpininko, vertinga buvo geranoriška m. mažvy-
do bibliotekos direktoriaus vytauto gudaičio parama. 
paraiška iš dalies buvo patenkinta ir po daugybės ne-
išvengiamų peripetijų, nuoširdaus minėtos bibliotekos 
leidybos skyriaus triūso, knyga išvydo dienos šviesą.

paulė mikelinskaitė prisimena savo ilgametį bendradarbį stasį tomonį. 
g e d i m i n o  z e m l i c K o  nuotraukos

Buvusi stasio tomonio bendradarbė laima povilaitienė ir 
tuometis lietuvos ma bibliotekos direktorius dr. juozas 
marcinkevičius, kuris nepabūgo atleistą iš darbo s. tomonį priimti 
į darbą savo vadovaujamoje bibliotekoje
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Viskam	užtenka	laiko,	jei	yra	noras	ir	Dievo	palaima,	
o	iš	visų	pasaulio	nelaimių,	dėl	kurių	žmonės	skundžiasi,
tik	vienos	nepatyriau:	nuobodulio.

Ši frazė1, algimanto grigelio pacituota iš ignoto domei-
kos raštų, manau, apibūdina jį patį. mokslininkas tai jau-
čia ir tikriausiai citata spontaniškai išniro jo rengiamoje 
knygoje Domeika	 –	 Lietuvai. man regis, šie žodžiai yra 
ne tik veiklos motto, bet ir jo siekių imperatyvas, nuolat 
jį lydintis.

m o k S l o  I S T o r I j a
rimto dėmesio nusipelnė algimanto grigelio tyrimai, 
skirti geologijos istorijai (tai subjektyvi mano, kaip moks-
lo istoriko, nuomonė). originalumu pasižymi darbai, iš-
aiškinę vilniaus universiteto mineralogijos ir geologijos 
raidą, remiantis iki šiol nežinomais faktais, surinktais 
vilniaus ir užsienio archyvuose. Šioje srityje būtina iš-
skirti ypatingą jo nuopelną – ignoto domeikos vardo 
įamžinimą lietuvoje ir jo vardo sklaidą europoje bei 
pietų amerikoje. i. domeikos atminimo konferencija ir 
tarptautinis leidinys2 – tai algimanto grigelio veiklos 
rezultatai mokslo istorijos baruose, atsispindintys užsie-
nio mokslinėje spaudoje. jo įkurta i. domeikos draugija 
siekia rinkti naujus faktus ir ugdyti pagarbą įžymiam 
mokslininkui, patyrusiam politinės tremties lemtį.

algimantas grigelis toliau plėtoja tą mokslo kryp-
tį, kurioje vaisingai darbavosi akademikai juozas da-
linkevičius ir vytautas gudelis. tad galiu drąsiai teigti: 
1) lietuvos mokslas jau turi akademinės veiklos tradici-
ją, kylančią iš istorinės krašto mokslo patirties ir nuolat 
gilėjančio jos turinio; 2) grigelį galime vadinti vienu pir-
mųjų lietuvoje mokslininkų, profesionaliai nagrinėjusių 
mokslo istorijos klausimus.

siekdamas tai pagrįsti, trumpai aptarsiu grigelio su-
darytą knygą Akademikas	 Juozas	Dalinkevičius3. leidinys 
yra ne vien puiki dovana mokslinei bendrijai, paminė-
jusiai 120-ąsias akademiko juozo dalinkevičiaus gimimo 
metines, bet ir vertas atidaus dėmesio paminklas mūsų 
iškiliai asmenybei.

temų seka knygoje parinkta itin sumaniai: kiekvie-
nas skyrius tarsi paruošia skaitytoją susitikimui su to-
liau knygoje esančiais rašiniais. tokia strategija puikiai 
pasiteisino, atskleisdama pagrindinio knygos herojaus 
asmenybę, jo nuopelnus mokslui. toliaregiškas leidinio 

A S M E N Y B I Ų  G A L E R I J A

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

monumentalaus mokslinės 
minties paminklo kūrėjas

konstravimo būdas padeda knygos sudarytojui skverb-
tis prie pasirinktos tematikos esmės; toks analitinio pro-
to proveržio rezultatas tapo ryškiu leidinio bruožu (tu-
riu galvoje paties grigelio parašytus tekstus: įvadą, jo 
straipsnius leidinyje ir pabaigos žodį).

pa m I n k l a S  k l a S I k u I
Knyga pradedama dalinkevičiaus biografija. tekstas tar-
si mozaika lipdomas iš įvairių asmenų prisiminimų bei 
biografinių aprašymų; šie fragmentai, suguldami į mar-
gą teksto audinį, piešia spalvingą, daugiabriaunį moks-
lininko portretą. fragmentiškumas anaiptol neblaško 
dėmesio, kaip galėtų atrodyti, jei skaitytojas nesigilintų į 
rašinių turinį. svarbu tai, kad knygoje aprašymų mozai-
ka padeda skleistis originaliems asmenybės bruožams. 
dalinkevičiaus studentiškos dienos peterburge nušvies-
tos kaip studijų ir žinių kaupimo laikotarpis, kuris for-
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mavo geologo įgūdžius, lėmusius tolesnį jo veiklos po-
būdį. dviejuose skyriuose Pirmoji	 geologinė	 ekspedicija	
Lietuvoje ir Lietuvos/VDU/Kauno–Vilniaus	 universitetuose 
aprašoma mokslinė ir pedagoginė veikla iki nepriklau-
somos lietuvos istorijos baigties. toliau pateikiamos 
svarbios žinios apie dalinkevičių, paremtos archyvi-
niais dokumentais; čia skaitytojas turi galimybę sužinoti 
apie jo darbus bei vaisingą veiklą vilniaus universitete, 
mokslų akademijoje, geologijos muziejuose. lietuvos 
geologijos tyrimų tema atskleidžia platų originalių da-
linkevičiaus darbų spektrą: tai paleontologiniai, strati-
grafiniai, tektoninių reiškinių tyrinėjimai, mineralinių ir 
žemės turtų žaliavų pažinimui skirti darbai bei kiti klau-
simai. paskutiniuose skyriuose aprašoma dalinkevičiaus 
veikla skleidžiant žinias visuomenėje, kuriant srities ter-
miniją, taip pat jo pedagoginė, organizacinė veikla. visos 
paminėtos teminės kryptys paremtos dokumentais bei 
kitais intensyvaus archyvinio darbo rezultatais. Knygo-
je randame laiškų bei prisiminimų, kurie mūsų įžymųjį 
geologą parodo įvairiais asmeninių požiūrių aspektais. 
Kiti šeši skyriai pateikia daug informatyvios medžiagos 
apie mokslininko darbų rezultatus, bibliografiją ir kitus 
būtinus išsamiam leidiniui dalykus.

įvertinęs teksto turinį, darau išvadą: knyga Akademi
kas Juozas	Dalinkevičius – tai pagarbos vertas profesoriaus 
algimanto grigelio sumanymas sukurti monumentalų 
paminklą įžymiam lietuvos mokslininkui. Šis leidinys, 
kaip ir puikus leidinys, skirtas kitam geologijos klasikui 
profesoriui mykolui Kaveckiui4, kaip ir leidiniai apie 
profesorių vytautą gudelį5, apie ignotą domeiką, rikiuo-
jasi į virtinę knygų, kurios įamžina vilniaus universiteto, 
vytauto didžiojo universiteto bei kitų mokslo ir tyrimų 
institucijų veiklą. tai leidiniai, kurie ne tik kloja pagrin-
dus mūsų mokslo istorijai, bet ir tampa monumentu lie-
tuvos intelektinei brandai.

G e o l o G I j a .  
k o k I a  Ta I  ž I n I j o S  S r I T I S ?
disciplinų apibrėžimus mums siūlo įvairios knygos: va-
dovėliai, žinynai bei pažintiniai leidiniai. pamėginkime 
į dėstomas disciplinas ir mokslo sritis pažvelgti nekon-
venciškai, atsiriboję nuo pretenzijos į „teisingesnį“ ži-
nojimą; tokio žingsnio siekis – plėsti pasaulio pažinimo 
horizontą. einant šiuo keliu, susiejus esmingai skirtingų 
sričių sampratas, kaip antai sugretinus humanitarinį ži-

nojimą su gamtotyros patirtimi, nelauktai atsiveria pa-
saulio vieningumo žymė. tad pamėginkime pabraidyti 
konkrečių žinijos sričių lankose.

remdamiasi elementariu mūsų mokykliniu išsila-
vinimu, žinome, kad geologai tyrinėja žemės sandarą, 
jos sluoksnius, uolienas. esame neprastai apsiskaitę ir 
jau nutuokiame, kad surinkti duomenys, atskleidžian-
tys mūsų planetos vystymosi istoriją, padeda nustaty-
ti raidos etapų trukmes, o uolienų sluoksniuose išlikę 
augmenijos bei gyvūnijos fragmentai siūlo spėlionėms 
konkrečius faktus apie gyvybės raidą.

tai, kas būdinga geologijai, man regis, yra artima 
archeologijai, spurdančiai humanitarinių sričių tinkle. 
archeologai, atsargiai ir susikaupę kasinėdami konkre-
čias vietoves, aptinka senovės miestų griuvėsių, gyven-
viečių likučių, tarp jų ir žmonių kapų. Kiekvienas kasi-
nėjamų vietovių sluoksnis – tai praėjusių laikų istorijos 
liudytojas, bylojantis – jei esi pakankamai pasirengęs tai 
suprasti – apie senovės visuomenės gyvenimo būdą, ki-
taip tariant, apie buvusias kultūras.

palyginus geologiją su archeologija, išryškėja ben-
dras jų bruožas: abi sritys tyrinėja istoriją. pirmoji – mūsų 
planetos, o antroji – žmonijos, įsikūrusios jos plotuose. 
abiejų mokslo sričių veiklos rezultatas – planetos Žemė, 
skriejančios Paukščių	 tako galaktikos sūkuryje kartu su 
visa Saulės dukterų šeimynėle, istorija. Kitaip tariant, 
paminėtų dviejų sričių turinyje Laiko sąvoka tampa fun-
damentaliu parametru, nusakančiu esminio materialaus 
pasaulio dėmens – Žmogaus – laikinumą, jo akimirkos 
vietą amžiname	Galaktikų kaitos rate.

Bendraudamas su algimantu grigeliu, gilindamasis 
į unikalų jo atradimą (apie tai bus kalbama kiek toliau), 
juntu neaprėpiamo laiko sąvokos turinio skambesį, at-
slenkantį iš neįžvelgiamų gamtos praeities slėpinių. tas 
atradimas ir netikėtas, ir nuostabus, nes lietuvos mokslo 
padangėje nėra vilties aptikti sluoksnio su „aukso gys-
la“. nelinksmas faktas: buvo laikai, kai neturėjome lėšų 
įsigyti moderniausių tyrinėjimų prietaisų, kurie sėkmin-
gai naudojami pažangiausiose gamtos pažinimo linijose. 
grigelio atradimas paliudijo, kad dar įmanoma minima-
liausiomis priemonėmis aptikti sluoksnius, kuriuose sly-
pi dar nežinomi dalykai.

iš a. grigelio laiško6 sužinome, kad smalsus aspi-
rantas, pasirinkęs paleontologijos sritį, nukreipė savo 
žvilgsnį į tolimos praeities gelmes, kuriose slypi fosilijos, 
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liudijančios apie specifinių vienaląsčių gyvūnų (plankto-
ninių foraminiferų) rūšį7, gyvenusią prieš 160 milijonų 
metų. ir štai nelauktas atradimas: jaunas mokslo vyrukas 
aptinka iki tol nežinomos rūšies planktoninį vienaląstį 
ir, pasinaudojęs atradėjo teise, jį pavadina Globuligerina 
oxfordiana. atradimo autorius įdomiai vertina savo sėk-
mę: „...tai man pavyko taip, kaip Marselietę8 parašyti tam 
jaunučiui prancūzų leitenantui“9. įspūdžius jis užbaigia 
su patosu: „argi tai nenuostabu!“10, įvardydamas laiške 
save Jūsų	mikropaleontologas.

Kyla klausimas: negi nė vienas mokslininkas anks-
čiau neaptiko minėtos gyvūnų rūšies? juk ši sritis jau 
buvo tyrinėjama. reikalas tas, kad, atliekant šiuos tyri-
mus, per sietelius buvo filtruojamas geologinių nuosėdų 
substratas. tyrėjams rūpėjo tik tai, kas lieka ant sieto. 
niekam į galvą neatėjo mintis patyrinėti likutį, išbyrėjusį 
pro smulkiausią 0,16 mm dydžio akučių sietą. aspiran-
tas pasidomėjo būtent tuo, kas buvo išbyrėjusiame subs-
trate. o ten – jo atradimas. mokslo istorija yra ne kartą 
paliudijusi analogišką atvejį, kai paprasta, tarsi akivaizdi 
mintis gali inspiruoti genialų sprendimą.

vėliau mūsų mokslininko atradimas buvo įvertin-
tas suteikiant jo vardą vienaląsčiam gyvūnui: konkreti 
fosilinė foraminiferų gentis pavadinta jo vardu (Gri
gelis, michalevich, 1981), o keliolika kitų ištirtų rūšių 
(Astacolus grigelisi, putrja, 1982, Praehedbergella grigelisi, 
Banner, 1991 ir kiti) buvo susieti su mūsų mikropaleon-
tologo vardu. tai reiškia, kad jis yra jau įvertintas epo-
nimiškai11. Keli patyrę sociologai teigia, kad eponiminis 
įvertinimas kai kuriais atvejais yra aukštesnio rango nei 
nobelio premija.

I G n o Ta S  d o m e I k a
po mikropaleontologinių studijų ir įvairių geologinių 
temų nagrinėjimo a. grigelis pakrypsta intriguojančių 
mokslo istorijos labirintų link. 1972 m. jis tapo tarptau-
tinio geologijos mokslų istorijos komiteto (inHigeo) 
nariu; atsirado palankios sąlygos aktyviai įsitraukti į 
pasaulinės mokslo bendrijos istorinio mąstymo erdves. 
algimanto grigelio mokslinę biografiją turiningai papil-
dė jo bendrystė su garsiu žemės (geo) mokslų istoriku 
davidu oldroydu. 2000 m. jiedu susipažino tarptauti-
niame geologų forume. nuo tų metų juos sieja bendri 
moksliniai rūpesčiai ir idėjos12. Ši bendrystė ir tarptauti-
nių renginių patirtis paliudijo, kad visus plataus išsila-
vinimo mokslininkus, garsėjančius reikšmingais tyrinėji-
mais, domina mokslo istorija, kurioje jie aptinka vertingų 
savo veiklai impulsų bei įžvalgų.

sprendimas atsidėti ignoto domeikos veiklos tyri-
mams, atėjęs vėlokai (prasidėjus XXi amžiui) – ryškus 
algimanto grigelio nuopelnas mokslo istorijai. lai apie 
tai kalba pats mūsų mokslo vyras: „autorius nebuvo iki 
šiol artimiau susipažinęs su iškiliąja ignoto domeikos 
asmenybe. ėmęsis nelengvos užduoties parengti ir išleis-
ti šią knygą, maniau galėsiąs pažvelgti į šį asmenį ir jo 
epochą kiek iš šalies. tačiau teko gilintis į to laikotarpio 
esmę.	Domeika	man	iškilo	–	greta	Mickevičiaus	–	kaip	vienas	
didžiųjų	mūsų	krašto	žmonių,	kuriuos	davė	Lietuvai	XIX	am
žius.“13 istorinės studijos suformavo asmeninę sampratą 
apie praeities įžymybę. verta pacituoti a. grigelio mintis 

apie i. domeiką: „jo gyvenimo kelias buvo nuostabus. 
jis buvo gimęs mokslui, kūrybai, atradimams. jo šlovė 
bėgant metams didėjo, nes jis buvo atlikęs didžių darbų. 
jis buvo pasišventęs darbui, šeimai, pareigai, tėvynei. 
ir jam buvo atlyginta. likimas jam buvo maloningas. 
tai buvo laimė. tačiau tai buvo įgyta slapčiausio liūde-
sio ir kančios kaina. neapsakomas tėvynės ir jį mylėju-
sių žmonių ilgesys, jo tremties ir emigracijos drama vis 
prasiverždavo jo laiškuose iš daug iškentėjusios sielos 
gelmių.“14 akivaizdu, taip turiningai apibūdinti mūsų 
praeities mokslo vyrą gali tik tas tyrėjas, kuris ne tik yra 
atidžiai įsigilinęs į ignoto domeikos gyvenimą, aprėpęs 
jo stebėtiną veiklos įvairovę, bet ir pats patyręs erškėčiais 
kloto mokslininko kelio kartėlį. Ši patirtis įrodė algiman-
to grigelio gebėjimą sėkmingai spręsti iškilusias proble-
mas. jos ugdė ir grūdino autoriaus istorinę savimonę.

Kita fundamentali lietuvos mokslo istorijos knyga, 
kurią algimantas grigelis atidžiai redagavo ir išleido, 
skirta pagerbti profesorių mykolą Kaveckį ir atskleisti 
jo nuopelnus mūsų krašto kultūrai. leidinio sudaryto-
jas subūrė aukštos kvalifikacijos mokslininkus, įvairia-
pusiškai įvertinusius veiklos palikimą; tad knyga tapo 

philippe’as taquet, davidas oldroydas ir algimantas grigelis, 
inHigeo suvažiavimas, italija 2004

živilė ir algimantas grigeliai ignoto domeikos kabinete, santjagas, čilė, 2014
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reikšmingu paminklu pagarbą pelniusiam mokslininkui. 
galbūt šį leidinį pasisekė parengti sėkmingiau nei knygą 
apie dviem šimtmečiais anksčiau gyvenusį i. domeiką. 
mat pats sudarytojas ir tekstų autoriai dar buvo spėję iš 
arčiau pažinti garbųjį m. Kaveckį, bendrauti ir net klau-
sytis jo paskaitų.

manau, istorinė algimanto grigelio patirties reflek-
sija ugdė savikritišką požiūrį, nuolatinį poreikį nesu-
stoti, eiti tolyn pažinimo takais. jis ne kartą yra sakęs, 
kad jam neramu, nes nuolat regi tolstančią burę. tas 
nerimas kyla dėl visuotinio nuosmukio, dėl nenuveiktų 
darbų, dėl nežinios, kas nutiks. tolstančios burės meta-
fora – apmąstytos patirties rezultatas, keliantis sielvartą 
dėl nenuveiktų darbų; ji žadina ir paskatą nenurimti, ir 
naujus kūrybinius proveržius. ir štai, pasitelkęs kompe-
tentingus asmenis, jis ką tik sėdo (2016 metų birželį) prie 
darbo stalo konstruoti fundamentalaus leidinio, skirto 
įamžinti lietuvių kultūroje pasaulinius ignoto domeikos 
veiklos nuopelnus.

*
akademiko algimanto grigelio (g. 1931 m. gegužės 
11 d.) tyrinėjimai ir aktyvi, plataus horizonto veikla yra 
gerai žinoma mokslininkų bendrijoje. per keturis šimtus 
mokslinių publikacijų, kelios dešimtys leidinių, ekspe-
dicijos, darbai tarptautinėje arenoje, leidybinė veikla, 
nuopelnai lietuvos geologijai bei mokslo istorijai ir kiti 
veiklos rezultatai, įvertinti aukštais valstybiniais apdo-
vanojimais, ne tik liudija jo svarbą mokslo pasaulyje, bet 
kartu yra ir patikimi argumentai vertinant profesoriaus 
nuopelnus mūsų kultūrai. Šiuo tekstu norėčiau pasvei-
kinti profesorių algimantą grigelį 85-mečio proga.

1 laisvas citatos vertimas iš knygos ignacy domeyko. My Journeys: 
Memoirs	of	an	Exile, 1962–1963: „there is time for everything when 
there is a will and god’s blessing; and of all the miseries that 
people complain about in this world, the only one i have not yet 
experienced is boredom.“ nuorodą pateikė a. grigelis. lietuviškas 
šios knygos vertimas: ignotas domeika. Mano	kelionės:	 iš	 tremtinio	
dienoraščio,	 1878	 atsiminimai	 I. – Pradai, vilnius, 2012, 500 p.

2 Ignotas	Domeika,	1802–1889.	Gyvenimas,	darbai	ir	indėlis	į	mokslą / red. 
a. grigelis. – geologijos ir geografijos institutas, vilnius, 2002, 354 p.

3 Akademikas	Juozas	Dalinkevičius / sudarytojas ir mokslinis redaktorius 
algimantas grigelis. – vilniaus universiteto leidykla, 2014, 856 p.

4 Profesorius	Mykolas	Kaveckis	–	 inžinierius,	mineralogas,	geochemikas / 
sudarytojas ir mokslinis redaktorius algimantas grigelis. – vilniaus 
universiteto leidykla, 2012, 608 p.

5 Akademikas Vytautas Gudelis / sudarytojas ir mokslinis redaktorius 
algimantas grigelis. – Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, 268 p.

6 atsakymas į mano laišką (2016, kovo 13). straipsnio autoriaus 
archyvas; aplankas Susirašinėjimas.

7 gyvi planktoniniai foraminiferai gyvena kalkiniame kiautelyje, 
todėl atmirę išlieka kaip fosilijos ir per milijonus metų susikaupia 
nuosėdų sluoksniuose vandenynų dugne.

8 La Marseillaise – prancūzijos himnas. jį sukūrė nacionalinės gvar-
dijos karininkas rouget de lisle’is.

9 citata iš a. grigelio atsakymo.
10 ten pat.
11 eponimas (ἐπώνῠμος) – autoriaus vardas, suteiktas jo atradimui 

(teorijai, formulei, dėsniui, koncepcijai ar objektui).
12 a. grigelis. Memoires	 of	 Professor	 David	 Oldroyd	 (1936–2014) // 
INHIGEO	Annual	 Record. – canberra, 2016, no. 48, p. 35–44.

13 Ignotas	Domeika...	 op.	 cit.,	p. 10.
14 ten pat, p. 9.

algimantas grigelis 85-mečio proga įteikia juozui a. Krikštopaičiui 
turmalino kristalą, 2016. v i r g i n i j o s  va l u c K i e n ės  nuotrauka

j u o z a p a s  k a r d e l i s

Šviesa

Pro f e s o r i u i  
Ju o zu i  Al g i m a n tu i  Kr i k št o p a i č i u i

Su žiburiu
Šviesos
Žmogus
Jei gimsta –

Ištvert
Negali jis
Be šios
Šviesos.

Nerimstanti
Širdis
Meteoru
Sužybsi,

Pulsuoja,
Spindi
Mokslo
Spindulys,

Ir vėl, 
Ir vėl
Nušviečiantis
Mums kelią.
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algis judickas yra menininkas, gyvenantis ir ku-
riantis vienkiemyje prie pivašiūnų, taip pat re-
guliariai būnantis vilniuje. manyčiau, kad šios 

geografinės (ir ne tik) nuorodos yra būtinos kalbant apie 
menininko kūrybą, nes jo mindomas ir matomas land-
šaftas yra tai, kas inspiruoja ir leidžia suvokti darbus bei 
jų intencijas. algis judickas viena koja remiasi į žvyrin-
gas ir miškeliais apaugusias pivašiūnų kalveles, kita – į 
barokinį vilniaus peizažą. Būtent tokia yra jo skulptū-
ra – senas geras lietuvos didžiosios Kunigaikštystės ir 
XiX amžiaus dievdirbių tradicijas menantis kūrybos seg-
mentas. Kaip tapytojas, algis (tartum darius ir girėnas) 
skraidžioja kažkur tarp niujorko ir Kauno, kadangi, vie-
na vertus, jis yra veikiamas vakarinių šiuolaikinio meno 
vėjų (postmodernus dekonstrukcionizmas galėtų būti 
vienas iš pavyzdžių ir argumentų), kita vertus – arsinė, 
eidukevičiškoji patirtis (galbūt užkoduota lietuviškoje 
genetikoje bei kraujyje) yra stipriai, tartum neišnyks-
tantys randai, įsirėžusi į menininko odą, gyslas (kurių 
stipriai palaikomas teptukas) ir smegenis – jos sąmonės 
kambarius, pasąmonės labirintus.

esminis, giluminis, fundamentalusis algio judicko 
kūrybos bruožas yra drąsa. drąsa paprastai asocijuoja-
si su ryžtu ir valia, su tvirtumu bei pasitikėjimu. žvel-
giant plastiniu aspektu, šių dalykų nestinga meninin-
ko kūryboje – reikia tik pažvelgti į tvirtai, ūkiškai (bet 
kartu elegantiškai ir net muzikaliai) išskobtas formas, 
konstruktyviai ir taikliai dėliojamus potėpius, aiškiai ir 
be kompromisų jungiamas skirtingiausias ir ryškiausias 
spalvas (dėl kurių paveikslai tampa visais atspalviais 
alsuojančiomis ir virpančiomis koloristinėmis struktū-
romis), netgi išmoningai ir taktiškai jungiamas medžia-
gas – tai gali būti kad ir koks kailis bei tapybos darbas, 
arba kirviu, peiliu, pjūklu išskaidyti vieno paveikslo seg-
mentai, paskui perkonstruoti, perdėlioti, perinstaliuoti 
ant kitokio pagrindo, taip sukuriant papildomų reikš-
mių ir prasmių.

Kita vertus, drąsa slypi ir giluminiuose algio judic-
ko kūrybos kloduose – po medžio faktūriškomis raukš-
lėmis ir tekstūrinėmis rievėmis, po pastoziškai ir ploniau 
užteptais aliejinio dažo sluoksniais, ten, kur egzistuoja 
neverbalizuojami vaizdinio meno reiškiniai ir net paslap-
tys. algis yra drąsus, nes tiesiog nebijo per savo kūrinius 
kalbėti apie bendražmogiškus, egzistencinius dalykus – 
buvimą šiame daiktiškame, tačiau su dvasine sfera ryšį 
palaikančiame pasaulyje. tai yra transliuojama ir nu-
sistovėjusiais vakarietiškais, krikščioniškais simboliais, 
motyvais, įvaizdžiais (pavyzdžiui, neretai pasikartojanti 

v i d a s  p o š k u s

apie algio judicko 
geografiją ir drąsą

apreiškimo tema), ir tam tikra moderniosios klasikos 
ikonografija (štai kaimiški interjerai turi sąsajų ir su pran-
cūziškuoju postimpresionizmu, ir su samuolio ar mar-
tinaičio lietuviškaisiais), galop – asmeniniais potyriais, 
nes viskas juk yra išgyventa, išjausta, patirta. turbūt šioje 
vietoje nereikia net ir sakyti (empatiškas žiūrovas tai juk 
mato pats), kad algis judickas turi daug žmogiškos (jau 
net ne meninės) drąsos atverti savo gyvenamąjį ir vidinį 
pasaulius, yra drąsus, nes yra toks, koks yra, ir tai fik-
suoja meninės kūrybos pavidalais.

Jėzus	atrandamas, 300x150 cm



a l g i s  j u d i c K a s 

Rodantis	širdį, drobė, aliejus, 110x90 cm

Šernų	medžioklė	naktį, 
fanera, mišri technika, 

150x150 cm

Sprogimas, fanera, mišri technika, 150x150 cm



Peizažas, drobė, 
aliejus, 90x110 cm

Raitelis, drobė, aliejus, 70x90 cm

Koliažas, kartonas, aliejus, 110x70 cn
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Tušti namai

Pamenu namus, kuriuos palikau. 
Dabar jie tušti. 
Užuolaidos supasi vėjy, 
lentos užsispyrusiai daužos
į senas sienas.
Sode, kur žolės pradeda plėsti
savo imperiją, 
uždengtų baldų kupinuose kambariuose, 
dykuose veidrodžiuose,
eina, slysta vienatvė apsiavus
tyliu minkštu aksomu. 

Čia, kur jos pėda ženklą palieka, 
šiame ilgame tamsiame koridoriuje,
augo mergaitė, kėlė
savo kūną – liauną liūdną kiparisą. 
(Jai ant nugaros krito dvi kasos – 
tarsi dvyniai angelai sargai. 
Jos rankos daugiau nieko neveikė, 
tik uždarinėdavo langus.)

Pilka paauglystė linkus šešėliuosna, 
atsigręžus į mirtį:
laiptai miega, griūva
namai nemokėję tavęs sulaikyti. 

V E R T I M Ų  D I R B T U V Ė

r o s a r i o  C a s t e l l a n o s

Rosario	Castellanos	(1925–1974)	–	viena	svarbiausių	XX	a.	Meksikos	poečių.	Jos	tekstuose	
atskleidžiamos	pačios	intymiausios	moters	būties	detalės.	Autentiškas	lyrinio	subjekto	
balsas	tuometiniame	Meksikos	kultūriniame	konteskte,	kuriame	dominavo	daugiausia	vyrai,	
buvo	išties	svarbus	ir	tapo	atspirties	tašku	vėlesnėms	kartoms.	Rosario	Castellanos	poezija	
patraukia	atviru	kalbėjimu,	vidine	stiprybe,	derinama	su	jausmingumu,	individualiu	stiliumi.	
Čia	pateikiami	tekstai	versti	iš	antologijos	„La	poesia	no	eres	tú“	(„Tu	nesi	poezija“),	kurioje	
publikuojami	tekstai,	parašyti	1948–1971	metais.	

Kasdieniška

Meilei dangaus nėra, meile, tik ši diena, 
šie liūdni plaukai krintą,
kai šukuojies prieš veidrodį. 
Tie ilgi tuneliai,
pereinami švokščiant, dūstant. 
Neregės sienos,
tuštuma ataidinti
nežinomu, nesuprantamu balsu. 

Meilei paliaubų nėra, meile. Naktį
staiga netampa lengviau kvėpuoti. 
O kai žvaigždė sutrauko grandines,
ir matai, kaip vingiuoja pamišusi, kol pasiklysta,
ne dėl to įsakai atleidžia savo kablius. 
Susitinkama tamsoje. Bučinin įsimaišo
ašarų skonis. 
Glėbyje spaudi 
atsiminimą anos vienatvės, anos mirties. 
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Likimas

Tai, ką mylim, nužudom. Visa kita
niekad gyva nebuvo. 
Nė vienas nėra taip arti. Niekieno kito nežeidžia
užmarštis, nebuvimas, kartais – mažiau.
Tai, ką mylim, nužudom. Tegul liaujasi šis dusulys
kvėpuojant svetimais plaučiais!
Neužtenka oro 
abiems. Neužtenka žemės
susijungusiems kūnams, 
ir vilties skirta nedaug, 
ir skausmu pasidalyt neįmanoma. 

Žmogus – vienišas sutvėrimas, 
elnias su strėle tarp šonkaulių, 
bėgąs, netenkantis kraujo. 

Ak, neapykanta, jos stiklinių akių
bemiegė tvirtybė, jos buvimas
drauge ramus ir grėsmingas. 

Elnias eina atsigerti, vandeny pasirodo
tigro atvaizdas.

Elnias geria vandenį, kartu – ir atvaizdą. Tampa
– prieš tai, kai jį praryja – (bendrininkas, apstulbęs)
lygus savo priešininkui.

Leidžiam gyventi tik tam, ko nekenčiam. 

Tu nesi poezija1

Nes jeigu tu būtum,
turėčiau būti ir aš. O šitai juk melas.

Nėra nieko daugiau negu mes: pora
lytys vaike sutapusios, 
dvi galvos drauge, žiūrinčios ne į save
(idant nė vieno nepaverstų veidrodžiu),
o priešais, į kitą. 

Kitas: tarpininkas, teisėjas, pusiausvyra
tarp priešingybių, liudytojas, 
mazgas, kuriame susiriša viskas, kas buvo sutrūkę.

Kitas, nebylumas, prašąs balso to,
kuris jį turi,
ir reikalaująs klausytojo ausies.

Kitas. Su kitu
prasideda žmonija, dialogas, poezija. 

1 eilėraščio pavadinimas – gerai žinomo ispanų poeto gustavo alon-
so Bécquero eilėraščio eilutės „la poesía eres tú“ („tu esi poezija“) 
transformacija.

Nostalgija

Jei sakau tau, kad buvau laiminga, tai – netiesa.
Nemanyk, kad tikiu tuo, kai save apgaudinėju.

Atsiminimas pagražina visa, prie ko prisiliečia:
numalšina tavo galvos skausmą, 
siestos tvankumą pakeičia ekstaze, 
o kalbant apie šitą batą, kur spaudė
taip, kad negalėjai šokt pirmojo šokio,
tai bato nebuvo. Žiūrėk: tu – basa, šoki
amžinai nesvari
uždaram apkabinimo rate.

Šoki be šitos dvigubos godulio pasmakrės,
be šitos gudrios raukšlės,
kuri spendžia spąstus aplink akį.

Lopšinė

Ar didis pasaulis? – Didis. Baimės didumo.
Ar laikas ilgas? – Ilgas. Ilgas tarsi užmarštis.
Ar jūra gili? – Paklauski skenduolio.

(Gundytojas šypsos. Paglosto man plaukus, 
ir prisako miegoti.)

iš ispanų kalbos vertė d o v i l ė K u z m i n s K a i t ė



l e n K i j o s  r o m a i  l i e t u v o s  n a c i o n a l i n ės  u n e s c o  K o m i s i j o s  g a l e r i j o j e

B o g u m i ła  d e l i m at a . Autoportretas su Pitusiu

B o g u m i ła  d e l i m at a . Prieš	kelionę

B o g u m i ła  d e l i m at a . Marysia	ir	Bogusia



B o g u m i ła  d e l i m at a . Trejybė

m a łg o r z at a  m i r g a -t a s . Józka	įžiebia	ugnį

B o g u m i ła  d e l i m at a . Be	pavadinimo
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nežinau, ar buvo kada nors pasaulyje ištartas toks be-
dugnis žodis... gal tik naujajame testamente sutiktume 
begalinės aimanos žodį – aimanos ne už save, už visą 
buvusią ir būsiančią žmoniją...

iš juozo urbšio Atsiminimų

devalvuotų vertybių ir destrukcijų metu daili-
ninkės vijos tarabildienės kūryba išsiskiria 
harmonijos, vilties paieškomis. lyg viename ma-

žyčiame gaublio taške kažkas vaikščiotų tyliais žings-
niais, užklysdamas į dar neišsibarsčiusią lietuvą, bandy-
damas atverti duris į čiurlionio pilies pasakas, Barboros 
radvilaitės išsielojimus, pažvelgti į žemę anksti išėjusio 
arvydo ambraso akimis. žengdama tarsi pro perregi-
mą šydą į gražesnį, tauresnį pasaulį, žvelgdama į pra-
eitį ne kaip į gūdžią senovę, o kaip į istorijos vyksmą, 
menininkė tarsi vykdo kilnią atnašavimo misiją. „Kaip 
išsiaiškinti šio tūkstantmečio kultūrinę plokštumą – tai 
tinka ir mažosios azijos yörtanų kultūrai, lyginant ją su 
sekančios epochos religinių, politinių, juridinių formų 
įvairumu? Kaip įsivaizduoti milžiniškas tos epochos erd-
ves, apgyventas jokių konfliktų nepažįstančios žmoni-
jos?“1, – klausia algirdas julius greimas, teigdamas, jog 
net ir šukės, vazos, statulėlės yra ne žaisliniai, nereikš-
mingi ženklai, o ritualiniai, prasmę turintys objektai. tai 
patvirtina ir vijos tarabildienės kuriama vaizdų mozai-
ka, tęsianti iškilios tarabildų dinastijos – domicelės ir 
petro tarabildų, arūno, rimto, ramono, giedrės ir jau 
užaugusios naujos daugiašakės tarabildų kartos menui 
pašauktųjų tradiciją.

vaikščiojimas atminties takais vijai, kaip ir marijai 
gimbutienei ar norbertui vėliui, vis dar kelia nuolatinį 
istorijos pažinimo troškulį. „vaizdu gilinu baltų kultūros 
pėdsakus, pasiekusius mus per tūkstantmečių miglą, jie 
jau tapo ženklais, kuriuose užkoduota baltiškoji savastis. 
per spalvą, liniją, kompoziciją, ieškau tų ženklų ir žmo-
gaus būties ryšio. ieškau, kas mus sieja su tos praeities 
dvasiniais ir materialiais reliktais, ir ką jie kalba mums, 
einantiems į modernią europą“2, – sako dailininkė. Ku-
pinos sakralumo, simbolių ir artefaktų, egzistencijos ato-
dangų, skleidžiasi monumentalios kūrinių regimybės. 
daugiareikšmiai pasakojimai, istorinė reiškinių identifi-
kacija – lyg dialogas, išsakant būsenas, globalines nuo-
jautas, įtraukiant į nematomą (bet jaučiamą) monologą 
visus tuos, kuriems ne vis tiek, kokia yra šiandieninė 
lietuva. Kultūrinio paveldo gijos, archajinių ir rašytinių 

v i d a  m a ž r i m i e n ė

laiko sąšaukos 
vaizdų akiračiuose

klodų atspindžiai, specifinė žmogiškojo buvimo pasau-
lyje analizė – tai vis ta pati komplikuota v. tarabildienės 
pajautų trajektorija. į profesionalumo aukštumas, lyg į 
laimės žiburį, kopta ne vienus metus. Baigusi monu-
mentaliosios dailės studijas lietuvos valstybiniame dai-
lės institute pas profesorius algimantą stoškų, Kazį mor-
kūną, tapytoją leopoldą surgailį, sukūrė pano daugiau 
nei dvidešimtyje architektūrinių objektų, tačiau, išnykus 
šios meno rūšies paklausai, menininkė atrado akvare-
lę. spalvų liejimas ant balto popieriaus lapo jai priminė 
itališką sieninės tapybos techniką al fresco, kuria sienas 
padujos capella dell’arena bazilikoje ištapė genialusis 
giotto di Bondone. surengtos parodos lietuvos respub-
likos vyriausybės rūmuose, vilniaus rotušėje, mykolo 
romerio universitete, panevėžio juozo miltinio dramos 
teatre, dalyvavimas pasaulio lietuvių paro dose, nacio-
nalinės unesco komisijos ir čikagos m. K. čiurlionio 

a g n i a u s  t a r a B i l d o s  nuotrauka
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galerijose, gauta teofilio petraičio premija tarptautinia-
me projekte Lietuvos kelias, 2016 m. laimėtas laureato gar-
bės ženklas vii pasaulio žemaičių parodoje Saulės	mūšiui	
atminti – toli gražu ne visi v. tarabildienės laimėjimai. 
dailininkės kūrinių turi įsigiję čikagos m. K. čiurlionio 
galerija, lietuvos dailės ir lietuvos dailės akademijos 
muziejai, paryžiaus universiteto nacionalinė biblioteka, 
jav, Kanados, vokietijos, italijos, par, norvegijos, Šve-
dijos meno kolekcininkai.

lietuviško meno panoramoje pasirodęs aistės ta-
rabildienės apipavidalintas leidinys Vija	Tarabildienė:	ta
patybės	mozaika3 – iki filigraninio švytėjimo ištobulintas 
knygos dizainerės darbas. Keturiuose skyriuose paskli-
dę v. tarabildienės akvarelės ir piešiniai, menotyrininkų 
įžvalgos, biografinių nuotraukų šūsnis veda į laimėji-
mų viršukalnes, sklando nepabaigiamo kūrybos proceso 
diagramoje, veria nepažintus dailininkės įkvėpimo klo-
dus. dar kita tiek įstabių šedevrų, archyvų, rankraščių, 
lūžio kartos menininkės apmąstymų, saugotų dešimtme-
čiais, liko namuose, galėtų virsti dar viena puikia knyga. 
moteriškai trapus, o kartu ir globaliai gilus vijos tara-
bildienės vaizdinių pasaulis paskatina prisiminti kelias 
svarbias datas. Kartu su sofijos Kymantaitės-čiurlionie-
nės 130-osiomis gimimo metinėmis, dalios zubovaitės-
palukaitienės parengtais aštuonių tomų sofijos Raštais, 
Barboros didžiokienės prisiminimais4, dar nepažintu 
domicelės tarabildienės – fotografės kūrybos pasauliu5, 
menotyros baruose prabilta apie moters – kūrėjos, žmo-
nos, motinos – statusą. iš bibliotekų ir muziejų lobynų po 
kruopelytę surankioti menininkių dienoraščių ir memu-
arų puslapiai tapo savotiškais XX amžiaus meno metraš-
čiais, postūmiu atradimų versmėms. moteriškąją kūry-
bos erdvę nagrinėjantys Acta Academiae Artium Vilnensis 
serijos leidiniai6, ramutės rachlevičiūtės sudarytas leidi-
nys Moters	savastis	dailėje7, vilniaus dailės akademijos ir 
tarptautinės dailės kritikų asociacijos aica konferencija 
Mano teritorija lietuvių dailėtyroje vėrė naujas takosky-
ras. iš laiko distancijos šiandien įdomu pažvelgti ne tik 
į Barboros didžiokienės, marcės Katiliūtės, bet ir į vijos 
tarabildienės, albinos makūnaitės, aldonos skirutytės, 
Birutės žilytės kūrybos pasaulius, gebėjusius išlaikyti 
tautos tradicijų ir savasties išraiškas. „Kas padėjo nepasi-
mesti mums tekusioje „intelektualinėje dykumoje“ ir to-
talinio melo aplinkoje? <...> lietuvos tėvų namai, ta vieta, 
kurią vadinome sodyba, kuri nuo XX amžiaus pradžios 
tolydžio ėjo į mūsų gyvenimą kaip fundamentalus visų ir 
moralinių problemų sprendimų būdas <...> ta vieta jun-
gė tave su žeme ir net pasąmonėje leido tau jaustis čia – 
tikrai“8, – teigia romualdas ozolas, regis, išsakydamas 
ir vijos tarabildienės dailininkų kartos mintis.

vijos vaikystė chagallo angelų sparnais lekiojo 
Šiauliuose ir jų apylinkėse, mamos – valės lipskie-
nės9 gimtinėje domantų kaime. gatvinis kaimas su iš-
sibarsčiusiais vienkiemiais, įsivaizduojamai toks, kokį 
tapė viktoras vizgirda, vytautas Kazimieras jonynas ar 
antanas gudaitis, buvo tikras gamtos stebuklas. Šalia 
Šiaulių–rygos plento bolavo aukštų kalvų grandinė, 
vingiavo srauni upelė Kulpė. po karo, pasak dailinin-
kės, kalvas nukasė dėl žvyro, melioracijos vajus sunio-
kojo Kulpę, iš almančios gražuolės ji pavirto nuotekomis 

užterštu grioviu. Beveik ranka pasiekiamas jurgaičių 
piliakalnis (Kryžių kalnas), vėliau atmintyje virtęs Kate-
dra su šventaisiais ir apaštalais, raudomis ir dvasiniais 
reliktais, paliko savo įspaudus dramatiškai stūksančių 
medinių kryžių karalystėje. „Kryžių kalnas mums buvo 
lyg mūsų kiemas. ten žaisdavome ir meldėmės, visada 
tikėjau, kad jis stebuklingas. ne kartą ėjau keliais aplink 
kalną, prašydama, kad tėvelių neišvežtų į sibirą... sovie-
tinė valdžia visokiais būdais stengėsi sunaikinti šį žmo-
nių tikėjimo ir vilties aukurą. Kiek besistengė – griovė, 
degino, bet po nakties vėl atsirasdavo naujų kryžių. pa-
galiau 1961-aisiais jiems tai pavyko, traktoriais kryžiai 
buvo nutempti į pievą ir sudeginti, vietiniams gyvento-
jams buvo uždrausta išeiti iš namų.“10 (nujaučiant van-
dalizmo aktą, vijai su rimtu tarabilda išvakarėse pavy-
ko išfotografuoti daug kryžių.)

tarsi iš telesforo valiaus ar pauliaus augiaus rai-
žinių atplaukia žemaitijos žolinių atlaidai. likę atmin-
tyje kartu su maldos žodžiais, varpų dūžiais, žolynų 
kvapais, liūliuojančia, ritmingai einančia žmonių minia. 
(panašiai – tarsi nepramušama siena – žengia viktoro 
petravičiaus lakštų herojai...) ten, domantų kaime gimė 
ir pirmieji piešiniai. „mama iš vyniojamojo popieriaus 
susiuvo piešimo sąsiuvinį, iš kažkur gavau spalvotų 
pieštukų, vėliau keletą kubelių akvarelinių dažų. anksti 
išmokusi skaityti ir rašyti, dar iki mokyklos „išleidau“ 
savo iliustruotą knygelę Pasaka	 apie	 nykštuką	 Kirstuką, 
užsibūdavau tėvelio bibliotekoje. penkerių ar šešerių 
pirmąkart pamačiau domicelės tarabildienės (o gal ta-
rabildaitės?) iliustruotą prieškarinę knygelę. neišlepin-
tam pokario vaikui tie iškalbingi piešinėliai buvo didelis 
turtas. deja, kartu su visom tėvelio knygom, trispalve ir 
prieškariniu vyčio paveikslu, viskas dingo vieną baisią 
naktį stribams įsibrovus į mūsų namus. turėjau dar dvi 
tarabildienės iliustruotas knygutes – pradinių klasių 
Elementorių ir Dvylika	 mėnesių. man tie piešiniai buvo 
idealas, norėjau tapti menininke, kaip domicelė...“11 – 
prisimena dailininkė. apie Kauno vidurinę dailės mo-
kyklą sužinojo septintoje klasėje iš piešimo mokytojo 
gerardo Bagdonavičiaus, savo metu mokiusio antaną 
gudaitį, telesforą Kulakauską, eduardą juchnevičių ir 
kitus. „Kito tokio žmogaus Šiauliuose nebuvo <...> taip 
apsirengę vaikščiojo egipto piramidžių kasinėtojai. vil-
kėjo golfo kelnėmis, mūvėjo rombais puoštas kojines, 
ant galvos puikavosi baltas kamštinis šalmas. jis turėjo 
savo žmonių ratą. tai feliksas Bugailiškis, adolfas neza-
bitauskas, vladas vaitiekūnas, žilevičius. <...> su minė-
tais žmonėmis važiuodavo į kaimus ir rinko eksponatus 
Šiaulių Aušros muziejui.“12

Kaune, juozo tūbelio rūmuose žaliakalnyje, vyko 
dailės mokyklos specialybių užsiėmimai. miesto pano-
rama kaip ant delno – per vieną pamoką pro langą pa-
matė, kaip pjaunamas soboro bažnyčios kryžius... Kartą 
įbėgęs arūnas tarabilda pranešė, jog piešimo pamokoje 
pozuos petras Klimas13... mokantis skulptūros skyriuje 
pas vladą žuklį ir skulptorių Henriką rudzinską, vijos 
rezultatai buvo puikūs, tačiau labiausiai jai norėjosi ta-
pyti spalvomis. su bendramoksliu rimtu tarabilda po 
pamokų eidavo piešti į m. K. čiurlionio dailės muzie-
jų, ilgai užsibūdavo prie užburiančių m. K. čiurlionio 



Saulės	mūšio	didvyriams	atminti.	
Laukas, 2016, akvarelė, 70x100 cm

va l e r i j a  v i j a  ta r a B i l d i e n ė 

Mano angelas sargas, 2006, akvarelė, 76x56 cm iš ciklo	Sueižėjusios	istorijos	fragmentai.	Barboros	Radvilaitės	rūmai, 2009/2012, 
akvarelė, koliažas, 76x57 cm



diptikas	Baltijos	lopšinė.	Lietus, 2001, akvarelė, 74x54 cm

Jorė	Karmazinuose, 1999, 
akvarelė, 75x52 cm

iš ciklo	Baltų	ratas.	Laiko	upė, 2002,  
akvarelė, 70x100 cm
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paveikslų, gėrėjosi tautos grynuolių rankomis išdrožtais 
rūpintojėliais, sopulingais madonų atvaizdais, važiuo-
davo į užmiestį lieti akvarelių. mokyklos autobusiuku 
mokiniai nudardėdavo iki leningrado (dabar sankt pe-
terburgas), rygos, talino... tikra meno akademija tapo 
vasaros praktikos aukštaitijoje, o ypač nidoje. tada, 
pasak vijos, nida buvo dar ana – senoji – nida. smėlis, 
jūra, valtys ir vėjų gairinami žvejai – mokiniai piešdavo 
jų portretus. mokytojai algirdas lukštas, elena jakutytė, 
mečislovas ostrauskas buvo patarėjai ir tolesniame kely-
je. a. lukštas viją paskatino studijuoti tapybą vilniaus 
dailės institute, laimėjusi nemenką konkursą, pateko į 
monumentaliąją tapybą, freskos mozaikos specialybę. 
tuo metu institute talentų netrūko. vija ir rimtas tara-
bildos, algimantas Švėgžda, arvydas Šaltenis, gražina 
didelytė, petras repšys, antanas martinaitis, gražina 
vitartaitė, ilona mickevičiūtė, Kostas Šatūnas ir kiti – toli 
gražu ne visas būsimos lietuviškos dailės formuotojų są-
rašas. totalinių suvaržymų ir dogmų laiku visi stengėsi 
eiti savais takais į didžiojo meno tikslą. vijai kelrodžiu 
tapo domicelės tarabildienės žodžiai, jog „menininkui 
galima liepsnoti, galima ir susmilkti, virsti pelenais. no-
rint šviesti, reikia dirbti, dirbti...“14

skulptorę, tapytoją, knygų iliustruotoją ir fotografę 
domicelę tarabildienę vija pažino dar mokyklos laikais. 
nustebino ypatinga, muziejų primenanti namų atmo-
sfera, visur kabėjo daugybė paveikslų. panaši aplinka 
išliko ir tarabildoms persikėlus į vilnių, kur domicelės 
namuose dešimtį metų gyveno vijos ir rimto šeima. gar-
sios dailininkės buveinę mėgo lankyti ne tik menininkų 
gildijos atstovai, bet ir bičiuliai iš tolimų šalių. svetinga 
namų šeimininkė visada parodydavo naujausius savo 
darbus, dovanodavo kūrinius įvairiomis progomis. Šil-
ta, nuoširdi, tolerantiška, tačiau labai valingo ir tvirto 
charakterio savo esybe domicelė kažkuo priminė so-
fiją čiurlionienę, abiems teko dramatiški išgyvenimai. 
Kūryba, rytų filosofija ir šeimos bendrumas domicelei 
padėjo ištverti ankstyvą sūnaus arūno mirtį (talentingas 
grafikas ir, regis, laiką pralenkęs arūnas tarabilda buvo 
radiacijos apšvitintas sovietų kariuomenėje), dar po pen-
kiolikos metų anapilin išlydėjo sūnų ramoną, kiek anks-
čiau – vyrą petrą. Šeima, vaikai – arūnas, rimtas, giedrė, 
ramonas, o vėliau ir anūkai buvo jos gyvenimo prasmė 
ir pilnatvė. su meile tapė jų portretus, raižė vaikų knygų 
iliustracijas. pačiais sunkiausiais gyvenimo metais sukū-
rė daugybę įspūdingiausių darbų... išliko atmintyje jos 
pasakojimai apie paryžių, važiavo ten studijuoti būdama 
trijų vaikų mama. jausdama nostalgiją paryžiui, kartu su 
vija vilniuje mokėsi prancūzų kalbos... pildėsi domice-
lės svajonės aplankyti indiją, egiptą, mokėjo labai gražiai 
pasakoti, dalijosi naktimis perskaitytų Kronikų, gedimi-
no laiškų nuotrupomis, tarsi vien sau piešė skausmingai 
rymančius rūpintojėlius, apmąstė išsibarsčiusios lietu-
vos godas... „ji mus su rimtu paskatino aplankyti anta-
kalnyje gyvenusį, po tremties grįžusį Naujosios Romuvos 
redaktorių juozą Keliuotį. paliko didelio erudito įspūdį, 
nors jautėsi niekam nereikalingas“15, – pasakoja vija. 
grafikos darbus mamai padėdavo atspausti rimtas tara-
bilda, vėliau rengęs jos pomirtines parodas, parodžiusias 

dailės klasikę įvairiais amplua. rimtui išfotografavus 
nidos kapinių medinius krikštus, vija nutapė Nidos cik
lą, abiejų dalyvauta pleneruose, etnografinėse ekspedi-
cijose, Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios parodoje, 
vaikščiota baltų istorijos atminties takais. lyg šaltiniuo-
tos versmės vijos tapybą skalavo rimto tarabildos pasa-
kojimai apie vaikystę, paslaptingąsias amžinųjų šaltinių, 
upių, marių pavadinimų ištakas, išsaugojusias seniau-
sius aisčių (baltų) genčių žodžius ir prasmes. prisimi-
nimai, pasak rimto, „būtų sutilpę į senelės kraičkubilį, 
o gal į skrynias ant aukšto, kur dar nuo karo buvo pa-
slėpta dalis mamos domicelės piešinių, fotografinių ne-
gatyvų ant stiklo dėžutės, prancūziški žurnalai ir dailės 
reprodukcijos iš paryžiaus, neatskiriamai nuo šviesuolio 
senelio knygų...“16

r. tarabildai 1986 m. išvykus į jav aplankyti pusse-
serių danguolės Banevičius – juzės irenos tarabildaitės-
ruseckienės dukros ir giedrės mickus, viltis pralaužti 
„geležinę uždangą“ nušvito ir vijai. tris mėnesius tru-
kusi kelionė po ameriką, muziejai, galerijos, kosminė 
didžiojo Kanjono mistika, niagaros krioklys, sureng-
ta ir puikiai tautiečių įvertinta autorinė paroda čika-
gos m. K. čiurlionio galerijoje – neišdildomų potyrių 
vėrinys. jaukūs susitikimai Santaros suvažiavime, valdo 
adamkaus sodyboje, bendravimo su vytautu ignu, vik-
toru vizgirda, algimantu Keziu, stasiu santvaru, leo-
nardu andriekumi akimirkos. „Bernardas Brazdžionis 
los angeles parodė savo kambarėlį (visai be langų), kur 
geriausiai jam sekėsi rašyti, paprašė, kad nupieščiau jo 
portretą. į niujorką iš čikagos automobiliu nuvežė saulė 
ir donatas Šatai, apsigyvenau pas kunigą kleboną palu-
binską. rytą mano garbei kunigas lietuvių ir anglų kal-
bomis aukojo šv. mišias Our	Lady	of	Vilnius	R. C.	Church 
bažnyčioje, pamokslo metu pristatė mane parapijiečiams. 
dauguma jų buvo juodaodžiai...“17 – pasakoja dailininkė.

išsipildė jos svajonė aplankyti legendinį lietuvių 
dailės klasiką viktorą petravičių. atsiskyręs nuo čikagos 
šurmulio, menininkas gyveno mičigano valstijoje, union 
piere, peizažu primenančiame senąją nidą. „aukštas, 
baltai apsirengęs, įspūdingo stoto maestro – tokį ir įsi-
vaizdavau mūsų grafikos galiūną. jo namas iš tolo trau-
kė akį paties raižinių motyvais ištapytomis sienomis. 
Kieme – ilgas medinis stalas, lyg stounhendžo megalitai 
stūkso autorinės skulptūros. tas namelis, pasak dailinin-
ko, jį ir išgarsinęs. ėmė į parodas kviesti, televizijos ro-
dyti. smalsuolių netrūkdavo. važiuoja, žiūrėk, kokia po-
nia automobiliu, pamato keistą sodybą ir suka kieman, 
bene muziejun pataikiusi? pamačiusi, jog čia dailininkas 
besidarbuojąs, ir kūrinių įsigeidžia. tačiau dailininkas 
neskubėdavo atsisveikinti su savo darbais. Buvo pripra-
tęs prie jų kaip prie savo šeimos, įsivaizduojamo tako 
tėvynės link.

...dailininkas veda į savo dirbtuvę, lyg Šartro bažny-
čios langų strėlės į viršų kyla vitražų vertikalės. tai irgi 
petravičiaus kūrybos dalis. aprodo neseniai mirusios 
žmonos aldonos kambarį, iš visko matyti – jaučiasi labai 
vienišas... nuo sienų žvelgia paslaptingos vyrų ir moterų 
figūros, karaliai ir karžygiai, lietuviškos madonos ir nu-
kryžiuotieji. v. petravičiaus autorinė spausdinimo tech-
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nika įkūnijo tapybiškai originalias, analogų neturinčias 
kompozicijas, švytinčias niuansuotų spalvų gradacijo-
mis. rodo mums daug neįrėmintų šedevrų, vienas už kitą 
įdomesnių. suranda konjako. pasakoja apie studijų metus 
paryžiuje, sako norįs aplankyti lietuvoje likusius drau-
gus, bet atskrisiąs tada, kai galės visus šauniai pavaišin-
ti. išgyvena dėl lietuvoje pasiklydusio tapybos darbo – 
žmonos aldonos portreto, sako žinąs, kur portretas yra, 
bet taip ir nepasako kur. pas dailės patriarchą praleidome 
keletą valandų, apdovanojo savo estampais, visur lydėjo 
jo ištikima kalytė pleškutė. nenorėjo mūsų išleisti. taip 
ir liko iškėlęs rankas atsisveikinimui. sakė: „susitiksim 
lietuvoj!“ greitai po to jis iškeliavo amžinybėn. grįžusi 
lietuvon, petravičiaus atminimui nutapiau dvi akvareli-
nes kompozicijas“18, – pasakoja vija tarabildienė.

sugrįžus iš amerikos, nusidriekė kelionių maršrutai 
po europą. Kartu su bendraminčiais aplankyta italija, 
vokietija, Belgija, olandija, prancūzija. Kas, kad, nudar-
dėjus autobusu tūkstančius kilometrų, romoje nakvoti 
teko vienuolyno sode ir ant bažnyčios grindų... „ap-
lankėme ne tik romos įžymybes, eksponavome savo 
kūrybą parodoje 100	Romos	 dailininkų. nostalgiškai šil-
tos bendravimo akimirkos lozoraičių namuose... Kon-
sulas stasys lozoraitis buvo išvykęs į ameriką, mus 
globoti ėmėsi ponia daniela. jos dėka turėjom nuostabų 
susitikimą su popiežiumi jonu pauliumi“19, – pasakoja 
tarabildienė. pasiektas ir išsvajotasis paryžius, susitikta 
su grafiku žibuntu mikšiu, šis pasakojo, kad specialiai 
nepirkęs automobilio, vis dar norįs pažinti kiekvieną 
paryžiaus kampelį...

atsivėrusi europa akino architektūros ir meno lo-
bynais, tačiau nė viename krašte dailininkė nejuto tiek 
sakralumo ženklų kaip gimtojoje lietuvoje. dešimtme-
čiais žiojėjusi atskirtis, gniuždžiusi dailininko savivoką, 
akino savo tapatybės paieškoms. vaizduotėje formavo-
si vizijų kontūrai – nuo mažosios lietuvos, pagonybės 
laikų, nuo savo sodybos slenksčio, šulinio svirties, dar 
tebegirdimo protėvių žingsnių aido turėjo prasidėti dia-
logai su praeitimi ir dabartimi. popieriaus lakštuose 
ryškėjo apmąstymų punktyrai, sugrįžę į kūrybą legen-
domis apipintais mitų takais, baltiškųjų reliktų gelmė-
mis, žemaitiškų poringių ir giesmių lobynu. dešimtme-
čiais brandintos mintys, lyg dienoraščių lapai, sugulė į 
akvareles, piešinius, rutuliojosi nugludintais laiko kon-
tekstais. iš giluminio amžiaus sluoksnio, lyg iš istorijos 
skerspjūvio, baltoj erdvėj formavosi vaizdų regimybės, 
retoriškai bandant atsakyti į klausimus: kur einame, kas 
esame? plonyčių potėpių ažūrais, harmoningais motyvų 
ritmais vėrėsi trapi vaizdų traktuotė, kuriai apibūdinti 
tiktų grafiko romualdo čarnos žodžiai: „žiūri ir jauti, 
girdi liaudies dainos melodiją, regi sidabruojančią švie-
są, lietuvio charakterį, poetišką nuotaiką, saikingumą, 
dvasinį švarumą... menininkas kuria meną ir savo žen-
klą siunčia tokį, kokia yra jo vidinė dvasios tvarka.“20 
vijos tarabildienės kūryba rutuliojasi pakylėtų plastinių 
formų, artefaktų, spalvų sandraugoje, pulsuoja metais 
iš metų susiformavusia stojiška tautine prigimtimi. per-
regimais tiltais čia vaikščioja užmirštoji būtis, tekančių 
laiko upių purslais pažyra esaties virsmas. istoriniu au-

tentiškumu dvelkia kompozicija Vytauto	Vyčiai.	Žalgirio	
mūšiui	600, girdi, kaip ūžauja vėtros nidos smėlynuose 
(Laiškai	 senajai	Nidai.	Viliui,	Urtei,	Ansui...), įsivaizduoji, 
kaip mičigano ežero pakrante vaikšto maestro petra-
vičius (diptikas Viktorui	Petravičiui	 atminti), o horizonte 
už mėlyno miško, švysčioja čiurlionio teptukas (iš ciklo 
M.	K.	Čiurlionio	takais)... altamiro uolų piktogramų aki-
mis magiškai žvelgia Rytų	Lietuvos	mitologiniai	akmenys, 
plastinių formų ir potėpių sintezėje sukasi amžinybės 
ratas (ciklas Baltų	 ratas, žemaičių alka, diptikas Baltijos	
lopšinė). ochra pražysta akvarelė Gintaro kranto mitai, 
oriai sūpuojasi šiaudiniai Atminties sodnai, krikštų, amu-
letų ir piramidžių siluetais boluoja ciklas In memoriam 
Prūsa. Šriftiniais tekstais prisodrintus lakštus (Juditos laiš
kai Vilniui), dedikuotus poetei juditai vaičiūnaitei, keičia 
nugludinta laiko rimtis, lydima Barboros radvilaitės ir 
žygimanto augusto žvilgsnio. virtuoziškai valdomos 
akvarelės vienijasi į ciklus, veriasi užmirštų pasaulių ir 
simbolių archetipais, grakščiai groja savo choralus. Kaž-
kur netoliese žemę sparnais apglėbia angelas. dailininkė 
vis dar tiki harmoningais ženklais, nors pasaulis – dras-
tiškai pasikeitęs. „žeme, nepalik mūsų“, – sopulingai 
nuaidi poeto arvydo ambraso žodžiai, tapę to paties 
pavadinimo kobalto mėlynumo akvarelės leitmotyvu. 
Krikščioniškieji prasmių kriterijai kaitaliojasi su auten-
tiškais išgyvenimais, pinasi su tautos lemties syvais... 
mąstydama apie konceptualius polius – dabartį ir pra-
eitį, dvasią ir materiją, vertybių reinkarnaciją, vija tara-
bildienė kuria pasaulį, kupiną vilties ženklų.
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2 Valerija	Vija	Tarabildienė.	Tapatybės	mozaika / Mosaic of identity (teks-
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vilnius yra mistikos kupinas miestas. gali de-
šimtis metų vaikščioti jo gatvėmis, mėgindamas 
perskaityti senamiesčio grindinio ženklus ar gro-

žėdamasis saulėlydžio atspindžiais barokinių bažnyčių 
bokštuose, valandų valandas rymoti ant neries ir vil-
nios krantų, vildamasis srūvančiuose vandenyse įžvelgti 
istorinio laiko tėkmę, nuo kalvų viršūnių kasdien akylai 
žvalgyti padūmavusius miškingų apylinkių horizontus 
ar stebėti lėtai plaukiančių debesų metamorfozes – šis jau-
kus ir nuo vaikystės puikiai pažįstamas miestas vis vien 
liks mįslingas ir iki galo neprijaukintas. seniai nutilo ge-
dimino susapnuoto geležinio vilko kauksmas, bet, geriau 
įsiklausęs, šlovingos vilniaus senovės aidą vis vien gali 
išgirsti vilnios ir Kaukysos čiurlenime, kuris, nugramzdi-
nęs į transą, miesto praeities vaizdus – lyg sapno vizijas – 
leidžia išvysti srauniuose šių upokšnių verpetuose ar jų 
stačių krantų atodangose, istorijos ir priešistorės klodais 
slūgsančiose tartum storų foliantų puslapiai.

Ši vilniaus mistika labiausiai juntama istorinėje 
miesto širdyje – Šventaragio slėnyje: didingas panora-
mas atveriančiuose gedimino kalno takelių, vedančių 
pilies bokšto link, vingiuose, Katedros aikštėje, rytą ir 
vakarą ilgai aidinčioje galingo varpo gausmu, ūksmin-
game Bernardinų sode, saldžiai ir aitriai kvepiančiame 
retų augalų žiedais, saulės nutviekstų trijų baltų kryžių, 
stūksančių ant stataus kalno, žėrėjime.

ypač dvi šios šventos žemės vietos – ta, kurioje Kau-
kysos upelis susilieja su vilnia, ir toji, kurioje vilnia srau-
niai įsilieja į nerį, nuteikia kūrybai, gaivalingai kaip šie 
veržlūs upokšniai ir turinčiai galią prikelti vilniaus mitą 
iš užmaršties – arba sukurti jį iš naujo. Kokia galinga ši 
vieta, suvoki, įsižiūrėdamas į talentingo mūsų meninin-
ko adomo matuliausko grafikos darbų ciklą Kaukysos 
kaukai (2016, šilkografija, 23x15 cm – red.), kuris šių metų 
vasarą eksponuotas Arkos galerijoje ir centriniuose vil-
niaus universiteto rūmuose.

gimęs senamiestyje, – jame praleido vaikystę, jau-
nystę ir vėlesnes dienas, – šis dailininkas, sakytume, tapo 
neformaliu dvasiniu šios vietos sergėtoju – nelyginant 
kokiu genius loci, ir taip suaugo su šia vieta, kad atrodo 
tiesiog išaugęs iš šios žemės kaip kaukas, kuris, pasak 
mitų, atsiranda iš kupsto ar užgimsta iš derlingos dirvos 
grumsto. galime teigti, kad ir visa ankstesnė šio iškilaus 
menininko kūryba buvo skirta atgaivinti – ar naujai su-
kurti – Šventaragio slėnio ir visos aplinkinės užupio te-
ritorijos mitą, pasakojamą ne žodžiais, o vaizdais.

jau ankstesniuose a. matuliausko grafikos darbuo-
se, kuriuose kerinčiomis linijomis giedama odė Ber-
nardinų sodui, gali pajusti gaivalingą, iš pačios žemės 

n a g l i s  k a r d e l i s

Gimstančių formų misterija
Apie vaizdinę Adomo Matuliausko mitologiją 

spontaniškai – lyg mitinis kaukas – kylančią autentiš-
kos kūrybos jėgą, nutrinančią ribą tarp tikrovės ir už 
ją tikroviškesnio vaikystės sapno. Kaukysos kaukuose šis 
mistinės vilniaus širdies – Šventaragio slėnio ir užupio 
teritorijos – mitas išradingai pasakojamas toliau, įgyda-
mas universalesnių prasmių ir paliudydamas dar plates-
nį meninį užmojį. Šiame cikle, palyginti su ankstesniais 
adomo matuliausko darbais, atsispindi dar didesnio for-
mos minimalizmo ir asketiško techninio virtuoziškumo 
siekis, kurį dailininkas įgyvendina su kaupu.

Kiekvienas Kaukysos	kaukų ciklo paveikslas yra skir-
tas konkrečiam, savo tapatybę ir charakterį turinčiam 
kaukui, bet kartu – jei tik gebame įsižiūrėti įdėmiau – 
apreiškia mums tam tikrą kauko, kaip būtybės, atsiran-
dančios iš beformio žemės grumsto ir siekiančios įgyti 
tam tikrą pavidalą, metamorfozę, konkretų kauko virsmą, 
atskleidžiantį kurią nors universalią, visoms būtybėms 
būdingą ontologinio virsmo rūšį. patys paskirų ciklo dar-
bų pavadinimai, nurodantys konkrečių kaukų vardus, ne 
tik pagauna grafiškai abstrakčią kiekviename paveiksle 
pavaizduotos mitinės būtybės esmę, bet ir leidžia brėžti 
projekcijas į kitus lietuvių mitologijos kontekstus: bal-
tiški mitai, legendos ir pasakos daugiaprasmiu punkty-
ru įtaigiai brėžiamomis asociacijomis ataidi poetiškuose 
kaukų varduose, kurie tuo pat metu tiksliai pagauna ir 
grafiškai konkretų abstrakčios beformiškumo transfor-
macijos į formą būdą.

abstrakti vieno ar kito kauko figūra kiekviename 
paveiksle iškyla tartum vientisas kiniškas hieroglifas, 
kuriame organiškas kompozicijos vientisumas puikiai 
dera su vitališku jos dinamiškumu, vidiniam iš pirmo 
žvilgsnio statiškos figūros judesiui būdingu energijos 
pulsavimu. tobula paveikslų kompozicija iškyla kaip 
virtuoziško balanso tarp statikos ir dinamikos, pilnatviš-
kos ramybės jausmo ir tuo pat metu juntamo gyvybi-
nės energijos antplūdžio. tonizuojanti ramybė, vitalinės 
energijos kupina rimtis – būtent taip galima apibūdinti 
šio ciklo paveikslų keliamą jausmą bei kuriamą nuotaiką. 
Kaip tik tuo, mano galva, galima paaiškinti, kodėl į šiuos 
grafikos darbus taip miela žiūrėti, kodėl jie traukia kaip 
magnetas, tiesiog hipnotiškai prikaustydami stebėtojo 
žvilgsnį. nuo a. matuliausko pavaizduotų kaukų figūrų, 
primenančių kaligrafo teptuku tobulai nutapytus kiniš-
kus hieroglifus, neįmanoma atitraukti akių – juos kon-
templiuodami juntame, kaip atgauname sielos bei kūno 
jėgas ir atsikratome kasdienio buitinio erzelio, trikdančio 
mūsų dvasios ramybę ir pusiausvyrą.

visiems Kaukysos	 kaukų ciklo paveikslams būdin-
ga įstabi besirandančios, besiaktualizuojančios, kitaip 
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tariant, dar besiformuojančios formos, ir jau realizuotos, 
aktualizuotos, kitaip sakant, jau galutinai susiformavusios 
formos dialektika. turint omeny, kad kaukas, žvelgiant 
mitologijos požiūriu, – tai iš žemės dirvos ar kupsto at-
sirandanti būtybė, nuolat besiformuojanti ir niekada iki 
galo neįgyjanti galutinio pavidalo (panašiai kaip gole-
mas, žydiškojoje folklorinėje tradicijoje minima baisinga 
būtybė, dirbtinai sukurta kabalistinėmis manipuliacijo-
mis ir panaši į robotą ar ne iki galo suformuotą milžiniš-
ko dydžio žmogų), kiekvienas šio grafikos darbų ciklo 
paveikslas vaizduoja kauką kaip besiformuojančią formą ar 
kauką kaip formą, pagautą jos radimosi, realizavimosi, aktua
lizavimosi akimirką. tad žvelgiant paveikslų turinio (vaiz-
davimo objekto) požiūriu, forma – kaukų forma – yra vis 
dar besiformuojanti, dar iki galo nepabaigta kurti, tačiau 
pačių Adomo Matuliausko paveikslų, kuriuose vaizduojami 
besiformuojantys kaukų pavidalai, formos yra jau visiškai 
baigtos formuoti – ir jos yra tobulos ir paveikslų kompo-
zicijos, ir techninio grafinių elementų atlikimo požiūriu. 
Kitaip tariant, paveikslų turinio lygmenyje Kaukysos kau
kuose vaizduojamos gaivalingai besiformuojančios žemės 
stichijos būtybės, ieškančios savo galutinio pavidalo, o 
paveikslų meninės formos lygmenyje šios besiformuojančios 
kaukų formos iškyla kaip visais atžvilgiais tobulos – ga-
lutinai susiformavusios ir neįmanomos „pagerinti“.

Kaukai, pavaizduoti a. matuliausko darbuose, ver-
čia prisiminti johanno Wolfgango goethe’s Fauste skam-
bantį troškimą bei raginimą sustabdyti žavingą akimir-
ką: pati akimirka, kai pagaunamas dar besiformuojantis, 
dar nenustojęs judėti ir vitalinės energijos nepraradęs 
būtybės pavidalas, yra ne kas kita, kaip tobula akimir
ka, kurią galime laikyti pabaigta egzistencinės	 akimirkos	
forma – forma, kuriai iki tobulumo jau nieko netrūksta. 
dialektiška pasiekto ir tebesiekiamo tobulumo, galutinai 
susiformavusios ir vis dar besiformuojančios formos pu-
siausvyra suteikia Kaukysos	kaukų ciklo paveikslams tie-
siog misterinio žavesio, stebėtoją užklumpančio stichiš-
kai, bet paaiškėjančio pažvelgus filosofiniu žvilgsniu.

ne mažiau įdomi ir ta aplinkybė, kad a. matuliaus-
ko vaizduojami kaukai užgimsta dviejų pirmapradžių 
stichijų – vandens ir žemės – sandūroje. Kaukų ryšys su 
žeme yra aiškiai paliudytas mitologinėje tradicijoje, at-

skleidžiančioje, kad kaukai atsiranda iš samanų kupsto 
ar žemės grumsto, bet kadangi šio grafikos darbų cik-
lo paveiksluose vaizduojami ne šiaip kaukai, o būtent 
Kaukysos – sraunaus upelio, įtekančio į vilnią – kaukai, 
mes vaizduotės akimis juos regime atsirandančius ne iš 
kaukams įprastos stichijos – žemės stichijos – kupstų ar 
grumstų, o iš gerokai dinamiškesnės vandens stichijos 
„grumstų“ – būtent iš Kaukysos verpetų ir purslų. miti-
nėje ir net už ją vėlesnėje filosofinėje tradicijoje (pakanka 
prisiminti vien platono dialogo Timajas kontekstą) žemės 
stichija suvokiama kaip sunkiausia ir inertiškiškiausia 
tarp keturių tradicinių stichijų (žemės, vandens, oro ir 
ugnies), o vandens stichija – kaip už ją lengvesnė ir dina-
miškesnė, todėl Kaukysos kaukuose implicitiškai glūdinti 
nuoroda į dviejų stichijų – žemės, kuri yra sunki, kieta 
bei inertiška, ir vandens, kuris yra lengvas, „minkštas“ 
bei plastiškas – dialektinę jungtį bei sąveiką, dar kartą – 
tik kitu lygmeniu – pakartoja mūsų ką tik aptartą dar 
besiformuojančios ir jau susiformavusios formos dialektiką. 
žemė – inertiška ir šiuo atžvilgiu galutinai susiformavusi 
stichija (arba stichija, sunkiai transformuojama į kitus pa-
vidalus), o vanduo – dinamiška stichija, dėl jai būdingo 
takumo bei plastiškumo nuolat protėjiškai keičianti pa-
vidalus ir niekada neįgyjanti kokio nors vieno pavidalo 
kaip galutinio.

tad akivaizdu, jog statiškumo ir dinamiškumo, iner-
tiškumo ir plastiškumo dialektika Kaukysos kaukuose per-
teikta dvejopai – ir implicitinėje nuorodoje į inertiškos 
žemės ir plastiško vandens stichijų susipynimą Kauky-
sos kaukų, kurie – kaip natūralu spėti – yra veikiau iš 
vandens, o ne iš žemės gimstančios būtybės, metamor-
fozėse, ir konceptualiame besiformuojančių kaukų formų, 
perteikiamų paveikslų turinio lygmenyje ir išryškinan-
čių dinaminį bei plastinį meninės intencijos aspektą, ir 
jau galutinai suformuotos pačių paveikslų meninės formos, 
kuri perteikiama meninės raiškos, meninio atlikimo lyg-
menyje ir išryškina statinį meninės intencijos aspektą 
opozicijoje. tad sunku įsivaizduoti rafinuotesnį – subti-
liau įgyvendintą bei išradingiau nuo profano žvilgsnio 
paslėptą – meninį sumanymą nei tas, kurį matome ma-
tuliausko Kaukysos kaukuose: toks sumanymas ir virtuo-
ziškas jo įgyvendinimas dar kartą primena Horacijaus 
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mintį, kad „didžiausias menas – paslėpti meną“ (maxima 
ars est celare artem). a. matuliausko paveikslai žavi savo 
asketišku santūrumu, sakytume, net pačiai kiekvienos 
paslapties bei kiekvieno autentiško meninio slėpinio pri-
gimčiai būdingu santūrumu, ir tik filosofinė analizė geba 
atskleisti tikrąją subtilios meninės jų koncepcijos gelmę.

tačiau ir to maža – Kaukysos	kaukų ciklo paveikslams 
būdinga statikos ir dinamikos dialektika pasirodo dar ir 
geografijos (topografijos) lygmeniu: Kaukysa, kaip geogra-
fiškai konkretus upelis, teka per geografijos požiūriu ne 
mažiau konkrečią užupio žemę: ši žemė – ne kaip že-
mės stichija, o kaip vieta, kaip teritorija, yra taip pat sta-
tiška (kaip ir pati žemės stichija), nes ji „stovi vietoje“, 

kitaip nei Kaukysos vanduo, kuris „nestovi vietoje“, nes 
nuolat prateka, įtekėdamas į vilnią, kuri savo ruožtu 
įsilieja į nerį. adomo matuliausko paveiksluose – tre-
čiajame prasminiame jų sluoksnyje – atsiverianti skirtis 
tarp sakralios Šventaragio slėnio ir jį supančios užupio 
žemės (kuri mums, lietuviams ir vilniečiams, yra duota 
kaip amžina, nesikeičianti, nepakeičiama ir neiškeičiama 
mūsų dvasinė teritorija), ir per ją pratekančio Kaukysos, 
vilnios, neries ir pagaliau – jei žvelgiame į visą lietuvą – 
nemuno vandens, sujungiančio mūsų žemę, mūsų dvasi-
nę teritoriją su visu pasauliu, kurį šioje analogijoje galė-
tų simboliškai perteikti jūros ir vandenynai, iškyla kaip 
visiems menininkams keliamas etinis ir kūrybinis im-

grumstenis žiūrinčius audronaša

gubinis žvaigždenis lėkis
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peratyvas – priesakas pasilikti savojoje žemėje – savojoje 
gimtinėje ir dvasinėje teritorijoje, neiškeičiant jos į jokią 
kitą vietą, tačiau gimtojoje vietoje užgimusius kūrybos 
vaisius plukdyti į plačius pasaulinės kultūros vandenis.

Kaukysos	kaukų autorius yra pajėgus laikytis šio im-
peratyvo: a. matuliausko kūryba yra didžiai lietuviška, 
įsišaknijusi gimtojoje lietuvos žemėje – vilniuje, užu-
pyje, šventajame Šventaragio slėnyje ir kvepiančiame 
Bernardinų sode, bet kartu išvengianti provincialumo, 
primityvių folklorinių stilizacijų ir tiesmuko meniškai 
neįprasmintos mitologijos citavimo. tai, kad a. matu-
liausko sukurti grafikos darbai buvo palankiai įvertin-
ti japonijos ir kitų pasaulio šalių meno žinovų, aiškiai 

parodo menininko pajėgumą „plukdyti“ savo menines 
idėjas į užjūrius, taip garsinant lietuvos vardą pasaulyje 
ir skleidžiant jame gimtosios šalies kultūrą. įsišaknijimas 
gimtojoje žemėje, gimtojoje kultūroje, pagaliau gimto-
joje mitologinėje ir pasaulėžiūrinėje tradicijoje adomo 
matuliausko grafikos darbuose puikiai dera su komu-
nikuojamos meninės žinios universalumu, konceptualiu 
abstraktumu bei asketišku minimalizmu, be kurių joks 
aukštasis menas šiais laikais apskritai neįmanomas.

Ši įstabi lietuviškumo ir pasauliškumo, tautiškumo 
ir tarptautiškumo pusiausvyra, virtusi dailininko meni-
nės kūrybos sėkmės formule, yra dar viena Kaukysos 
kaukų saugoma paslaptis...

verdenis žygūnas žolinčius

vaivoras vandennešis medinčius
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Grovo herojus ir hemorojus

Vieni nuo hemorojaus nudurnėja
kitiems tik šiaip jau stojasi plaukai 
bet jei herojus kenčia kaip minėjau
išgydyt vaistų turi šie laikai
kinietiškai sodinti ant bambuko
kol bukas galas bambon jam sulįs
prieš tai išėjus kuo toliau nuo buto
nes žarnas pervers smegenų ūglys
ir žiedą skleis o kaip bambukai žydi
net vašingtone pamatyt gali
kokioj senoj lietuviškoj sodyboj
kur su kitais herojais gyveni
stebėdamas mimozą baleriną
kuri sen sanso muzika gyva
arba kaip orchidėja ryja šviną
urano urologija tikra
iš čia ir hemorojus ir šlapimas
bambuko kotas mano kad šlaplė 
ir dantyse švarplė ne sutapimas
o metastazės vėžinės varlė
ant meldo laukianti kol ją pavėžys
nežinomas koks užsienio piršlys
omarų emyrato pilnos dėžės
o rubajatų gaus panevėžys

Antano Dantės atvirukas 
su palinkėjimais

Linkėjimai labai lengvi
anapus rūškano žemyno
ir bonanė ir seliavy
dar reikalo taip negadino
gadynėj būrų šiais laikais
kad kiek paritus tiek paėmus
tu kurso savo vis laikais
nors perkopė kursyvas rėmus

kaip rėmuo graužiantis sveikus
ir ligi galo prarūkytus
skrandžius kur mėsgalio tiek bus
kad skilandžius jau tieks į rytus
ryklėj įstringančius rytais
dažniausiai žadintuvo šeštą
o žagintuvo vis dairais
kuris atplėštų tavo paštą
tarp kojų styrantį vienok
žinok kad paštas man nerūpi
ir taškas o kablelį duok
kiek kabeltovų tau tarp lūpų
žinočiau kad o šiuo metu
plunksnakotis smagus taip varo
danguj putėsius debesų
kad saulė vis neatsidaro

G i n t a r a s  p a t a c k a s

eiliuota apysaka 
apie antaną dantę
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Gyvulių ūkis

Ir slėgis barokameroj pakyla
kaip hidragirumas termometre
jauti kaip utėlės pakaušy svyla
bei čirškinas kartu su čierkute
aliejaus rapsų asilo dirbtuvėj
kur anei vienas gyvis neužeis
šiam maumedyne sibiro prabuvęs
medžioklis medžiais lipa lyg daržais
babulka kurtinio riebaus sugauti
suktinis ir kadrilis tarp daržų
ten pas babulką lietuvoj papjauti
ji žada vištą o medžioklis žūt
būt į tikslą taikinį įvaręs
tetervos broliui galvą tuoj nusuks
tai bus linksmybės smuklėje prie baro
toj barokameroj sėdėti liuks
ir liumenų ir liumpenų pakanka
nukvanka asilas arklys gyvai
į ūkį gyvulių įspraudžia ranką
ten orvelo nemarūs pelenai

MEL’as: marksas engelsas leninas
 
Štai galima galop ir atsipūst
nes papūtė ūmai šviežesnis vėjas
galulauky ir laikas bobai skust 
jau bulbes namuose aš ne virėjas
kepėjas jo ne pideras koksai
orkaitėj saulės blynas neprisvilo 
į patalus įmesiu jai karštai
ant pusrutulio užpakalio kilą
ant kito pusrutulio du kilu
lai spiegia iš orgazmo organizmas
juk reikalauja duoti privalu
atimti gali vien tik komunizmas
komizmas koks nežūsta niekada
prie subinės prisvilo tartum blakė
ir kaišo blakutes mums po barzda
trijų išminčių mel’o mėlynakė
snieguolė jos barzdelėj neskustoj
kuri gauruota ant šakumo rymo
norėčiau ją aš aplankyt rytoj
tačiau o varge pririštas prie rymo
kaip pakabuką momą kabinu
kaip makaroną ant ausų o boba
nusišypsojo spinduliu švelniu
kai įvirtau kaip suslikas į trobą
kirst švilpikus starus ananasus
lyg onasius našlė prezidentienė
taip sako vilkas pilkas nebaisus
nes neprisvilo jai mana pautienė

Andantenos

Antano dantės dantenos prastai 
išrodo skorbutas ir nikotinas 
suvalgė atrofavos smegenai 
gerai tiktai kad smegenėlės grynos 
dar kauluose ir čiulpai neprasti 
dar dairosi į juos dažna čiulpikė 
panikė tartum nikė paupy 
muslimė nesvarbu ar katalikė
bėda kita kad lieka pomada 
šiuolaikiška ir ištepa švilpynę 
užkamšo skylutes o jau tada 
pašvilpti negali jai į birbynę
bet birbini vis tiek visus galus 
ir šakumą ir pažastis tarp papų 
papistas tik lojolai lojalus
arba dar ir tikėjimui kacapų 
ką capteli snapu ta ir gera 
hera tartum heraklis antinojui
ir čia plati antano šypsena 
andantę šmaikščią dantė sugalvojo
joks technikas dantų neišmąstys
antikūnis joks neišvers iš vietos
kaip bokštas aukso šviečia jo dantis
kaunapilėje nes jisai poetas

Fontanka

Fontankoj nesilieja dar vanduo 
o moika net su pamuilėm užšalus 
o piteri kas parūkyt man duos 
aš iš respublikos kur liejas alūs
tiek genialūs kad margi geniai 
kamieną liepos šalaputriai kala 
prašau jų netriukšmauti mandagiai
nes tuoj įversiu morzę į bokalą
baikalą be vokalo prisimins 
be baikų roko baikeriai nebaikaus 
andantę kaip tėvynę savo gins 
ir išvaikys vagilių šarkų šaiką 
su krupniku ir šartrezu žaliu 
ilsėsis sartro bovuar biuvaruos 
apkirps anūkus savo bliūdeliu 
kad blūdytų paryžiuje bulvaruos 
bulvarinės spaudos nekrologe
vėl perskaičiau antanas dantė mirė
ir per lašezo guli kapuose
galiu pareikšti gyvas vaikšto girioj
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Baltas rojalis

Allegro mus įsuko kaip uola
iškilus vietoj gelbėjimo rato
vandenyje su saulės nutvieksta
kaukolyte ir paukščių pičikato
antanas dantė tarė ir yra 
jinai štai prieš akis nes patikėjom 
kad veda priekin mus ranka gera 
suvaldžiusi plaukėjus ir žokėjus
andante ir allegro tarp bangų
paskui brangus allegro moderato
neskubink moderatoriau vaikų
tegu visi stebuklą šį pamato
fortepijonas stovi ant uolos 
rojalis baltas kaip čia nesugrojus 
fortissimo nes rožę dovanos
antanas dantė mylimai – kaubojus

Bangžuvė

Bet čia staiga kad trenkė elektra 
lyg granata ir bangžuvė iškilo 
pražilus ir apžėlus lyg rūra 
su sprogdikliu ir užtaisu trotilo 
grasinosi plaustelį jau praryt 
ir niekas būtų jo daugiau nematęs
tačiau andantė žino ką daryt
prisiminė antantę ir jūratės
tabokmaišiais nukarusius papus 
ir salietra ir prakaitu prakvipus
kieme mokyklos šlavė ji lapus
ir būtų per istoriją pastipus
tad nebaisi jam nė kokia rūra 
ar vamzdis kuris teršia atmosferą 
degtuką čirkšt užsidega siera 
palieka dujų stulpas žemę sierą 
žaltvykslėmis zigzagais ir žaibais 
uždegęs deglą sviedė jį į žuvį
ir pasinėrė ji su prakeiksmais
o dantė tik parodė jai liežuvį

Mužikai žemaičių ir lietuvos

Lietuvio būdas jau tokia dalia 
savus keiksnoti girti šunio būdą 
kuri išdygo paupy slapčia 
pas nuvorišo žmoną barakudą
kaip futbolistai tie naujakuriai 
greiti žlibi tarytum elektrėnai 
jų žlibinai ir slibinų būriai 

su barakudom duodas naktį dieną 
paežerėm pajūriais paupiais
ir apšika gražiausią marių krantą
o teismas kai su antstoliu ateis 
apsimeta kad nieko nesupranta 
vertėją duok mormonų knygą duok 
murmelę vieną varo mormorando 
slapta kišenėj pinigus skaičiuok
kad nesodintų jų už esperanto 
ant jūros kranto architektūra 
tokia baisi kad garsiai pagalvojus 
iš baimės plyšta ne viena rūra 
iššauna vamzdis ir vamzdiec herojus 
dar barakudą traukęs neseniai 
per savą ir per svetimą taupyklę 
atvėrė ryklę vilkui kaliniai 
ir kailiniai prarijo antį kryklę

Antaninės

Negreitai dar antano antaninės
ir soduos antaniniai obuoliai
kaip dirda metai šventės pagrindinės
velykos juodo gedulo žaliai 
allegro daro savo vinegretą 
alergija viskam kas nešvaru
iš proto varo ne tiktai poetą 
o aligatorium būt privalu 
kaip sakė alighieri renesansas 
ne vien tik grožis bet ir mortyra
iš salės lauk nes baigėsi seansas
prie kino salės morgas dar yra
ir guli ten antanas pašarvotas
antuanetė ilsisi šalia 
per ilgą plauką kenčia trumpas protas
ir padangų dar rūksta gamykla
fiatas čia apmaunamas kaip batas
o išdidžiai vadinas žiguliai
per jį šios stigmos kosulys reumatas
ir gyslose sustingę krešuliai
kai juodas dūmas padangų pavaro
čiurlionis išdurnėja paišo rex
o reksas loja lokis jį padaro
sėkmingai nes tik seksas pasiseks
ne pderastas lokis puikiai žino
kad reksas yra perdirbta kalė
jai išmetamąjį vamzdį pagadino
ir klitoris iššovė kaip strėlė
negreitai oi negreit dar antaninės
vis laukiu aš kol padangos nuleis 
ir saugiai grįšiu saulės vakarinės 
apšviestas tik naminiais spinduliais
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jau visai nebetoli graži ir svarbi mums visiems, lietuvos 
respublikos piliečiams, sukaktis – šimtmetis, kai 1918 
m. vasario 16-ąją nedidelis būrelis tautos atstovų kaize-

rio vokiečių okupuotame vilniuje žengė drąsų, gana rizi-
kingą žingsnį – pasirašė ir paskelbė pasauliui nepriklau-
somybės aktą. jis tikrai tapo istoriniu todėl, kad, nepaisant 
didžiulių kliūčių, buvo įgyvendintas: tautinė, demokratinė 
mūsų valstybė buvo sukurta. ji ne tik sudarė palankias 
sąlygas savo piliečiams plėtoti kultūrą, ekonomiką, bet ir 
padėjo mūsų tautai išvengti išnykimo, prie kurio ji buvo 
pavojingai priartėjusi antroje XiX a. pusėje. tiesa, ta valsty-
bė gyvavo neilgai, vos porą dešimtmečių su trupučiu, bet 
pėdsaką tautos istorijoje paliko gilų, reikšmingą.

o kaip, kokiomis sąlygomis tą šimtmečio sukaktį 
sutiksime? jos iš tiesų nėra paprastos. viena vertus, re-
gis, net labai geros: spaudoje galime rasti tvirtinimų, kad 
dabar, turėdami nato saugumo garantijų ir es paramą 
ekonomikai plėtoti, mes „gyvename lietuvos valstybės 
aukso amžių“1. tai patvirtina ir oficiali statistika: gero-
kai išaugę gyventojų naudojamų televizorių, šaldytuvų, 
kompiuterių skaičiai, 1000 gyventojų tenkantis automo-
bilių skaičius 1990–2013 m. išaugęs nuo 129 iki 562, mu-
ziejų pagausėjo nuo 49 iki 105, teatrų – nuo 13 iki 402.

Bet tai tik viena, gražioji, medalio pusė. o apie kitą 
rašė rusų filosofas aleksandras zinovjevas, praleidęs 
porą dešimtmečių vakarų europoje po to, kai valdžia 
1978 m. jį ten išvarė: kad rytų europos šalys visada tu-
rės likti žemesniame lygyje, nes vakarų gerovei tai bū-
tina3. galima būtų netikėti tomis pranašystėmis, bet ir 
šiandien, gyvenant es antrą dešimtmetį, metiniai mūsų 
uždarbiai tebėra 2–3 kartus, o neretai ir daugiau ma-
žesni nei prancūzų, vokiečių, britų. lietuvos gyventojų 
gyvenimo lygis siekia tik 45 proc. bendro es vidurkio, 
vos 17 proc. vokiečių lygio4. o kainos jau pasiekė eu-
ropietiškas ar net jas pralenkė, tai kai kur paskatino ir 
euro įvedimas 2015 metais. todėl didelė mūsų žmonių 
dalis skursta, socialinė atskirtis milžiniška, ypač sunkiai 
verčiasi kaimų, miestelių gyventojai, tarp jų daug gir-
tuoklių, savižudžių, žiaurių nusikaltėlių. mūsų kaimas, 
kuris kadaise išsaugojo, išgelbėjo lietuvybę, išugdė tauti-
nio judėjimo dalyvius, nepriklausomos lietuvos kūrėjus 
ir gynėjus, dabar sparčiai nyksta. jame 2015 m. nebeliko 
nė milijono gyventojų, nors 1959 m. jų buvo 1671 tūkst., 
1959–2015 m. kaimų skaičius sumažėjo nuo 25,2 iki 16,8 
tūkst.5 ir tai labiau emigracijos, nedarbo, o ne tebesitę-
siančios urbanizacijos pasekmė: mūsų miestų gyventojų 
skaičius, išskyrus vilnių, taip pat mažėja.

j o n a s  r u d o k a s

kas laukia mūsų tautos 
ir valstybės XXI amžiuje?

esama santvarka, politinė padėtis valstybėje taip 
pat daug kam nepatinka. žmonės skundžiasi, kad nėra 
valdžios ir piliečių, valstybės ir tautos ryšio, dialogo, 
kad valdžia net bijo savo žmonių. net 70 proc. apklaus-
tųjų nepasitiki seimu, svarbiausia valstybės institucija – 
labiau nei kitomis. vis dažniau kalbama apie pavojus 
mūsų gimtajai kalbai, tautinei kultūrai, pačiai tautos ir 
valstybės egzistencijai. todėl moralinė atmosfera lietu-
voje prasta, mažai kas tiki, kad padėtis kada nors page-
rės, ir bėga iš tėvynės. vien londone dabar gyvena apie 
200 tūkst. mūsų tautiečių6. iš viso 1990–2015 m. lietuvos 
gyventojų skaičius sumažėjo 816 tūkst. nenuostabu, kad 
matant, kaip ištuštėjo lietuva, yra nemažai šiais skaičiais 
abejojančiųjų. Kauniečio mokslininko edvardo satkevi-
čiaus skaičiavimais, mūsų nuostoliai yra kur kas didesni, 
labai tikėtina, kad 2016 m. pradžioje lietuvoje liko vos 
1,6 mln. gyventojų. tačiau ir tų oficialiai skelbiamų nuos-
tolių pakako, kad būtume pripažinti sparčiausiai nyks-
tančia tauta europoje. juk daugiausia emigruoja jauni, 
darbingi žmonės, suskaičiuota, kad „dabar 15–24 metų 
mūsų piliečių užsieniuose gyvena du kartus daugiau nei 
lietuvoje, 25–34 metų – tris kartus daugiau“7. ten, o ne 
savo tėvynei lietuvai, jie kuria gerovę kitoms tautoms ir 
valstybėms, augina joms jaunąją kartą. o juk gerai žino-
me iš savo patirties, kad prarastą valstybę galima atkur-
ti, bet išnykusios tautos atgaivinimo istorijoje, regis, dar 
nėra buvę. grėsmę išnykti didina ir nuolat mažėjantis 
gimimų skaičius: 1990–2013 m. jų tūkstančiui gyventojų 
sumažėjo nuo 15,4 iki 10,7, vaikų iki 18 metų – nuo 997 
iki 525 tūkst. Bet tam jau savo ruožtu turėjo įtakos ir ma-
sinė jaunesnio amžiaus lietuvos gyventojų emigracija. 
o senjorų (65 metų ir vyresnių) tuo pat metu padaugėjo 
nuo 399 iki 547 tūkst.8

Kaip ir kodėl galėjo atsitikti taip, kad XXi a. pirmo-
je pusėje mūsų tauta vėl atsidūrė ties pražūties riba, net 
dar arčiau jos nei XiX a. baigiantis, nors dabar turime 
valstybę, savo demokratiškai renkamą valdžią, gausią 
inteligentiją? o svarbiausia – kodėl dabar neginame savo 
tautos, nors sugebėjome kadaise apsiginti ir nuo poloni-
zacijos, ir nuo carų, j. stalino, n. chruščiovo, l. Brežnevo 
pastangų mus nutautinti?

visų pirma turime pripažinti, kad pavojų mums vėl 
atsirado daugybė ir visai kitokių; paminėsiu tik svarbiau-
sius. pirmiausia tai stiprėjanti globalizacija, kuri „mūsų 
vytį baigia ryti“. prie jos galime turbūt pridėti pavojus 
dėl rusijos politikos, dėl pabėgėlių iš azijos ir afrikos 
antplūdžio ir dar tai, ką rašė a. zinovjevas apie neįvei-
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kiamus vakarų ir rytų šalių ekonominės padėties skir-
tumus: lietuva tebelieka lyg ir europą tebesivejanti jos 
kolonija9. pagaliau tautoms ir tautinėms valstybėms es 
narėms grėsmės kyla ir dėl sąjungos vadovybės politi-
kos, kuri vertina jas kaip atgyvenas ir kliūtis tolesniam 
tos sąjungos stiprinimui, jos veikimo efektyvumo didini-
mui. nors kur kas didesnė kliūtis tai integracijai, matyt, 
yra didžiulis gyvenimo lygio skirtumas tarp senųjų ir 
naujųjų es narių, o kartais – ir jų nelygiateisiškumas. ne-
paisydami to, es politikai dažnai kalba apie būtiną tautų 
suartėjimą, internacionalizmo reikšmę, nacionalizmo at-
gyvenas10. vadinasi, dešimtmečius skelbtas es veikimo 
principas „vienybė įvairovėje“ jau nebepopuliarus, todėl 
planuojama sąjungos parlamentą ateityje sudaryti ne iš 
valstybių narių, bet iš įvairių politinių partijų atstovų11, 
taip dar labiau apribojant tų narių suverenitetą. iš Briu-
selio pavojaus signalų tautinėms valstybėms ir tautoms 
ateina ir daugiau, apie tai dažnai rašo mūsų spauda.

tačiau visą kaltę suversti išorinėms priežastims būtų 
neteisinga ir nepraktiška – juk paveikti jas mūsų gali-
mybės ribotos. žinoma, reikia nuo jų gintis ar prie jų 
taikytis, kaip mūsų istorijoje ne kartą teko daryti. dabar 
kartais to pasigendame, pavyzdžiui, jau minėtos padė-
ties europos sąjungoje atveju: kritikos jai daug girdime, 
tačiau europos tautų vienybės idėja jokių abejonių kelti 
negali ir alternatyvos narystei šioje organizacijoje netu-
rime. todėl išeitis lieka viena: kartu su kitomis panašaus 
likimo valstybėmis ginti jų tautų interesus. tačiau tikro-
vėje matome ką kita: esame nuolankiausia es narė12. ir 
tai dar ne viskas. tyrimai parodė, kad mūsų piliečiai iš 
viso „menkai sieja europos integraciją su tautiškumo 
praradimo grėsmėmis. galima matyti, kad lietuviai iš 
esmės būtų linkę perduoti daugiau nacionalinės valsty-
bės galių europos sąjungai“13. girdime balsų, kad gelbėti 
mūsų tautą ir valstybę jau per vėlu arba kad nebus nieko 
bloga, jeigu jų ir neliks.

taigi vidinių išnykimo (ar savinaikos) priežasčių yra 
daug, tad reikia surasti būdų, kaip jas įveikti. juk dabar 
pavojai gresia vos ne visoms mažesnėms tautoms, o ko-
dėl mes žadame išnykti anksčiau už kitus? atsakymas į 
šį klausimą galimas tik vienas: vidinės kilmės priežas-
tys šiuo atveju daro didesnę įtaką, jos lemia. Kas tai per 
priežastys?

filosofas Krescencijus stoškus rašė: „jeigu iš kraš-
to žmonės bėga, tai tas kraštas prastai valdomas.“ Šią 
mintį patvirtina daugybė spaudos publikacijų, televizi-
jos laidų, kad mūsų valdžia abejinga tautos ir valstybės 
ateičiai, toleruoja šalyje įsigalėjusį politinį, ekonominį 
ir kultūrinį sąstingį. statistikai suskaičiavo, kad 1989–
2015 m. kultūros centrų lietuvoje sumažėjo nuo 1476 iki 
631. valdžia negarantuoja piliečiams didesnių uždarbių, 
nes nesugeba surinkti daugiau mokesčių ir perskirstyti 
didesnę šalyje sukuriamo Bvp dalį, nors tas Bvp išau-
go, valstybė nėra tokia neturtinga. ekonomistų nuomo-
ne, tai – viena svarbiausių masinės emigracijos, kuri jau 
dabar labai kenkia ir tautai, ir valstybei, jos ekonomikai 
ir kultūrai, priežasčių. tačiau mūsų besikeičianti valdžia 
dešimtmečius sugebėjo to nepastebėti, o kartais net ver-
tindavo kaip teigiamą reiškinį: tegul važiuoja – sugrįš 
protingesni. tai patvirtina ir 2012 m. parengta Lietuvos 

pažangos	 strategija-2030, kurios tikslas – pasiekti, kad 
2030 m. mūsų valstybė būtų tarp 10 pažangiausių es 
narių pagal gyvenimo kokybės indeksą, kai dabar ji yra 
arti sąrašo galo – 23 vietoje iš 28. vos paskelbta ji susi-
laukė labai aštrios mūsų mokslo žmonių kritikos, kad jos 
siekiai ir prioritetai mažai realūs, kad jos nepripažins nei 
pati valdžia, nei visuomenė, kad kartu su strategija ne-
pasiūlytas veiksmingas jos įgyvendinimo mechanizmas, 
todėl ji nebus įgyvendinta14. iš tiesų, nors buvo žadėta, 
kad „visuomenei bus nuolat atsiskaitoma už pasiektus 
rezultatus“, kol kas nei spauda, nei televizija, regis, vis 
dar nieko apie tai nepranešė – tai gal jų ir nėra? Buvo ir 
dar rimtesnių priekaištų, net kaltinimų šiam dokumen-
tui, kad tai „iš tiesų yra lietuvių tautos ir valstybės kelio 
visiško su(si)naikinimo ir išnykimo link gairės“15.

Būdinga, kad šis dokumentas, kaip ir ankstesnieji, 
pernelyg optimistinis, jame nė žodžio apie grėsmes tau-
tai ir valstybei, taigi nieko nepasakyta ir apie masinės 
emigracijos keliamą pavojų. turbūt todėl, kad jo autoriai 
kažkodėl įsitikinę, kad didžiojoje Britanijoje, airijoje, is-
panijoje, jav įsikūrę mūsų tautiečiai ir toliau galės sė-
kmingai dirbti lietuvos labui ir tai nėra prarastoji tautos 
dalis16. vargu ar kas nors tuo patikės ar taip bus – juk 
emigrantams (galima vadinti juos, tiesa, ne visus, ir trem-
tiniais) pakanka kitų rūpesčių, ir tėvynę jie, bent nemaža 
jų dalis, gali prisiminti kaip piktą pamotę, o ne motiną, 
kurią palikti teko laisva valia, bet ne savo noru.

dar vienas rimtas priekaištas valdžiai – istorikas an-
tanas tyla pasigenda „vyriausybės, kuri savo programo-
je būtų įrašiusi tikslą – stiprinti lietuvybę“17. iš tiesų ne 
vien darbo užmokesčio dydis lemia žmonių pasirinkimą 
išvažiuoti ar likti tėvynėje. Kažkur pasakyta, kad estijos 
nuostoliai dėl emigracijos tris kartus mažesni už mūsų, o 
juk uždarbiai nėra tiek pat kartų didesni. turbūt mums 
trūksta ir patriotizmo, ir kaip netrūks, kai iš jo viešai šai-
pomasi, esą patriotas – idiotas. reikėtų prisiminti ir ilgai 
su entuziazmu rengtą, bet taip ir neįgyvendintą tautinės 
mokyklos projektą: dabar, kaip rašo spauda, kai kurie 
mokytojai ragina savo mokinius bėgti iš lietuvos18.

dar girdime kaltinimus verslininkams dėl pelno ka-
tegorijos fetišizavimo19, o paprasčiau sakant, per didelio 
noro greitai praturtėti, dėmesio savo samdomų darbuo-
tojų reikalams stokos. netrūksta priekaištų ir žiniasklai-
dai, kad ji, vaikydamasi pelno, skelbia tik apie skandalus, 
nelaimes ir kitokias blogybes, nutylėdama tai, kas lietu-
voje yra gera, gražu. taip ji individą „demoralizuoja, iš-
muša jam iš po kojų pagrindą, paverčia kosminiu ar glo-
baliniu valkata, nebeturinčiu nei tėvynės, nei šaknų“20.

tai tikrai rimti ir pagrįsti kaltinimai ne tik žiniasklai-
dos vadams, bet ir žurnalistams. jų girdime ir kitiems 
mūsų inteligentijos atstovams, pirmiausia kai kuriems 
ekonomistams, kuriuos jų kolega povilas gylys vadina 
rinkos fundamentalistais. jų supratimu, kiekviena vals-
tybė – vien blogis, našta jos piliečiams, todėl lietuviams 
valstybės nereikia. Blogiausia, kad į jų įtaką tuoj po ne-
priklausomybės atkūrimo pateko ir dalis žiniasklaidos, 
politinių partijų, net valdžios žmonių. todėl, p. gylio 
nuomone, rinkos fundamentalistams ir jų šalininkams 
tenka didelė kaltės dalis dėl mūsų bėdų – skurdo, silpnos 
valstybės21, ir sunku būtų tai paneigti.
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ne mažiau pretenzijų yra ir istorijos mokslo atsto-
vams. tarp jų yra tokių, kurie plauna pamatus po savo 
valstybe. tai daroma reiškiant abejonių, ar teisėtai mūsų 
valstybei priklauso vilnius ir Klaipėda22, taip pat skel-
biant, kad „tauta yra daugiau tikėjimo, o ne mokslinio 
mąstymo kūrinys“, kad „mokslinis mąstymas šalina 
tautą“23. o „tautinės nepriklausomybės siekis nevertas 
laisvės vardo“, „tautinė valstybė prarado savo aktualu-
mą ir turi būti pakeista kita, kosmopolitine gyvenimo 
forma“24. matyt, mūsų istorikams pritariant, mokesčių 
mokėtojų pinigais remiamas knygų, šmeižiančių mūsų 
praeitį, klaidinančių skaitytojus išleidimas. pavyzdžiui, 
lenkų rašytojo józefo mackiewicziaus, kuris tvirtina, 
kad 1918 m. lietuvos taryba norėjo prijungti lietuvą 
prie vokietijos, kad „lietuva niekada vilniaus nenorė-
jo“, o 1939 m. spalį „jos atstovai per derybas su sovietų 
sąjunga maskvoje stengėsi išsisukti nuo siūlomo vil-
niaus perdavimo“25. tokias idėjas galima vertinti įvairiai: 
kaip „euroentuziazmą“ ar net servilizmą – polinkį nuo-
laidžiauti, pataikauti, įsiteikti galingesniems, netikusį 
mūsų tautinio būdo bruožą, kurį, bene paveldėtą iš bau-
džiavos laikų, dar tarpukariu kritikavo stasys Šalkaus-
kis, ragino jo atsikratyti. tačiau atrodo, kad šią silpnybę 
tebeturime, ji ir šiandien mums kenkia, kai vėl reikia 
ginti tautos teises, lietuvybę, nes „pataikavimas mažina 
ir žmogaus, ir tautos atsparą“26. nes „kūdikiškas sveti-
mų kultūrų mėgdžiojimas, deja, lėmė, o šiuo metu lemia 
ypač pražūtingai, lietuvių ideologinį naivumą, išryškė-
jantį visokiais paranojiškais siekiais „būti europiečiais“, 
„globalizuotis“, „tapti tolerantiškiems“27.

iš tiesų, kaip galime neigti, nuvertinti tautas ir tautiš-
kumą, kai žinome aiškius tautų skiriamuosius bruožus, 
kurių, regis, niekas neginčija; tai pirmiausia kalba, istorija, 
tautinė kultūra. maža to, tauta labai reikalinga žmogui ir 
žmonijai, nes ji „iš visų pusių apsiaučia individą, papildo 
jo asmens buitį ir pateikia sąlygas pilnutiniam jo gyveni-
mui. atskiras individas savo vienatvėje nepajėgia nieko 
pakelti į aukštesnį laipsnį – nei religijos, nei mokslo, nei 
meno. Kad šitie civilizacijos vaisiai susikurtų ir prinoktų, 
reikalingas sutelktinis darbas žmonių, kuriuos jungia ben-
dras supratimas, ką gali pagaminti tik fizinis ir psichinis 
giminingumas“28. nemanau, kad šios s. Šalkauskio min-
tys jau paseno. tikiuosi, kad čia tiks priminti dar vieną 
filosofo idėją, kad tauta yra individo ir žmonijos tarpinin-
kas, padeda palaikyti ryšius su ja29, o ne izoliuoja, truk-
do tam, kaip dabar neretai teigiama. todėl tautiškumas, 
patriotizmas tebėra reikalingi ir šiandien, kai tautų tar-
pusavio ryšiai tapo kur kas intensyvesni nei XX amžiuje.

pagaliau neigti tautų vaidmenį neleidžia visa mūsų 
tautinio judėjimo istorija, knygnešių, savanorių žygiai 
ir žinomi pavyzdžiai, kaip mūsų žmonės dešimtmečius 
gynė, išsaugojo savo tautinę tapatybę rusijoje – 1863 m. 
sukilėlių ainiai, ištremti prie volgos, kaip jie gynė ir te-
begina gervėčiuose, pelesoje (Baltarusijoje) ar punske, 
lenkijoje. verta prisiminti ir tai, ką rašė vydūnas: „tau-
tiškumas yra būties turinys, tuo tarpu apie žmoniją be 
išlygų to nepasakysi: ji tegali reikštis kokios nors tautos 
pavidalu. tautiškumas nuo neatmenamų laikų pereina 
iš kartos į kartą kaip gyvenimo vertybė, vis labiau per-
smelkiama žmoniškumo“30.

a d o m a s  m at u l i a u s K a s . Kylantys bokštai, šilkografija, 17,5x17,5 cm, 2015
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galimas ir kitas bandymų „nurašyti“ tautas ir tauti-
nes valstybes aiškinimas: tai idėjinė painiava, krizė ne tik 
žmonių kišenėse, bet ir jų mąstyme. mat šių dienų moks-
linėje literatūroje randame ir visai priešingų teiginių, 
kartais net tose pačiose knygose, pavyzdžiui: „tik tauti-
nė valstybė visai lietuvių tautai leido įsitraukti į politinį 
gyvenimą“, o „ten, kur nėra tvirtos tautinės savivokos, 
neišvengiamai kyla demokratijos problemų“31. rašoma, 
kad ši taisyklė tebegalioja: „tautos ir valstybės ryšys yra 
abipusis, šiuolaikinė valstybė yra neįmanoma be tautos, 
kaip vieningos, bendrais simboliais, vaizdiniais ir žen-
klais susaistytos bendruomenės“32. ir dar: „tauta yra 
lietuvos valstybės pagrindas. ji yra reikšmingiausias 
moderniojo demokratinio mąstymo kūdikis, į politinio 
gyvenimo areną atėjęs kartu su pilietinių teisių visiems 
piliečiams reikalavimais“33. iš tiesų demokratijos prover-
žis kadaise XiX a. visai neatsitiktinai sutapo su tautinių 
judėjimų paplitimu rytų ir vidurio europos šalyse. to-
dėl, kaip anksčiau, taip ir dabar, tik tauta gali būti visa-
vertis demokratinės valstybės šeimininkas, suverenas, 
„be bendros tautos valios, kurią sudaro visi tautos pilie-
čiai, neįmanoma pagrįsti nei šiuolaikinės demokratijos, 
nei valstybingumo“34. ar ne todėl kol kas taip ir nerastas 
tautinės valstybės pakaitalas, kad tautos niekur nedingo, 
jos gyvybingos, reikalingos ir taip pat nėra kuo jas pa-
keisti, „europiečių“ tautą kurti nesiseka?

tačiau grįžkime prie svarbiausios temos – bandymų 
pagerinti padėtį mūsų šalyje. programos, strategijos – tai 
daugiau valdžios iniciatyva, jos pastangos. o ką tautai ir 
valstybei gelbėti nuveikė mūsų visuomenė, kuriai demo-
kratijos sąlygomis tenka labai svarbus vaidmuo? deja, 
taip pat beveik nieko, ji laikėsi pasyviai. ir tai lėmė, ma-
nau, visų pirma vienybės joje stoka, senokai jaučiamas 
susiskaldymas. Kadaise 1988 m. lietuvos sąjūdis buvo 
paskelbęs vienybės, tarpusavio pasitikėjimo šūkius ir 
sėkmingai juos įgyvendino – pakaks prisiminti tik Balti-
jos kelią. tačiau vėliau „jis toleravo (o ne sykį ir skatino) 
lietuvos žmonių supriešinimą“35. tas pat, tik kitų jėgų 
iniciatyva tęsiasi ir mūsų dienomis, juodinant visiems 
žinomus, pripažintus tautos autoritetus, šviesuolius, pa-
vyzdžiui, j. Basanavičių ar just. marcinkevičių, dar nese-
niai vadintą sąjūdžio vėliavnešiu. turbūt todėl 2010 m. 
tik 11 proc. mūsų piliečių dalyvavo visuomeninių orga-
nizacijų ir judėjimų veikloje. o juk nedidelės tautos ne-
ramiais laikais gali tikėtis išlikti tik būdamos vieningos 
ir visuomeniškai aktyvios.

tiesa, būta iniciatyvų, bandymų išjudinti, suak-
tyvinti gyventojus. pavyzdžiui, iš venesuelos sugrįžęs 
energingas verslininkas, karštas lietuvos patriotas, en-
tuziastas gediminas orentas, nepaisant senyvo amžiaus, 
buvo užsimojęs organizuoti platų visuomeninį judėji-
mą, pavadintą sambūriu, bandęs tam pasitelkti ir valdą 
adamkų, būsimą prezidentą, dar gyvenusį jav. teko 
dalyvauti 1996 m. birželį vilniuje vykusioje steigiamo-
joje sambūrio konferencijoje, kurioje buvo atstovų iš 
visos lietuvos, iš viso 300 ar 400 žmonių. joje išrinkta 
27 asmenų taryba, priimti judėjimo programos metme-
nys, svarbiausias jos tikslas – įveikti „gilią socialinę ir 
ekonominę krizę bei teisinę netvarką“36. deja, sambūris 
netrukus išnyko nieko nenuveikęs. Buvo panašių inicia-

tyvų ir daugiau, bet visos jos užgeso be rezultatų. mūsų 
visuomenė rimtų trūkumų valstybėje šalinimo, emigra-
cijos ir kitų grėsmių klausimais buvo pasyvi. tiesa, ji 
reiškė savo pretenzijas, net pasipiktinimą esama padė-
timi spaudoje, televizijoje, bet dalyvauti kokioje nors 
organizuotoje veikloje tai padėčiai gerinti, įkurti naują 
sąjūdį nenorėjo. Kodėl? gal todėl, kad laikai buvo jau 
kiti, nebuvo revoliucinės 1988–1990 m. situacijos, įsiūba-
vusius ne tik Kremliaus imperiją, bet ir visą vadinamąjį 
socialistinį lagerį, ir iniciatoriams parako, organizacinių 
sugebėjimų nepakako.

savo susirūpinimą dėl tautos ir valstybės ateities 
mūsų visuomenė vėl aktyviai ėmė reikšti tik apie 2015–
2016 metus, kai įvyko keletas renginių seime, mokslų 
akademijoje ir kitur. galbūt tai padėjo, ir tada net vyriau-
sybė suprato, kad greitai valstybėje liks tik pensininkai, o 
kas dirbs ir mokės mokesčius? todėl, kaip pranešė spau-
da, „keturios ministerijos – ūkio, Švietimo ir mokslo, so-
cialinės apsaugos ir darbo bei vidaus reikalų – per mė-
nesį įpareigotos sujungti savo planus ir parengti bendrą 
planą, kaip kovoti su emigracija... susitikimai, skirti emi-
gracijos problemoms spręsti, vyks kartą per ketvirtį“37.

iniciatyvų taisyti, keisti padėtį valstybėje atsirado ir 
daugiau, iš valdžios žmonių ir iš visuomenės. 2016 m. 
sausio 14 d. rolandas paksas per spaudą kreipėsi į lie-
tuvos tautą, skelbdamas, kad negalima tylėti ir pasyviai 
stebėti, kaip nyksta lietuva, ragindamas „visus geros 
valios žmones, politines ir visuomenines organizacijas 
kartu jungtis už tikrai nepriklausomą, demokratiniais 
pagrindais sutvarkytą, socialiai jautrią ir solidarią, tei-
singumu ir žmogiškumu grindžiamą valstybę“38. įsikū-
rusio pilietinio sambūrio nacionalinio komiteto Kad Lie
tuva	neišsivaikščiotų valdyba paragino prezidentę, seimą 
ir vyriausybę neatidėliotinai imtis šalies demografinės 
būklės atkūrimo programos rengimo ir įgyvendinimo. 
2016 m. balandžio 18 d. prezidentūra, sukvietusi savival-
dybių merus, nevyriausybinių organizacijų, bendruome-
nių, Bažnyčios ir verslo atstovus, paskelbė kampanijos 
Už	 saugią	 Lietuvą startą, ragindama bendromis jėgomis 
kovoti prieš savižudybes, girtavimus, žudynes. tačiau 
drąsiausius, plačiausius užmojus paskelbė 2016 m. sau-
sio 16 d. susibūręs inteligentijos visuomeninis judėjimas 
(taip, matyt, būtų galima jį pavadinti) – vilniaus foru-
mas. tada jis paskelbė ir savo programinį dokumentą – 
deklaraciją Į	tautos	ir	valstybės	atsinaujinimą. joje pabrėžta, 
kad „lietuva žengia į naują, neabejotinai vieną sunkiau-
sių ir pavojingiausių savo ilgaamžės istorijos tarpsnį“, 
pateikta mūsų padėties, bėdų ir grėsmių bei jų priežasčių 
analizė, nurodytos kryptys, kuriomis žengiant būtų ga-
lima sustiprinti mūsų tautą ir valstybę, joms atsinaujin-
ti. tai lietuvos istorijos ir kultūros paveldo saugojimas, 
visuomenės tautinės ir politinės sąmonės gaivinimas, 
ugdymas, aktyvus jos dalyvavimas visuomeniniame, 
politiniame gyvenime39.

labai norėtųsi patikėti, kad visos šios geranoriškos 
iniciatyvos bus sėkmingai įgyvendintos, bet abejonių dėl 
to kyla nemažai. visų pirma todėl, kad nepasitenkinimas 
savo valstybe, skurdas, girtavimas, savižudybės, masinė 
emigracija – tai, manau, viena problema, didžiulė ir sudė-
tinga, sisteminė. tai lietuvos, mūsų tautos ateities, jos 



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 6 ,  N R .  3  ( 5 9 6 )  43

išgyvenimo XXi a. grėsmių sąlygomis problema, ir dar 
įsisenėjusi, ilgai vilkinama ir nesprendžiama. tačiau ko-
dėl ją norima spręsti ne bendromis tautos ir valstybės 
jėgomis, o jas suskaldžius į kelias, gal net konkuruojan-
čias dalis?

antra, manau, kad visų šių kampanijų iniciatoriai ir 
dalyviai – patriotai, entuziastai vis dėlto neįvertina prieš 
juos esančių kliūčių galybės. tai biurokratinio aparato 
abejingumas, priešiškumas naujoms idėjoms, ypač atei-
nančioms „iš apačios“, ir mūsų visuomenės pasyvumas 
(viena svarbiausių jo priežasčių – vis tas pat servilizmas, 
paklusnumas, nuolankumas), taip pat jos neorganizuo-
tumas, susiskaldymas. tokiais atvejais sakoma: didelės 
ambicijos, bet mažai amunicijos.

Kur jos gauti? pajudinti iš mirties taško, o gal ir iš-
spręsti tą didžiulę problemą būtų pajėgus tik labai pla-
taus masto, gerai organizuotas, visą tautą įtraukiantis į 
tikslingą veiklą, valstybės remiamas visuomeninis judė-
jimas, kuris paverstų tautos ir valstybės atsinaujinimą 
nacionaline idėja. Kas tai per dalykas? apie tai rašo vik-
torija daujotytė: „nacionalinė idėja turi ženklinti bendrą 
rūpestį, bendras priskirtis ir paskirtis – telkti, kreipti 
bendruomenės energiją svarbiausiomis kryptimis... pa-
grindinė, didi, nemari mūsų nacionalinė idėja tebėra ta 
pati – neprikausoma lietuva, lietuvos valstybė, jos bu-
vimas, išlikimas ir grėsmės sąlygomis.“40

reikia pridurti, kad savo XX a. istorijoje mes turėjo-
me ryškų sėkmingo nacionalinės idėjos panaudojimo pa-
vyzdį – tai bendra mūsų valdžios ir visuomenės kova dėl 

prarasto sostinės susigrąžinimo 1920–1939 metais. apie 
šią vertingą patirtį turime nemažai literatūros41, teko ir 
man apie tai rašyti42, todėl čia pakaks tik trumpai kai 
ką priminti. Štai kas buvo svarbiausia, būdingiausia tai 
kovai, kas pavertė jos tikslą tikra nacionaline idėja, kas 
ypač daug padėjo, kad tas tikslas, kuris net šiandien kai 
kuriems istorikams atrodo nerealus, patetiškas (?!)43, vis 
dėlto buvo pasiektas.

pirma, įvairių krašto tautybių gyventojų (išskyrus, 
tiesa, lenkus), įvairių religijų ir politinių pažiūrų, įvairių 
socialinių sluoksnių ir amžiaus grupių – nuo pradinu-
kų iki pensininkų, vyrų ir moterų, įtraukimas į kovą; 
visuotinė jų mobilizacija ne valdžios įsakymais, o agita-
cija, propaganda (gerąja šio žodžio prasme) per spaudą, 
radiją, mokyklas, per masinius renginius, visuomenines 
organizacijas. antra, vieningos valdžios ir visuomenės 
pastangos, kiekvienai iš jų dirbant savo darbą, bet su-
tartinai siekiant bendro, svarbaus tikslo – pasirodo, tai 
įmanoma net ne visai demokratinėje valstybėje. trečia, 
mūsų tėvų ir senelių idealizmas, pasišventimas ir atkak-
lumas, ištvermė, nepaisant aukų ir nuostolių.

Būtina pabrėžti, kad taip galėjo vykti tik tautinėje 
valstybėje, jai tvirtai priešinantis galingiausių europos 
valstybių, tautų sąjungos spaudimui, net kaimynų lat-
vių, estų raginimui atsižadėti vilniaus, jį užmiršti, esą 
taip bus lengviau, ramiau gyventi... gal taip ir būtų buvę, 
bet mūsų protėviai tų patarimų nepaklausė, nepasidavė, 
todėl jiems padėjo ir istorinės aplinkybės. ir šiandien ge-
dimino miestas yra mūsų valstybės sostinė, lietuviškas 

a d o m a s  m at u l i a u s K a s . Miesto raktai, šilkografija, 17,5x17,5 cm, 2015
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miestas, o ne lenkijos vaivadijos centras, kaip buvo kurį 
laiką, ne Baltarusijos sostinė, kaip galėjo būti.

taigi iš savo netolimos praeities turime ryškių pa-
vyzdžių, patirties, kaip, regis, ir beviltiškoje padėtyje 
galima rasti išeitį įtempus visas jėgas, mobilizavus žmo-
nes. dabar prieš mus yra iškilusi ne menkesnė proble-
ma, kokia buvo tarpukariu. ir išteklių jai spręsti vis dėlto 
turime daugiau – savo valstybę, demokratinę, su dides-
nėmis galimybėmis, gausią inteligentiją, pagaliau kur 
kas turtingesnę istorinę atmintį, kuria galime pasiremti. 
tačiau kai ko ir trūksta, ypač jei lygintume su tarpuka-
rio lietuvos laikais: vienybės, patriotizmo, moralinių 
autoritetų, galingų patriotinių organizacijų – inteligen-
tijos, verslininkų, jaunimo, pensininkų ir kitokių, ne tik 
mūsų tautiečių, bet ir kitų tautybių valstybės piliečių. 
trūksta didesnio valdžios aktyvumo ir tvirtumo ginant 
tautos interesus šalies viduje ir už jos ribų – santykiuose 
su kaimynais, europos sąjungoje, patriotinio auklėjimo 
visose mokyklose – nuo pradinių iki aukštųjų. labai pa-
sigendame ir patriotinės žiniasklaidos, ypač tokios dabar 
galingos televizijos, Katalikų Bažnyčios paramos44, kuri 
buvo tokia veiksminga ir XiX a. antroje pusėje, ir tarpu-
kariu. trumpai sakant, mums dabar aiškiai trūksta to, 
ką p. gylys vadina socialiniu kapitalu – bendruomenės 
gebėjimo veikti išvien dėl bendro tikslo45. ir dar nepa-
kanka valstybės dėmesio natūraliai, tradicinei šeimai – 
net tarptautinis valiutos fondas ragina lietuvos valdžią 
susirūpinti demografine valstybės padėtimi46.

galbūt šis mūsų trūkumų sąrašas ir ginčytinas, be 
to, reikia pabrėžti, kad kopijuoti, pakartoti 1920–1939 m. 
patirtį neįmanoma ir nebūtina. tačiau šio to pasimoky-
ti iš jos, manau, verta, nes aišku, kad radikalus tautos 
ir valstybės stiprinimas, jų atnaujinimas niekada nebus 
lengvas, greitas ir pigus procesas. ypač todėl, kad mūsų 
visuomenėje viešpatauja nusivylimas savąja valstybe, 
pesimizmas, apatija. seniai nebeturime revoliucinės situ-
acijos, kuri buvo 1988–1989 m., sąjūdžio laikais, kuriuos 
taip pat galime vadinti nacionalinės idėjos įgyvendini-
mu. ar pavyktų vėl tokią situaciją sukurti, daug ką naujo 
organizuoti, išsiugdyti?

tačiau vargu ar kitas kelias dabar galėtų atsirasti, kai 
esame kritiškoje būklėje, bet tikrai norime to, kas įrašyta 
(poeto justino marcinkevičiaus plunksna) mūsų Kons-
titucijoje – įkūnyti „prigimtinę žmogaus ir tautos teisę 
laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – ne-
priklausomoje lietuvos valstybėje“. ir tikrai ne mums, 
lietuviams, vieniems ši problema šiandien rūpi. estai 
tokį patį siekį įrašė savo Konstitucijoje, tik gal tiksliau, 
konkrečiau – išsaugoti tautą47, nors jų reikalai šioje sri-
tyje dabar geresni nei mūsų. tačiau ne taip seniai, 1940–
1990 m., estų padėtis buvo daug prastesnė dėl migrantų 
iš rytų antplūdžio, todėl jie pasimokė ir XXi a. pavojus 
sutiko geriau pasirengę juos atremti. gal dėl to girdime 
iš jų ir tokių nemalonių mūsų ausims kalbų: „mes visuo-
met išgyvename, kad beveik neturime istorijos, o jūs tu-
rite tokią didžią ir šlovingą istoriją, buvote tokie didingi, 
o dabar nedarote nieko kito, tik skundžiatės. žinokit, nė 
vienas estas nepasakys, kad jo tėvynė prasta šalis, kad 

ten gyventi bloga (net jeigu iš tiesų ir nelengva), nes na-
cionalinis orumas mums šitaip elgtis neleidžia. atrodo, 
kad esate praradę tautinį orumą.“48

tačiau juk tai daugiau ar mažiau tiesa, todėl toliau 
laukti, svyruoti ir dejuoti nebeturime teisės. reikia veik-
ti nepasiduodant pesimizmui, nepamirštant paprastos 
taisyklės, kurią patvirtino ir mūsų istorija: kai žmonės 
sąmoningi, organizuoti, žino, kad ką nors labai, būtinai 
reikia padaryti, jie įveikia, regis, neįveikiamas kliūtis, 
daro stebuklus. tokia būtų svarbiausia išvada – siūly-
mas pasiginčyti, pamąstyti, nors daug laiko tam turbūt 
jau nebeliko. Kad tik nepavėluotume...
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Į vakariją

Kadaise
prieš tuntą
rusenančių metų,
kur epušės
blykčioja balsvos 
šviesiąja lapų puse,
kur polaidžio vandenys
riba po medžiais, –
sustojau 
lyg įbestas žemėn.
Kraštovaizdis,
einant į Grūstę, 
rūstesnis tuojau už Sedos.
Iškilus į šventę Marijos,
kadai Magdalenos,
į šventę, kuri
lyg vaiski melsvuma
virš Pagardės kaimo
per Kalnus viršum Kalvarijos.
Rasa vakarinė tarytum giesmė,
tarytum malda nuosekli.
Toks keistas viršus 
Alsėdžių aikštės,
taip nusmelkia lyg aidesys
miestelis Barstyčių,
paskui – Ylakių. 
Mosėdžio akmenys 
grimzta į vakariją, 
kaip šiaurės šviesa – jūron.
Vienišas Skuodas migloj,
įkūnytas žodyje Tai.

Kaip Bartuvos upė – 
negrįžta.

v y t a u t a s  S t u l p i n a s

Speigas

Treti metai
soste sėdėjo speigas. 
Buvo ką tik po karo.
Šaižiai pokšėjo
priemiesčio tvoros.
Tada dar turėjai garbės
būti negimęs.
Ilgai taip netruko.

Nuo Parnidžio kopos

Be laiko 
nebūtų erdvės, –
kur štapelis, ten
ir kartūnas.

Sėdžiu 
kupra į marias
ir žvelgiu tiesiai į jūrą.

dionizo poškos premijos laureatas – Poezijos	pavasaris	2014, 
Bijotai. r i m o s  n o r v i l i e n ės  nuotrauka
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Motiejaus Valančiaus  
skrydis virš Kalvarijos

Lygiai kaip šiandien, lapkričio šeštą,
prieš porą šimtų Viešpaties metų,
sodiečių sūnus iš pačių Nasrėnų
tarės pateksiąs į dangų.

Vėjas pūtė apstybės ragą,
su sniegu ir lietum artėjo audra,
viesulas, dūmęs į kalną,
pagavo vaikigalį prie koplyčios,
įsitvėrusį drobe apsiūtą skėtį
abiem rankom, pakėlė į orą
ir tintalai tintalai nuskraidino
virš tilto, nunešė virš upės, 
pakėlė padangėn virš karčemos,
kurioje po senovei –
drūtasis vanduo.

Praskrido tūkstančius žingsnių
lig šventojo Jono kalno,
kol viesulas mat susiprato
perdėm užsiplėšęs
ir užbloškė vaikį už koplyčios,
kad – paskraidintas
parasoliu ir nusigandęs –
pataptų ir būtų Ganytojas,
saulei pakumpus į tamsą –
Žemaičių piemuo.

Skambalas po pietų
pašaukė į mokyklą,
o Valančių Motiejus
tarės pateksiąs tiesiai į dangų.

Saulė spindi žemai,
šaltame vandeny.
Kaip esti bijantiems aukščio,
kad jie ne juokais
nebegali neskristi?

Saulė spindi žemai ir blausiai.
Nusileidęs nuo kalno
ir, regėdamas skrydį,
kelies į paauglio metus:
krauni vežiman mantą,
paragini Žaibą žodžiu,
botagu ir dardi sparčia žingine.

2015, lapkričio 6

Linksmos žuvys

                                 Pagal Otą Pavelą

Jei nori būti laimingas valandą – nusigerk.
Jei nori būti laimingas tris dienas – vesk.
Jei nori būti laimingas visą gyvenimą – išmok žvejoti.

Gana, kad kimba, 
pro šalį teka ežeras,
už jo žaliuoja miškas, o jame,
irgi laimingi, rėkauja kėkštai,
loja usūriniai šunys.

Šen – erškėtis, tenai – sekluma.
Pukšnoji girdėtos melodijos pypkę.
Mojuoji,
užmeti, 
ištrauki,
gaudai linksmas žuvis.
Mojuoji, 
užmeti,
trūkteli meškerę
su aukšle į dangų
ir visai 
visai 
visai
visai negalvoji
apie slieko gyvybę.

Pasikalbėjimas vienu balsu

– Temsta.
– Aš pratęs valties gale prie tamsos.
– Vėjas tolydžio banguoja ant vandens. 
– Sūkuriai – iškart po kelis.
– Nuolankios atšlaitės leidžias į tyrą lauką.
– Pavėsiai, tolymės, vakarijos – lyg įtarimai,         
panašu, kad tai knygos.
– Noris sėdėti prie stalo ir užsnūsti, 
padėjus galvą ant rankų.
– Su ežeru sutariau gerai.
– Kol nerašei balsiai, kaip šį rytą, vienu balsu,
septyniolika metų buvai bežadis.
– Buvau alkanas.
– Jėgos iš nevilties?
– Ne, iš ramaus būdo. Kartais visai 
visai ramaus.
– Ką liejai vakar?
– Violetą. Eina jis po galais,
šių dienų violetas.
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Aukštybėje švokščiant 
medžių viršūnėms

Vos prašvinta, 
kaipmat temsta.
Nubrauki sniegą nuo suolo.
Šykštus gęsta skliautas 
toli vakaruos. Spalis, 
lapkričio brolis, ir gruodis –
itin skersvėjuoti.
Sausis, vasaris – dvyniai.
Tos altanos,
iš ąžuolo išskobtos
drūto, stovėjo ramiai
ir tebestovi šalia 
viena kitos. 
Kaip stovėjusios.
Uršulės ir Dionizo 
vardais
pavadintos. 

Baltaisiais miškais
norėtum pareiti prieš aušrą.
Lyg stabmeldystės laikais
gaudėja sambrėškis
dar prieš pietus. 
Teatlygina Dausos visiems,
kas linki glaudžiančio aido, –
nors valandėlę sustojusiems
šičia, Bardžiuos ir Bijotuos.

Nebūk paslaptingas,
nesistebėk.
Tankiausiai Baublius
lanko debesys, vėjas, 
tolymės.

Baltaisiais miškais...

Oracija

Baikim skrabėt
gulsčiais žodžiais,
sakiniai balzgani kaip kazlėkai.
Verčiau pasėdėkim prie šaržų
sausa adata.
Sunkus jūsų būdas, patamsiai.
Užklumpat iš pasalų.
Niekur nebuvo po saule
nieko labiau elegantiško
už saiką.

Ką, krepšingalviai 
sėbrai, velnio vabalai,
laigot po eterį.
Liaukitės laigę, krupiai,
imkitės darbo.
Kam tos pozos,
aptakios povyzos,
kam tas riestas patosas?
Jei liežuvaut, 
tegu liežuvauja ugnis po pakura.
Niekdarys visada niekdarys,
net aukštyn kojom.

Vakar sutikau senbuvį,
sausą it pintis.
Jisai dar iš tolo:
– Kaip tau atrodo?
Ir stabdo, pričiupęs skverną.
– Gyvulystė, – sakau. – Gyvulystė.
– Taigi, brol, galvijai.

Dangus pašėlusiai aukštas.
Sutvinkčioja ežero lygis.

Vargu

Ką ketinai pasakyt – 
pasakei. Turėjai apstybę laiko.
Šaltenio vanduo iš po gluosnių
tekėjo per pievą.
Gyvenimo pusėn.
Amžiną atilsį uosių alėjai
ir šalteniui. Amžiną –
kamino dūmui.
Dieną, kurios stigo,
kažkas atsisuka, –
nueina lėtai,
sunkiais žingsniais.

Žvyrės lizdas vietoj versmės,
sausas šaltinis, vasaros karštis.
Širšės lekia iš urvo. 
Kieno tas pasiutęs skalikas?

Ant žardienos gelda
dienai mazgot.
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šių metų balandžio 28 d. lietuvos aukščiausiasis 
teismas nutarė: „palikti vilniaus apygardos teismo 
civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. 

spalio 2 d. nutartį nepakeistą.“ tasai savo ruožtu buvo 
nutaręs „palikti iš esmės nepakeistą“ vilniaus miesto 
apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartį. išvertus 
į mūsų – kultūrininkų – kalbą, tai reiškia, kad vilniaus 
miesto savivaldybė atima iš lietuvos Žinijos draugijos 
panaudos sutartimi suteiktas patalpas, šioji turi išsi-
kraustyti iš savo istorinės būstinės vilniaus g. 22 ir nu-
traukti visų savo diskusijų klubų (tarp jų ir Naujosios 
Romuvos), kalbų kursų, vaikų ir senjorų būrelių ir kitokią 
kultūrinę bei švietėjišką veiklą; tolesnis žinijos likimas 
kol kas neaiškus... vilniaus miesto savivaldybė, atgavusi 
savo turtą, ketina jį „parduoti viešojo aukciono būdu“ ir 
gautas lėšas panaudoti... na, tarkime, kilniems tikslams – 
žinome juk, kad savivaldybė turi aibę tokių tikslų, bet 

a n d r i u s  k o n i c k i s

žinių subnuomininkių 
galas
Prisiminimai, įspūdžiai, dokumentai

kaip iš tikrųjų bus panaudotos lėšos, kol kas neaišku. 
aišku šiandien tik viena: pusantrų metų trukęs savi-
valdybės ir Žinijos bylinėjimosi maratonas baigtas. pats 
savaime jis yra nepaprastai reikšmingas vilniaus, netgi 
apskritai – lietuvos, kultūros istorijos įvykis. Naujoji Ro
muva, neįstengusi padėti Žinijai išsaugoti savo šaunias 
patalpas, imasi dabar tiesioginės savo pareigos: užfik-
suoti šį įvykį ir pristatyti kultūros istorija besidomin-
tiems skaitytojams. gal kada nors ateityje jis patrauks 
rimtesnių kultūros istorikų dėmesį, o šįsyk prisiminkime 
ir pasvarstykime bent kai kurias detales.

leisčiau sau pradėti nuo žiupsnelio asmeninių pri-
siminimų. 1998 metų rudenį kartu su arvydu juozaičiu 
(du Naujosios Romuvos redaktoriai) aplankėme Žinijos 
draugijos pirmininką saulių Kanišauską ir susitarėme 
dėl bendros kultūrinės veiklos. taip, galima sakyti, ra-
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dosi Naujosios Romuvos klubas Žinijoje. pradėjome nuo 
diskusijų, paskui ėmėme rengti poezijos vakarus, knygų 
pristatymus ir aptarimus, susitikimus su mokslininkais 
ir menininkais. graži ir prasminga veikla, nuoširdus ir 
malonus bendravimas. Kartais, jeigu pauzė tarp mūsų 
renginių užtrukdavo, mielos Žinijos moterys paskambin-
davo ir švelniai primindavo, kad seniai mūsų nematė. 
Klubas įgijo tam tikrą autoritetą Žinijos bendruomenėje, 
tad 2009 metais buvau pakviestas į draugijos suvažia-
vimą ir gana netikėtai (bent jau man pačiam) buvau iš-
rinktas į naują Žinijos tarybą. Kad ir kaip būtų keista, čia 
prasidėjo kažkoks santykių atšalimas. renginiai pama-
žu vykdavo, bet neprisimenu, kad būčiau dažnai kvie-
čiamas į tarybos posėdžius, draugijos reikalai kažkaip 
nutolo, nelabai žinojau, kas iš tikrųjų Žinijoje vyksta. Bet 
štai 2013-ųjų vasarą taryba buvo sukviesta paskelbus 
aliarmą ir sužinojome, kad Žinijos pirmininkas vydutis 
Šereika porą metų labiau tvarkė savo reikalus, o ne drau-
gijos, taip kad pasigedome net kai kurių viešojo naudoji-
mo baldų... po sunkių ir itin nemalonių svarstymų teko 
su pirmininku atsisveikinti, nauja draugijos vadove iš-
rinkome entuziastingą ekonomistę tatjaną simaškienę ir 
prasidėjo, sakyčiau, tikras Žinijos renesansas. suintensy-
vėjo ir Naujosios Romuvos klubo veikla: gerokai įvairesni 
kultūros renginiai ir tam tikra naujovė – meno parodos. 
Klubas Gaublys ėmė kviesti į diskusijas žinomiausius 
šalies politikus (algirdą Butkevičių, juozą oleką); Pozi
tyvistų klubas moko žmones bendrauti, padeda rūpintis 
psichiniu ir dvasiniu savo sveikatingumu; moterų klubas 
Šviesa bando savaip suvokti moteriškumą, ieško moters 
pašaukimo ir... mokosi įvairiais būdais kepti picą. atsira-
do net tokia įdomi akcija – Senjorų	arbatos	valandėlė: kiek-
vieną dieną garbaus amžiaus žmonės gali tarpusavyje 
pabendrauti, pasidalyti įspūdžiais ir idėjomis, pavartyti 
periodinius leidinius, o kartą per savaitę jiems organi-
zuojamos paskaitos, diskusijos, susitikimai su įdomiais 
kultūros ir visuomenės veikėjais. Kone kasdien maty-
davau Žinijos koridoriuose gana triukšmingą komandą 

vaikų arba ramiai besišnekučiuojančias jų mamytes, kol 
maži Liūtukai, Pelėdžiukai ar pepės ilgakojinės bičiuliai 
bendrauja klasėse su savo mokytojais.

ir štai 2014-ųjų rudenį draugijos pirmininkė praneša, 
kad vilniaus miesto savivaldybė iškėlė Žinijai teisminę 
bylą ir ketina atimti panaudai suteiktas patalpas. pagrin-
dinės patalpų savininkės pretenzijos: Žinija suteiktose 
patalpose nevykdo jokios veiklos, jų neprižiūri ir – bai-
siausia – perduoda jas naudotis tretiesiems asmenims, 
t. y. klubams. taip, žinojome, kad po įspūdingų buvusio 
pirmininko „gastrolių“ draugija buvo įklimpusi į skolas, 
bet šitoks Žinijos klubų veiklos įvertinimas mums, švel-
niai tariant, sukėlė didžiulę nuostabą. 2015 m. vasario 
17 d. kartu su Gaublio klubo vadovu leopoldu tarakevi-
čiumi buvome pakviesti į teismą liudyti apie savo veiklą. 
tai, reikia prisipažinti, buvo pirmas mano gyvenime ap-
silankymas teisme – anksčiau, ko gero, net „per televizo-
rių“ nebuvau matęs teismų. iš susijaudinimo turbūt ne 
itin sklandžiai pasakojau apie Naujosios Romuvos klubą, 
nors esu tai daręs ne vieną dešimtį kartų įvairiausiose 
auditorijose. Kolega leopoldas jautėsi gerokai tvirčiau, 
tad vis dėlto pavyko supažindinti teismą su prasminga 
mūsų klubų veikla ir įtikinti, kad nesame jokie „tretieji 
asmenys“ ir patalpų subnuoma nesinaudojame. tačiau 
teismui pakako kitų savivaldybės argumentų ir suma-
nymui iškeldinti Žiniją buvo pritarta...

Žinija, suprantama, apskundė šį sprendimą aukštes-
nės instancijos teismui. Bet ir savivaldybė surašė apelia-
cinį skundą – nutraukti panaudos sutartį pasirodė maža, 
dabar teismo primygtinai prašoma pripažinti, „jog atsa-
kovas lietuvos Žinijos draugija naudoja patalpas ne pa-
gal panaudos sutartyje nustatytą paskirtį bei perduoda 
patalpas naudotis be ieškovo sutikimo tretiesiems asme-
nims“. unikalus teisės departamento juridinio skyriaus 
vyriausiojo specialisto pauliaus gavelio sukurtas ir sky-
riaus vedėjos aušros gliebienės pasirašytas dokumentas 
(2015-07-03 nr. a104-2379/15 (3.11.1-td3)): „patalpomis 
be ieškovo sutikimo naudojasi ir kiti asmenys, t. y. klu-

ansamblio Regnum 
musicale debiutas Žinijoje 
(2002); dabar arfininkė 
joana, fleitininkė vita 
marija, violončelininkė 
elena ir smuikininkė 
Kotryna ugnė daunytės – 
tarptautinio masto 
virtuozės
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bai. ...Gaublio, Naujoji Romuva klubai yra atskiri juridiniai 
asmenys, kurie veikia ginčo patalpose. ...patalpose veikia 
ir kiti klubai, Pozityvistų, Moterų, Kalbų, Pažinčių, Ekono
mistų klubai, pabrėžtina, kad ieškovas šiems klubams 
[leidimo] vykdyti veiklą ginčo patalpose nėra davęs. 
<...> ...jokios veiklos, tenkinančios viešuosius interesus, 
atsakovas nevykdo, patalpose veiklą vykdo kiti asme-
nys, klubai, kurių daugumos veikla neatitinka atsakovo 
įstatuose nurodomos veiklos. ...atsakovo svetainėje nu-
rodoma klubų veikla... tai yra nurodoma kitų asmenų 
veikla...“ – ir taip per visus šešis dokumento puslapius.

2015-ieji, Žinijos 90-mečio metai (skaičiuojant nuo 
mokslo knygų leidybos kooperatinės bendrovės Žinija 
įsteigimo 1925 metais), buvo, aišku, žiauriai sugadinti. 
vis dėlto mokslo metams prasidėjus ryžomės specia-
lioms jubiliejinėms kelionėms. rugsėjo 9-ąją plungės 
bibliotekoje atidarėme lietuvio peterburgiečio artūro 
jonausko fotografijų parodą Prie	jūros; kitą rytą platelių 
dvaro svirne bendravome su jaunimo auditorija, o va-
kare jau buvome panevėžyje: g. petkevičaitės-Bitės bib-
liotekoje atidarėme Kęstučio svėrio fotografijų parodą 
Naujoji	Romuva	–	Žinijoje, eilėraščius skaitė jauni poetai 
vainius Bakas, mantas Balakauskas, tomas petrulis, ren-
ginyje apsilankęs lr seimo narys povilas urbšys linkėjo 
Žinijai naujų kūrybinių atradimų. rugsėjo 25-ąją Kauno 
vinco Kudirkos bibliotekoje Žinijos lektoriai snieguolė 
lydekienė, elona petkelienė ir jeronimas laucius ben-
dravo su kultūrine laikinosios sostinės bendruomene.

po savaitės Žiniją pasiekė vilniaus apygardos teismo 
sprendimas...

spalio 10 d. tatjana simaškienė rašo laišką savival-
dybės administracijos direktoriaus pavaduotojui arvy-
dui daruliui ir primena, kad dar birželį meras susitiki-
me su Žinijos atstovais žadėjo imtis priemonių situacijai 
išspręsti, paskui pavedė teisės departamentui nutraukti 
teismines bylas ir pratęsti panaudos sutarti; departa-
mento prašymu Žinija pateikė siūlymus dėl taikos su-
tarties. tačiau negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų ir 
patalpų komisija rugsėjo 17 d. posėdyje atsisakė sudaryti 
taikos sutartį ir apie tai informavo Žiniją tik spalio 5 d., 

t. y. jau po apygardos teismo sprendimo. Žinijos vadovė 
teiraujasi, ar nederėjo į komisijos posėdį pakviesti drau-
gijos atstovus ir desperatiškai klausia: „ar yra kokios 
nors galimybės atitaisyti susidariusią keblią padėtį?“ 
administracijos direktoriaus pavaduotojas po mėnesio 
(2015-11-09 nr. a51-106696/15 (3.11.1-td)) ramiausiai 
atsako, kad „ngpp komisija turi teisę, tačiau ne pareigą 
kviesti kitus asmenis dalyvauti posėdyje“, ir, priminęs 
apygardos teismo verdiktą, siūlo 

geranoriškai kuo skubiau įvykdyti šį teismo sprendimą, 
t. y. išsikelti iš negyvenamųjų patalpų (toliau eina ilgas 
skaičiais šifruotas šių patalpų pavadinimas – A.	K.), nuo-
savybės teise priklausančių vilniaus miesto savivaldybei. 
jei minėtas teismo sprendimas nebus įvykdytas gerano-
riškai, vilniaus miesto savivaldybė bus priversta kreiptis 
į antstolį dėl minėto teismo sprendimo vykdymo.

dar neturint administracijos direktoriaus pavaduo-
tojo atsakymo spalio 15 d. Žinijos pirmininkė ir jos prezi-
dentas akademikas algirdas gaižutis kreipiasi į vilniaus 
merą remigijų Šimašių. laiške vėl panašiai (gal kiek 
detaliau) išdėstoma situacija ir prašoma „nesikreipti į 
antstolius dėl priverstinio teismo sprendimo vykdymo, 
nesiimti priemonių draugiją iškeldinti ir tokiu būdu 
priversti užbaigti lietuvos Žinijos draugijos švietėjišką 
beveik šimtą metų puoselėtą veiklą ir atnaujinti klausi-
mą dėl taikaus sprendimo šioje situacijoje radimo... ski-
riant priėmimo laiką draugijos atstovams.“ (2015-10-15 
nr. zsr-15/59) atsakymo į šį raštą nėra iki šiol ir, dabar 
jau suprantama, niekada nebus...

susipažinusi su susidariusia situacija, Žinijai ėmė 
tarpininkauti lr seimo narė milda petrauskienė, irgi 
prašydama vilniaus mero audiencijos draugijos atsto-
vams. atsakymas seimo narei neužtruko (2015-12-07 
nr. a51-116253/15 (3.11.1-td)):

pažymime, kad p. tatjanos simaškienės minima 2009 m. 
sausio 30 d. patalpų, esančių vilniaus g. 22, vilniuje, 
panaudos sutartis nutraukta įsiteisėjusiu teismo spren-

diskusija mokslinės spaudos paradoksai 
(2007) – kultūrologas prof. almantas 
samalavičius, fizikas prof. Kęstutis 
makariūnas ir filosofas dr. žibartas jackūnas
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dimu (įsiteisėjo 2015 m. spalio 2 d.), su šiuo sprendimu 
pareiškėja yra susipažinusi. minėtu teismo sprendimu 
asociacija lietuvos Žinijos draugija įpareigota išsikelti iš 
panaudos pagrindu valdytų ir naudotų patalpų, tačiau 
teismo sprendimas iki šiol nėra įvykdytas. pabrėžiame, 
kad panaudos sutartis buvo nutraukta teismui konstata-
vus, jog panaudos gavėjas, t. y. asociacija lietuvos Žinijos 
draugija, valdo ir naudoja patalpas ne pagal paskirtį, dėl 
kurios panaudos pagrindu patalpos perduotos, asociaci-
ja perduoda patalpas naudotis tretiesiems asmenims be 
panaudos davėjo, t. y. vilniaus miesto savivaldybės, su-
tikimo, taip pat patalpų neišlaiko ir nėra pajėgi išlaikyti.

informuojame, kad asociacijos lietuvos Žinijos 
draugijos pirmininkė p. tatjana simaškienė ne kartą 
buvo atvykusi į vilniaus miesto savivaldybę į susitiki-
mus su vilniaus miesto savivaldybės meru bei kitais 
vilniaus miesto savivaldybės atstovais, vilniaus miesto 
savivaldybei p. tatjanos simaškienės pozicija aptariamu 
klausimu yra žinoma, vilniaus miesto savivaldybė įsta-
tymų nustatyta tvarka atsako į asociacijos lietuvos Žini
jos draugijos raštus.

pagarbiai,
meras remigijus Šimašius

stebėdamas šį keistą (derėtų pasakyti tiesiog: bjau-
rų) procesą, susimąsčiau. na, administracija yra adminis-
tracija – ko iš jos galima tikėtis? tačiau juk savivaldybei 
vadovauja meras – socialinių mokslų daktaras. o ir tary-
boje nemažai mūsų išrinktų protingų žmonių, kai kurie 
net – kultūrininkai profesionalai. nejaugi jie nesuvokia, 
kokią žalą kultūrai brandina tokie administracijos veiks-
mai? ogi iš tikrųjų nematyti jokių ženklų, kad atimti iš 
Žinijos patalpas būtų kolegialus tarybos sprendimas; 
netgi administracijos Švietimo, kultūros ir sporto de-
partamentas niekur neminimas. o ir ką tik cituotą mero 
laišką seimo narei sukūrė administracijos darbuotojas 
(mums jau pažįstamas paulius gavelis) – na, pasirašė 

meras, neįsigilinęs į esmę... tad derėtų kreiptis į merą 
ir tarybą, ir padaryti tai turi kultūrininkai, o ne Žinijos 
pirmininkė, apie kurią savivaldybės administracija jau 
susidarė savo ypatingą nuomonę...

netrukus (gruodžio 6 d.) kreipimasis buvo parašytas:

vilniaus merui remigijui Šimašiui
(kopijos – vilniaus tarybos nariams,
Švietimo, kultūros ir sporto departamentui)

gerbiamas sostinės vadove,
Naujosios Romuvos klubas, nuo 1998 metų veikian-

tis lietuvos Žinijos draugijoje, yra nepaprastai nuliūdęs 
(drįsčiau net pasakyti – tiesiog priblokštas), sužinojęs, 
kad savivaldybė nutarė atimti iš Žinijos patalpas, esan-
čias vilniaus gatvėje nr. 22.

Kaip informavo draugijos pirmininkė tatjana si-
maškienė, pagrindinis šio – itin švelniai tariant – keisto 
sprendimo motyvas buvo toks: „jokia veikla patalpose 
nevykdoma“, kita vertus, „atsakovas, be ieškovo su-
tikimo, ginčo patalpas perduoda naudotis tretiesiems 
asmenims“ (cituoju Apeliacinį	 skundą... nr. a104-2370, 
2015-07-03, pasirašytą vedėjos aušros gliebienės). ar 
skaitėte, gerbiamas mere, šį dokumentą? paskaitykime 
kartu, įsižiūrėkime į unikalią, tikrai ne aristotelišką, šio 
teksto logiką.

a) pagrindinė dokumento sąvoka „tretieji asmenys“, 
atrodo, vartojama visiškai pro šalį. juk Žinijos klubai, 
įkurti pagal draugijos įstatus, yra ne „tretieji“, o kaip tik 
pirmieji  Žinijos asmenys ir jų veikla nėra „atskira nuo 
atsakovo“. atskiras juridinis asmuo yra, pavyzdžiui, 
Naujosios Romuvos fondas, leidžiantis žurnalus ir knygas; 
bet Naujosios Romuvos klubas Žinijoje yra Žinijos klubas, 
ir Žinija jam – savi namai. jeigu, tarkim, nacionalinis dra-
mos teatras – aišku, atskiras juridinis asmuo, „skelbian-
tis apie savo veiklą savo internetinėje svetainėje“ (itin 
reikšmingas Skundo argumentas!) – įkurtų Žinijoje klubą, 

poetinės kūrybos 
vakaras Ad majorem 
amoris gloriam šv. 
valentino dienos proga, 
2014
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kad bent kartą per mėnesį teatralai galėtų bičiuliškoje 
aplinkoje pabendrauti su scenos meistrais, nejaugi tam 
reikėtų specialaus teisės departamento leidimo? Kokioje 
gi patalpoje turėtų veikti Žinijos klubas, jei ne Žinijoje – 
gretimame name, kitoje gatvės pusėje? „trečiuoju“, gal 
net „septintuoju“ asmeniu gali būti laikomas koks nors 
BmW salonas, norintis Žinijoje reklamuoti savo produk-
ciją; nėra jokių abejonių, kad už gerą mokesti depar-
tamentas suteiktų tokią galimybę. Bet jeigu šis salonas 
įkurtų Žinijoje, tarkim, BMW	klubą ir skaitytų paskaitas 
apie automobilizmo istoriją, tai būtų Žinijos klubas ir jo 
veikla Žinijoje būtų visiškai teisėta.

b) „ieškovės atstovai... apžiūros metu užfiksavo, 
kad jokia veikla patalpose nevykdoma“, – teigiama Skun
de. mieli „atstovai“, klubai Žinijoje veikia po darbo, o ne 
priešpiet. deja, nė vieno „atstovo“ renginiuose dar nete-
ko pamatyti. ateikite!

c) „atsakovo darbuotojų, narių patalpose neras-
ta“, – tęsia apsilankę „atstovai“, o keliomis eilutėmis 
žemiau (net du kartus!) konstatuoja: „rasti darbuotojai 
neprisistatė“. na, ir begėdžiai tie (ne)rasti darbuotojai... 
Beje, įdomu, kaip gerbiami „atstovai“ įsivaizduoja na-
rystę Žinijoje? negi apsilankę, tarkim, kokios partijos 
būstinėje, jie tikėtųsi aptikti čia tupinčius visus šios par-
tijos narius?

d) „atsakovas pripažino, – teigiama Skunde, – kad 
turi tik 3 (tris) darbuotojus“; ir čia pat – didžiulė nuos-
taba: „vadovaujantis protingumo, teisingumo, sąžinin-
gumo principais nesuprantama, kaip gali būti vykdoma 
veikla nesant darbuotojų“. vadovaudamasis tais pačiais 
principais, pamėginsiu paaiškinti. Žinijos veikla, pripa-
žįstame, nėra tokia reikšminga kaip savivaldybės, tad jai 
nebūtini departamentai, komitetai, komisijos, frakcijos ir 
t. t. Klubų, kursų, vaikų būrelių veiklai organizuoti visiš-

kai pakanka trijų entuziastų. tiesa, yra dar taryba, bet ir 
jos nariai dirba savo profesionalų darbą kitose įstaigose 
ir Žinijoje nebudi. nebent Skundo autoriai manytų, kad 
Žinijos veiklą turėtų vykdyti etatiniai, o ne „tretieji“ as-
menys, pavyzdžiui, pirmininkė dainuotų ar deklamuotų 
eilėraščius, o užsienio kalbas dėstytų buhalterė. tuomet 
rotušėje dainuoti turėtų miesto meras, o ant sienų turi 
būti iškabinti administracijos direktoriaus paveikslai...

liūdna, gerbiamas mere, labai liūdna skaityti ir nag-
rinėti šį Skundą – jame apstu tokių ir kitokių „deiman-
čiukų“ (gražus vaižganto žodelis čia, aišku, reikalauja 
riebių kabučių). taip skubėta per teismą atimti iš kul-
tūrininkų namus, kad net Žinijos pirmininkės pavardės 
neįstengta parašyti be klaidų. užtat, neturint ką pasaky-
ti iš esmės, t. y. visiškai neišmanant kultūrinės Žinijos 
veiklos, bet siekiant sudaryti stipresnį įspūdį teismui, 
dokumente 22 (!) kartus pavartota „sakralinė“ frazė, 
kad „atsakovas be ieškovo sutikimo perduoda patalpas 
tretiesiems asmenims“. liūdna, kad kultūros reikalus 
imasi per teismus spręsti teisės departamentas, ir tie-
siog apmaudu, kad tai vykdoma savivaldybės vardu. o 
kur tuo tarpu miesto meras, taryba, pagaliau – Kultūros 
departamentas?

nors neretai lankausi kitų Žinijos klubų renginiuo-
se, turiu prisipažinti, kad ne itin detaliai išmanau jų 
veiklą. apie Naujosios Romuvos klubą galėčiau pasakoti 
gana ilgai, bet gal kada nors kitą kartą. tačiau puikiausiai 
suvokdamas, kad nei jums, gerbiamas mere, nei kokiam 
nors administracijos atstovui nė karto neapsilankius nė 
viename mūsų renginyje, visa tai yra tikra terra incognita, 
leisčiau sau šįsyk bent iš esmės supažindinti jus su šio 
„trečiojo asmens“ veikla.

pagrindinės Naujosios Romuvos klubo renginių rūšys:
1) diskusijos mokslo ir meno klausimais,

renginių dalyviai – rašytoja Birutė jonuškaitė; vitražistas Konstantinas Šatūnas; anesteziologas, bardas vygantas Kazlauskas
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2) poezijos skaitymai,
3) naujų knygų sutiktuvės dalyvaujant autoriams, 

literatūros kritikams, skaitovams,
4) muzikos koncertai,
5) teatro vaidinimai,
6) proginiai vakarai (valstybės, religinių ar profesi-

onalių švenčių progomis ar atvykstant įdomiems moks-
lininkams ar menininkams iš užsienio),

7) naujausių mūsų žurnalų Naujoji Romuva ir Paš
vaistė numerių aptarimai.

neretai įvairūs meno žanrai derinami – pavyzdžiui, 
poezija ir muzika nuskamba per parodų atidarymus ar 
diskusijas.

o štai nuolatiniai mūsų renginių dalyviai (drįstu 
manyti, kad ne visos pavardės jums yra gerai žinomos, 
tad – aiškesniam vaizdui susidaryti – priduriu keletą ti-
tulų ar nuopelnų):

1) mokslininkai – akademikas algirdas gaižu-
tis (leu rektorius, Žinijos prezidentas), fizikas prof. 
Kęstutis makariūnas (buvęs lietuvos mokslo tarybos 
pirmininkas), fizikas, etnologas prof. libertas Klimka 
(j. Basanavičiaus premija), genetikas dr. jonas rubikas, 
sociologas prof. arvydas matulionis (lietuvos sociolo-
gų draugijos prezidentas, prezidento a. Brazausko pa-
tarėjas), literatūrologės prof. viktorija daujotytė (nac. 
premija), prof. raminta gamziukaitė, astronomas dr. 
gunaras Kakaras, teatrologė dr. vida Bakutytė, mokslo 
istorikas prof. juozas a. Krikštopaitis (Baltijos valstybių 
mokslo istorikų asociacijos prezidentas)...

2) filosofai – prof. arvydas Šliogeris (nac. premija), 
prof. saulius Kanišauskas (Žinijos viceprezidentas), prof. 
vacys Bagdonavičius (j. Basanavičiaus premija), prof. jo-
nas Balčius, prof. jūratė Baranova, dr. žibartas jackūnas 
(buvęs lr seimo ir vilniaus tarybos narys), doc. naglis 
Kardelis...

3) dailininkai – tapytojai gražina vitartaitė, prof. 
giedrius Kazimierėnas, vidmantas gerulaitis, vija tara-

bildienė, saulius Kruopis, liudvikas pocius, skulptoriai 
prof. dalia matulaitė, tamara janova, grafikai rimtas 
tarabilda, adomas matuliauskas, vitražistas Konstanti-
nas Šatūnas, scenografė dalia mataitienė (nac. premija), 
fotomenininkas rimantas dichavičius...

4) teatro menininkai – režisieriai povilas mataitis 
(nac. premija), julius dautartas (buvęs lr seimo na-
rys), laima adomaitienė, aktoriai Birutė mar, valentinas 
masalskis (nac. premija), jolanta dapkūnaitė, ramūnas 
abukevičius, vladas Bagdonas (nac. premija), ferdinan-
das jakšys, gintaras mikalauskas...

5) muzikantai – kompozitorius alvydas jegelevi-
čius, operos solistė aušra liutkutė, smuikininkė rai-
monda daunienė, bardai vygantas Kazlauskas, violeta 
Bučiūtė, andrius zalieska-zala, gytis ambrazevičius, 
kamerinis ansamblis Regnum musicale...

6) literatai – poetai vladas Braziūnas (nac. premija), 
antanas a. jonynas (nac. premija, vilniaus mero pre-
mija), kiti vilniaus mero premijos laureatai algimantas 
Baltakis, julius Keleras, ramunė Brundzaitė, vitalijus 
asovskis; prozininkai Birutė jonuškaitė, laura s. čer-
niauskaitė, sara poisson, vytautas girdzijauskas; jaunieji 
talentai – aivaras veiknys (jotvingių premija), vainius 
Bakas (salomėjos nėries, vlado Šlaito premijos), ernestas 
noreika (zigmo gėlės premija)...

pridurčiau keletą mūsų klubo bičiulių politikų – tai 
lr seimo nariai audronius ažubalis, povilas urbšys, 
Kęstutis masiulis; visai neseniai atsisveikinome su al-
girdu patacku ir romualdu ozolu...

suprantu, kad skaityti vardų (nors ir labai skam-
bių) sąrašą nuobodoka, tad pridedu keletą nuotraukų iš 
mūsų klubo renginių – vaizdai kartais daugiau pasako...

Kaip manytumėte, gerbiamas mere, ar visi šie gar-
bingi asmenys yra „tretieji“, kitaip tariant, svetimi Ži
nijai, ir ateina čia vedami kokių nors savanaudiškų 
interesų? anaiptol: jie – kitaip nei savivaldybės admi-
nistracija – puikiai suvokia, kas yra Žinija, ir klube lan-

dailininką Kęstutį 
subačių parodos 
atidarymo proga 
sveikina lr seimo 
narys audronius 
ažubalis, 2015
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kosi, kad pasidalytų savo unikaliomis žiniomis ir įgytų 
naujų iš savo bičiulių ir kolegų. ilgas ir nelengvas buvo 
šios atmosferos kūrimo procesas. gerai atsimenu, kaip 
kviesdamas ano amžiaus pabaigoje į pirmuosius klu-
bo renginius, neretai išgirsdavau: „Ką, Žinijoje, ten, kur 
buvo ateistinės paskaitos?..“ dabar dažniausiai girdžiu: 
„o, Žinijoje – puiku, būtinai ateisiu!“

tad pamėginkite įsivaizduoti, gerbiamas mere, šių 
šaunių mūsų bičiulių reakciją į drastišką savivaldybės 
sprendimą? Kai kurie, jau sužinoję, tiesiog pakraupo – 
juk tai paprasčiausiai spyris į „vieną vietą“ kultūrai. 
ogi turėsiu pranešti visiems – ir dar didesniam būriui 
tų, kurie nuolat ateina pabendrauti su mokslo ir meno 
meistrais. jie tikriausiai paklaus: tad gal savivaldybė siū-
lo kokią kitą panašią patalpą? ne, sakysiu, tiesiog išme-
ta į gatvę. tada jie turbūt pasidomės, ar buvo bandyta 
kalbėtis su savivaldybe, ieškoti kokių išeičių. Bandėme, 
sakysiu, bet meras kategoriškai atsisakė susitikti su Ži
nijos vadove, motyvuodamas, kad nėra apie ką kalbėti. 
gali būti ir toks klausimas: ar kreipėtės į žiniasklaidą? 
ne, sakysiu, bet, matyt, reikės; ir pats paklausiu labiau 
išmanančių: kur, manytumėt, būtų tinkamiausia – į lie-
tuvos televiziją ar į Delfi?

Šiaip mes ir patys esame žiniasklaida – tik kiek kito-
niška, kultūrinė. mūsų jaunimui skirtoje Pašvaistėje (2015, 
nr. 3) buvo publikuotas K. subačiaus straipsnis Kodėl	
jaunimui	 patrauklios	 liberalų	 idėjos? tai nebuvo priešrin-
kiminė agitacija, tiesiog nuoširdus mąstančio žmogaus 
žvilgsnis į ateitį. dabar, sužinojęs apie savivaldybės po-
žiūrį į kultūrinį gyvenimą Žinijoje, Kęstutis pirmiausia 
pasirašė kolektyvinį kreipimąsi į vilniaus merą ir tarybą 
su prašymu atšaukti nedorą akciją prieš kultūrininkus. 
gal derėtų prašyti autoriaus dar vieno straipsnio – apie 
„liberalizmo idėjų įgyvendinimą“. tai vėlgi nebus prieš-
rinkiminė kontragitacija, tačiau, ką gali žinoti...

sutrikęs ir apstulbęs Naujosios Romuvos klubas Žini
joje vis dar neprarado vilčių, kad jūs, gerbiamas mere, ir 
miesto taryba sukrapštysite pakankamai ryžto sustabdy-
ti gėdingus administracijos kėslus – juk suprantama, kad 
nesąmonėmis paremtas sprendimas iš principo yra ydin-
gas ir neteisėtas. labai norėtume žinoti būtent mūsų iš-
rinktų vilniaus mero ir tarybos nuomonę apie šį reikalą.

tuo tarpu turime parengę preliminarų prasmingų 
(norėtųsi manyti) renginių planą artimiausiam laikotar-
piui. pridedu jį ir kviečiu jus, gerbiamas mere, sudaly-
vauti kultūriname Žinijos gyvenime, pirmiausia – Ka-
lėdiniame Naujosios Romuvos vakarėlyje gruodžio 18 d. 
17 val. liaudies išmintis byloja, kad geriau vieną kartą 
išvysti nei šimtą kartų išgirsti (juo labiau – iš įtartinų šal-
tinių). tad susitikime – jei, žinoma, ginkluoti policininkai 
neprivers mūsų išvakarėse išsinešdinti su visa manta...

nuoširdžiausiai,
klubo vadovas, Naujosios Romuvos vyr. redaktorius 

dr. andrius Konickis

oficialaus atsakymo į šį administracijos įregistruo-
tą dokumentą (2015-12-07, 8 ias) nesulaukėme (iki šiol 
įtariu, kad meras jo „akyse nebuvo regėjęs“), tačiau pra-
sidėjo gana įdomūs reikalai. vos baigiau siuntinėti ta-
rybos nariams elektroninę šio laiško versiją, sulaukiau 
pirmos reakcijos – aplinkos ir energetikos komiteto pir-
mininkė aušrinė armonaitė rašo:

sveiki, p. andriau,
ačiū už jūsų laišką. Kol kas neturiu konkrečių duo-

menų, kokiu pagrindu į jus kreipėsi mūsų savivaldybės ad-
ministracija, tačiau iš jūsų laiške pateikiamos informacijos 
susidariau tam tikrą vaizdą ir noriu pasidalinti pora minčių.

visų pirma, atsiprašau, kad jūsų organizacijos susi-
dūrimas su mūsų administracija buvo nemalonus. jeigu 

renginių dalyviai – aktorė jolanta dapkūnaitė; skulptorė dalia matulaitė; muzikologas juozas antanavičius
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įvyko taip, kaip jūs rašote, toks stilius yra absoliučiai 
nepriimtinas, nedraugiškas ir nemandagus. ir to ne-
galima sieti su mūsų tikslais ir vilniaus vizija. tai yra 
visiškai priešingas veikimas. antra, tai iš tikrųjų neturi 
nieko bendro nei su liberalizmu, nei su liberalais. Būtų 
neteisinga dėl šio incidento pasidaryti plačias išvadas 
apie ideologiją ir jos įgyvendinimą. trečia, jau išsiunčiau 
paklausimą administracijai, kodėl vyksta tokie dalykai. 
ačiū, kad apie tai pranešate politikams, nes kartais taip 
nutinka, kad ne visada turime pilną informaciją.

tikiuosi, kad viskas išsispręs ir linkiu jums gero 
vakaro.

nuotaika iškart pakilo – nuraminau mielą aušri-
nę, kad liberalizmo ideologija man asmeniškai, ko gero, 
artimesnė (nei, tarkim, Darbo ar Tvarkos ir teisingumo)...

po poros dienų paskambino mero padėjėja renalda 
rutkauskaitė-preskienienė ir patikino, kad meras – su 
mumis, viskas turėtų sėkmingai išsispręsti. netrukus 
atskrido jos elektroninis laiškelis:

gerbiamas p. andriau, 
kaip ir kalbėjome telefonu – perduodu geriausius 

mero linkėjimus ir visais jūsų organizacijai rūpimais 
patalpų klausimais prašome drąsiai skambinti p. vy-
lūnei urbonienei – administracijos direktorės pava-
duotojai. jos mobilaus tel. nr: 8 616 17441, padėjėjos 
tel. nr: 2112873.

Kuo geriausios jums sėkmės!

dar dvi dienos – ir tarybos narys darius Kuolys pra-
neša, kad imasi aiškintis „šią istoriją tarybos Švietimo ir 
kultūros komitete“.

ir visa tai – jau po dviejų teismų, palaikiusių savi-
valdybės ketinimą iškeldinti žiniją iš intensyviai ir pras-

mingai naudojamų patalpų! neįtikėtina... Šviesių vilčių 
apsvaigintas išdrįsau pakviesti savivaldybės svečius į 
kalėdinį mūsų klubo vakarėlį. ponia renalda apgailes-
tavo, kad nepavyks pas mus apsilankyti, ir perdavė 
„geriausius mero linkėjimus vilnių kuriančiai jūsų ben-
druomenei. Šviesių artėjančių Švenčių!“

o štai 2016 m. sausio 6 d. Žiniją pasiekė raštas 
nr. a51-121296/15 (3.3.2.17-td2) Dėl	negyvenamųjų	patal
pų,	Vilniaus	g.	22, dar gruodžio 23 d. pasirašytas vylūnės 
urbonienės, kuriai buvome raginami „drąsiai skambinti 
visais rūpimais klausimais“...

vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę 
bylą nr. 2-2346-541/2015 dėl turto panaudos sutarties 
nr. a467-525-(2.14.1.17-tr2) nutraukimo ir iškeldinimo 
iš negyvenamųjų patalpų, esančių vilniaus g. 22, vil-
niuje, 2015 m. spalio 2 d. priėmė nutartį, kuria iš esmės 
paliko nepakeistą pirmos instancijos teismo sprendimą, 
kuriuo buvo patenkintas vilniaus miesto savivaldybės 
ieškinys dėl panaudos sutarties nutraukimo bei iškel-
dinimo iš negyvenamųjų patalpų, esančių vilniaus g. 
22, vilniuje. Kadangi minėta vilniaus apygardos teismo 
nutartis nebuvo vykdoma geranoriškai, vilniaus miesto 
savivaldybė buvo priversta kreiptis į antstolį dėl minėtos 
nutarties vykdymo.

vadovaudamasis lietuvos respublikos civilinio 
proceso kodekso 769 straipsniu, tais atvejais, kai iškeldi-
namasis nevykdo antstolio raginimo išsikelti iš patalpos, 
antstolis iškeldina jį priverstine tvarka, esant policijos ir 
turto saugotojo atstovui, tačiau vilniaus miesto savival-
dybės žiniomis, šiuo metu antstolis dar nėra paskyręs 
iškeldinimo datos.

pagarbiai,
administracijos direktoriaus pavaduotoja vylūnė 

urbonienė

dviejų parodų atidarymas: valerijaus gudovo tapybos Sugrįžimai ir vaivos lanskoronskytės ir igno stanio poezijos ir fotografijos Sapnai, 2014
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pirma mintis buvo, kad savivaldybėje, kaip, beje, ir 
daugelyje kitų įstaigų, tiesiog, liaudiškai tariant, „kairė 
nežino, ką daro dešinė“. pamėginau – dabar suprantu, 
kad pernelyg naiviai – kiek praskaidrinti situaciją laiške 
poniai vylūnei sausio 7 d.

gerbiama administracijos direktoriaus pavaduotoja,
Žinijos draugijos pirmininkė tatjana simaškie-

nė supažindino mus, Žinijos tarybos narius ir klubų 
vadovus, su jūsų 2015-12-23 raštu nr. a51-121296/15 
(3.3.2.17-td2). tikriausiai puikiai suprantate, kad šis 
Kalėdų išvakarėse parašytas dokumentas mums ypa-
tingo džiaugsmo nesukėlė, tačiau leido padaryti įdomią 
prielaidą: savivaldybėje, matyt, nėra tradicijos pranešti 
kolegoms (merui, jo pavaduotojams, tarybai) apie vyk-
domus veiksmus ar priimamus sprendimus. tad mielai 
imčiausi tarpininko funkcijų...

taigi norėčiau jus informuoti, kad 2015-12-06 para-
šiau vilniaus merui ir tarybos nariams gana ilgą laišką 
apie Naujosios Romuvos klubo Žinijoje veiklą (prikabinu jį 
šiame laiške kartu su dviem jį lydėjusiais dokumentais). 
praėjus kelioms dienoms, man paskambino mero pa-
dėjėja renalda rutkauskaitė-preskienienė, padėkojo už 
informaciją, patikino, kad meras visai nelinkęs skriaus-
ti sostinės kultūrininkų, o vakare gavau tokį jos laišką:

gerbiamas p. andriau, 
kaip ir kalbėjome telefonu – perduodu geriausius 

mero linkėjimus ir visais jūsų organizacijai rūpimais 
patalpų klausimais prašome drąsiai skambinti p. vylū-
nei urbonienei – administracijos direktorės pavaduo-
tojai. jos mobilaus tel. nr: 8 616 17441, padėjėjos tel. 
nr: 2112873.

Kuo geriausios jums sėkmės!

dar po dviejų dienų (2015-12-13) gavau tarybos na-
rio dariaus Kuolio laišką:

sveiki, andriau, 
iškėliau šią istoriją tarybos Švietimo ir kultūros ko-

mitete. aiškinsimės.
geriausi linkėjimai,
darius

Kitą dieną kviečiau merą ir jo komandą į kalėdinį 
mūsų klubo vakarą – gavau iš p. renaldos štai tokį atsa-
kymą (2015-12-16):

gerbiamas p. andriau,
mero vardu nuoširdžiai dėkoju už malonų kvietimą 

į susitikimą. deja, dėl anksčiau suplanuotos darbotvar-
kės šį kartą nepavyks sudalyvauti. perduodu geriausius 
mero linkėjimus vilnių kuriančiai jūsų bendruomenei. 
Šviesių artėjančių Švenčių!

o štai šiandien atėjo dar vieno tarybos nario laiškas:

labas rytas,
informuoju, kad darius Kuolys Švietimo komitete 

šio laiško pagrindu dar pernai užprašė visos informacijos 
ir Komitetas nagrinės.

pagarbiai,
liutauras stoškus

apgailestauju, kad ši informacija nepasiekė jūsų 
anksčiau – reikalui esant toliau atliksiu tarpininko funk-
cijas. Kitą savaitę informuosiu merą, jo padėjėjus ir pa-
tarėjus, tarybos narius apie jūsų raštą nr. a51-121296/15 
(3.3.2.17-td2).

sausio 12 d. 18.30 val. Žinijoje atidarome vidmanto 
gerulaičio tapybos parodą; sausio 21 d. 18 val. prista-
tysime anos lu meilės romaną Nr.	122, sausio 28 d. 18 

renginių dalyviai – filosofas, Kovo 11-osios akto signataras romualdas ozolas; meno istorikė, mecenatė Beatričė Kleizaitė-vasaris; dailininkas rimvydas markeliūnas, 
kompozitorius alvydas jegelevičius, aktorius vladas Bagdonas
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val. aptarsime prisiminimų apie poetą knygą Pilkoji Al
girdo	 Verbos	 žvaigždė. ateikite pas mus, tikiuosi, nebus 
nuobodu...

nuoširdžiausi linkėjimai,
vyr. redaktorius andrius Konickis

atsakymo nebuvo, tad nežinau, ar mano pastangos 
padėti savivaldybei susiorientuoti tarp savų „trijų pušų“ 
buvo sėkmingos. netrukus Žiniją pasiekė paskutiniąją 
2015-ųjų dieną sukurtas teisės departamento juridinio 
skyriaus Atsiliepimas	 į	 prašymą	 atidėti	 teismo	 sprendimo	
vykdymą	civilinėje	byloje	Nr.	2-17379-595/2015 (2015-12-31 
nr. a104-4435/15(3.11.1-td3)). dokumentas paskatino iš 
esmės keisti prielaidą apie „kairės“ ir „dešinės“ santykį 
savivaldybėje. veikiausiai yra taip: viena kietai saugo 
turtą ir stengiasi jo prigriebti dar daugiau, kita – maloniai 
mojuoja visokiems raštų rašytojams ir sudaro gerą „imi-
džą“... skyriaus vedėja justina užumeckaitė pirma išdės-
to bylinėjimosi esmę, paskui teorinius teismo sprendimų 
vykdymo atidėjimo aspektus ir pagaliau – prie reikalo:

manome, kad tuo atveju, jei teismas tenkintų lietuvos 
Žinijos draugijos prašymą dėl teismo sprendimo vykdy-
mo atidėjimo, būtų pažeisti lygiateisiškumo bei interesų 
pusiausvyros principai, atsakovės (Žinijos – A.	 K.) in-
teresai būtų nepagrįstai suabsoliutinti. lietuvos Žinijos 
draugija nepateikė jokių duomenų apie sunkią turtinę 
padėtį, o vilniaus miesto savivaldybė patiria nuosto-
lius dėl lietuvos Žinijos draugijos naudojimosi vilniaus 
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis 
patalpomis. <...> ...jau nuo 2015 m. spalio 2 d. (vilniaus 
apygardos teismo sprendimas – A.	K.) lietuvos Žinijos 
draugija, būdama apdairi ir rūpestinga savo teisių atžvil-
giu, privalėjo rūpintis kitomis patalpomis ir išsikėlimo 
galimybėmis...

...bet Žinija – visai neapdairiai – gruodžio 15 d. surašė ka-
sacinį skundą aukščiausiajam teismui ir Naujosios Romu
vos klubas sausį kviečia savivaldybės atstovus į parodas 
ir knygų pristatymus... juridinio skyriaus vedėja prašo 
teismo atmesti Žinijos prašymą, o aš vėl (sausio 18 d.) 
kreipiuosi į mero padėjėją:

miela renalda,
kažkaip keistai klostosi savivaldybės ir Žinijos san-

tykiai...
nespėjome kreiptis į jūsų rekomenduotą mums 

ponią vylūnę, kaip gavome jos gana netikėtą raštą (pri-
kabinu čia);

iškart atsakiau jai (atsakymas irgi čia);
kiek vėliau Žiniją pasiekė mero atsakymas seimo 

narei mildai petrauskienei, prašiusiai audiencijos Žinijos 
atstovams (prikabintas);

baisiausias raštas – 2015-12-31 surašytas atsakymas 
į prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą; įdomiau-
sia, ką ten pavyko įskaityti, kad Žinija su savo kultūrinin-
kais pridaro savivaldybei nuostolių... (irgi prikabintas).

atrodo, kad sumanymas palaidoti Žiniją greit bus 
sėkmingai realizuotas. ir ką mes galėtume padaryti? Ko 
tikėtis?

žinau, kad apie situaciją informuota vyriausybė 
(pats nedalyvavau šioje akcijoje); netrukus pasitarsime 
Žinijos taryboje – ryškėja sumanymas kreiptis į preziden-
tę (beje, buvusią Žinijos darbuotoją).

Bet kol dar nesulaukėme policininkų, tęsiame kultū-
rinį gyvenimą – šią savaitę pristatysime mūsų išleistą ne-
didelį meilės romaną, autorė atvyksta iš marijampolės, 
maloniai kviečiu savivaldybės skaitytojus pabendrauti 
(detaliau – prikabintame kvietime).

nuoširdžiausi linkėjimai,
andrius

vilniaus simono daukanto 
gimnazijos teatro 
improvizacijų trupė, 
vadovė – silvija stonkutė
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Kitą dieną gaunu atsakymą:

gerbiamas andriau,
dėkoju jums už laišką. dabar jau pats meras aiški-

nasi, kodėl iš mūsų išeina tokie atsakymai.
gero vakaro!

ir vėl nežinau, kurią iš tų dviejų „kairės“ ir „dešinės“ 
santykių paradigmų derėtų taikyti savivaldybei: gal me-
ras tikrai nežino, ką daro administracija, štai išsiaiškins 
ir viskas bus gerai...

Kitą dieną mero padėjėja primena apie vylūnės ur-
bonienės kvietimą sausio 22-ąją

...į susitikimą su visais Žinijos draugijos patalpų subnuo-
mininkais. Kaip patikino pavaduotoja – susitikimo metu 
bus aptariami jūsų poreikiai ir vms galimybės.

atsakau, kad susitikimą sutarėme kiek atidėti ir ne-
galiu susilaikyti nepadaręs pastabėlės dėl jau gerokai 
įkyrėjusios terminijos:

Kiek suneramino jūsų laiškelyje pavartotas – gal nety-
čia – terminas „subnuomininkai“. aname laiške merui 
ir tarybai bandžiau paaiškinti, kad Žinijos klubai – ne 
subnuomininkai, o savi, svarbiausi Žinijos padaliniai; jau 
net teismai pripažįsta, kad nėra jokio pagrindo priekaiš-
tauti Žinijai dėl subnuomos (Žinijoje yra du ar trys eta-
tiniai darbuotojai – nejaugi tokiu atveju visi renginiuose 
dalyvaujantys mokslininkai, menininkai, kursų klausy-
tojai, vaikų būrelių nariai turėtų būti laikomi svetimais 
subnuomininkais?) gal nevartokime be reikalo šio klai-
dinančio termino...

ponia renalda tuoj pat atsako:

...ačiū už pastebėjimą – jūsų laišką persiunčiu ir p. vylū-
nei. tikiuosi, kad pavyks rasti visiems priimtiną susiti-
kimo laiką ir pokalbis bus konstruktyvus. sėkmės jums!

sausio 22-ąją ponia vylūnė siunčia kvietimą Žinijos 
pirmininkei ir „ištaiso“ klaidą – „subnuomininkus“ kei-
čia „besinuomojančiais“:

susitikimo metu išklausysime poreikius ir lūkesčius vil-
niaus g. 22 visų besinuomojančių bendruomenių dėl 
patalpų ploto, jų poreikio ir laiko. svarstysime, ką vms 
gali pasiūlyti.

oficialus administracijos direktorės pavaduotojos 
kvietimas (a51-7057/16 (3.3.2.21-td2)) į vasario 5 d. susi-
tikimą buvo parašytas sausio 28 d.; jame pažymėta, kad 
tai yra atsakymas į sausio 20 d. Žinijos raštą zsr-16/4 (tai 
buvo prašymas kiek atidėti planuojamą susitikimą) ir į 
gruodžio 7 d. (zsr-15/62), kuriame Žinijos vadovė pakarto
tinai prašėsi į audienciją pas merą (ankstesnis spalio 15 d. 
prašymas liko be atsakymo). įdomus sutapimas: kaip tik 
gruodžio 7 d. meras įtikinėjo lr seimo narę mildą pe-
trauskienę, kad savivaldybė „įstatymų nustatyta tvarka 
atsako į asociacijos lietuvos Žinijos draugijos raštus“.

taigi vasario 5-ąją svarstome... Kone nuo pat pa-
sisveikinimo buvome vėl „išvadinti“ subnuomininkais. 
pabandžiau vėl paaiškinti termino netinkamumą, pateik-
damas, manyčiau, gana vaizdingą pavyzdį: jeigu, tarkim, 
Kalvarijų turgus už tam tikrą mokestį išnaudotų Žinijos 
patalpas savo komercinei ar reklaminei veiklai, jis būtų 
laikomas subnuomininku; bet jeigu jis įkurtų Žinijoje 
klubą ir, pavyzdžiui, kas antrą savaitę rengtų diskusijas 
apie pardavimo ir pirkimo subtilumus, tai būtų Žinijos 
padalinys ir jo veikla čia būtų visiškai teisėta. nežinau, ar 
savivaldybės atstovai mane suprato, bet terminas „sub-
nuomininkai“ dar kelis kartus nuskambėjo per pokalbį. 
papasakojome trumpai apie Žinijos veiklą – klubai, kalbų 
kursai, vaikų mokyklėlės, senjorų arbatos, meno parodos 
ir t. t. – ir sulaukėme tam tikrų pasiūlymų: vienas kuris 
klubas galėtų veikti mokytojų namuose, kitas – Kirti-
mų kultūros centre. pasitarime dalyvavusios šių įstaigų 
vadovės žadėjo net visokeriopą pagalbą. Bandėme pri-
minti, kad Žinija – tai ne du klubai, tačiau Žinijos, kaip 
kultūros ir švietimo įstaigos, likimas pokalbio dalyvių 
apskritai nedomino. stebėdamasi, matyt, mūsų atkakliu 
užsispyrimu tokių šaunių pasiūlymų akivaizdoje vylūnė 
urbonienė kelis kartus pabrėžė, kad Žinijos namą būtina 
parduoti, nes savivaldybei reikia pinigų. ir vėl (tikriau-
siai be reikalo) nesusilaikiau nuo anekdotiško palygi-
nimo ir pasiūliau parduoti mokytojų namus – juk kur 

astronomas dr. gunaras Kakaras, filosofas prof. jonas Balčius, mokslo 
istorikas prof. juozas a. Krikštopaitis
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kas vertingesnis statinys; bardų klubą galėtų priglausti 
Žinija, o veronika povilionienė dainuotų Kirtimuose... 
toks mano išsišokimas sutrikdė pokalbį, tad išsiskyrėme 
nieko nenusprendę.

Kiek pamąstęs parašiau susitikimo organizatorei:

miela p. vylūne,
kad ir kaip būtų liūdna, turime, matyt, pripažin-

ti, kad mūsų pokalbis penktadienį nepavyko... tačiau, 
suvokus nesėkmės priežastis, galima bandyti iš naujo. 
pagrindinis nesusipratimas, manding, buvo toks: mes 
ne tik kalbėjome skirtingomis kalbomis, bet ir buvome 
nusiteikę spręsti skirtingas problemas – Žinijos atstovai 
atėjo kalbėtis apie Žinijos ateitį, savivaldybei rūpėjo par-
duoti namą ir gauti pinigų. ir čia į pagalbą savivaldybei 
atskubėjo išganinga idėja: užkišti kur nors tuos nelai-
mingus Žinijos klubus. ar galite įsivaizduoti, kokia būtų 
gerb. p. z. žepnickienės reakcija, jei pasiūlytumėt jai iš-
parceliuoti mokytojų namų klubus po įvairias žinijas ir 
kirtimus, o patį „Kultūros ir švietimo centrą“ likviduoti? 
Bandžiau parodyti šios idėjos absurdiškumą, tačiau tai 
kažkodėl buvo suvokta kaip „pykčio priepuolis“. drįs-
čiau pateikti jums dar absurdiškesnį (absoliučiai absur-
dišką) pavyzdį ir – pabrėžiu – be jokio pykčio, tiktai tam, 
kad kartu suvoktume patį absurdiškumą: juk nelengva 
išlaikyti 20 aukštų savivaldybės pastatą, pamėginkime, 
kaip jūs sakote, racionaliau naudoti patalpas: vieną kokį 
departamentą galėtų priglausti Žinija, kitą – mokytojų 
namai, taryba posėdžiautų Kirtimų kultūros centre, o 
didžiulį namą parduokime – tai bent pinigų bus...

Kitas mūsų nesusipratimo aspektas – kažkokia, 
švelniai tariant, keistoka terminija, labiausiai tie „su-
bnuomininkai“. Bandžiau aiškinti šią koliziją laiške me-
rui (2015-12-06; jūs turite šį tekstą, žvilgtelėkit dar sykį), 
apie tai susirašinėjome su mero padėjėja p. renalda 
rutkauskaite, mūsų pokalbyje mėginau pateikti iliustra-
tyvų pavyzdį apie Kalvarijų turgų, bet, rodos, nebuvau 

suprastas. griebiuosi dar vieno visiškai absurdiško pa-
vyzdžio ir vėlgi be jokio pykčio: mes (Žinijos atstovai) juk 
nevadiname jūsų, miela vylūne, „savivaldybės subnuo-
mininke“ vien dėl to, kad jūs „naudojatės savivaldybės 
patalpomis“ (turite savo kabinetą, posėdžiaujate savival-
dybės salėse); „aš esu savivaldybės žmogus, – tikriausiai 
atkirstumėte, – čia mano patalpos!“ visiškai pritariame. 
lygiai taip pat Žinijos klubai yra Žinijos ir dirba čia savo 
patalpose, kaip ir visi kad ir vieną kartą pakviesti lekto-
riai, aktoriai, muzikantai, dailininkai, rengiantys Žinijoje 
savo diskusijas, vaidinimus, koncertus, parodas ir t. t. tai 
yra natūrali Žinijos veikla, ir kitos tiesiog negali būti...

ir čia, atrodo, mes priartėjame prie svarbiausios, 
esmingiausios mūsų nesusipratimų priežasties: juk di-
džiausias absurdas yra tai, kad Žinijos, kultūros įstaigos, 
likimą imasi spręsti savivaldybės turto skyrius! net ne 
kultūros skyrius, nekalbant jau apie mūsų – kaip jūs 
gražiai kelissyk pabrėžėte per pokalbį – „visų vilniečių, 
senukų, anūkų...“ išrinktą vilniaus tarybą. Kokie galėtų 
būti derybų rezultatai, kai viena šalis kalba apie žinias, 
o kita – apie pinigus?

tad, jeigu vis dėlto bandytume spręsti bendrą pro-
blemą ir ieškoti bendros kalbos, suformuluokime pir-
miausia esmę, tikslą. siūlyčiau tokį: „Žinija yra vertybė 
ir turi egzistuoti“, bet ne „reikia parduoti namą ir gauti 
pinigų“. tada, kaip ir buvo užsiminta per pokalbį, pa-
ruoškite mums pasiūlymą dėl kitų nuolatinio naudojimo 
patalpų – dabartinius Žinijos poreikius jūs žinote, jei de-
rėtų ką patikslinti, manyčiau, Žinijos vadovė tatjana si-
maškienė nuoširdžiai ir operatyviai jums padės. tikimės, 
suprantama, rimto ir argumentuoto pasiūlymo, o ne taip, 
kaip nuskambėjo per pokalbį: „maždaug... kaip nors... 
mokytojų namuose... Kirtimuose...“ Būtų itin šaunu, kad 
ruošiant šį pasiūlymą dalyvautų savivaldybės kultūri-
ninkai. aiškiai suvokiu, kad aptarti dokumentą tarybos 
posėdyje tikriausiai nepavyktų, tad gerai būtų, kad jį bent 
pasirašytų vilniaus meras arba kultūros reikalus kuruo-

lr seimo narys povilas 
urbšys ir r. ozolo fondo 
direktorius eugenijus 
skrupskelis romualdo ozolo 
atminimui skirtame vakare, 
2015
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jantis jo pavaduotojas, arba Kultūros komiteto pirminin-
kas vytautas mitalas ar jo pavaduotojas darius Kuolys – 
tada mes žinotume, kad mūsų išrinktieji rūpinasi mumis 
ir mielai jiems padėkotume; ne vien mes, nuolatiniai ži-
nijos bendradarbiai, bet ir gausūs mūsų bičiuliai, rengi-
nių dalyviai ir lankytojai – tikrai šaunūs žmonės (anąsyk 
siunčiau jums nemažą jų sąrašą ir truputį nuotraukų, 
pridedu ir dabar porą reportažų iš naujausių renginių). 
Kokia galėtų būti jų reakcija į drastiškus savivaldybės 
turto skyriaus sprendimus turbūt neturėčiau aiškinti...

o šiaip, kol dar gyvi esame, tęsiame savo kultūri-
nę veiklą. jau gal penkiolika metų poetiškai minime šv. 
valentino dieną; mielai kviečiu jus į šią šventę – pasi-
klausysime geros poezijos ir muzikos, gražiai bičiuliškai 
pabendrausime. Beje, jeigu manytumėte, kad dera poe-
tams pranešti apie savivaldybės sumanymus (mokytojų 
namus ir pan.), tai bus galima padaryti renginio pabaigo-
je. vienaip ar kitaip man kada nors, gal ne šį kartą, reikės 
pasiaiškinti bičiuliams kultūrininkams – manau, geriau 
tai tiktų padaryti savivaldybės atstovams: neduok dieve, 
ką nors supainiosiu ir netyčia apšmeišiu savivaldybę...

nuoširdžiausi linkėjimai,
Naujosios Romuvos klubo vadovas, Žinijos tarybos 

narys andrius Konickis

Kitą dieną ponia vylūnė atsakė:

labas rytas, mielas p. andriau,
dėkoju už pastebėjimus ir pastabas.
po mūsų susitikimo perduosiu atsakingai pagal or-

ganizavimo sritį vilmai Šilalienei, administracijos direk-
torės pavaduotojai, atsakingai ir už kultūros sritį, prašy-
mą įkurti darbo grupę dėl Žinijos draugijos tolimesnės 
veiklos perspektyvų.

tikiu, kad Žinijos veikla gali ir turi egzistuoti, įtrau-
kiant Kultūros ministeriją.

gražios jums savaitės.

apie stebuklingas „darbo grupes“ jau buvo girdė-
ta, tiesa, iš kito šaltinio; šioje byloje – tai kažkas naujo, 
tad gal galima tikėtis... deja, kitą dieną ponios vylūnės 
nuotaika keičiasi:

laba diena, andriau,
siūlau jums rimtai įvertinti vms pasiūlytas jums 

galimybes persikelti į mokytojų namų patalpas.
sulaukus aukščiausiojo teismo sprendimo, vms 

pozicija gali būti kitokia.

suprantama, nepalankus Žinijai aukščiausiojo 
teismo sprendimas – neginčijamas ir neskundžiamas – 
savivaldybei būtų tikras išganymas. Žinija irgi nera-
miai jo laukia, nepuoselėdama ypatingų vilčių. tačiau 
net tokiu atveju dar būtų įmanoma taiki ir padori išei-
tis – paprasčiausiai, kaip kadaise siūlė meras, pasira-
šyti naują patalpų panaudos sutartį. svarbiausia, kad 
savivaldybė pagaliau imtų bent kiek galvoti apie kul-
tūrą, o ne vien apie pinigus. Bandome dar vieną būdą 
rasti tą – kartais stebuklus padarančią – „bendrą kal-
bą“ (vasario 17):

vilniaus savivaldybės tarybos frakcijų seniūnams ir jų 
pavaduotojams –

Lietuvos	 laisvės	 sąjungos – žilvinui Šilgaliui, algiui 
čaplikui, miroslavui monkevičiui,

Tvarkos ir teisingumo – juozui imbrasui, gediminui 
rudžioniui,

Valdemaro Tomaševskio bloko – renatai cytackai,
Lietuvos	liberalų	sąjūdžio – vincui jurgučiui, justinai 

Kašėtienei,
Lietuvos	sąrašo – dariui Kuoliui, liutaurui stoškui,
Lietuvos	socialdemokratų	partijos – mariui skarupskiui,
Tėvynės	 sąjungos	 –	 Lietuvos	 krikščionių	 demokratų – 

mykolui majauskui

svečiuose – kauniečiai: 
knygos Pilkoji Algirdo Verbos 
žvaigždė sudarytojas alfas 
pakėnas ir redaktorius 
viktoras rudžianskas, 2015
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gerbiami lietuvos sostinės vadovai,

kad ir kiek daug girdime apie šaunius vilniaus savi-
valdybės laimėjimus, kartais konkrečiais ir itin svarbiais 
atvejais vis dėlto pasigendame ryškesnės jūsų pozicijos 
ir geros valios. todėl dar sykį apeliuojame į jūsų profe-
sionalumą ir autoritetingumą.

jau gal porą metų lietuvos Žinijos draugija kovoja 
su savivaldybe (tiksliau būtų sakyti: savivaldybė kovoja 
su Žinija) dėl mūsų istorinių patalpų vilniaus g. 22. čia 
ne vieta dėstyti visų šios itin nemalonios kovos detalių 
(jos yra užfiksuotos, tad kiekvieną giliau susidomėjusį su 
jomis mielai supažindintų Žinijos vadovė tatjana simaš-
kienė). priminsiu tik, kad 2015-12-06 Naujosios Romuvos 
klubo Žinijoje vardu kreipiausi į vilniaus merą ir visus 
tarybos narius, išryškindamas vilniaus kultūrininkų po-
ziciją. į kreipimąsi atsiliepė tik du (!) tarybos nariai; 
oficia laus mero atsakymo nesulaukėme, o apie „gera-
norišką“ jo požiūrį sužinojau iš telefoninio pokalbio su 
padėjėja p. renalda rutkauskaite-preskieniene. savival-
dybei inicijavus teismų epopėją šiuo klausimu ir dabar 
laukiant aukščiausios instancijos teismo sprendimo, keli 
Žinijos aktyvistai buvo pakviesti į pokalbį su adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja p. vylūne urboniene. 
ten mums kelis kartus buvo užakcentuota, kad „namą 
reikia parduoti“, o vieną kitą klubą – matyt, imituojant 
susirūpinimą dėl kultūros – užkišti kur nors, tarkim, į 
mokytojų namus ar į Kirtimų kultūros centrą; apie pačios 
Žinijos, kaip savarankiškos organizacijos, veiklą nenu-
skambėjo nė žodžio (pokalbis buvo įrašytas, tad galima 
susipažinti ir su kitomis jo detalėmis). po pokalbio su-
rašiau p. vylūnei keletą refleksijų ir kitą dieną sužino-
jau, kad ji perduos (cituoju jos laišką) „vilmai Šilalienei, 
administracijos direktorės pavaduotojai, atsakingai ir 
už kultūros sritį, prašymą įkurti darbo grupę dėl Žinijos 
draugijos tolimesnės veiklos perspektyvų.“

atrodo, žybtelėjo mažytė viltis... ar nebūtų dabar 
pats laikas į šią akciją įsitraukti savivaldybėn išrinktų 
politinių partijų atstovams, pirmiausia – tarybos frakcijų 
vadovams, įvairiapusiškai formuojantiems lietuvos sos-
tinės raidą. tiesiog primygtinai prašytume jūsų padėti 
šiai vadinamajai „darbo grupei“, nes jeigu ją sudarys 
turto valdymo skyriaus ir teisės departamento atstovai, 
„žinijos draugijos tolimesnės veiklos perspektyvas“ ne-
sunku nuspėti jau šiandien. paaiškinkite šiai grupei, kad 
atsakingo už vilniaus ateitį pareigūno pozicija galėtų 
būti tokia: Žinijos  draugija yra kultūrinė vertybė, 
j i  turi veikti  savo namuose. tuo tarpu „reikia par-
duoti namą ir gauti pinigų“ yra net ne šiuolaikinio 
ūkininko, o paprasčiausiai nevykėlio turgininko pozicija: 
rytoj tų pinigų jau nebus, reikės parduoti dar vieną namą 
ir t. t., o žalos, pridarytos atimant namus iš mokslininkų 
ir menininkų, jau nebeatitaisysi...

ar galėtumėte pademonstruoti ir realizuoti ryškią 
ir atsakingą savo poziciją kultūrinės vilniaus ateities at-
žvilgiu, kurios nuoširdžiai tikėjomės rinkdami jus į vil-
niaus tarybą? iki šiol vis tikimės. tuo tarpu savivaldybės 
administracija – jums tikriausiai nė nežinant – sėkmingai 
„pardavinėja namus“...

ryškesniam situacijos vaizdui susidaryti pridedu 
minėtą 2015-12-06 kreipimąsi į vilniaus merą (beje, ir į 
jus, mieli tarybos nariai), 2016-02-07 laišką p. vylūnei 
urbonienei ir pluoštą nuotraukų, kuriose matysite dau-
gybę (bet tik dalelę) mūsų bičiulių kultūrininkų, nuolat 
besilankančių klubo renginiuose – jie nepaprastai norė-
tų būti jums dėkingi už galimybę gražiai ir prasmingai 
bendradarbiauti su Žinija.

nuoširdžiausiai, su viltimi,
Naujosios Romuvos klubo vadovas, Žinijos tarybos 

narys andrius Konickis

Bičiuliškas Dovanų	
vakarėlis (2014) – 
aktorius gintaras 
mikalauskas ir poetas, 
vilniaus mero premijos 
laureatas julius Keleras
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jokios reakcijos...
toks intensyvus biurokratinis bendravimas su sa-

vivaldybe, aišku, ne itin įkvepia kūrybiniams suma-
nymams. vis dėlto Žinijos viceprezidentas profesorius 
saulius Kanišauskas inicijuoja balandžio 20–21 d. naci-
onalinę mokslinę konferenciją Žinija	kaip	vertybe	ir	verty
bės	žinijoje. jos organizavimo, be Žinijos draugijos, imasi 
lietuvos mokslų akademija, mykolo romerio univer-
sitetas ir lietuvos edukologijos universitetas. užsire-
gistravo 21 prelegentas – ne tik mokslininkai, aukštųjų 
mokyklų ir mokslinių institutų atstovai, bet ir rašytojai, 
poetai, muzikantai. pirmą dieną posėdžiavome mokslų 
akademijos salėje, antrą – nė neatsiklausę savivaldybės 
leidome šiems „tretiesiems asmenims“ naudotis Žini
jai panaudos sutarties pagrindu suteiktomis patalpomis 
vilniaus g. 22...

po savaitės sužinojome apie lietuvos aukščiausiojo 
teismo sprendimą. tai, žinoma, nebuvo jokia staigmena. 
ir vis dėlto sunku buvo susitaikyti. vis dar laukėme se-
niausiai prašytos audiencijos pas ministrą pirmininką, 
buvome net pradėję rinkti bičiulių kultūrininkų parašus 
Žinijos pozicijai palaikyti, kai kurie jų siūlė kreiptis pa-
galbos į lr seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komite-
tą, tad ėmėmės dar vienos akcijos, kurią šiaip tiksliausia 
būtų apibūdinti populiariu lietuvišku posakiu „šaukštai 
popiet“. Štai mūsų kreipimasis į seimo komitetą (2016-
05-18 nr. zsr-16/18):

lietuvos respublikos seimo Švietimo, mokslo ir kultū-
ros komitetui

gerbiami parlamentarai, besirūpinantys lietuvos 
švietimu, mokslu ir kultūra,

tas pačias vertybes puoselėjanti lietuvos Žinijos 
draugija patyrė skaudžią nelaimę. vilniaus m. savivaldy-
bė, kaltindama Žiniją mitine panaudai suteiktų patalpų 
subnuoma, laimėjo teismų maratoną ir panaudos sutartis 
turėtų būti nutraukta, o kartu ir visa nuolat intensyvėjan-
ti žinijos veikla – juk atsidūrusi gatvėje Žinija negalėtų 
daugiau rengti mokslinių paskaitų ir diskusijų, užsie-
nio kalbų kursų, poezijos skaitymų, muzikos koncertų, 
meno parodų ir kitokių prasmingų Žinijoje veikiančių 
klubų renginių.

traktuojame tai kaip begėdišką antausį pernai 
90-metį paminėjusiai organizacijai ir visiems garbiems 
jos turiningų renginių lankytojams. ruošiame vyriau-
sybei mokslininkų ir menininkų kreipimąsi su prašymu 
sustabdyti Žinijos iškeldinimo procesą ir prisiminti savo 
nutarimą nr. 926 (1992-12-04): „pavesti vilniaus miesto 
valdybai spręsti... patalpų suteikimo... lietuvos „žini-
jos“ draugijos valdybai... klausimus.“

apie susiklosčiusią situaciją ketiname netrukus in-
formuoti lietuvos respublikos prezidentę.

nuoširdžiausiai tikimės jūsų supratingumo, soli-
darumo ir pagalbos lietuvos kultūrininkams atsidūrus 
tokioje nepavydėtinoje padėtyje. pridedame ištrauką iš 
2013–2015 m. veiklos ataskaitos ir pluoštelį nuotraukų iš 
mūsų renginių. jeigu jūs manytumėte esant prasminga 
susitikti ir aptarti situaciją detaliau, galėtume pateik-
ti daugiau įdomios informacijos apie Žinijos veiklą bei 
ilgą ir beprasmę „diskusiją“ su vilniaus m. savivaldybe.

pagarbiai,
lietuvos Žinijos draugijos pirmininkė tatjana si-

maškienė

čia minimas keisto likimo vyriausybės nutarimas – 
ministro pirmininko aleksandro abišalos pasirašytas 
1992 m. gruodžio 4 d., iki šiol neatšauktas, bet igno-
ruojamas ir vyriausybės, ir savivaldybės. laiško seimo 
komitetui kopijas gavo prezidentūra, vyriausybė ir vil-
niaus meras.

vyriausybės raštinė sureagavo žaibiškai, perskaičiu-
si tikriausiai tik pirmą eilutę:

laba diena,
gavome jūsų siųstą raštą, tačiau jo registruoti nega-

lime, nes jis nėra adresuotas lr vyriausybei.
adresatų sąraše – tik seimas. 
lr vyriausybės dokumentų skyrius

„adresatas“ mąstė kiek ilgiau ir liepos 7 d. atsiuntė 
išmintingą atsakymą (2016-07-05 s-2016-4986):

lietuvos respublikos seimo Švietimo, mokslo ir kultū-
ros komitetas (toliau – Komitetas) susipažino su jūsų 
kreipimusi dėl lietuvos Žinijos draugijos patalpų.

dėkojame jums už kreipimąsi ir informuojame, kad, 
pagal kompetenciją, komitetai neaiškina teismų spren-
dimų. Komitetas taip pat neturi teisės nurodyti, kam ir 
kokiomis sąlygomis savivaldybė gali ar negali išnuomoti 
savo turtą.

lietuvos respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Kiekvie-
nas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų numa-
tyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista 
ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas“.

Komiteto pirmininkas raimundas paliukas

ne kartą grįždami mintimis į praeitį ir mėgindami 
suvokti savo klaidas šio liūdnai pasibaigusio proceso 
eigoje, prisiminėme dar 2015-ųjų gruodį savivaldybei 
įteiktą kolektyvinį kreipimąsi (peticiją) su prašymu ne-
nutraukti panaudos sutarties arba sudaryti naują (pasi-
rašė 514 Žinijos bičiulių). draugijos vadovei pasiteiravus 
apie šio dokumento likimą, peticijų komisijos pirmininkė 
aušra maldeikienė atsakė, kad tokios peticijos nėra ma-
čiusi. tai truputį keista, nes Žinija buvo gavusi elektro-
niniu paštu lakonišką ir aiškų savivaldybės atsakymą:

from: savivaldybe@vilnius.lt
sent: 2015 m. gruodis 9 d. 14:25
to: info@zinija.lt
subjekt: dėl kreipimosi (peticijos) pateikimo

dėkojame jums už laišką. pranešame, kad jūsų do-
kumentas užregistruotas (reg. data 2015-12-09 ir nr. a50-
44601/15) ir perduotas nagrinėti pagal kompetenciją.

pagarbiai
vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės 

departamento dokumentų valdymo skyrius
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pačiame dokumentų skyriuje pavyko sužinoti, kad 
peticija atiduota merui – štai, pasirodo, ką reiškia for-
muluotė „pagal kompetenciją“... tačiau, kadangi meras 
su Žinija iš principo nebendrauja, teko vėl trukdyti pe-
ticijų komisijos pirmininkei – birželio 27 d. ji dar nieko 
pasakyti negalėjo. o štai Komisijos sekretorė aušra Švil-
pienė pasirodė kur kas sumanesnė: ji pasiūlė surašyti 
naują peticiją ir pridėti seną – to pakaktų, kad Komisija 
imtųsi svarstyti. taip ir buvo padaryta: nauja peticija 
pasirodė savivaldybės tinklalapyje birželio 29 d. (http://
www.vilnius.lt/index.php?3300694987). liepos 5-ąją Ko-
misija ėmėsi darbo ir štai – išrašas iš posėdžio protokolo 
(2016 m. liepos 5 d. nr. 4- (1.1.36-t1)):

2. svarstyta. dėl lietuvos Žinijos draugijos patalpų 
išsaugojimo.

nuspręsta:
1. Kreipimosi dėl lietuvos Žinijos draugijos patalpų 

išsaugojimo nepripažinti peticija, o jį pripažinti skun-
du, nes jis peticijų komisijai pateiktas labai pavėluotai, 
t. y. jau priėmus visų instancijų teismų sprendimus ir jų 
kvescionavimas (Sic! – A.	K.) viršytų peticijų komisijos 
kompetenciją.

2. pavesti administracijos direktorei a. vaitkunskie-
nei išnagrinėti kreipimąsi dėl lietuvos Žinijos draugijos 
patalpų išsaugojimo ir apie priimtus sprendimus infor-
muoti peticijų komisiją ir pareiškėją.

posėdžio pirmininkas (-ė) aušra maldeikienė
posėdžio sekretorius (-ė) aušra Švilpienė

reikia manyti, kad administracijos direktorės kom-
petencija leidžia – kad ir „labai pavėluotai“ – kvescionuoti 
„visų instancijų teismų sprendimus“... matysime, juk po 
savaitės Komisijos pirmininkė oficialiame rašte (2016-07-
14 nr. a51-53213/16) patikino: „apie priimtus sprendi-

mus jus informuosime nedelsdami, gavę vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų pa-
rengtą atsakymą į jūsų kreipimąsi.“

ir dar vienas šviežiausias akcentas. į Žinijos prašy-
mą (2016-06-10 zsr -16/22) išsikelti iš patalpų pagal tam 
tikrą grafiką (jo esmė – sudaryti klubams, vaikų ir suau-
gusiųjų mokymams galimybę pratęsti užsiėmimus dar 
rudens semestrą) administracijos direktorė alma vait-
kunskienė lakoniškai atsako (2016-07-21 a51-55095/16 
(3/3/2/21-td2)), kad „savivaldybė nusprendė nepritarti 
prašymui grąžinti patalpas dalimis“ ir „nutarė leisti lie-
tuvos Žinijos draugijai geranoriškai iki 2016 m. rugsėjo 
30 d. grąžinti visas iš karto... patalpas...“ taigi nesunku 
numanyti, kad kada nors spalį į peticijų komisijos pa-
vedimą „išnagrinėti kreipimąsi“ ponia alma atsakys, 
kad viskas vėl „labai pavėluotai“, Žinija seniausiai iš-
sikėlusi...

Štai tokie pirmi įspūdžiai ir refleksijos. nėra abejonių, 
kad šis itin keistas teisminis procesas kada nors patrauks 
vilniaus kultūros istorikų dėmesį savo psichologiniais, 
teisiniais, gal net politiniais aspektais. sąlygos įsigilin-
ti – gana palankios: visi cituoti, minėti, o ir daugybė kitų 
dokumentų yra Žinijos dispozicijoje ir draugijos taryba 
mielai sudarys kultūros istorikams galimybę susipažinti 
su jais detaliau.

o kol kas galvon lenda tik keistoki palyginimai. iš 
vilniaus istorijos žinome, kad 1832 metais caras nikola-
jus i uždarė vilniaus universitetą. gal kada nors sostinės 
istorijos apybraižose bus parašyta: „2016 metais vilniaus 
miesto savivaldybė uždarė lietuvos Žinijos draugiją.“ 
vilniaus universitetas buvo atkurtas, nors tam prireikė 
beveik šimto metų. nėra abejonių, kad ir Žinija atsigaus; 
labai tikėtina, kad šimto metų tam tikrai neprireiks. Bet 
šį istorinį įvykį mūsų anūkai būtinai prisimins.

dailininkas valerijus 
gudovas ir Žinijos pirmininkė 
tatjana simaškienė. 
K ęs t u či o  s v ėr i o 
nuotraukos
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* * *

Nušvito, kaip aišku ir tyra
ovaliniam stebėjimosi „o“.
Spindulys kibirkščiuoja ir nyra,
raibuliuos sužėruoja vanduo.
Pagalvoji, kodėl atsitiko,
dabar tu kaip niekad saugus.
Ir lukštensis pasvirę dalykai.
Neišeiti atrodys svarbiau.

* * *

Kur driekiesi, šviesioji pašvaiste?
Pakraščiai jau anglėjas brūkšniuos.
Kur išvesi mane ar paleisi
kaip rūkais iškeliavęs vanduo.
Prisėdus ant lauko tyla
tavo kontūrą plunksnos tirpina,
skiemenuoja žodžius burnoje
ir dulkelė delne šaukias vėjo.

* * *

Kai būsi virš upės, žiūrėk,
kaip gulasi debesio durys
ir dugnas su žolėmis
užsiveria sau pabūti.
Įsėlino paslaptis.
Suplasta gluosnio kaspinas.
Užimk kuo mažiau erdvės
ir tėkmei neliksi svetimas.

* * *

Geraširdi, jau atleidimų mėnesienos eina vėjais. Budėti 
siūlai ar išgerti? Ėjai velniop į nebūtį be sūkurio save 
įribintą turėti, kentėk, atgal negrįžęs, pražuvėle žuvim. 
Tamsos tinkluos traškės ugnis, nevirpins balsas rožiškų 
blakstienų, šekspyrai degins lovoje gėles. Neatsibusi, nes 
erelis vienas sklandytojas tylos taip kantriai virš tavęs. 
Tikėk ir neišeik. Ką lieja vėjas? Ne klausimuos pavargsi, 
o plote, kurį išskyrei niekur neišėjęs. Saulės gaisas 
lemena proskynoj rudens, tamsusis švinas iš toliau 
atsiųs linkėjimus, įkibsim į padangės banalybę, kuo 
tikime. Ar ir mumis kas tiki, rytoj ateik dangaus raikyti.

* * *

Ūksmingas beržas, slenkstis, durys.
Nereikia žvilgsnio.
Po obelim išeiti, atsigulti.
Apvalūs aklo kurmio kauburėliai,
žolės jau aplipti.
Dar vėjas
gena smilgų ietis.
Sakinyje kablelių lyg nebūta.

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

K ęs t u či o  s v ėr i o  nuotrauka
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* * *

Judesio glundančio gūsis – 
kregždutė iš tavo širdies –
išneša kambario sienas,
kyla erdvėj po erdvės.
Tai – niekas nežinoma, niekas,
per gluosnio nuleistas šakas
alkanos žvaigždės mėto
į srovę blausias žarijas.

* * *

Saulė žemėn, – krūpčioja miškas.
Šešėliai bangoj didesni.
Štai ir viskas. Šitiek visko.
Atsisveikinki, jei gali.
Dreskia gomurį aštriai, gailiai
gėlos ir slapčių kamuolys
garma, ritas
įdūkusiais žodžiais
į akivarą tamsų
žemyn.
Medis žino: nesirenka nieko.
Tik švelni kelmų samana,
ošus stuomeniui,
traukia pažeme, glėbia plotus,
nežinojus gana negana.

* * *

Neįvykusių įvykių kronikos,–
mumyse ištuštėję namai,
galimybės užuomazga keri.
Vis grįžtame jausti akimirkų krūvį
ir kraujas nueina laukais,
dausų regimybėmis pildos.
Nereikia raudoti,
kelmo gailėtis yra paprasčiau
nei šapelio upėje plukdymas.
Likimas tapti antkapio papėde
verčia gailestį
augti medžiu ir keroti
saulėlydžių ūgiuos.
Kas yra tavyje patvaru –
neįvykusių įvykių kronikos.

* * *

Atleisti sunkiau,
nes turi suprasti ribas.
Vienatinis saulėtekis driekias
mintyse išdidžiu nežinojimu,
riekia kepalą tėvas,
mama neša skalbinius.
Neišnyksta, sapnuojasi vėlei.
Durys tyksta ir slenkstis į tolius,
daugiau neįžiūrėti.

* * *

Išskrido, išėjo kregždutė
iš vaiduokliškos savo širdies.
Jau toli, kur šilta,
bet sfinkso nepakerės.
Palei smilgas nusmilkusio kelio
tolių klauptuose aižės ugnis,
po pradingusio pėsčio paukštelio
medis – vienišas šaukinys.
Vėjas debesio žiauberę trupins
ir gūsiu sunkų kūną palies
lyg ganykloje pamestą akmenį,
kalusį grandines.

* * *

Saulės ratai
tavęs neveš.
Liktinis – sliekams ir vabalams.
Viltis ištvino
kaip skėrių antplūdis.
Tose platumose
dera regėti
pakabučius
kekėtų uogų.
Tai kelias gultis,
kur tamsiai ramu.
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* * *

Kur nėra mašalų, taiki santaka
ir gluosnių ūsai
tekina ramybę,
tavęs nėra.
Prieš kalną klaupiasi vėjas
ir baras, jokių padavėjų,
juokas ore,
akmuo – aukštyje apgamas.
Esi iššluotas
kaip velykinė asla.
Keletas avių žvilgsnyje,
jokio atitvaro nuo miško.
Keistis ar pasiklysti?

* * *

Nepatikėjimų pūga
kaip rožės keras ar vaiduoklis,
duotybė, žemės genama,
į nepailstantįjį šokį.
Vaizdų keliai, ko neturi,–
eitynės, ilginančios naktį.
Sugysi: gal su brėkšma atlips viltis
ir vėl pradės aplinkui degti.

Pasauli, būk aplink ramus

I
Pasauli, būk aplink ramus.
Kančia yra prasmingas veiksmas,
skausmu naikina troškimus
ir valią ima į nelaisvę.
Dygi šviesa suskleis sparnus
ir kelią ves tiktai į klonius,
kad vėstų kraujas per dienas
ir neišeitumei į žmones,
kada bendrausi su tamsa
ir trauksies silpnas nuo bedugnės.
Bet liks mažutė žarija.
Per slenkstį grįžta tavos ugnys.

II
Vėl susirinks vienu metu
veiduos silpnumas,
smogs smerkiančiomis akimis,
smeigs strėlėmis
prie kojų kūnui.
Parkritęs pavyzdys
dejuos ateitimi
savūne, o žingsniai
greit pasuks į šalį.
Sustingus bjaurasties lava
leis viduje
smagiau gyvuot
gražesnei daliai.

III
Jau matos ne eilės, o gretos, nevirpa puodeliai arbatos, 
nedreba lūpos, pakinkliai, nes kas nutinka, regis už 
mąžtančio rato, nematomas rimbas virš nimbo, taip 
noris puikiausios sveikatos, padangės kaukėjas saulėtai 
ir sielas kapoja nelygiai, galiojantys skaičiai netingi 
dalinti mažų teritorijų, auginti
cenzūruotą saviauklą, neklausinėk už rato troškimų, 
mažumo sudaigintų.
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visos	upės	many – aštuntoji poetės eglės perednytės 
eilėraščių knyga.

atsiverčiu pirmąjį trieilį: poetinė mintis iš-
nyra, sakytum, iš filosofijos ežerų, poezija atsiranda be-
veik iš nieko – maga stačia galva leistis poetės įspaustais 
pėdsakais ir džiaugtis, kad tikrai yra kuo stebėtis.

Būties procesija juda tarp rūko ir liepsnos... aš esu 
būties procesijos dalyvis... nežinomybės rūkas ir tragedi-
jų liepsnos... nebūties migla ir aistringa meilė... iš ūkanų 
tik ir gimstame, ir laiko liepsnose išnykstame... visa mūsų 
egzistencija – tarp rūko ir liepsnos... Kažkas praeina pro 
mane... Kas tai? pro mane tarp rūko ir liepsnos... men-
kutis judesys – kažkas praėjo – ūmai įgauna nepaprastą 
reikšmę – judesio aidas toks galingas ir tolimas, ir drauge 
paslaptingas – sakytum, atsiveria egzistencijos didybė...

užsikabinus tik už vienos minties, galima būtų plės-
tis be galo. pirmasis rinkinio trieilis daugiaprasmis, gi-
lus, stebinantis, jis priverčia atsigręžti ir krūptelėti mes 
save atpažįstame kosmoso didybėje, jaučiame egzistenci-
nės dramos įtampą, kuri drauge leidžia prisiliesti ir prie 
žodžiais neįvardijamo šventumo:

Kažkas	praėjo	pro	mane
Būties	procesijoj
Tarp	rūko	ir	liepsnos – – – (p. 7)

arba štai kitas eilėraštis – Lyg	žvakės	vėjyje... visos ei-
lėraščio sąvokos žinomos – žvakės ir vėjas, ir laukų tyla, 
juo labiau balti miškai, tačiau eglės perednytės rikiuotėje 
jie suskamba naujai, iškilmingai – sakytum, juos pasiekė 
žvilgsnis iš visatos gelmių ir įkvėpė gyvybės – padvelkė 
amžinybe:

Lyg	žvakės	vėjyje
laukų	tylėjime
balti miškai
iš	nebūties	atėję
ir	Viešpaties	ramybė	širdyje (p. 8)

čia, kaip ir jono aisčio poezijoje, jau reikėtų kalbėti 
apie graudumo ir gražumo susilietimą, tik, sakyčiau, poe-
tė žengė dar vieną žingsnį tikrumo link – „...ir viešpaties 
ramybė širdyje“.

greta randame ir kitą paradoksalią priešpriešą, kuri 
nuginkluoja kritišką protą ir apstulbina:

Viskas	laikina	šičia
tiktai	krintantys	žiedlapiai
amžini (p. 9)

sveikai protaujantis pilietis pasakytų, kad nėra nieko 
laikiniau už nukritusį žiedlapį, tačiau poetė tvirtina, kad 
jie – amžini. Ką tai reiškia? „amžinų“ žiedlapių aksioma 

K N Y G o S

l i u d a s  G u s t a i n i s

rudenys lyg elniai

griauna ir naikina pirmąją ištarą, jog „viskas čia laikina“. 
suvokiame: kiekviena žydinti akimirka – amžina. Kiek-
vienas atodūsis nepakartojamas ir niekur neišnyksta.

o kažkas netikėjo, kad giliausia filosofija gimsta poe-
zijoje.

eglės eilėraščiai užburia subtiliais sugretinimais, 
užuominomis. eilėraštis Aš pabudau sekmadienio tyloj prasi-
deda kaip akivaizdžiai religinis, poetė jau išsitarė, kad jos 
kelyje „šviesa gyvena“, ir tuomet netikėtai pasirodo, jog 
tai – „Klevų šviesa / virš senojo vaikystės namo“ (p. 10). 
skaitytojas susivokia, jog klevų šviesa – tai lyg ir sutvėrėjo 
įsikūnijimas, ir taip standartinis religinis eilėraštis išsiple-
čia iki begalinių erdvių ir drauge suauga su gimtąja žeme.

retsykiais eglės eilėraščiai įgauna ir grynosios mal-
dos formas – Sopulingoji, Atsiklaupsiu. Šiuo atveju norėtųsi 
su autore diskutuoti. tarkime: „sopulingoji, / žvelk į šir-
dis / savųjų vaikų.“ (p. 13) tai panašu į pažįstamus maldų 
ar litanijų, gal psalmių, tekstus, pats žodis „sopulingoji“ 
taip pat girdėtas tūkstančius kartų, ir todėl, sakyčiau, au-
torei sunkiau prisibelsti į skaitytojo širdį. suprantu, kad 
norint galima įsijausti ir į tokį tekstą, tačiau tam reikia 
daugiau pastangų.

jeigu kituose eilėraščiuose autorė pasiekia tikėjimo 
gelmes be tradicinių religinių terminų, tokių tekstų ir ti-
kiesi – juose atsiskleidžia tikri, autentiški religiniai išgyve-
nimai – nes jeigu patirtis autentiška, vargu ar jai išreikšti 
prireiks milijonais lūpų kartojamų žodžių.

Kita vertus, įsigilinę į šimtmetines įvairių religijų 
tradicijas, neišskiriant ir krikščioniškosios, aptiksime, 
kad šventųjų dievo vardų kartojimas sukuria vibracijas, 
kurios yra pajėgios išlaisvinti neišmanymo drevėse įstri-
gusias sielas.

išvada sektų tokia – skirtingais rūbais apvilktos eglės 
perednytės poetinės ištaros yra vienodai paveikios ir 
įtaigios.

o štai greta eilėraštis O	amžinybės	sakramente patvir-
tina ir kartu neigia tokius samprotavimus, ir tik todėl, 
kad „...amžinybės sakramentas“ jau ne tradicinės maldos 

eglė perednytė. Visos 
upės	many. – Naujasis 
lankas, Kaunas, 2016.
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rėmuose, o įžengia pro metaforos vartus: „...balti beržai 
balti balti / balti lyg angelas nakty...“ (p. 15).

paskutinis pirmosios dalies eilėraštis – Ir	šaltas	vėjas. 
prasitardama apie tai, kad „išeis į tolumas / ir nieks ne-
sustabdys“ (p. 16), poetė neliūdi, tolumos jai – paguoda 
ir viltis, ir tai yra nesuvaidinto tikėjimo ženklas. tikrosios 
krikščionybės dvasia.

antroje rinkinio dalyje yra dešimt eilėraščių.
įstringa pirmasis – Koks	 trumpas	 žydėjimo	 rytas, ku-

riame poetė, taupydama žodį, ištaria: „...koks trumpas 
žydėjimo rytas... ir žodis nebus užrašytas... tylėjimas ne-
išsakytas..“ (p. 19) aliuzija į nenusakomą sutvėrėjo artu-
mą – neišsakytą tylėjimą, kuriame, jaučiu, viso pasaulio 
įtampa ir drama.

vis dėlto man įspūdingiausias šios dalies eilėraštis 
atrodo Nušluoki	mane	tarsi	rudenio	lapą. sakiniai juda spi-
rale kaip pats gyvenimas, kaip kosmoso kūnai, kol paga-
liau skaitytojas susiduria su dvasios virsmo paslaptimi: 
„...kaip tyliai kaip tyliai tas takas / tikėjimu virsta“ (p. 26).

yra ir daugiau įspūdingų ištarų. Kad ir tokia: „... su-
sėda palaiminti žmonės... / ...prie balto / prie balto / prie 
balto / kaip ilgesio sniegas / stalo.“ (p. 27)

trečioji dalis. pirmuosius tris posmelius sunku kaip 
nors surikiuoti, nes visi jie savaip priverčia krūptelėti – iš-
gyveni atradimo džiaugsmą drauge su autore.

O	gyvenimas	buvo (p. 31) – gyvenimo kvapus ir jaus-
mus suvėrusi kaip uogas ant eilėraščio smilgos, poetė 
netikėtai ištaria žodį „alsuok“, kuris ūmai atveria egzis-
tencijos prasmę, jis būtų lyg tas sąmonės virsmo raktas – 
žingsnis iš buities į būtį – ūmai nusmelkia mintis, jog vi-
sos gyvenimo apraiškos yra stebuklas, kurio neįmanoma 
nepastebėti.

panaši nuostaba apima perskaičius eilėraštį Aklosios 
lydėjimas:

Jei ne tu
aš	šįvakar	nebūčiau	pamačius
kaip	į	gilią	nežemišką	tamsą
krinta sniegas (p. 33)

aklumo ir nakties tamsos sulyginimas, tamsos, į ku-
rią krinta sniegas – baltas sniegas krinta ir dingsta – ir 
poetės prisilytėjimas prie aklosios lyg sniegas. Kokia be-
galinė tamsos gelmė, ir sniegas, kurio akloji nemato: ketu-
riose eilutėse – visa žmogaus drama. lyg varpas gaustų.

toliau – meilės eilėraščiai Išlaisvink	 mane	 iš	 savęs 
(p. 34), Kai dangus išsilies (p. 35), Mylimasis (p. 36), Kalbėki	
man	šviesą (p. 37). juose poetė atveria skausmingas lauki-
mo ir kitokias santykių su mylimuoju būsenas. sakytum, 
aprašo meilės neįmanomybę, nepasiekiamybę, nors viltis 
niekur nedingsta, ji kiekvienoje eilutėje. sąlygiškai juos 
galėtume pavadinti priešaušrio eilėraščiais, tačiau įdo-
miausia tai, kad ne iki galo aišku, kas yra jos mylimasis – 
gal žmogus, gal Kristus, o gal ir du viename.

ir labai gerai, kad neaišku, nes priešingu atveju išnyk-
tų paslaptis, o ir kur susigertų šviesus ilgesys, „...ilgesys 
lyg brolis...“ (p. 38), bet tai jau lopšinėje mamai.

sunku nepaminėti dar vieno šia tema parašyto sub-
tilaus posmo:

Aš šiandien gyvenau tiktai tavim
tiktai	tave	regėjau	ir	girdėjau
o	mano	nesibaigiančiom	naktim
tavieji	rudenys	lyg	elniai	ėjo – – – (p. 42)

rudenys lyg elniai... užtenka tokio palyginimo, ir pa-
prastas meilės atodūsis staiga virsta begaline erdve, kuri 
švelni ir gaubianti, gyva ir alsuojanti... ar tai galėtų būti 
apie žmogų? abejoju.

Ketvirta dalis. ji kitokia. aptinkame daugiau gry-
nosios maldos, religinių sentencijų. atskirai paminėčiau 
keletą.

Artėjančiam (p. 56). poetė priima į ją artėjantį pasaulį, 
priima einančius ir mylimuosius, skubančius ir negimu-
sius, taip pat ir ižą nemune. ji visus girdi ir jaučia, ir ji 
žino, kaip tai apsakyti. ji su visais ir visi su ja.

panaši mintis ir pirmajame skyriaus eilėraštyje Meilės	
šviesoj. eilėraštis subtiliai sukonstruotas, ir drauge labai 
paprastas.

Meilės	šviesoj
lėtas	mūsų	gyvenimas	srūva

Begalinėj
nežemiškoj
Meilės	šviesoj

Atsispindintys	medžiai
giliam vandeny

Tu eini
į	gyvenimą	tyliai	eini

Visos	upės	many
visos	upės	many
susilieja (p. 49)

mes patys ir esame tie atsispindintys medžiai bega-
linėj, nežemiškoj meilės šviesoj, giliam vandeny, ir todėl 
visos (nežemiškos meilės) „upės many susilieja“ (p. 49). 
Keliais žodžiais atsiskleidžia būties prasmė, pro kurią lyg 
iš vandenų prasišviečia ne tik eglės perednytės šiandiena, 
bet ir tai, apie ką kadaise rašė jonas aistis:

poeto dievas
MYLI	mane,	Dievuli	geras,	/	Skliautuose	šypsais	ir	sakai:	/	

Tau	upės	bėga,	girios	šnera	 /	 Ir	metų	keičiasi	 laikai...	 /	Prašai	
ar	neprašai	–	tau	duodu,	/	Ir	net,	kad	duodu,	nežinai:	/	Rasos	
lašely	 pasirodau	 /	 Ir	 skausmo	 taurėj	 sklidinoj...	 /	 Tau	 leidžiu	
klyst	 ir	nusidėti	 /	Aistrų	žieduose	 ir	purve,	 /	Kad	trauktų	vėl	
skliautai	žvaigždėti	/	Manęspi	nusidėjusį	tave...	/	Ir	nesirūstinu,	
kad	paikas	/	Malonių	apsto	nematai...	/	Tu	mano	mielas,	geras	
vaikas	–	/	Tą	patį	griauni	ir	statai...	(Brooklyn, 1952. 9. 27)

Kuomi tai ne svaigi tikėjimo gelmė?
gera religinė poezija neįmanoma be visuotinumo, 

vienio pajautos, kurioje ir gimsta besąlyginė meilė vis-
kam, kas gyva ir negyva.

todėl ir sakyčiau, kad eglė perednytė yra neabejotina 
jono aisčio anūkė – turiu omenyje dvasinį jono aisčio pa-
veldą, jo žmogiškumą ir tikrą krikščionišką jausmą pasau-
liui – juos eglė apglėbia ir sugeria, tik kai kuriais atvejais 
eglės apibendrinimai gilesni, platesni.

nieko nėra žmogiškiau už nepaguodžiamą ilgesį. ir 
viltį.
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Stasys lipskis šių metų liepą atšventė 75 metų jubilie-
jų. jis pakvietė geriausių draugų, bičiulių popietei, 
pavadinęs renginį „dvylikos apaštalų pietumis“... 

Kaip dera kritikui, apybraižininkui, leidėjui, jis ant „apaš-
talų stalo“ padėjo naują savo knygą Biografijų perlai, apie 
kurią mintimis ir pasidalinsiu.

labiausiai man įsiminė trys esminiai knygos kūriniai: 
Ugnis.	 Ir	nieko	daugiau, Bohemos	 žiburiai, Stalino	 anūkas	 ir	
lietuviški akcentai.

sudėtingas vlado jurgučio gyvenimas: baigęs žemai-
čių kunigų seminariją ir dvasinę katalikų akademiją sankt 
peterburge, lietuvos seimo narys, lietuvos banko valdy-
tojas, lito įkūrėjas. dabartiniai jaunesnieji eurų nešioto-
jai nežino, kiek dėl to lito jam teko iškentėti: ir Štuthofo 
koncentracijos stovyklą, ir du mėnesius tardymo nKvd 
rūsiuose... 1945–1946 m. jis dėstė vilniaus universitete: 
dėstė marxo Kapitalą „su dievo meile“ – ir buvo atleistas. 
ir tiktai 1957 metais paskirta minimali pensija...

noveletės fabula prasideda 1935 metais, kai į emiliją 
pupėnaitę, dirbusią lietuvos banko tarnautoja, kreipėsi 
pats Banko valdytojas vladas jurgutis – pagalbos auginti 
dukterėčią eleną, nes ankstesnioji ona vilutienė mirė... 
1975 metų Šventų velykų savaitę emilija atėjo į petro ir 
povilo bažnyčią atsisveikinti ir su vladu (čia su juo dažnai 
melsdavosi), ir su namu filaretų gatvėje, ir su vilniumi. 
popiet ji sės į traukinį ir išvyks į Kauną, paskui į palan-
gą, kurios kapinėse ilsisi vladas jurgutis. Kai bažnyčia 
v. jurgutį suspendavo, jis nepanoro palikti viengungiško 
gyvenimo ritmo, tačiau nenutraukė buitinių ir dvasinių 
ryšių su emilija. novelė talpi siužetiškai, apimanti daug 
įvykių, net Štuthofo koncentracijos stovyklą, į kurią jur-
gutis pakliuvo su Baliu sruoga. rašytojas, išėjęs į laisvę, 
buvo atleistas iš dėstytojo pareigų, nes „maskvos emisa-
rai, dėstant apie rusų literatūrą, pasigedo socializmo... o 
juk savąjį kursą baigiu puškino laikotarpiu!..“

„aukso širdele“ vadino v. jurgutį smetonos laikų 
studentai, profesoriai atsiliepė apie jį šauniai, gražiausius 
laiškus jam rašė vyskupas mykolas vaitkus ir kunigas 
pranas Kuraitis, šelpęs jį studijų miunchene laikais. pati 
emilija labai vertino vladą už lietuvos meilę, mokėji-
mą aukotis, sugebėjimą bendrauti šešiomis kalbomis. po 
konflikto dėl v. jurgučio palikimo (ji sovietų laikais sau-
gumo sumetimais sudegino kai kuriuos laiškus), emilija 
nutaria palikti dukterėčią eleną jurgutytę-venckienę ir 
važiuoti į palangą, kur ilsisi jos vladas...

tą emilijos kelionę autorius apipynė tikrais metaforų 
perlais. ypač graži (literatūriškai nepriekaištinga) „baisio-
ji istorija“, kuri išliko vlado motinos atmintyje: būdama 
vos ketverių, rusų žandarams parodė, kur slėpėsi jos tė-
tis... arba kitas epizodas, susijęs su pačiu v. jurgučiu, kai 
galvą, laukusią fašistų spyrių, „netrukus švelni moteriška 
ranka pakėlė pavargusią ir po ja pakišo pagalvėlę“. daug 
minčių perteikiama emilijos nuotaikomis, atodūsiais, kai 
jau litas buvo išgaravęs iš „statistinio lietuvio“ minties, 

a l f r e d a s  G u š č i u s

apie ugnį ir žmonių atmintį

kai Kauno banko rūmuose buvo įsitaisiusios kažkokios 
įstaigos – „apie kokios lietuvos finansus ar pinigų poli-
tiką galima kalbėti, kai ta laisva lietuva nė sapnuose ne-
sisapnuoja“.

visai sužlugusiai emilijai būtų geriau gyventi ten, 
kur ilsisi vladas... Bet kiekviename būtinume laukia da-
lelė nebūties – emilija pupėnaitė sudegė traukinyje vil-
nius–Kaunas prie žaslių 1975 metų priešvelykinę savaitę. 
apie žaslių nelaimę parašė ir išleido knygą kaišiadorie-
tis žurnalistas jonas laurinavičius, o rašytoja filomena 
taunytė paskutinius dešimt metų gydžiusi profesorių, jo 
ir emilijos santykius aprašė apybraižoje Banko	 ir	 širdžių	
valdytojas (knygoje Šventųjų gyvenimas marijos žemėje). 
žaslių aukoms atminti pastatytas koplytstulpis, kuriame 
išvardyti dvidešimt tą balandžio pavakarę čia sudegu-
sių žmonių. tame sąraše yra ir e. pupėnaitės pavardė... 
s. lipskis rašo: „ir kas pasakė, kad rankraščiai nedega?.. 
dega rankraščiai, deja... dega ir žmonės (kaip matėme)... 
ir vis dėlto ugnis nėra visagalė. yra vienas jos naikinimo 
būdas – žmonių atmintis...“

s. lipskis Žuvėdros leidykloje 2015 metais išleido 
dokumentinę apysaką Trys	mažos	nuodėmės apie rašytojo 
vytauto Kubiliaus gyvenimą. į Biografijų perlus jis įdėjo 
Bohemos	 žiburius. apie žymųjį profesorių vytautą Kubi-
lių niekada nebūtum pasakęs, kad profesinė veikla buvo 
užėmusi ne visą jo dvasios turinį, kad kažkoks „balas-
tas“ – erotika ar bohema – būtų jį persekiojęs... iš novele-
tės sužinosime apie v. Kubiliaus meilės jausmus, apie jo 
ištikimybę žmonai ir šeimai. autorius veda intrigos siūlą 
ne iki tos dienos, kai autoavarijoje nutrūko vytauto Ku-
biliaus gyvenimas – viskas baigiasi didžiąja „jo gyvenimo 
meka – literatūra“.

sovietmečiu, pavyzdžiui, septintą dešimtmetį, šalia 
nuobodžių oficialių naujienų kur kas įdomiau atrodė kultū-
rinis lietuvos gyvenimas – štai suvaidintas 300-asis vienuo-
lio Paskenduolės spektaklis, jonas gricius filmuoja Hamletą 
Švedijoje... Kartą paskambino judita vaičiūnaitė ir pakvietė 
į ypatingą susitikimą – į boheminį vakarėlį. „disidentinia-
me farvateryje sukiojosi aušra sluckaitė; polinkiu į sokrato 

stasys lipskis. Biografijų	
perlai. dokumentinės 
noveletės. – Žuvėdra, 
vilnius, 2016
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sofistiką garsėjo Kazio Binkio sūnus gerardas.“ vakarėlyje 
buvo juditos sesė dalia, jaunas antano venclovos sūnus 
intelektualas tomas... s. lipskis vykusiai formuoja nove-
lės pasakojimą, siužetan įliedamas po kruopelę ir iš bohe-
mos vakarėlio, ir iš rytinių v. Kubiliaus apmąstymų. apie 
vakarykštį „nuotykį“ didžiai nustebusiai žmonai janinai 
žėkaitei (ji dirbo tame pačiame institute...) nepasisakė, kur 
buvęs, kodėl taip vėlai grįžęs – viskas turės atsiskleisti die-
noraščio pavidalu... tomas venclova pasakojo apie pažintį 
su ana achmatova, apie jos eilėraščių knygą Palūžo	balsas,	
siela	nepalūžo, kuri buvo kukliai išleista lietuviškai (keliolika 
eilių vertė j. vaičiūnaitė, aštuoniolika – t. venclova, vienas 
išverstas salomėjos nėries)... tomas išvertė vaikščiodamas 
po vilnių... „Kai išvertė dvylikos eilučių eilėraštį Palūžo	
balsas,	 siela	 nepalūžo, užėjo į kažkurį užupio kiemelį. pa-
matytas peizažas – vilniaus panorama – jį pribloškė. nors 
šiame mieste jis gyveno jau bene du dešimtmečius, tokio 
pasakiško grožio išvysti nesitikėjęs. nuostabus peizažas, – 
neslėpė anuometinio jaudulio tomas. – suvokiau jį kaip 
likimo ar dangaus dovaną už tai, ką padariau.“ (p. 87) to-
mas pasakojo, kad a. achmatova lankėsi vilniuje, aušros 
vartų koplyčioje meldėsi už į frontą išėjusį vyrą, poetą ni-
kolajų gumiliovą... paskui kalbos perėjo į gerardo Binkio 
frontą: „menininkas – tarsi yra gyvenimo kempinė, suge-
rianti visas aplinkos problemas ir ieškanti estetinio tikrovės 
įprasminimo...“ vytautas „nebuvo linkęs su tuo sutikti, jam 
imponavo dekadentinė meno samprata. Kūrėjas pirmiau-
sia turi gerai pažinti save, savo vidinį pasaulį, ir būtent 
jame ieškoti būsimo romano problematikos ar struktūros.“ 
(p. 90) nors gerardo Binkio legenda apie tvorą, išorinę ir 
vidinę, sudomino... „dabar, sėdėdamas prie atversto die-
noraščio, vytautas toje sakmėje įžvelgė kraupų gyvenimo 
atspindį... painūs klausimai, ūkuose skendinčios vertybės – 
o gal jos tiktai tariamos, netikros, įsivaizduojamos?“

moterys buvo aktyvios; viena neįvardyta („ak, tos 
juodos akys ir ilgi juodi plaukai“) nesivaržydama pasa-
kė: „mano meilė – Kubilius.“ pajutusi jo sutrikimą, atšo-
vė: „Kas man patinka, aš iš karto sakau.“ iš v. Kubiliaus 
prisiminimų klodo s. lipskis išrutulioja gagrų kūrybos 
namuose atsitikusią istoriją su žymaus maskvos literato 
dukra svetlana, kuri buvo įsimylėjusi ne tik patį vytautą, 
bet ir jo laiškų stilių, vadindama juos stefano zweigo 
novelėmis. Bet ir šią merginą vytautas nuvylė... o kai 
gerardas ėmė apie meilę kalbėti apibendrintomis frazė-
mis – „meilė tai davimo ir gavimo džiaugsmas“, judita 
vaičiūnaitė netikėtai mestelėjo: „meilė – tai seksas.“ pa-
akinta tokio atvirumo, jos sesuo dalia apgailestavo dėl 
visų moterų lemties: „Kodėl mes mylim niekšus ir... no-
rim mylėti niekšus?“ judita atviravo dar labiau: „aš kiek 
mylėjau, mylėjau iš gailesčio...“

„vytautui neimponavo toks atviras ir nuogas pokal-
bis. jis intuityviai jautė, kad po tokio drastiško, demons-
tratyviai „pasileidusio“ ir laisvo charakterio luobu slypi 
kur kas didesnės dvasinės grožio vertybės.“ (p. 92) paskui 
anksti ryte v. Kubilius sudėjo „taškus gruodžio antrosios 
dienos dienoraštyje“ apie „menininko laisvę“ – be išskai-
čiavimų, varžtų, be kompromisų. „o aš toks suvaržytas, 
apsiskaičiavęs, toks sausas ir kietas miesčionis; gal toks ir 
nesu, šyptelėjo vytautas, dėdamas dienoraščio lapelius į 
saugią vietą batų dėžėje, užkištoje spintos kampe.“

„atgaila už padarytas ir nepadarytas klaidas, išpažin-
tis ir moralinis apsivalymas neturi būti savitikslis dalykas. 

tuo jis labiau netinkąs menininkams...“ – taip yra kalbėjęs 
albertas zalatorius. gal ir gerai, kad vytauto Kubiliaus 
dienoraštis buvo paslėptas drabužių spintoje...

novelė Stalino	anūkas	ir	lietuviški	akcentai prasideda to-
kiu vaizdu: maskvos centrinės gatvės vakarėja, jomis vaikšto 
aleksandras Burdonskis, rusijos liaudies artistas... „ne, jis 
ne luošys, tik nešiojasi su savimi vieną neišdildomą naštą. 
Jis	–	Stalino	anūkas... pasaulyje gyvena ne vienas diktatoriaus 
anūkas ar giminaitis, rusijoje – jis toks vienas vienintelis...“

skyrelyje Senelis akcentuota, kad aleksandrui Bur-
donskiui „lemtis į jo biografiją įrašė stalino vardą... gali-
ma sakyti – užvertė kryžių, kurį teks nešti iki gyvenimo 
pabaigos... stalinas buvo tarsi mumija... apie švelnų prisi-
glaudimą prie senelio rankos nebuvo nė ko svajoti...“ au-
torius surado faktą, kaip per stalino laidotuves tuometinį 
kursantą aleksandrą atėję karininkai „pasodino į lėktuvą 
ir nieko nesakę atskraidino į maskvą, nuvežė Kolonų sa-
lėn, pasodino prie senelio karsto. 12 metų berniukui neiš-
krito nė viena ašara. gyvenimas (ar diktatoriaus valdžia) 
jau buvo nukapojęs bet kokius emocinius saitus...“ prie jo 
dera ir kitas faktas: „tarptautinis fondas Babij	jar (Kijeve) 
pakvietė trijų pasaulinio karo nugalėtojų ruzvelto, čer-
čilio ir stalino anūkus. prie vieno stalo susėdo džeimsas 
ruzveltas, vinstonas čerčilis ir aleksandras Burdonskis. 
Bet viskas tuo ir baigėsi. anūkai tarpusavyje bendros kal-
bos nerado. ir niekada vėliau nenorėjo pratęsti bendravi-
mo... taip, nelengvas tas stalino šleifas...“

aleksandro tėvas vasilijus norėjo užauginti sūnų kari-
ninką ir atidavė jį į suvoroviečių mokyklą, tačiau berniukas 
apsirgo ir karininku netapo. 1953 metais vasilijus pareiškė 
žinąs, kas yra stalino žudikas; kaipmat prisistatė tardytojai 
ir vasilijus buvo pasodintas kalėjiman. 1961 metais išėjęs į 
laisvę, buvo ištremtas į užsieniečiams nepasiekiamą miestą 
Kazanę ir po metų mirė keistomis aplinkybėmis...

nežinojau ir negirdėjau, kad vilniaus jaunimo teatro 
režisierės dalios tamulevičiūtės vyras – stalino anūkas. 
juos suvedė teatras, abu studijavo valstybiniame teatro 
meno institute. „abu degė ta pačia meile – meile teatrui, 
abu dievino teatro-namų idėją, todėl jų pokalbio tema nie-
kada neišsekdavo. jie dievino vienas kitą, aistringai žiūrė-
jo vienas į kitą, bet nežiūrėjo viena kryptimi...“ Kai mirė 
dalios motina, ji prašė vyrą atvažiuoti į laidotuves, bet jis 
atsisakė. „ir jam reikia važiuoti lietuvon? stalino anūkui? 
jis nenorėjo padaryti gėdos daliai.“

novelės pabaiga irgi niūri: aleksandras Burdonskis 
vaikšto gatvėmis, „žmonių žvilgsniai jo nesmerkia ir ne-
tyrinėja jo praeities. praeitis užklups dabar, namuose, kur 
jis lieka vienas ir vienišas. greičiau užmigti, neleidus įsi-
bėgėti skaudžiai savianalizei...“

Knygą užbaigia autobiografinė noveletė Kad seneliai 
su	anūkais	neprasilenktų. „mano tėvo tėvai gyvi sudeginti 
liepsnose. o mano motinos tėvai, dar trisdešimtais metais 
emigravę į ameriką, ten kažkur ir dingo šachtose... mama, 
kol buvo gyva, svajojo kada nors surasti bent kokių gimi-
nių, gal jos tėvus pažinojusių... Bet ji mirė dar atgimimo 
priešaušryje, 1986 metais, kai apie ameriką ji paprasčiau-
siai bijojo galvoti... taip ir užaugau be senelių globos bei 
šilumos. gal todėl dabar vienintelė paguoda – mano anū-
kai – aidas ir joris. Ko negavau gyvenime, senelių šilumą 
noriu atiduoti tiems, kurie vadina mane seneliu...“
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lidija Šimkutė, gyvenanti ir kurianti australijoje, 
pasižymi vertinga savybe – jos asmenybė brendo, 
skleidėsi skirtingų kultūrų terpėje. čia dvi kalbos 

tapo asmeninės intelekto raiškos vienove; atvertus kny-
gos lapus, abi kalbos prabyla kaip autonomiškos verty-
bės, kaip du kūrybinių galių šaltiniai, teikiantys unikalių 
galimybių poezijai.

autorė pati verčia savo eiles, teisingiau tariant, poe-
tinis žodis baltame popieriaus lape gula kaip du kalbiniai 
to paties kūrinio variantai. skaitytojas tampa nuostabaus 
reiškinio liudininkas. Kad taip įvyktų, jis turi čia pat 
skaityti dviejų kalbų variantus. jie nėra pažodiniai, nes 
skirtingų kalbų žodynas nėra identiškas. jas skiria kultū-
ros, istorinės patirties turiniai, neišvengiamai lemiantys 
kalbos ypatybes, sąvokų niuansus. dėl šios priežasties 
Šimkutės poezija skaitytojams pasiūloma kaip du šalia 
esantys kalbiniai variantai, kurie skleidžiasi kaip gėlių 
žiedai, kaip žavus svaiginantis skirtingų kvapų derinys.

eilėraščio ŠVIESOS	CILINDRAS  fragmente (p. 26)

Medinės	langinės
Atsiveria	ir	užsidaro
Pavakario	vėjas
dejuoja	paskui	saulę

wooden	shutters
open and close
as late afternoon wind
whines	after	the	sun

regime ir, garsiai skaitydami, išgirstame dvi tarsi 
nesuderintus eilių sandus. pirmosios dvi eilutės – realis-
tinės formos vėrinys; jam kaip prieštara pasirodo intui-
tyviai nuspėjama „vėjo dejonė“. sandų vienyje įvyksta 
virsmas – išgirstame tai, kas užslėpta, kas sklendžia virš 
vėjuoto saulėlydžio. o tai ir yra tikrosios poezijos burtai, 
atsiskleidžiantys tiems, kuriuos palytėjo Kūrėjo malonė. 
Burtai slypi juodųjų avelių takuose, pasklidusiuose bal-
tose lankose – margame poetės knygos lapų audinyje.

su panašia eilėdaros struktūra ir viliojančiais burta-
žodžiais susitinkame miniatiūroje (p. 72):

VYNAS	 IR	DUONA

ant stalo

kai	eini	pro	šalį
šešėliai	raiko
kepalą

WINE	AND	BREAD

on	the	table

as you pass
shadows	cut
the	loaf

joje patiriame tą patį žavesį, dabar jau gundantį pa-
sukti į rasos prisodrintas poezijos lankas; čia žodžiai tarsi 
žolynai gaivina dar nesutryptos gamtos aromatu, žadina 
tikros ruginės duonos skonio prisiminimus. 

poetiniame eilių derinyje (p. 30)

GIESMIŲ	GARSAI

iš	nuošalios	kaimo	koplyčios
aidi	per	pilkus	beržynus
ir legendomis
alsuojančius	piliakalnius

žodžiai
it	prisiminimų	lašai
smelkiasi venomis
į	erdvę	širdies
kuri	žino	

aš	niekad	negrįšiu

SOUND	OF	HYMNS

from	a	remote	village	chapel
spreads	through	grey	birches
and mounds
breathing	legends

words
like drops of memory
penetrate veins
into	a	heart	space
knowing

I	will	never	return

giesmės žodžiai išnyra tarsi gimtinės sodyboje apsi-
gyvenęs širdies virpesys, tarsi valstietiškos, jau nesugrą-

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

nauja poetės knyga – originali kūryba

lidija Šimkutė. Baltos	
vaivorykštės	/	White	
Rainbows: eilėraščiai 
/ poems. – lietuvos 
rašytojų sąjungos 
leidykla, vilnius, 2016, 
160 p.
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žinamos tikrovės paslaptis, neketinanti atskleisti likimo 
takus; ji gali būti patiriama virtualiai prisiglaudus prie 
pajautos skruosto, kad pajėgtum išgirsti širdies balsą aš 
niekad	negrįšiu	/	I	will	never return. tai – jau ne eilėdaros, 
o intuicijos blykstelėjimas, žadantis mums viliojančią, 
galbūt tik apgaulingą vilties palaimos potyrį.

Šioje knygoje prieš skaitytojo akis nuolat praskrieja 
prasmės grandine susiję žodžiai: dangus, saulė, prietema, 
vėjas, bangos, šešėliai, erdvė, laikas, šviesa, vėsuma, tyla, šir
dis, kvapas. jie tarsi taškai, nuo kurių atsišakoja poetinio 
teksto prasmių trajektorijos, pinantys žodžių audinį, ke-
liantį susidomėjimą mūsų poetės eilėmis, intriguojančio-
mis jų užuominomis. tarsi metaforos išnyrantys žodžiai 
nuolat kinta – virsta ženklais, simboliais bei figūrų si-
luetais. čia jausmas, vaizdas, judesys ir net sklindantis 
aromatas liudija poetės tikrovės esatį, apgaubiančią jos 
nekasdieniškas kasdienybės apraiškas. žodžių, eilučių 
žaismėje patiriame netikėtumų – tikrovės buityje prany-
kusių, bet vis dar atgyjančių, poezijos autorei mintyse 
ištarus Tebūnie! 

daugelis žinomų literatų ir poetų vertina lidijos 
Šimkutės kūrybą. pasisekimą turėjo jos vertimai japoni-

joje, kurioje oriento kultūros pėdsakai bei jų užuominos 
yra artimos tolimos šalies visuomenei. poeto ir nobelio 
premijos laureato johno maxwello coetzee žodžiai liu-
dija, kad jo sielą švelniai palietė poetės eilės, atvėrusios 
egzistencines būsenas. tomas venclova, mažiau jautrus 
sielos virpesiams, taip pat tarė įžvalgius žodžius; jis 
atkreipė dėmesį į antropologines lidijos Šimkutės kal-
bos ypatybes, persmelkiančias poezijos visumą. dėmesio 
verti yra jan owen žodžiai, teigiantys, kad du dešimt-
mečius trukusi pažintis su poetės kūryba, suartino su 
ja: „pamažu vis labiau artėjau prie skvarbaus poetės 
žvilgsnio ir intuityviai parinktų tinkamų žodžių bei 
įvaizdžių.“1

veik kiekvieną poetės eiliuotą kūrinį aptariant, ga-
lima būtų aptikti puikių ne tik emocijas, bet ir minties 
blyksnius žadinančių epizodų. tačiau tekstas, pristatan-
tis knygą, turi kitą užduotį – atkreipti skaitytojų dėme-
sį į naujus leidinius. tad platesnį pokalbį apie lidijos 
Šimkutės kūrybą palieku poezijos mėgėjams bei asme-
nims, nusiteikusiems kritiškai pasitikti naujas knygas.

1  Naujoji Romuva, 2016, nr. 2, p. 84.
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