
N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  2  ( 5 9 9 )  1

M
O

N
IK

O
S

 S
V

Ė
R

Y
T

Ė
S

 n
uo

tr
au

ka
Tu r i n y s

2  Gediminas Zemlickas
 G Y V E N I M O  T A I K I N I U 
 P A S I R I N K O  V ĖŽĮ

11  Gintaras Kušlys
 L I E T U V O S  S I E N Ų T A P Y B O S   
 R E S T A U R AV I M A S  S O V I E T M E ČI U 
 I R  A T K ŪR U S  N E P R I K L A U S O M Y B Ę 

24  Antanas Andrijauskas
 ŠU M E R Ų C I V I L I Z A C I J A 
 LY G I N A M O S I O S  A N A L I Z ĖS 
 P E R S P E K T Y V O J E

38  Artvilnius'2017 paroda „Takas“

40  Algirdas Grigaravičius
 G A I L I A I  P A S I G E S T O 
 P A T R I A R C H O  A P O T E O Z Ė

42  Ramūnas Čeponis

46  Kristina Norvilaitė

48  Leonas Peleckis-Kaktavičius
 (B E V E I K )  L A I M ĖS  K ŪD I K I O 
 D I E N O R A ŠT I S  I R  K T .

	 Asmenybių	galerija

57  Juozas Algimantas Krikštopaitis
 A L G I M A N T A S  J U C E V I ČI U S  – 
 G A R B I N G O S  E L G S E N O S 
 I R  T V I R T O  ŽO D ŽI O  R I T E R I S

62  Nijolė Raižytė
 S E S E R Y S  R A ŠY T O J O S 
 I Š  S E N O J O  P A R A G I Ų D VA R O 

66  Raminta Gamziukaitė
 S A P N A S  A P I E  D I D Y B Ę 
 I R  D VA S I O S  J ĖG Ą

7 1  S A L O VA R T Ė 2017
 Sara Poisson 
 Gvidas Latakas 
 Alvydas Jegelevičius 
 Kristina Bačiulienė 
 Greta Ambrazaitė 
 Simonas Bernotas 
 Mantas Balakauskas 
 Aušra Uldukienė 
 Tadas Žvirinskis 
 Neda Letukytė 
 Lina Navickaitė 
 Juozas Žitkauskas 
 Vladas Vaitkevičius 
 Gražvilė Baleišytė 
 Juozapas Kardelis 
 Birutė Jonuškaitė 
 Maria Duszka 
 Viktoras Gulbinas 
 Albinas Galinis 
 Ona Jautakė 
 Nerijus Cibulskas 
 Rita Makselytė 
 Viktoras Rudžianskas 

84  Juozas Algimantas Krikštopaitis
 S U G R ĮŽU S  P R I E  M A T A I ČI Ų 
 T E A T R O  F E N O M E N O

 Knygos

85  Vytautas Girdzijauskas
 L A I S V O J I  R I N K A  – 
 N E L A I S VA M  ŽM O G U I



2N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  2  ( 5 9 9 )  

Praėję 2016-ieji profesorei Elenai Moncevičiūtei-
Eringienei prasidėjo kaip jos ilgametės veiklos 
moksle gana plataus tarptautinio pripažinimo, ai-

bės pasiūlymų ir kvietimų į tarptautinius simpoziumus 
ir kongresus metai. Vėžio vakcinų konferencija Amster-
dame, Vėžio imunoterapijos kongresas Bostone, panašus 
kvietimas ir iš Baltimorės, kone paeiliui vienas paskui 
kitą du autoritetingi kongresai Kinijoje – Nankine ir 
Šanchajuje. IX pasaulinio vėžio kongreso dalis Nanki-
ne buvo skirta vėžio imunoterapijos simpoziumui, o 
tai – artima sritis, kurioje Lietuvos mokslininkė svariai 
reiškėsi ne vienus metus. Nė į vieną iš kvietusių miestų 
profesorė nenuvyko, bet jos stendas Nankine atsirado, 
gal daugiau net pačių kongreso organizatorių pastango-
mis. Į lietuvių mokslininkės darbus atkreiptas dėmesys, 
nes jau gauti nauji kvietimai atvykti skaityti pranešimus 
X pasauliniame vėžio kongrese, kuris 2017 m. numaty-
tas Ispanijoje, ir VI pasauliniame molekulinės medicinos 
kongrese vėl Kinijoje.

Per visą gyvenimą profesorė nebuvo gavusi tiek 
kvietimų ir pasiūlymų, kiek per pastaruosius keletą 
metų. Nuolat tenka atsisakyti kelionių ir pasiūlymų. At-
sisakė tapti ir keturių autoritetingų medicinos žurnalų 
redkolegijų nare. Vis dėlto profesorei Elenai toks dė-
mesys pakelia ūpą, ypač kai laiškuose randa prašymų 
skaityti pranešimus būtent jai pačiai labiausiai rūpima 
tema, kuriai tyrinėti atiduota tiek daug gyvenimo metų.

D V I E J Ų  P U B L I K A C I J Ų  G A L I A
Nuolatiniai atsisakymai dalyvauti tik kaitina organizato-
rių norą Lietuvos mokslininkę išvysti kuriame nors kon-
grese ar simpoziume. Kai kuriems tas paslaptingumas 
gali sukelti įvairių minčių, gal net asociacijų su beveik 
nepasiekiamu matematikos genijumi Grigorijumi Perel-
manu iš Sankt Peterburgo, kuris nevažinėja į konferen-
cijas, nebendrauja su žiniasklaida ir net atsisakė priimti 
jam skirtą 1 milijono JAV dolerių vertės Fieldso premiją 
už išspręstą tūkstantmečio uždavinį – Poincaré hipotezę. 
Motyvavo tuo, kad nėra tokių matematikos ekspertų, ku-
rie jo darbą sugebėtų deramai įvertinti, o diletantų spren-
dimai ir jų skiriamos premijos jo nedomina. Neatsakė ir 
į pasiūlymą kandidatuoti rinkimuose į Rusijos mokslų 
akademijos narius.

Paslapčių mėgėjus iškart numaldysime: gydytoja 
onkologė, imunologė, habilituota biomedicinos mokslų 
daktarė, navikų imunologijos pradininkė Lietuvoje ir 
naujos vėžio kilmės teorijos kūrėja profesorė Elena Mon-

G e d i m i n a s  Z e m l i c k a s

Gyvenimo taikiniu 
pasirinko vėžį

cevičiūtė-Eringienė su anapusybės jėgomis nebendrauja, 
milijoninių premijų neatsisako, nes jai jų niekas ir neski-
ria, žodžiu, nėra jokia keistuolė. Jos nuolatinių atsisaky-
mų priežastis labai žemiška: solidus amžius jau neleidžia 
priimti visų pasiūlymų, kad ir kokie viliojantys būtų. 
Kovo 20-ąją profesorei sukako 90 metų, Nacionaliniame 
onkologijos institute ją pagerbė buvę bendradarbiai, mo-
kiniai ir kolegos, o 25-ą dieną pasveikino dukros Vaiva ir 
Elena, vaikaitės ir gausi Moncevičių giminė. Atskleidėme 
svarbiausią priežastį, kodėl profesorė nesiblaško po sim-
poziumus ir kongresus, nesiveržia užimti garbingų vietų 
žurnalų redkolegijose.

Veikiausiai profesorės publikacijos skaitytojus nu-
teikia taip, tarsi būtų rašiusi mokslininkė pačiame jėgų 
žydėjime. Išties jubiliatė puikios formos, jei toks sporti-
nis terminas dera. Sveikas gyvenimo būdas, pozityvios 
nuostatos ir paveldėti stiprūs genai padėjo išsaugoti 
puikią atmintį, blaivų protą ir neblėstantį entuziazmą, 
be kurio moksle nelengva ką nors pasiekti. Prireikia to 
entuziazmo ir dabar, kai senokai laboratorijoje nebedir-
ba ir naujų eksperimentų neatlieka, bet mokslinei veiklai 
dar nepasakė sudie. Įrodė, kad, net ir išėjus į užtarnautą 
poilsį, moksle daug ką reikšmingo galima nuveikti. Kai 
dirbo aktyvų mokslinį darbą laboratorijoje, kai kurie jos 
straipsniai ne visada lengvai įveikdavo įvairias kliūtis, 
kartais ne vienus metus „nokdavo“ kai kurių pripažin-
tų tarptautinių žurnalų redakcijų stalčiuose. Matyt, tų 
straipsnių reikšmingumą ne visada suvokdavo ir eks-
pertai, gal kartais nulemdavo ir ne visai aiškūs (autorei 
neaiškinami) redaktorių motyvai. Dabar redaktorių pa-
lankumas stebinamai pasikeitė. Būtų įdomu pasiaiškinti, 
kokios povandeninės srovės ir motyvai lemia vienokius 
ar kitokius sprendimus.

Lietuvių profesorės darbų aktualumui ypač svar-
bus buvo 2015 m. autoritetingame moksliniame žurna-
le Medical Hypotheses paskelbtas ketvirtas jos straipsnis 
Natūralus imunitetas evoliuciniam atavistiniam endotoksinui 
žmogaus vėžio atveju (The natural immunity to evolutionary 
atavistic endotoxin for human cancer, bendraautorės Kristi-
na Rotkevič ir Rūta Grikienytė Grikienis). Straipsnis su-
kėlė nemažas susidomėjimo bangas, tiesa, ne Lietuvoje, o 
tai iš dalies yra visiškai dėsninga. Pasauliui labai įdomu, 
o Lietuvoje – tyla. Bet apie tai vėliau.

Turėdama daugiau laisvo laiko, profesorė suskaičia-
vo, kad po jos 2011 ir 2015 m. publikacijų žurnale Medical 
Hypotheses, ypač po 2015 m., ji gavo net 37 tarptautinių 
medicinos žurnalų pasiūlymus jiems minėta tema pa-



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  2  ( 5 9 9 )  3

rašyti straipsnius, keturi žurnalai siūlė tapti redakcinių 
tarybų nare, o 15 kongresų ir konferencijų organizatoriai 
išsiuntė kvietimus atvykti su pranešimais. 21 tarptautinis 
medicinos žurnalas kreipėsi su prašymu parašyti naujus 
straipsnius iš jos tyrinėjimų krypties, vėžio kilmei skir-
tųjų teorijų. Internete E. Eringienės darbai iki šiol buvo 
peržiūrėti 1946 kartus, cituoti 48 kartus (Elsevier leidyk-
los duomenys).

Per visą savo gyvenimą nebuvo tiek kviečiama į 
redkolegijų nares, skaityti pranešimų ir rašyti straipsnių, 
kurie dar prieš keletą metų ilgokai pragulėdavo įvairių 
redakcijų stalčiuose. Deja, visus kvietėjus ir pasiūlymų 
teikėjus padėkojus dabar jau tenka nuvilti, nes dalyvau-
ti negalės, naujų straipsnių neatsiųs, viskas išsakyta ligi 
šiol spausdintuose.

D V I  L I E T U V Ė S 
M O K S L I N I N K Ė S   T E O R I J O S
Mokslo pasaulis domisi vėžio kilmės priežastimis, jam 
rūpi, nes kardiologinės patologijos ir vėžiniai susirgimai 
išsivysčiusiose šalyse pirmauja mirtingumo sąrašuose. 
Neatsitiktinai vaistams nuo vėžio kurti, išmoningiausiai 
medicinos techninei įrangai, radioterapinėms ir chirurgi-
nėms priemonėms gaminti ir tobulinti kasmet išleidžia-
mi milijardai (!) eurų ir dolerių. Kuriami nacionaliniai 
antivėžiniai centrai, bet apie galutinę pergalę prieš šią 
žmonijos rykštę dar anksti kalbėti. Pavyko stabilizuoti 
mirštamumą nuo šios ligos, pratęsti daugelio ligonių gy-
venimą, bet ar tai galutinė siekiamybė? Kasmet vis nauji 
ligoniai papildo susirgusiųjų sąrašus, tarsi susitaikyta su 
mintimi, kad vėžys ir XXI amžiuje yra neišvengiamas 
žmonijos gyvenimo palydovas.

Profesorė Elena Eringienė prie vėžio problemų spren-
dimo reikšmingai prisidėjo visa savo ilgamete moksline 
veikla, kurios viršūnėje spindi dvi jos sukurtos naujos te-
orijos – Vėžio kilmės evoliucinio piktybinio rezistentišku-

mo (2005) ir Vėžio imunologinės kontrolės (2015). Jų apei-
ti, nepaisyti šiuolaikinis onkologijos mokslas jau negalės. 
Laikas parodys, bet visai galimas dalykas, kad šiomis 
teorijomis tiesiamas kelias, vedantis į pergalę prieš vėžį.

Kad mokslo pasaulis pakankamai jautrus perspek-
tyvioms naujovėms, rodo ir toks pavyzdys. Žurnalas 
Medical Hypotheses tik spėjo paskelbti elektroninę E. Erin-
gienės straipsnio versiją ir jau po dienos autorę pasiekė 
prof. Franko Arguello iš JAV laiškas. Jį sudomino pateik-
toji vėžio kilmės ir patologijos samprata, kancerogenezės 
koncepcija, kurią laiško autorius ketino aprašyti savo 
rengiamame apžvalginiame straipsnyje, skirtame vėžio 
kilmei ir prigimčiai.

Maga atkurti profesorės Eringienės minčių eigą, va-
dinasi, ir jos tam tikrus mokslinės veiklos etapus. Juk 
nebuvo taip, kad užsibrėžė ir sukūrė vėžio kilmės teori-
ją, pavymui dar ir antrąją. Moksle taip nebūna. Pradžia 
neatsiejama nuo studentų mokslinės draugijos veiklos 
Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Į studentės 
Elenos Moncevičiūtės, būsimos Eringienės, pranešimą 
draugijos konferencijoje jautriai sureagavo Mikrobio-
logijos katedros vedėjas profesorius Vytautas Girdzi-
jauskas, atsiuntęs pranešėjai raštelį: „Pranešimas rimtas, 
pagrįstas, gilus, liečia subtilius žmogaus organizmo at-
sparumo mechanizmus. Su šiuo pranešimu galima pa-
sirodyti ne tik studentų, bet ir gydytojų susirinkime.“ 
Profesorius ragino neapleisti sėkmingai pradėto moksli-
nio darbo. Mergina pasijuto tarsi sparnų nešama, tokio 
aukšto įvertinimo nesitikėjo. Neatsitiktinai vėliau profe-
sorius sutiko būti jos daktaro disertacijos vadovu, vėliau 
ir vienu iš trijų habilituoto daktaro disertacijos oponentų. 
Į gynimą atėjo jau sirgdamas, tiesiai iš ligoninės. Tą pro-
fesoriaus V. Girdzijausko raštelį E. Eringienė išsaugojo 
kaip ypatingą relikviją, vieną iš lemtingų postūmių atsi-
dėti mokslinei veiklai, po daugelio metų rodė jį Lietuvos 
MA per savo monografijos pristatymą.

Namuose pasibaigus 70-ies 
metų jubiliejaus šventei
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Net ir gabiausiųjų moksle dažnai laukia ilgas kelias 
į pažinimo gelmes, ne visada nusišypso sėkmė ir visuo-
tinis pripažinimas. E. Moncevičiūtės-Eringienės žygis 
savo sukurtų teorijų link užtruko kone pusšimtį metų. 
Štai ir spręsk, žmogau, kokio skonio yra toji mokslinin-
ko duona kasdieninė.

K A I  Į S I B R AU N A 
N E K V I E S TA   V I E Š N I A
Siekdami populiariai paaiškinti E. Eringienės pasiūlytąją 
pirmą – vėžio kilmės – teoriją, pradėkime nuo klausimo: 
kas yra vėžys? Mokslo pasaulyje pateikta daug apibūdi-
nimų, tarp jų ir toks: tai tam tikras ląstelių, prisitaikiusių 
prie deguonies trūkumo, darinys. Sakinyje užkoduota 
atspirties pradžia tyrinėtojui: žinant priežastį ir pasekmę 
(dažniausiai liūdną), galima suvokti ir ligos eigą, ieškoti 
būdų ir priemonių ligos eigą paveikti. Logiškai turi kilti 
ir antras klausimas: dėl ko ląstelė pristinga deguonies? 
Priežastis lyg ir aiški: dėl į ląstelę iš aplinkos patekusių 
kenksmingų cheminių medžiagų, užteršto oro, vandens, 
maisto ir pan. Visa tai yra žeidžianti, arba kancerogeni-
nė, aplinka, kurioje išgyventi ląstelės gali tik atitinkamai 
prisitaikiusios. Tam įjungiama vidinė apsaugos sistema, 
kurią kontroliuoja vadinamieji rezistentiškumo (atsparu-
mo) genai. Jie skatina ląsteles priešintis, išstumti į išorę 
kenksmingas ar nebūtinas medžiagas. Šios pertvarkos 
išdava – pačios ląstelės keitimasis paprastėjimo link, 
tenkinimasis mažesnėmis gyvavimo ir išgyvenimo są-
naudomis. Kaina, kurią „moka“ ląstelė – prarandamos 
kai kurios genetinės, morfologinės ir fiziologinės funk-
cijos. Kitais žodžiais tariant, ląstelė išgyvena tik grįžda-
ma į primityvesnę gyvavimo formą. Tai lyg besisukančio 
evoliucijos rato sustabdymas ir pasukimas atgal. Ląstelė 
tarytum sugrąžinama į primityvesnį būvį, nuleidžiama 
keliais evoliucijos laiptais žemyn, ir taip jai „sugrąžina-
mos“ kai kurios gyvybės evoliucijoje turėtos atavistinės 
(nuo lotyniško atavi – protėviai) savybės padeda ląstelei 

išgyventi. Taip atsiskleidžia gyvosios gamtos užkoduo-
tas pranašumas, padedantis išgyventi ląstelių lygmenyje, 
įgijus primityvesnę gyvybės formą. Taip gyvybė prisitai-
ko prie kintančios žalojančios aplinkos. Šis bendras bio-
loginis dėsningumas evoliucijoje susiformavo bakterijo-
se maždaug prieš 4,5 milijardo metų, buvo perimtas kitų 
pirminių gyvybės formų, o iš jų perduotas bestuburiams 
ir stuburiniams gyvūnams.

Būtų puiku, jei šis išgyvenimo būdas nesukeltų lem-
tingų pasekmių pačiai ląstelei. Pasiligojusi ląstelė kei-
čiasi, paprastėja, maitinasi žuvusių motininių ląstelių 
kancerogenais paveiktomis nuodingomis medžiagomis, 
tenkinasi mažu, o pakitusios, t. y. suvėžėjusios, išgyve-
na, nes primityvesnėms struktūroms pakanka mažiau 
maisto ir deguonies. Kartu prarandamos sveikai ląstelei 
įprastos funkcijos ir savybės – tai jau kitas darinys. Visa 
bėda, kad šios struktūros pasijunta pernelyg savaran-
kiškos, „įsidrąsina“ ir nebeklauso sveikoms ląstelėms 
būdingo tvarkingo dauginimosi dėsnių, galop visai nu-
trūksta nuo pavadžio ir pradeda daugintis chaotiškai, 
nesustabdomai. Po tokios revoliucijos sveikoje ląstelėje 
atsiradęs netramdomas svetimas darinys parazituoja, 
pradeda gyventi pagal savo programą ir visai nepaiso 
motininės ląstelės. Baigiasi tuo, kad ši savarankiška pa-
razitės gyvavimo programa išrašo mirties nuosprendį 
šeimininkei: buvusi sveika ląstelė suvėžėja ir žūna, o jos 
vietoje įsiviešpatauja išsigimusioji.

Toks būtų Elenos Eringienės suformuluotosios pir-
mos – vėžio kilmės evoliucinio piktybinio rezistentiš-
kumo – teorijos išaiškinimas, pateiktas gal net pernelyg 
supaprastintai, stengiantis išvengti gausybės specifinių 
biologijos ir medicinos terminų, nes rašome juk ne moks-
liniam žurnalui. Atrodo gal net apgaulingai paprasta, 
kaip ir beveik visi pamatiniai gamtos dėsningumai. Kai 
juos perpranti, atrodo paprasta. Tik nepamirškime, kad 
gamta ir gyvybės formos yra daug išmanesnės, negu su-
simąstome, o ir sunkiai išmatuojamos substancijos, paži-

Jauna biomedicinos mokslų kandidatė su šešių 
mėnesių dukrele Vaiva, 1958-ųjų lapkritis

Su šeima namuose prieš Kaziui Ėringiui išplaukiant į kongresą Australijoje ir 
pasišalinant iš Lietuvos, 1981
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nimui toli gražu ne baigtinės, todėl nuolatos gali pateikti 
netikėtų siurprizų.

Ko siekia gamta, pasirinkusi tokį keistą ląstelių pri-
sitaikymo prie žalojančios aplinkos būdą? Keistas jis tik 
iš pirmo žvilgsnio, o iš tikrųjų labai racionalus, nes tai – 
natūrali bendro biologinio dėsningumo apraiška. Gam-
ta veikia pagal tikslingumo principą. Šis gyvybės formų 
prisitaikymo ir išlikimo būdas pasirodė esąs toks papras-
tas ir efektingas, kad evoliucijos eigoje buvo perduotas (o 
gal pasisavintas) ir kitoms gyvybės formoms – pirmuo-
nims, bestuburiams, galop žinduoliams. Rado patogią 
priebėgą ir žmogaus ląstelėse. Siekdama pasipriešinti 
ir išgyventi kenksmingoje aplinkoje, ląstelė veikia, kaip 
jai buvo užprogramuota gyvybės formų evoliucijoje. Ši 
gyvybės išlikimo programa tarsi snaustų, o „įsijungia“ 
ir pradeda veikti ląstelei pajutus pavojų žeidžiančioje 
aplinkoje. Išgyvena supaprastėjusi, įsileisdama pavo-
jingą įnamį, kuris sveiką ląstelę paverčia vėžine. Tokia 
vienos gyvybės formos išlikimo kitos sąskaita kaina: pa-
prastėjanti ir mažiau reikli aplinkai mutuojanti į vėžinę 
ląstelė metastazuoja (išplinta) į kitus audinius ir organus, 
ardo pasiligojusį organizmą. Negydant gali jį visai sunai-
kinti, kartu žūna ir vėžinės ląstelės.

K O D Ė L  B Ū T E N T  L I E T U V Ė 
M O K S L I N I N K Ė
Kodėl būtent lietuvė mokslininkė perprato šį gamtos 
dėsningumą, atvedusį prie vėžio kilmės teorijos sukū-
rimo? Kiek čia atsitiktinumo, o gal dėsningumo? Koks 
šviesos angelas turėjo nuskrieti Lietuvos dangumi, atsi-
nešdamas tai, kas šiandien atrodo gal net pernelyg pa-
prasta, kad galėtų padaryti virsmą medicinoje. Akivaiz-
du, kad profesorei E. Eringienei pavyko tai, ko nepadarė 
kiti, pirmiausia todėl, kad savaip unikali jos veiklos pa-
tirtis laimingai susiklostė į visumą.

Mokslinės veiklos pradžioje Vilniaus universiteto ab-
solventė sprendė mikrobiologijos užduotis, 1956–1957 m. 
rengė šios srities mokslų kandidato disertaciją, skirtą bak-
terijų rezistentiškumui antibiotikams. Eksperimentinės 

medicinos instituto tuo metu dar tik aspirantei kilo min-
tis, kad tas pats bakterijoms būdingas rezistentiškumo 
dėsningumas turėtų tikti ir vėžinėms ląstelėms. Juk visos 
ląstelės – ir bakterinės, ir somatinės, ir vėžinės turi vieno-
dą struktūrą: membraną, citoplazmą, branduolį ir kitus 
elementus. Bakterinės ląstelės įgyja atsparumą antibioti-
kams, vėžinės ląstelės – vaistams nuo vėžio. Abiem atve-
jais tai – ląstelių žalojimo pavyzdžiai. Tai kodėl somatinės 
ląstelės negali įgyti taip pat ir atsparumo šiems žalojan-
tiems kancerogenams? Jei tai – bendras dėsningumas, tai 
turėtų veikti ir kaip ląstelių reakcija į chemoterapinius 
preparatus, kurie taikomi vėžiu sergantiems ligoniams.

Gydymo įstaigose buvo stebima, kad ląstelės rea-
guoja į vaistus kaip į žalojantį veiksnį, tampa rezisten-
tiškos vaistams, prie jų prisitaiko. Negana to, vėžinės 
ląstelės, tapusios atspariomis dėl suaktyvintų rezisten-
tiškumo genų, ne tik apsigina nuo taikomų cheminių 
priemonių, bet dar smarkiau ima daugintis, priešintis ir 
skatina ligos paūmėjimą. 

Galutinėms išvadoms jaunai mokslininkei reikėjo 
papildomų tyrimų, todėl 1957 m. ji perėjo į Onkologijos 
mokslinio tyrimo instituto Patofiziologijos laboratoriją. 
Teko jai ir vadovauti, įsitikino, kad onkologijos mokslo 
laimėjimai didžia dalimi priklauso nuo imunologijos pa-
siekimų. Todėl 1978 m. E. Eringienės pastangomis insti-
tute buvo įkurta Profilaktinės imunologijos laboratorija, 
kuriai ji vadovavo daugiau kaip du dešimtmečius.

Tai nebuvo blaškymasis. Vis nauji uždaviniai ir jų 
sprendiniai trijų mokslų sandūroje – mikrobiologijos, 
imunologijos ir onkologijos – reikalavo vis platesnių 
apibendrinimų, vedusių į bendresnių problemų lauką. Iš 
daugelio eksperimentų sprendžiant atskirų sričių ne vi-
sada tarpusavyje susijusias užduotis rutuliojosi vientisa 
priežasčių ir pasekmių grandinė, virstanti vis ryškėjan-
čiu viršuždaviniu jau onkologijos moksle.

E. Eringienės vėžio kilmės evoliucinio piktybinio 
rezistentiškumo teorija – 35 metų jos mokslinės veiklos 
apibendrinimas, vertas mokslinio atradimo vardo. Uni-
kali patirtis mikrobiologijos, imunologijos ir onkologijos 

Eringių šeima kelionėje po 
Gruziją, 1977
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srityse – tai E. Eringienės sėkmės triada. Toli gražu ne 
kiekvienas gal net pasaulio mokslininkas turi įgijęs to-
kios patirties, kuri lietuvei padėjo imtis apibendrinimų, 
atvedusių prie gan netikėtų išvadų. Mokslininkai išsijuo-
sę pluša prie savo temų ir projektų, bet platesnių išvadų 
ir apibendrinimų dažniausiai nepateikia, nes tai prašoka 
jų konkrečių tyrimų ir kompetencijos ribas. Kiekvienas 
dirba savo darbą, ne visada turi laiko sukti galvą dėl sve-
timų rūpesčių ir temų. E. Eringienė vienoje publikacijų 
cituoja amerikietį mokslininką M. B. Sporną, rašiusį, kad 
labai geras sąlygas turi ląstelių tyrinėtojai, kurie skver-
biasi vis giliau į jose vykstančius procesus, bet praranda 
visuminį vaizdą, dažniausiai net nesiekia platesnių api-
bendrinimų. Siauro matymo horizontas, jei apskritai čia 
derėtų horizonto sąvoka. Veikiau perspektyva iš varlės 
matymo taško, kaip sako dailės paveikslų tyrinėtojai. 
Tinka ir daliai mokslo žmonių.

E. Eringienė nebuvo tik mokslo darbuotoja, bet 
pirmiausia tyrinėtojos įkvėpimu ir talentu apdovanota 
mokslininkė. Nesitenkino tuo, ko iš jos buvo reikalau-
jama, bet pati sau kėlė vis sudėtingesnes užduotis. Pro-
fesoriaus V. Girdzijausko nuojauta neapgavo, jo kadaise 
pastebėta studenčiokė išties buvo gimusi mokslui. Ir ji 
profesoriaus neapvylė.

K A I  VA I S TA S  I R  G Y D Y M A S  TA M PA 
Ž A L O J A N Č I A I S  V E I K S N I A I S
Daug mokslininkų visame pasaulyje nagrinėjo ir toliau 
bando išsiaiškinti, kaip ląstelės prisitaiko prie kintan-
čios aplinkos, bet nė vienas iki Eringienės neprabilo 
apie bendrą biologinį evoliucinį rezistentiškumą, kaip 
pirminį naviko formavimosi dėsningumą. Būtent jis at-
skleidžia naujos teorijos esmę ir jėgą. Ląstelės mutacija, 
selekcija, savybių supaprastėjimas – tai antrasis kance-
rogenezės (vėžėjimo) mechanizmas, o navikas yra nauja, 
savarankiška ir parazitinė ląstelių populiacija. E. Erin-
gienė vėžio kilmės problemą vertina ne pagal vieną kurį 
požymį, tegu ir svarbų, bet daug plačiau, žvelgia kaip į 
ląstelių prisitaikymą, „atbulinį“ evoliucionavimą žalo-
jančioje aplinkoje, sugrįžtant atgal į ankstesnę evoliucijos 

pakopą. Šis bendras gamtos dėsningumas buvo suvok-
tas, kaip sakyta, gilinantis į minėtų trijų skirtingų mokslų 
keliamus klausimus.

Seniai pastebėta, kad visos genialios idėjos sklando 
ore, reikia tik jas nutverti ir protingai panaudoti. Čia ir 
gudrybė, nuo sugebėjimo užčiuopti perspektyvią idėją ir 
prasideda tikrasis mokslas, nemaža dalimi gal ir menas, 
kai lemia tyrinėtojo intuicija ir dar nežinia kokios kitos 
paslaptingos jėgos. Pirmiausia reikia žinoti, ką gaudyti. 
Čia kaip su nepatyrusiu grybautoju. Grįžta iš miško su 
pilnu krepšiu, bet jame nė vieno gero grybo. Pirmiausia 
reikia juos pažinti, tik paskui traukti į mišką. Profesorės 
E. Eringienės garbei pasakysime, kad ji nesivaikė greitos 
garbės moksle, gal visai net nepretendavo į naujų teorijų 
kūrėjos laurus, nors kiekvienas savo gyvenimą mokslui 
skiriantis žmogus to turėtų siekti.

I L G A S  K E L I A S  I Š  H I P O T E Z Ė S 
Į   T E O R I J Ą
Savo parapijoje pranašu nebūsi, o jei vienam kitam pa-
siseka, tai labai retai. Kartais kyla įtarimas, kad moksle 
nelabai pageidaujamos naujos teorijos, bent jau kolegos 
ne visada skuba sveikinti išsišokusį autorių. Mat tada 
tenka atsisakyti įsišaknijusių stereotipų, o tai nėra pa-
prasta, ypač jei tenka leistis iš užsikovotos aukštumos. 
Iš pradžių ir E. Eringienės darbas neskubėtas puošti 
laurais ar lietuviškomis pinavijomis, o ir pati autorė jį 
kukliai vadino vėžio kilmės evoliucinio rezistentiškumo 
koncepcija arba hipoteze.

1980 m. suformuluota Eringienės vėžio kilmės idėja 
toliau buvo juvelyriškai gludinama ir tobulinama. Tik 
po dviejų dešimtmečių pirmą kartą oficialiai buvo pava-
dinta nauja teorija. 2000 m. Lietuvos mokslų akademijoje 
vyko renginys iš konferencijų ciklo Mokslas pasitinkant 
Lietuvos tūkstantmetį. Kartu buvo pristatoma ir E. Erin-
gienės monografija Vėžys – lėtiniam žalojimui atsparių 
ląstelių evoliucinė atmaina (išleista 2000 m.). Tuometinis 
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto direktorius 
prof. Konstantinas Povilas Valuckas prabilo apie naują 
E. Eringienės vėžio kilmės teoriją, nors kai kurie kiti ko-
legos vis dar atsargiai ją ir toliau vadino hipoteze.

Tik 2005 m. šiai teorijai skirtas profesorės straipsnis 
pagaliau buvo išspausdintas žurnale Medical Hypotheses, 
prieš tai bene trejus metus „brandintas“ redaktorių stal-
čiuose. Keli ilgi nerimo metai, kai dėl nežinomų prie-
žasčių publikacijos likimas buvo pakibęs nežinomybėje. 
Panašiai tematikai skirtos publikacijos pasaulio spaudoje 
pasirodydavo, bet Lietuvos autorei žalia šviesa neužsi-
degdavo. Paaiškinimų iš redakcijos negauta, matyt, eks-
pertai ir redaktoriai neskubėjo susitaikyti su naujos teo-
rijos pripažinimu. Reikėjo didelės kantrybės ir stiprybės, 
o šių savybių lietuvė mokslininkė sėmėsi iš naujų idėjų, 
kurioms įgyvendinti toliau skyrė savo jėgas. Laiko tuščiai 
neleido, aižė savo antros naujos teorijos kiautą.

N E  L I G Ą  G Y D Y T I ,  O  Š A L I N T I 
L I G O S   P R I E Ž A S T I S
A. Einsteinui priskiriama sentencija, jog nieko nėra prak-
tiškesnio už gerą teoriją. Ir visuomenė nuolat iš mokslo 
žmonių reikalauja praktinio tyrimų rezultatų taikymo. 

Su Profilaktinės imunologijos laboratorijos bendradarbiais Vida Milašiene, 
Dainiumi Characiejumi, Nijole Petravičiene, Asta Kamorūnaite ir Birute 
Karbariene, 1988
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E. Eringienės darbus nagrinėjant neišvengiamai nuskam-
bėdavo klausimas: o kaip jos pasiūlytą teoriją pritaiky-
ti praktiškai. Logiškas klausimas, bet ne visai į taikinį: 
fundamentiniai mokslai tuo ir skiriasi nuo taikomųjų, 
kad tai bendro pažinimo sritis, kuri nebūtinai turi dėti 
aukso kiaušinius, bent jau ne iš karto. Teorijos turi plės-
ti pažinimo ribas, o praktinis taikymas – tai visai kita 
sritis, suvokimo vertimas gaminiu, daiktu ar teikiama 
gydymo paslauga. Medicina šiuo atveju yra gal net kiek 
išskirtinė sritis, nes kiekvienam žmogui (potencialiam 
ligoniui) pirmiausia rūpi praktinis mokslo rezultatų pri-
taikymas, o ne autoritetų teoriniai išvedžiojimai. Ir nieko 
čia nepakeisi.

Praktinis vėžio kilmės teorijos pritaikymas ramybės 
nedavė ir pačiai teorijos autorei. Ji nuo pat pradžių jau-
tė, kad ši teorija kaip tik teikia patikimą pagrindą kilti 
ir į praktinio taikymo sritį, bet tam reikėjo ir naujų atra-
mų. Suvokus ląstelės vėžėjimo priežastį, aiškėja, kodėl 
ligšiolinės gydymo priemonės, vaistai ir chemoterapi-
niai metodai tik iš dalies padeda, bet po kurio laiko liga 
prisitaiko ir gydymas tampa neefektyvus. Į vaistus ir 
chemoterapines priemones reaguodamos kaip į kance-
rogeninę, žalojančią aplinką, ląstelės prisitaiko, papras-
tėja, įgydamos atsparumą antibiotikams ir vaistams nuo 
vėžio. Kitaip tariant, ligotos ląstelės toje kovoje už būvį 
užsigrūdina, jų nebeveikia vaistai, švitinimas, jos toliau 
chaotiškai dauginasi ir ardo organizmą. Reikia vis nau-
jų vaistų ir vis išmoningesnių gydymo priemonių, ir tai 
primena lenktynes – kas ką įveiks. Akivaizdu, kad rei-
kia gydyti ne suvėžėjusias ląsteles ar jų pažeistus orga-
nus, o bandyti neleisti sveikoms ląstelėms vėžėti, stab-
dyti užuomazgoje esančių navikinių ląstelių atsiradimą. 
Šiandieninė medicina dažnai daro priešingai, „gydo“ 
pasiligojusias, jau pažeistas ląsteles, metastazuojančias 
į kitus organus.

Kol kas sunku kalbėti apie lygiaverčius varžovus: 
medicina, kad ir kokia moderni būtų, gydanti ligos pa-
sekmes, padarinius, o ne priežastis, nepaisant kai kurių 

laimėjimų, ligos pristabdymo ir gyvenimo pratęsimo, 
galutinę kovą už žmogaus gyvybę pralaimi. Ir neatro-
do, kad greita pergalė brėkštų su naujo ryto saule. Prie-
šingai, prieš šimtą metų vėžys neatrodė amžiaus rykštė, 
o šiuolaikinės medicinos spaudoje galima rasti teigiant: 
2020 m. bus pasiekta 50 proc. tikimybė, jog statistinis 
planetos gyventojas per savo gyvenimą rizikuos susirgti 
vienos ar kitos formos vėžiu. Štai kokiu greičiu jis plin-
ta. Ir tai nepaisant visų kovos su vėžiu priemonių. Juoda 
pragaro mašina kažkokiu makabrišku būdu tarsi regu-
liuotų žmonių planetoje perviršį. Laikas keisti gydymo 
paradigmą.

P R I M I R Š T I  T Y R I M A I  P R AV E RT Ė 
K U R I A N T  A N T R Ą  T E O R I J Ą
Maloniai stebina, kad, net išėjusi į užtarnautą poilsį, 
E. Eringienė nenutraukė mokslinės veiklos. Kurį laiką 
dar buvo VU Onkologijos instituto profesore konsul-
tante, jos sukauptas didžiulis duomenų ir žinių bagažas 
leido imtis mokslinių išvadų ir apibendrinimų. Rūpėjo 
išsakyti, kas liko nepasakyta – mokslinio brandumo ir 
atsakomybės požymis. Nuo 2010 m. E. Eringienė paban-
dė peržvelgti savo daugiau kaip prieš 30 metų atliktus 
tyrinėjimus, siekdama įsigilinti į tuos niuansus, į kuriuos 
anksčiau nebuvo atkreipusi deramo dėmesio. Planų vyk-
dyti nereikėjo, tad ir skubos nebuvo, greitos sėkmės ne-
sivaikė, dirbo sistemingai ir preciziškai. Gera pamoka 
jauniems mokslininkams, svajojantiems apie greičiau 
pagaunamą sėkmės paukštę. E. Eringienės pastangų re-
zultatas – nauja vėžio imunologinės kontrolės teorija. 
Antroji jos iškelta teorija buvo logiška 2000–2005 m. pa-
skelbtos vėžio kilmės rezistentiškumo teorijos tąsa, na-
tūrali pirmosios teorijos išdava.

Kai kuriuos ryškėjančius antros teorijos apmatus 
galima pastebėti dar apie 1970-uosius, nors tada ne apie 
naujas teorijas galvota. Tuo metu Eringienė pradėjo na-
tūralių specifinių antikūnų gram-neigiamų bakterijų en-
dotoksinui tyrimus. Jie buvo nauji ne vien vėžio profi-

Akademikas Vytautas Statulevičius įteikia Elenai Eringienei profesorės diplomą, 
Verkių rūmų Baltoji salė, 1990 m. vasario 22 d.

2001 m. gruodžio 13 d. Lietuvos onkologijos centre 
vyko seminaras, kuriame profesorė Elena Eringienė 
pristatė naują vėžio kilmės teoriją (tą dieną sukako 44 
metai nuo jos darbo šioje įstaigoje pradžios)
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laktikos ir klinikinės onkologijos sričiai, bet ir apskritai 
medicinai. Buvo parengtas ir TSRS Valstybiniam mokslo 
ir technikos komitetui pateiktas naujų vėžio rizikos imu-
nodiagnostikos metodų projektas, kuriuo buvo siekiama 
sukurti ir į klinikinę praktiką įdiegti ankstyvos vėžio 
imunodiagnostikos metodą, esant normalių antikūnų 
bendram enterobakteriniam antigenui (endotoksinui). 
Projektas patvirtintas 1978 m., o jo rezultatai su išvado-
mis pateikti Profilaktinės imunologijos laboratorijos mo-
nografijoje 1985 m. rusų kalba ir žurnale Medical Hypo
theses 2011 m. anglų kalba. Tačiau tik iš naujo permąsčius 
prieš daug metų atliktų tyrimų rezultatus, pavyko prieiti 
prie visiškai naujų apibendrinimų, atvedusių prie naujo-
sios vėžio imunologinės kontrolės teorijos formulavimo. 
Joje glūdi galimo taikymo onkologijos praktikai atspirtis.

Štai į kokius bandymus profesorė atkreipė dėmesį. 
Prieš 30 metų ji tyrė žiurkes, kurios buvo imunizuotos 
žiurkių perskiepijamų navikų ekstraktais. Šių žiurkių 
kraujo serume natūralių antikūnų endotoksinui lygmuo 
buvo daug didesnis negu kontrolinės žiurkių grupės 
serume. Kontrolinė grupė buvo imunizuota normalių 
audinių ekstraktais arba indiferentiška medžiaga (krak-
molu). Gauti rezultatai buvo publikuoti medicininėje li-
teratūroje, bet tada nekilo klausimas, kuris po 30 metų 
Eringienei jau atrodė esminis ir nedavė ramybės: kas 
privertė navikiniais ekstraktais imunizuotų žiurkių or-
ganizmuose taip smarkiai išaugti antikūnų endotoksinui 
gamybą? Tie antikūnai rodytų, kad į organizmą pate-
ko endotoksinas, bet kaip jis ten atsirado, jei žiurkės tų 
gram-neigiamų bakterijų nebuvo gavusios? Kas paska-
tino antikūnų endotoksinui gamybą organizme? Nejau 
žiurkėms perskiepytų navikų ekstraktai?

Ėmė tikrinti laboratorijoje, ar tikrai šiuos nuodus 
skleidžia ir kancerogenų poveikyje suvėžėjusios ląstelės? 
Turėjo pagrindą po kojomis, į kurį galėjo atsiremti, pa-
sinaudodama savo pačios sukurta vėžio kilmės teorija. 
Jei navikinės ląstelės primityvėdamos evoliucijos laiptais 
grįžta atgal į atavistinį būvį, juk gali išskirti primityviau-
sių bakterijų „produktą“ – endotoksinus, į aplinką pa-
tenkančius nuodus iš žuvusių vėžinių ląstelių. Spėjimas 

pasitvirtino, kad šis atavistinis antigenas ir lemia vėžė-
jančių ląstelių tapimą parazitinėmis.

Ne vien su žiurkėmis atliktais tyrimais rėmėsi. Buvo 
tiriami 2223 sveikų žmonių kraujo serume duomenys 
vėžio ligotumo požiūriu. Paaiškėjo, kad asmenys, kurių 
kraujo serume buvo aukštas antikūnų prieš endotoksiną 
lygmuo, praėjus 15–30 metų po tyrimų trečdaliu mažiau 
susirgo onkologinėmis ligomis. Pravertė ir epidemiologų 
darbai. Jie tyrė medvilnės ir lino pramonėje dirbusių dar-
bininkų aplinką ir į ją patenkantį endotoksiną. Išaiškėjo, 
kad toje aplinkoje patekęs į organizmą endotoksinas ma-
žino riziką susirgti onkologine liga. Todėl turintys stiprų 
natūralų imunitetą endotoksinui vėžiui nepasiduoda. 
Taip veikia natūrali apsauginė organizmo reakcija. Štai 
kodėl ta pati kancerogeninė aplinka nevienodai veikia 
skirtingus žmones.

Žurnalas Medical Hypotheses, prieš skelbdamas antrą 
E. Eringienės straipsnį, paprašė jos pateikti argumentus 
už ir prieš rezistentiškumo teoriją. Profesorė pateikė 25 
argumentus už ir nė vieno nerado prieš. O 25-uoju ar-
gumentu kaip sykis ir tapo naujoji vėžio imunologinės 
kontrolės teorija, iš kurios išplaukia, kad specifinis na-
tūralus imunitetas atavistiniam endotoksinui gali būti 
reikšmingas žmogaus vėžio prevencijoje.

T R Y S  V Ė Ž Ė J I M Ą  S TA B D A N Č I O S 
P R I E M O N Ė S
Nebūtų problemos, jei visi turėtume stiprų natūralų imu-
nitetą, taigi ir apsauginę organizmo atsparumą didinan-
čią reakciją. Deja, kancerogeninė aplinka pasirodo esanti 
stipresnė už nemažos dalies žmonių apsaugines organiz-
mo galias, bėgant metams nemažos dalies žmonių natū-
ralus imunitetas silpsta. Kokia išeitis? Jų mažiausiai dvi: 
būtina mažinti kancerogeninės aplinkos įtaką ir stiprinti 
žmonių imunitetą. Yra ir trečioji priemonė: žmonėms su 
silpnu natūraliu imunitetu vėžio prevencijoje imunitetą 
reikia stiprinti vakcinomis. Paprasta pasakyti, bet reikia 
tokias vakcinas ir kitus imunoterapinius preparatus bei 
gydymo metodus sukurti, kad jie stabdytų arba slopintų 
navikinių ląstelių endogeninį (vidinį) parazitizmą.

Parodėme, kaip tikslingai užduodami klausimai at-
vedė prie atsakymų, kurie padėjo išsiaiškinti, kaip gali-
ma imunologinėmis priemonėmis kontroliuoti vėžio at-
siradimo ląstelėse mechanizmą. Kontroliuoti, vadinasi, 
jį paveikti, stabdyti vėžėjimą. Savo sukurtą vėžio kilmės 
teoriją profesorei pavyko pagrįsti praktiškai, kartu pa-
dėti pagrindą ateities užduočiai. Būtina kurti vakciną, 
kuri kontroliuotų ir stabdytų vėžėjimą, padėtų gydyti 
nuo vėžio.

O kad medicina nebūtų vien įkaitė, sliūkinanti pas-
kui ligą, būtina vėžio profilaktika ir kuo ankstyvesnė 
diagnostika. Labai simpatiška išvada. E. Eringienė ir 
ligi teorinio šių išvadų pagrindimo buvo paskelbusi 
ne vieną straipsnį ir net knygelių parašiusi apie vėžio 
profilaktikos svarbą. Jos suformuluota antroji – vėžio 
imunologinės kontrolės – teorija toms išvadoms suteikė 
praktinį mokslinį pagrindimą. Tai jos pirmosios teorijos 
vedinys, formuluojantis esminę išvadą, apibūdinant vis 
dar svarbiausią onkologijos problemą, kurią pats laikas 
spręsti praktiškai.

Elena Eringienė sveikina vyrą Kazį Ėringį iškilmingame jo 85-mečio minėjime 
Botanikos institute 2006 m. balandžio 28 d. Kitoje nuotraukos pusėje užrašyta: 
„O Kaziukas iškeliavo Anapilin 2006.11.21.“
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P R O F E S O R Ė S  E R I N G I E N Ė S 
P R I E S A K A I
Ką profesorė mano apie Lietuvos galimybes sukurti mi-
nėtą vakciną? Atsakymas optimizmo neteikia. Proto gal 
ir pakaktų, bet žinant, kokiomis lėšomis ir galimybėmis 
disponuoja vaistus kuriančios pasaulio kompanijos, sun-
ku įsivaizduoti, kad Lietuvoje kas to imtųsi. Pernelyg 
ambicinga ir rizikinga užduotis. Reikia stipraus finansi-
nio užnugario ir didelės drąsos. E. Eringienė neabejoja, 
kad tokia vakcina bus sukurta. Gyvena viltimi, kad ir 
jos darbas ne veltui, vis viena atsiras, kas jos temą toliau 
plėtos. Tiesa, abejoja, kad jai teks tuo pačiai pasidžiaugti. 
Įsitikino, kaip vėžio problemų sprendimais vis giliau do-
misi kinai ir kai kurių kitų šalių mokslininkai, ateis metas 
sukrusti ir naujų vaistų kūrėjams. Pasaulyje ir šiuo metu 
dirbama intensyviai, tik gal ne viskas išeina į viešumą.

Beje, kiek panašus į pageidaujamą komercinis en-
dotoksinas jau gaminamas. Iš žmogaus imamos imuno-
kompetentinės ląstelės, aktyvuojamos ir suleidžiamos at-
gal pacientui. Pavyksta pratęsti ligonio gyvenimą dviem 
trim mėnesiais. Tai – tik pradžia. Pasak profesorės, svar-
bu vakcinuoti žmones, kol jie sveiki, pakeliant jų kraujyje 
antikūnų titrą (kiekį tirpalo mililitre), padedantį stabdy-
ti vėžėjimą skatinantį procesą. Nepamirškime, kad ne-
snaudžia ir daugiau vėžėjimo skatintojų – rezistentišku-
mo genų, onkogenų ir pan. Prieš kiekvieną jų reikia rasti 
atitinkamų poveikio priemonių.

Tarkime, pavyks sukurti atitinkamas vakcinas, ku-
rios stabdys ląstelių vėžėjimą. Bet juk ir ligi šiol pasaulyje 
tam buvo skiriamos milžiniškos lėšos, tad kas iš esmės 
turėtų keistis? Įvairiausios vakcinos ir dabar gaminamos, 
bet ne visai tokios, kokių reikia gydant nuo vėžio. Juk ir 
dabar gyvename kancerogeninėmis sąlygomis, bet vieni 
žmonės suserga, o kiti ne. Turintys iš prigimties aukštą 
imunoglobulinų kiekį prieš endotoksiną natūraliai ap-
sisaugo nuo vėžio, jų organizmas įveikia endotoksiną. 
Blogiau tiems, kurie tokių natūralių kovotojų prieš ląs-
telių vėžėjimą savo organizme turi nepakankamai, tad 
priklauso rizikos grupei, turi polinkį susirgti krūties, 
prostatos ar kito organo vėžiu.

Pasitaiko ir stebėtino išgijimo atvejų, kai medikai 
buvo nuleidę rankas ir pasiūlę beviltiškus ligonius vež-
tis atgal į namus. O vienas kitas, žiūrėk, savaime išgijo, 
pragyveno ir savo gydytojus! Mokslas bejėgis paaiškinti, 
kaip tai įmanoma. Kokios sužadintos vidinės organizmo 
jėgos padarė tai, ko neįstengia medicina su šviesiausiais 
protais?

Vėžio imunologinės kontrolės teorija patvirtina pro-
filaktikos svarbą, nors pati profilaktika kol kas didesnių 
naujovių pacientams ir medikams gal ir nesuteikia. Svei-
ka gyvensena išlieka ta priemonė, kuri natūraliai stabdo 
kancerogenų poveikį ląstelėms. Profesorės priesakai labai 
paprasti: neterškime aplinkos, nerūkykime, nepiktnau-
džiaukime alkoholiu, sveika gyvensena stiprinkime imu-
nitetą, organizmo hormoninę sistemą ir kitas funkcijas, 
taip prailginsime savo ir savo artimųjų gyvenimą. Svarbu 
kūno higiena. Ne visi žino, kad vėžį sukelti gali ir kai kurie 
žmogaus žarnyne tarpstantys kaspinuočiai. Šių paraziti-
nių kirminų lervos iš žarnyno gali nusigauti iki žmogaus 
limfinių liaukų, piktybinės ląstelės pradeda plisti organiz-
me. Gali baigtis vėžiniais augliais ir mirtimi.

Profesorė pripažįsta, kad dar nepradėta spręsti vėžio 
profilaktikos problema, kuri atsakytų į klausimą, kaip 
natūraliai sustabdyti įgyto rezistentiškumo žalingiems 
veiksniams formavimąsi. Mokslui dar keltinos naujos 
užduotys.

T VA R U S  PA M I N K L A S  G I M I N E I   – 
K N Y G A
Aptarėme tik vieną, bene svarbiausią jubiliatės veiklos 
sritį – mokslinę. Galima tik stebėtis, kad ji dar rado lai-
ko ir jėgų atsidėti reikšmingos knygos sudarymui. Ji 
skirta visai Moncevičių giminei, o išleista 2010 m. kaip 
77-oji serijos Lietuvos mokslas knyga Elena Eringienė iš 
Moncevičių giminės. Dar nespėjęs pasirodyti 750 pusla-
pių foliantas su vertingomis iliustracijomis ir dokumentų 
faksimilėmis iškart tapo bibliografine retenybe. Laimė, 
profesorė kelias dešimtis egzempliorių padovanojo įvai-
rioms šalies bibliotekoms, taip pat dvidešimčiai gimtojo 
Kretingos rajono bibliotekų. Išsiuntinėjo kvietimus tų 
bibliotekų darbuotojams dalyvauti knygos pasitiktuvė-
se Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus 
viešojoje biblio tekoje. Rajono bibliotekininkų nesulaukė. 
Gal dauguma atostogavo, o gal pabūgo neįprasto net ir 
mūsų rugpjūčiui karščio.

Kuo ši knyga svarbi, jau nekalbant apie tai, kad įdo-
mi? Joje nemažai vietos skirta profesorės vyrui Kaziui 

Elena Eringienė Verkių parke prie gudobelės, padovanotos VU Gamtos 
fakulteto docento Evaldo Vyliaus Navio Kazio Ėringio 85-mečio proga ir 
pasodintos jubiliejaus minėjimo dalyvių
Nuotraukos iš asmeninio Elenos Eringienės archyvo
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Ėringiui (1921–2006), kuris vadovavo Lietuvos mokslų 
akademijos Botanikos instituto Ekologijos laboratorijai. 
1981 m., neapsikentęs sovietinio saugumo daromų kliū-
čių, kelionėje Ukrainos MA laivu Академик Вернадский į 
XIII tarptautinį botanikų kongresą Australijoje K. Ėringis 
Seišelių salose pasitraukė iš laivo ir pasiprašė politinio 
prieglobsčio JAV ambasadoje. JAV įgijo politinio pabėgė-
lio statusą, aktyviai dalyvavo JAV lietuvių išeivijos poli-
tinėje ir visuomeninėje veikloje, pasaulyje garsindamas 
žinias apie okupuotos Lietuvos gyvenimą totalitarinės 
sovietijos gniaužtuose. Lietuvoje likusi žmona E. Erin-
gienė su dviem dukromis turėjo patirti didelį psichologi-
nį spaudimą, bet vyro nekaltino, žinodama jo gyvenimo 
peripetijas. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę E. Erin-
gienė stažavosi Ilinojaus universitete, iš JAV sugrįžo kar-
tu su savo vyru Kaziu Ėringiu.

Daug unikalios medžiagos knygoje ras tie, kuriems 
rūpi Žemaičių giminių istorija. Moncevičių bajorystės 
dokumentas mini šią giminę Mončių kaime (Kretingos 
rajonas) gyvenus jau 1592 metais, nuo šios pavardės 
prasideda Mončių kaimo ir dvaro pavadinimai. Ištarus 
„Moncevičiai“, neišvengiamai prisimenami ir su jais su-
sijusių kitų ne mažiau garbingų Žemaičių bajorų giminių 
palikuonys – Poplavskiai, Racevičiai, Rimkevičiai, Cho-
romanskiai ir kiti. Jiems knygoje skirta nemažai dėmesio. 
Jei ne E. Eringienės močiutė Marija Racevičiūtė-Mon-
cevičienė (1880–1959), istorinė knygos dalis būtų daug 
skurdesnė. Praturtėjo būtent dėl močiutės sukauptų ir 
išsaugotų senų dokumentų. Buvo sumanyta knyga apie 
profesorę E. Eringienę, jos tyrinėjimus mikrobiologijos, 
imunologijos ir onkologijos srityse, jos pasiūlytą naują 
vėžio kilmės teoriją, natūralius antikūnus, bet, pradėjus 
sudarinėti knygą, atėjo laikas prabilti močiutės saugo-
tiems dokumentams, tylėjusiems ilgus dešimtmečius. 
Kai kuriems jų kone du šimtai metų. Prabilo todėl, kad 
atsirado kas skaito, gilinasi, kam įdomu. Profesorė ir 
buvo ta jautriasielė asmenybė, perėmusi savo močiutės 
Marijos nuovoką ir giminės istoriškumo svarbą. Močiu-

tės genai prabudo profesorės veikloje, o rezultatas – vi-
sai Moncevičių giminei pastatytas paminklas – knyga, 
prie kurios atsiradimo būrėsi visi giminiečiai, persiėmę 
knygos išleidimo svarba. Jiems taip pat atsirado vietos 
giminės knygoje.

Carizmo laikais Moncevičiai ir kitos žemaičių bajo-
rų giminės gerokai nukentėjo, kitos buvo visai nuskur-
dintos, tad vadinamaisiais Smetonos laikais kai kurie tų 
Moncevičių niekuo nesiskyrė nuo plikbajorių, kurių tiek 
daug buvo žemaičių žemėje. Jie mažai kuo skyrėsi nuo 
paprastų ūkininkų, dirbo žemę, arė, sėjo ir pjovė javus, 
augino gyvulius ir iš to vertėsi, tad apie bent kiek dides-
nį ponavimą nė kalbos nebuvo. Geriausias pavyzdys – 
pačios profesorės tėvai, išauginę gausią devynių vaikų 
šeimą (dešimtoji sesutė trijų mėnesių mirė) ir nelengvai 
sudurdavę galą su galu. Iš panašių šeimų išėjo daug 
pirmosios kartos nuo žagrės Lietuvos inteligentų. Tai 
ypatinga karta, turėjusi tvirtą tautinį stuburą, tikėjimą ir 
moralines nuostatas, nepavaldžias laiko ir besikeičiančių 
santvarkų vėjovartoms. Kitaip kaip istorine drama ne-
pavadinsi to fakto, kad iš devynių Mončių kaime išau-
gusių Moncevičių vaikų nė vienas nepasiliko gimtinėje. 
Ilgiausiai laikėsi profesorės sesuo Teresė Medutienė su 
vyru Pranu Medučiu, bet 1987 m., verčiami melioracijos 
tarnybos, paskutiniai išsikėlė iš Mončių kaimo į kolūkio 
gyvenvietę Plokščiuose. Nusipirko sodybą su pastatais, 
bet naujoje vietoje laimės nerado, susirgo nepagydoma 
liga. Jau Amžiną atilsį.

Bent kartą per metus kone visa giminė suvažiuoda-
vo į be gyventojų likusį Mončių kaimą prie koplytėlės, 
rymančios buvusios Moncevičių sodybos vietoje, ir taip 
tarsi bandė kurį laiką pratęsti giminės lizdavietės gy-
vastį. Bent savo vaikų ir vaikaičių atmintyje įtvirtinti. Ar 
tai nėra ir vienas tautos dvasinės sveikatos bruožų, kurį 
ir puoselėjo garbų jubiliejų šiemet pasitikusi profesorė 
Elena Moncevičiūtė-Eringienė. Dievo motinos statula iš 
koplytėlės, giminės sprendimu, jau padovanota Kretin-
gos muziejui.

Profesorės Elenos 
Moncevičiūtės-Eringienės 
85-mečio minėjimas 2012 m. 
balandžio 25 d.; nusipelniusi 
onkologė su kolegomis 
profesoriais Konstantinu 
Povilu Valucku ir Laima 
Liudvika Griciūte. Nuotrauka 
iš VU Onkologijos instituto 
archyvo
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Atrodo, kam šiandien gali rūpėti sovietmečiu 
Lietuvoje vykdyti sienų tapybos restauravimo 
darbai? Vis dėlto šis periodas įdomus keliais 

retrospektyviais aspektais, kuriuos ir norėčiau aptarti: 
Lietuvos sienų tapybos tvarkybos darbų chronologija, 
pradedant pirmaisiais sovietmečio dešimtmečiais ir bai-
giant paskutiniais šios santvarkos gyvavimo metais; so-
vietmečiu įvykusios organizacinės pertvarkos ir jų įtaka 
šio paveldo tvarkybai; ar yra pagrindo kalbėti apie aki-
vaizdų požiūrio į paveldo tvarkybą lūžį ir posūkį į eu-
ropinį raidos kelią? Jei taip, kada visa tai išryškėjo? Be 
šių klausimų, norėtųsi aptarti ir įsimintiniausius to meto 
sienų tapybos restauravimo darbus.

Galima pamanyti, kad esu sovietinio laikotarpio 
entuziastas ir jaučiu nostalgiją į istorijos bedugnę nu-
garmėjusiai santvarkai. Nieko panašaus. Mano požiūrį 
geriausiai iliustruoja Umberto Eco mintis, kad privilegi-

G i n t a r a s  K u š l y s

Lietuvos sienų tapybos 
restauravimas sovietmečiu ir 
atkūrus nepriklausomybę 

juoto žiūros taško atsisakymas siejasi su kopernikiškąja 
visatos vizija, galutinai atmetusia geocentrizmą ir visus 
metafizinius jo priedus, o šiuolaikinis mokslo pasaulis – 
tarsi barokinis statinys ar paveikslas – yra toks pasaulis, 
kurio visos dalys turi vienodą vertę ir reikšmę1. Esu įsi-
tikinęs, kad jei nesiorientuosime istorijoje, nesugebėsime 
suvokti ir dabarties procesų, jų dėsningumų. Pavyzdžiui: 
atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje buvo išdraskyta (va-
dinant daiktus savais vardais) už nekilnojamojo kultūros 
paveldo tyrimus ir tvarkybą atsakingų organizacijų (tarp 
jų ir mokslinių institutų) sistema. O dabar labai aiškiai 
matome to pasekmes... Kitaip tariant, mūsų dienomis 
daug rimtų problemų kyla dėl to, kad esame pamiršę, 
kas vyko dar ne itin tolimoje praeityje, ir šita užmarštis 
bei neišmanymas kelia mums grėsmę virsti infantiliais 
padarais, kurie klaidingai interpretuoja, pasiduoda kitų 
įtakai ir pan.

Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčios Švč. Marijos 
Paguodos (Šv. Stanislovo 
Kostkos) koplyčios 
kupolo tapyba, XVIII a. 
(2005)

Pakilimai ir nuosmukiai  
sovietinės okupacijos laikotarpiu
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Š E Š TA S  D E Š I M T M E T I S :  P I R M I E J I 
S I E N Ų  TA P Y B O S  R E S TAU R AV I M O 
Ž I N G S N I A I
Ankstyviausi žinomi sovietinio laikotarpio sienų ta-
pybos tvarkybos pavyzdžiai – 1957–1959 m. bandy-
mai atnaujinti keletą Vilniaus universiteto Pranciškaus 
Smug levičiaus ir Joachimo Lelevelio salių bei Verkių an-
samblio rytinių rūmų sienų tapybos kompozicijų, deja, 
nebuvo itin sėkmingi – anuometinės paveldo apsaugos 
institucijos minėtus Vilniaus Dailės kombinato dailinin-
kų darbus įvertino kaip netinkamus ir uždraudė2. Apie 
šešto dešimtmečio J. Lelevelio salės dekoro restauravimą 
duomenų šiandien galime rasti ir Vilniaus universiteto 
internetinėje svetainėje. Ten rašoma, kad tapybą, kurią 
dar praėjusio amžiaus trečio ir ketvirto dešimtmečių 
sandūroje atkūrė Jerzy Hoppenas (1891–1969), 1956 m. 
atnaujino dailininkas Boleslovas Motuza3.

Dar viena nenusisekusio restauravimo istorija nuti-
ko 1969–1971 m., kai sienų tapyba siaubingai nevykusiai 
buvo atnaujinta Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje. Vilniaus dailės akademijoje man 
teko klausyti paminklosaugos katedros studentams skir-
tos sienų tapybos restauratorius Juozo Algirdo Pilipa-
vičiaus paskaitos, kurioje pranešėjas pasakojo, kaip jis 
gelbėjo autentišką XVIII a. tapybą, tiksliau, kaip nuo 
kūrinio paviršiaus šalino jį darkiusius minėtus užtapy-
mus. Laimė, šie buvo atlikti panaudojus PVA temperą, 
tad nusiplovė gana lengvai4. Beje, Dalia Klajumienė savo 
monografijoje mini, kad Jiezno bažnyčios sienų tapybą 
tada taip atnaujino E. Žilys5.

To dešimtmečio nesėkmių seriją „vainikuoja“ kon-
troversiškai vertinami Aldonos Kalitytės darbai. Jei ti-
kėsime kritikais, jos vykdytos tapybos paieškos ir kon-
servavimo bandymai Šv. Jonų bažnyčioje ir kituose 
reikšminguose objektuose buvę nepakankamai doku-
mentuoti ir technologiškai netobuli, o kai kurie iš po kal-
kinio dažymo atidengti dideli freskų plotai nesutvirtinti, 
t. y. ilgiems metams pasmerkti erozijai6.

Kita vertus, A. Kalitytę daugelis vertina kaip talen-
tingą Lietuvos sienų tapybos tvarkybos specialistę, ji 
minima tarp pirmųjų, kurie mūsų restauravimą priarti-
no prie šiuolaikinio požiūrio, tad priekaištai jos adresu 
prašosi būti analizuojami, o ne priimami kaip nekvestio-
nuojama tiesa. Ir prie šio klausimo dar žadu grįžti – tuo-
met, kai šnekėsiu apie aštuntą dešimtmetį ir jo realijas.

S E P T I N TA S  D E Š I M T M E T I S : 
S I T UA C I J A  G E R Ė J A
XX a. septintame dešimtmetyje vis dar pasitaikydavo 
neprofesionalių, nekokybiškai atliktų Lietuvos sienų ta-
pybos restauravimo darbų. Pavyzdžiui, viename iš Vil-
niaus Stiklių gatvės namų (buv. Antokolskio g. 6 / 8) 
atidengiant ir restauruojant klijinę sienų tapybą, nesu-
balansuotas patalpų temperatūros ir drėgmės režimas, 
iš tinko nepašalintos druskos.

Tačiau buvo ir sėkmingesnės praktikos: 1965 m. re-
konstruojant Vilniaus buv. vizičių vienuolyno Šv. Jėzaus 
širdies bažnyčios vidų, freskų burėse pašalinti 1865 m. 
uždažymai7; apie 1966-uosius laikinai atidengtos dvi 
1938 m. Kauno Prekybos, pramonės ir amatų rūmų (dab. 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos skyrius) interjerus 
papuošusios, o 1941–1944 m. uždažytos Petro Kalpoko 
kompozicijos; 1970 m. Vilniaus universiteto Mokslo dar-
buotojų skaityklos, statytos XVII a. kartu su refektoriu-
mu, salėje atkurtas klasicistinis dekoras – sienos atgavo 
pirmykštę pilką spalvą8.

Taigi, atrodo, situacija pamažu gerėjo. Prie to ne-
menkai prisidėjo įžymusis 1964 m. tarptautinis pamin-
klosaugininkų kongresas, vykęs Venecijoje. Nors pirmie-
ji sovietmečio dešimtmečiai Lietuvoje vakarietiškoms 
kultūros paveldo apsaugos idėjoms ir nebuvo labai pa-
lankūs – tik pasibaigus Antrajam pasauliniam karui apie 
jas net ir kalbėti buvo pavojinga, tačiau ilgainiui, maž-
daug nuo septinto dešimtmečio vidurio, restauruojant 
mūsų kultūros vertybes, pirmenybė jau teikiama konser-
vavimui, o ne atkūrimui. Ir tai, mano galva, nepaprastai 
svarbu, nes kaip tik tada, restauruojant Lietuvos sienų 
tapybą, įvyksta reikšmingas lūžis.

A Š T U N T O  D E Š I M T M E Č I O 
P E R I P E T I J O S
Jau užsiminiau apie griežtą restauruotojos A. Kalitytės 
kritiką. Tiesa, ji užgriuvo restauruotoją ne iš karto, o aš-
tuntame dešimtmetyje, t. y. prabėgus tam tikram laikui 
po atliktų darbų. Savotiška akumuliuojančia tos kritikos 
jėga tapo žinomas paminklosaugininkas Vladas Drė-
ma. Jis aštunto dešimtmečio pabaigoje, rašydamas apie 
Švč. Marijos Paguodos (Šv. Stanislovo Kostkos) koply-
čios freskų restauravimo kokybę, savo nuomonės nevy-
niojo į vatą: „Šiam darbui Kultūros ministerija ruošėsi – 

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Švč. Marijos Paguodos (Šv. Stanislovo 
Kostkos) koplyčios skliautų tapyba, XVIII a. (2005)
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pasiuntė į Maskvos restauracines dirbtuves keleriems 
metams pasimokyti tapytoją A. Kalitytę, paskui – dar 
metams stažuotis į Lenkijos dirbtuves. Atrodo, freskoms 
restauruoti buvo paruošta profesionali restauruotoja. 
Darbą pradėjo nuo uždažytų freskų paieškų. Kadangi jai 
stigo dokumentinės informacijos – kur ir kada spėjamos 
freskos buvo tapytos, tai ir paieškos nebuvo sėkmingos, 
kol neužklydo į skliautus. Pasirinko uždavinį – nuvalyti 
ir restauruoti Marijos Paguodos koplyčios kupolo tapy-
bą, tačiau pradėjo ne nuo opiausios vietos, kur dėl per-
drėkusio mūro kalkių sluoksnis su tapyba atsiskyrė nuo 
sienos ir lukštenosi – grėsė nubyrėti. Tą vietą tereikėjo 
užkonservuoti... Penkiolika metų dirbusi šioje koplyčio-
je, restauruotoja nesiryžo tos vietos liesti, kolei kalkių 
sluoksnis su tapyba savaime nubyrėjo ir taip sunyko 
daugiau negu vienas kvadratinis metras tapybos.“9 Dar 
V. Drėma piktinosi, jog su šia restauruotoja daug var-
go turėjusi prie Restauravimo tresto veikusi nuolatinė 
komisija restauruotiems darbams priimti (architektas 
R. Jaloveckas, dailės istorikai S. Pinkus ir V. Drėma): iš 
A. Kalitytės nebuvo galima išreikalauti restauravimo 
darbų dokumentacijos, t. y. defektinio freskos aprašy-
mo, restauravimo darbų programos ir metodikos, atliktų 
darbų ataskaitos. Per penkiolika metų A. Kalitytė suge-
bėjusi restauruoti vos trečdalį koplyčios kupolo freskų, o 
J. A. Pilipavičius – kitas nuolatinis freskų restauruotojas 
Šv. Jonų bažnyčioje – buvęs už ją nepalyginti stropesnis. 
Taigi, pasak V. Drėmos, A. Kalitytės darbas buvęs pavir-
šutiniškas, nesistemingas ir aplaidus10.

Be jokios abejonės, šių V. Drėmos kaltinimų negali-
ma lengva ranka atmesti – jie gana svarūs ir rimti. Kita 
vertus, žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, kai kurios 
šios istorijos detalės atrodo keistokos ir suteikia peno 
pamąstymams. Pavyzdžiui, kad ir ši V. Drėmos retorika 
jo rašytame (37 mašinraščio puslapių apimties) atvirame 
laiške LKP CK ideologijos reikalų sekretoriui Lionginui 
Šepečiui – jame, be kaltinimų dėl minėtos Jiezno baž-
nyčios tapybos sudarkymo, rasime žaibų ir A. Kalitytės 
adresu, cituoju: „Viena tokių restauratorių grupė, vado-
vaujama tokio Žilio, 1971 m. sugadino Jiezno bažnyčios 
vertingas XVIII a. italų meistrų tapytas freskas. <...> Be 
šios grupės, privačia bažnytinių paveikslų restauracija su 
Paminklų apsaugos valdybos licencija vertėsi restaura-
torės A. Kalitytė ir E. Šmigelskaitė. Jos turėjo tam tikras 
kvalifikacijas, bet joms stigo sąžiningumo ir meninės kul-
tūros. ...jos vertėsi privačia praktika, dosniai atlyginama 
ir nekontroliuojama.“ Aišku, čia pat pateikta ir svaresnių 
argumentų: „Jos daugelį vertingų bažnytinių paveikslų 
nuvertino be atodairos juos pertapydamos, keisdamos jų 
koloritą, o kartais ir deformuodavo originalų piešinį.“11

Pastarajame V. Drėmos tekste akis kliūva už žodžių 
junginio „privati praktika“. Sovietmečiu, jei kas nepame-
na, privati praktika tiesiogiai tapatinta su nelegalia eko-
nomine veikla; ji, pasak to meto santvarkos prievaizdų, 
buvo kone ideologinis nuodas, buržuazinio gyvenimo 
būdo apraiška. Kyla įtarimas, jog šioje istorijoje galėjo 
veikti asmeniškumai arba tarnybinė konkurencija.

Svarbu prisiminti, kad kalbama apie dailininkę bei 
tyrėją, kuri 1967–1970 m. keliolikoje paminklų vykdė 
sienų tapybos paieškas ir aktyviai dalyvavo ankstyvo-

jo etapo konservavimo-restauravimo darbuose Vilniaus 
Šv. Jonų bažnyčioje. Kitaip tariant, A. Kalitytė buvo tarp 
tų pirmųjų, kurie ėmėsi labai reikšmingų septinto de-
šimtmečio sienų tapybos restauravimo darbų. Taigi kuo 
šiuo atveju tikėti? Juolab kad, tiesą pasakius, niekada ir 
niekur nesu matęs nė dalies V. Drėmos žodžius pagrin-
džiančių įrodymų – dokumentų, fotografijų ar kt. Gal tų 
įrodymų yra, tik įslaptinti, užrakinti po keliais užrak-
tais? Šiaip ar taip, ši kritikos banga nenubraukia esmi-
nio fakto: XX a. septinto dešimtmečio pabaigoje pradėti 
ir keliolika metų trukę Šv. Jonų bažnyčios sienų tapybos 
tvarkybos darbai tapo tikru „restauravimo universite-
tu“ daugeliui aptariamos srities Lietuvos specialistų. Ir 
A. Kalitytės indėlis čia didžiulis – būtent ji buvo tarp tų 
pirmųjų, kurie, restauruojant mūsų sienų tapybą, inicija-
vo permainas ir kovojo už europinį-vakarietišką požiūrį. 
Tai buvo Lietuvos sienų tapybos restauravimo išbandy-
mų, o kartu ir virsmo nauju požiūriu metas, tad natūralu, 
kad neišvengta ir slystelėjimų.

A Š T U N TA S - D E V I N TA S 
D E Š I M T M E T I S :  O R G A N I Z A C I N Ė S 
R E F O R M O S ,  P R O V E R Ž I S  I R 
Į S I M I N T I N I AU S I  S I E N Ų  TA P Y B O S 
R E S TAU R AV I M O  D A R B A I
XX a. aštuntame dešimtmetyje, tarsi atsižvelgiant į anks-
tesniųjų metų monumentaliosios tapybos restauravi-
mo klaidas bei nesėkmes, valdžios kabinetuose gimsta 
sprendimas įgyvendinti tokias organizacines ir struktū-
rines reformas, kurios turėtų garantuoti sienų tapybos 
paveldo tvarkybos darbų kokybę, tačiau tuo pat metu 
leistų kooperuoti, sutelkti įvairių sričių specialistų pajė-
gas ir taip optimaliai panaudoti turimą mokslinį poten-
cialą bei perimti kitų šalių – taip pat ir Vakarų – patirtis.

Todėl 1972 m. kovo 27 d. nutarimu Paminklų res-
tauravimo valdyba įkuria Dailės kūrinių restauravimo 
skyrių, kitaip dar vadinamą Dailės darbų aikštele, kur 
šalia kitų suburiami ir sieninės tapybos restauruotojai. 
Skyrių organizavo E. Leparskas. Kiek vėliau, 1975 m., 
Paminklų restauravimo valdyba pertvarkyta į Paminklų 
restauravimo trestą, o minėtas Dailės kūrinių restauravi-
mo skyrius reorganizuotas į Respublikinio kultūros pa-
minklų restauravimo tresto Dailės kūrinių aikštelę. Šia-
me specializuotame dailės restauravimo padalinyje tada 
dirbo trylika dailininkų, iš kurių aštuoni buvo Vilniaus 
dailės instituto absolventai, siųsti tobulintis ir į Mas-
kvos, Vladimiro, Kijevo dailės restauravimo dirbtuves, 
ir į Lenkijos, Čekoslovakijos ar Rytų Vokietijos restaura-
vimo centrus. Beje, tuo metu sienų tapybos restauruoto-
jams ėmė talkinti dar ir dailės istorikai bei darbų kokybę 
ypač pagerinę chemikai – Elenos Mildos Kaminskienės 
vadovaujami Paminklų konservavimo instituto chemi-
kai-technologai12.

Šios aštunto dešimtmečio permainos iškėlė būrį itin 
ryškių sienų tapybos restauravimo talentų: Kęstutis An-
dziulis, Gražina Samuolytė, Povilas Kuodis, Bronius Uo-
gintas, Bronius Meškauskas, Juozas Algirdas Pilipavičius 
ir kt. atliko kone visas, neskaitant transfero, sienų tapy-
bos konservavimo ir restauravimo, t. y. tvarkybos, opera-
cijas. O tai byloja apie jų meistrystę ir amato išmanymą.
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Šie pokyčiai, be jokios abejonės, neatsirado iš niekur, 
juos inicijavo minėta Venecijos chartija. Jos dėka europie-
tiškai suvoktos, šiuolaikiškos paminklosaugos nuostatos 
Lietuvoje galop paėmė viršų, o kartu nustūmė į tolimus 
užribius iki tol gajų romantinį požiūrį. Tad tai itin reikš-
mingas vyksmas, fiksuojantis svarbaus ir ilgalaikio pro-
ceso pradžią, nes, pirma, dėl jo mūsų restauravimas pa-
mažu tampa neįsivaizduojamas be mokslinio požiūrio, 
antra, kaip tik dėl šių permainų įvyko pats tikriausias 
sienų tapybos restauravimo proveržis, lūžio momentas.

Čia taip pat tinkama proga priminti, kad nors Va-
karų pasaulyje (XX a.) restauravimas ir grįstas amatais 
bei tradicinėmis dailės technologijomis, tačiau tuo pat 
metu jam aktualus ir specialios aparatūros, modernių 
techninių priemonių arba medžiagų pasitelkimas13. Juk 
dar amžiaus vidury dailės paminklų restauravimas tapo 
ta specializuota sritimi, kuriai reikia aukštos kvalifikaci-
jos profesionalų bei gebėjimo pritaikyti naujausius įvai-
rių sričių mokslo laimėjimus. Nuo tada konservavimu 
siekiama maksimaliai išlaikyti paminklo autentiškumą, 
apsaugoti objektą nuo irimo, sustabdyti ardomąjį aplin-
kos veiksnių poveikį, o moderniai suvoktas restauravi-
mas – tai „grąžinimas į ankstesnę padėtį ar būklę“; arba 
jis „reiškia egzistuojančios objektą sudarančios medžia-
gos grąžinimą į žinomą ankstesnę būklę pašalinant pri-
augimus ar perrenkant esančius komponentus, tačiau 
nenaudojant naujų medžiagų“14.

Kad Lietuvos sienų tapybos tvarkybai aptariamas laiko-
tarpis yra labai svarbus ir netgi reformatoriškas, įrodo 
ir to meto restauracijos darbai: 1971–1973 m. vėl restau-
ruota Vilniaus buv. karmelitų (basųjų) Šv. Teresės bažny-
čios sienų tapyba – tada čia dirbo ir lenkų restauruotoja 

Danuta Stankiewicz; 1973 m. atidengti ir konservuoti 
freskų fragmentai Vilniaus dailės instituto profesoriume; 
1974 m. atlikta įvairių objektų tvarkybos darbų: pradėta 
restauruoti-konservuoti Pažaislio architektūrinio ansam-
blio sienų tapyba, Vilniaus Bernardinų bažnyčios vaka-
rinio frontono nišos ir Vilniaus universiteto P. Smugle-
vičiaus salės plafono kompozicijos, beveik tuo pat metu 
inicijuoti ir reikšmingesni sienų tapybos paieškų, tyri-
mo, konservavimo, restauravimo darbai Vilniaus gyve-
namuosiuose namuose Stiklių g. (buv. Antokolskio g.) 
Nr. 6/8 ir Nr. 8.; 1976–1977 m. B. Uogintas ir A. J. Pilipa-
vičius atidengė, konservavo ir restauravo XV a. statytos 
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 
apsidės eksterjero sieną puošiantį XVIII a. paveikslą Nu
kryžiuotasis, kuris buvo uždažytas dar XIX a. pab.

Vilniaus universitete, be jau anksčiau minėtų, atlik-
ta ir kitų dėmesio vertų sienų tapybos tvarkybos darbų: 
1977–1979 m., ant pietinio korpuso fasado atradus uni-
versiteto steigėjų, mecenatų ir valstybės valdovų por-
tretus, t. y. XVIII a. pr. al secco technika tapytas freskas, 
atidengta šešto piliastro freska, kurioje pavaizduotas Vil-
niaus universiteto auklėtinis ir mecenatas, LDK didysis 
etmonas, Žemaitijos seniūnas Jonas Karolis Chodkevi-
čius; 1978–1979 m. buvo atnaujinama bei restauruojama 
ir P. Smuglevičiaus salės galinių sienų, langų angokraš-
čių puošyba: ši profesoriaus P. Smuglevičiaus polichro-
mija labai vertinga, vienintelė išlikusi Lietuvoje, panašūs 
tapytojo kūriniai Vilniaus katedroje ar Verkių rūmuose 
dingę be pėdsakų (beje, šios salės klasicistinį dekorą dar Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios skliautų tapyba, XVIII a. (2005)

LDK didysis 
etmonas, 
Žemaitijos 
seniūnas 
Jonas Karolis 
Chodkevičius, 
pavaizduotas 
Vilniaus 
universiteto 
pietinio korpuso 
fasado paveiksle 
(al secco 
technika), 
XVIII a. pr. 
(2005)
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1929 m. atkūrė žinomas dailininkas ir restauruotojas 
J. Hoppenas); 1979 m. vasarą atidengta Steponą Batorą, 
Stanislovą Augustą ir kitus. įžymius istorinius veikėjus 
vaizduojanti pietinio korpuso fasado piliastrų sienų ta-
pyba15; tiesa, paskui dalis šių portretų buvo vėl uždažy-
ta – ir dar kalkėmis su kazeinu, t. y., pasak K. Andziulio, 
pačiu „kiečiausiu“ mišiniu. Pati tapyba tada nesutvirtin-
ta, tad ateity ją atidengti bus nepaprastai sudėtinga.

Beje, 1978–1979 m. pakartotinai restauruota P. Smug-
levičiaus salės puošyba. Kodėl to prireikė?.. Įtariu, kad 
čia būta romantinio restauravimo reliktų, taigi teko rū-
pintis jų šalinimu.

Nors aštunto dešimtmečio Lietuvos sienų tapybos 
restauravimo darbų sąrašas ir atrodo neblogai, tačiau 
būta ir „šaukšto deguto medaus statinėje“. Pavyzdžiui, 
dešimtmečio viduryje Lietuvos sienų tapybos konserva-
vimo ir restauravimo nesėkmių sąrašas pasipildo statis-
tiką gadinančiu Bernardinų bažnyčios vakarinio frontono 
nišoje K. Rusecko tempera nutapyto Nukryžiuotojo restau-
ravimu: neilgai trukus po konservavimo-restauravimo 
darbų pabaigos išbluko kūrinio spalvos. Matyt, naudoti 
aplinkos poveikiui neatsparūs pigmentai. Kitas kone bar-
bariškas atvejis – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje: elektros 
instaliaciją tiesę darbininkai sunaikino šios bažnyčios 
Marijos Paguodos koplyčios freskų fragmentus. Tokius 
sprendimus, pasak K. Andziulio, tuomet „laimindavę“ 
kai kurie darbams vadovavę architektai16. Be to, vienu 
metu čia skliautų polichromiją restauravo jauni specialis-
tai iš Lenkijos, irgi neturėję pakankamų kvalifikacijų. To-
dėl šie restauruotojai gan greit buvo pakeisti lietuviais17.

Įžengus į devintą dešimtmetį, Lietuvos sienų tapy-
bos tvarkybos darbų apimtys nesumažėjo. Štai 1982 m. 
Vilniaus dominikonų Šv. Dvasios bažnyčioje18 restauruo-
tas centrinės navos skliautas, atnaujintos ir kompozicijos 
virš įėjimų į šonines navas; 1983 m. dar restauruota ir 
tos pačios bažnyčios kupolo tapyba; 1983 m. restauruota 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos interjerą puošianti 
P. Kalpoko (1938) kompozicija Darbas (4x3 m) ir Šv. Ger-
trūdos bažnyčios polichromija19; apie 1985 m. Vilniaus 
Šv. Ignoto bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje (dab. 
Techninė biblioteka, skaityklos salė, I ir II a. koridoriai, 
laiptinė) restauruota XVI–XIX a. sienų tapyba.

Tada freskos restauruotos ir Vilniaus buv. ber-
nardinų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vienuolyno koplyčioje20, buv. bernardinų vienuolyno 
Šv. Mykolo ir buv. bonifratrų vienuolyno Šv. Kryžiaus 
bažnyčiose21; polichromijų tyrimai atlikti ir Vilniaus buv. 
trinitorių (Trinapolio) Švč. Trejybės bažnyčioje22.

Apie Pažaislio kamaldulių vienuolyno ir Vilniaus ar-
kikatedros senosios koplyčios kriptos – dviejų nepapras-
tai reikšmingų mūsų šalies paveldo paminklų – freskų 
restauravimą būtų galima kalbėti daug ir ilgai. Apie tai 
ne kartą esu rašęs, tad dabar apsiribosiu tik keleto svar-
besnių aspektų išryškinimu.

Darbai Pažaislio vienuolyne vyko itin ilgai: pra-
dedant 1976 m., kai imtasi restauruoti Šventųjų vartų 
vidaus erdvių freskas, skirtas šv. Romualdo ir šv. Be-
nedikto pagarbinimui, ir baigiant paskutiniais devinto 
dešimtmečio metais – nuo 1989 iki 1991 m. dėl žinomų 
politinių-ekonominių aplinkybių darbai vienuolyne jau 

nevyko ir restauruotojų čia nebuvo. Šioje restauravimo 
epopėjoje būta visko: ir pirmųjų Lietuvoje mikologinių 
tyrimų (vienuolyno refektoriume, 1977 m.), ir milžiniš-
kų darbų apimčių, ir dešimtmečius stovinčių pastolių, 
ir klaidų (palyginti ne itin reikšmingų), ir aukščiausio 
lygio (nė kiek neperdedant) konservavimo-restauravi-
mo darbų... Tai vienas svarbiausių ir išskirtinių Pažaislio 
kamaldulių vienuolyno freskų tvarkybos darbų bruožų.

Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios vidaus erdvė, kompozicija virš įėjimo į 
šoninę navą ir jos apsuptis, XVIII a. (2016)

Lietuvos technikos bibliotekos, įsikūrusios Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios 
ir vienuolyno ansamblyje, skaityklos salės XIX a. skliautų tapyba, 
restauruota apie 1985 m. (2005)
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Vilniaus arkikatedros kriptos freskos Nukryžiuotasis 
su Švč. Mergele Marija ir šv. Jonu Evangelistu konserva-
vimas-restauravimas įsimintinas būtent dėl to, kad čia 
vykdyti darbai buvo labai komplikuoti ir sudėtingi, pa-
reikalavę netradicinių, novatoriškų, kompleksiškų bei 
kardinalių sprendimų. Štai tik keletas faktų: XIV a. pa-
baiga–XV a. pradžia datuojama ir 1985 m. per archeolo-
ginius tyrimus surasta freska kaip ir visa kapavietė dėl 
didžiulės drėgmės buvo tiesiog apverktinos būklės, t. y. 
maždaug 4 m gylyje, mūro – kūrinio pagrindo – apatinę 
dalį (apie 60 cm) nuolat sėmė gruntinis vanduo. Dėl šios 
priežasties tinko ir tapybos drėgnumas vietomis siekė iki 
41,98 %, santykinė oro drėgmė – apie 100 %, oro tempera-
tūra – +14 °C (tai itin nepalankios sąlygos bet kokio meno 
kūrinio išlikimui). Tuometinėje SSRS patikrintų ir apro-
buotų priemonių padidinto drėgnumo tinko pagrindui ir 
dažų sluoksniui sutvirtinti nebuvo23. Tad, ieškant išeičių, 
teko žengti nepramintais takais – teikti savus origina-
lius siūlymus. Taip gimė Vilniaus arkikatedros senosios 
koplyčios kriptos freskos Nukryžiuotasis su Švč. Mergele 
Marija ir šv. Jonu Evangelistu restauravimo darbų progra-
ma ir metodika, kurių pagrindu numatyta šį kūrinį kon-
servuoti ir, normalizavus drėgmės režimą, sutvirtinti jo 
tinko pagrindą bei tapybinį sluoksnį24.

Šie Nukryžiavimo tvarkybos darbai vyko gana sklan-
džiai, nors ir kilo grėsmė, kad atsiknos ar išbluks dažų 
sluoksnis, atsiras pelėsis, susidarys druskų kristalų ar 
pakartotinai susiformuos karbonizacijos plėvelė etc. Ši 
gotikos laikotarpio freska buvo sėkmingai konservuota-
restauruota ir ja iki šiol galime grožėtis – beje, apie darbų 
kruopštumą ir pagarbą autentui byloja jau tai, kad tech-

nologijoje naudotas mikroskopas ir kūrinys valytas vata 
apvyniotu degtuku...25

Taigi Lietuvoje sienų tapybos paveldu susirūpinta šeš-
tame dešimtmetyje. Tiesa, geras intencijas neretai lydėjo 
nesėkmės ir klaidos; juolab kad tuo metu dar nebuvo 
atsikratyta ir romantinio restauravimo tradicijų. Šiuo-
laikiškas, europietiškomis paminklosaugos tradicijomis 
grįstas požiūris į meno vertybių restauravimą Lietuvoje 
įžengė maždaug septinto dešimtmečio viduryje. Aštun-
tame bei devintame jis tapo dominuojančiu – restaura-
vimas ėmė remtis kertiniu Venecijos chartijos principu, 
teigiančiu, jog paminkliniame objekte kiekvienos epo-
chos kultūrinis palikimas turi būti gerbiamas, o stiliaus 
vientisumas nėra tas tikslas, kurio siekiama restaura-
vimu26. Štai ir minėtoje Šv. Dvasios bažnyčioje vieno-
je iš kupolo sąramų, šalinant užtapymus, nuspręsta 
palikti XIX a. tapybinio sluoksnio fragmentą, nes tai 
epochos ženklas ir istorijos dokumentas, pirmenybė 
teikta konservavimui. Antroje sovietmečio pusėje pra-
dėti taikyti moksliniai tyrimo metodai, o devintame 
dešimtmetyje susikūrė cheminių-biologinių tyrimų la-
boratorija. Socia lizmo epochai artėjant saulėlydžio link 
paminklosauga sulaukė ir pavyzdinių sienų tapybos 
tvarkybos darbų: Vilniaus arkikatedros kriptos freskos 
Nukryžiuotasis su Švč. Mergele Marija ir šv. Jonu Evange
listu konservavimas-restauravimas, Pažaislio kamaldu-
lių vienuolyno paveldo restauravimas. O romantinio ir 
europietiškojo požiūrių į restauravimą kova nesibaigė 
iki šiol. Pastarojo pergalė net ir mūsų dienomis yra tik 
siekiamybė.

Sienų tapybos restauravimas 
nepriklausomoje Lietuvoje

Lietuvai nepriklausomybės atkūrimas atnešė įvai-
rių socialinių ir ekonominių permainų, deja, ne 
tik malonių, bet ir gana skausmingų. Viena šio is-

torinio lūžio nulemtų netekčių – nusistovėjusios Lietu-
vos paveldosaugos sistemos suardymas ir jį lydėjusios 
pasekmės. Per ketvirtį nepriklausomybės amžiaus šioje 
srityje buvo ir baltų, ir juodų periodų, tačiau restauravi-
mo darbai net ir sunkiausiais momentais nenutrūko. Tad 
pasidairykime, kas ir kaip per tą laiką buvo nuveikta res-
tauruojant sienų tapybą ir kaip reikalai klostosi šiandien.

P E R I O D O  P R A D Ž I A :  R E F O R M O S . . .
Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, sienų tapybos pa-
veldo apsaugos ir tvarkybos – apskaitos, tyrimų, konser-
vavimo-restauravimo – darbų raidą daugiausia lėmė pa-
sikeitusios politinės, socialinės aplinkybės, institucinės 
slinktys ir nauja ūkinė šalies padėtis. Ta raida buvo ne-
labai sklandi: šioje srityje įsivyravo akivaizdus sąstingis, 
nemažai restauravimo organizacijų tiesiog nesugebėjo 
prisitaikyti prie naujų reikalavimų – prarado specialis-
tus arba apskritai išnyko. Viena nepageidautinų decen-
tralizavimo ir privatizavimo pasekmių – likviduotas 

Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas 
bei jo padaliniai. Jo darbus perėmė naujai susikūrusios 
privačios įmonės.

Institucinę paveldo apsaugos sistemos pertvarką 
smarkiai paveikė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Jis labai 
atvirai kalbėjo apie sovietų okupantų žalą mūsų pamin-
klams, drąsiai kėlė viešumon kultūros paveldo netekčių 
klausimus. Tas balsas buvo išgirstas. Jau 1989 m. įsteigta 
Lietuvos kultūros paveldo globos taryba, pirmininkau-
jama Romualdo Ozolo, kurios savotišku pagrindu buvo 
trys kiek anksčiau įsikūrusios visuomeninės organizacijos: 
Jaunųjų paminklosaugininkų klubas (1985), klubai Talka 
(1987) ir Atgaja (1987). XX a. 10-o dešimtmečio pradžioje 
prasidėjo ir institucinė Lietuvos paminklosaugos pertvar-
ka. Sąjūdžio skatinama Vyriausybė sudarė darbo grupę, 
kurios vadovu paskirtas Jonas Rimantas Glemža ir kuri 
įgaliota peržiūrėti paminklosaugos ir paminklotvarkos 
sistemos darbo kryptis bei teikti siūlymus reformoms27. 
1990 m. liepos 30 d. šios darbo grupės siūlymu Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė Kul-
tūros paveldo apsaugos inspekcijos laikinąjį įstatymą ir 
įsteigė prie Seimo Kultūros paveldo apsaugos inspekciją.
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Bemaž tuo pat metu prie Vyriausybės įkurtas Pa-
minklotvarkos departamentas. Jis 1991 m. balandžio 2 d. 
įsteigė istorijos ir kultūros vertybių paiešką bei apskaitą 
įpareigotą organizuoti Lietuvos kultūros paveldo moks-
linį centrą.

Lietuvos kultūros paveldo moksliniam centrui iš pat 
pradžių buvo suformuluoti šie pagrindiniai tikslai: orga-
nizuoti ir vykdyti kultūros paveldo vertybių (išskyrus 
archyvinius dokumentus), nesančių valstybinėse sau-
gyklose, tyrimą ir apskaitą; kaupti ir saugoti valstybei 
reikalingą informaciją apie materialųjį paveldą, kultū-
ros paveldo vertybes ir kultūros paminklus; propaguoti 
materialųjį kultūros paveldą ir jo apsaugą. Jis kurtas dar 
1967 m. savo veiklą pradėjusios Mokslinės-metodinės 
kultūros paminklų apsaugos tarybos vietoje.

Kartu imtasi rengti Nekilnojamųjų kultūros ver-
tybių apsaugos įstatymo projektą. 1993 m. parengto ir 
1994 m. gruodį viešiems svarstymams pateikto Nekil-
nojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymo autoriai – 
Vitas Karčiauskas, Vladimiras Zubovas ir kiti28. Svarbu, 
kad, atliekant šį darbą, buvo remtasi kitų Europos vals-
tybių – daugiausia Prancūzijos, Lenkijos ir Skandinavijos 
šalių – įstatymų pavyzdžiais.

Pirmasis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 
įstatymas LR Seime buvo priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. 
ir įsigaliojo 1995 m. vasario 1 d. Juo remiantis Kultūros 
paveldo inspekcija ir Paminklotvarkos departamentas 
buvo reorganizuoti į Kultūros vertybių apsaugos depar-
tamentą (KVAD), pavaldų Kultūros ministerijai. Depar-
tamentui iki 1996 m. vadovavo Jonas Rimantas Glemža. 
Nuo 1997 m. pradžios KVAD vadovu buvo Naglis Pu-
teikis, o 1997 m. liepą jį pakeitė istorikė Diana Varnaitė29.

Taip pat įkurta Valstybinė paminklosaugos komisi-
ja (VPK), įpareigota atlikti Valstybės eksperto funkciją 
kultūros paveldo srityje ir nustatyti krašte paminklo-
saugos politiką bei strategiją. 1995–1999 m. komisijos 
pirmininke buvo Gražina Drėmaitė, nuo 1999 m. – Po-
vilas Jakučionis, po to – vėl G. Drėmaitė, nuo 2003 m. – 
J. R. Glemža.

Pagal KVAD patvirtintas programas buvo reorgani-
zuotas ir Lietuvos kultūros paveldo mokslinis centras – 
įsteigtas Kultūros paveldo centras (KPC). Šios įstaigos 
direktoriumi iš pat pradžių buvo Vitas Karčiauskas30.

Vėliau dar būta daugybės pavadinimų ir iškabų kei-
timų, kitų permainų – visų čia neišvardysi. Tačiau aki-
vaizdu, kad nuo XX a. 10-o dešimtmečio vidurio situacija, 
nors ir lėtai, bet gerėjo. Lietuvoje sukūrus naują pamin-
klosaugos įstatyminę bazę, imta tobulinti specialistų ates-
tavimo tvarką, tad pamažu taisėsi ir sienų tapybos restau-
ravimo reikalai – šiuo laikotarpiu dominuoja vakarietišką 
požiūrį atitinkantys konservacinio pobūdžio darbai.

. . . R E O R G A N I Z A C I J O S  I R 
O R G A N I Z A C I J O S
Taigi po 1990-ųjų Lietuvos nekilnojamojo kultūros pavel-
do apsaugos ir tvarkybos organizacijų sistema išgyvena 
tikrai ne geriausias dienas. Restauravimo darbų vis daž-
niau imasi naujos organizacijos, o senosios arba uždaro-
mos, arba transformuojamos – keičiami pavadinimai ir 
veiklos pobūdis. Pavyzdžiui, iš ankstesnių restauravimo 

įstaigų 2000 m. buvo likusios tik kelios: UAB Vilniaus 
restauratoriai (buv. Meistras), UAB Klaipėdos restaurato
riai (buv. Mingė), UAB Kėdainių restauratoriai, likvidavus 
UAB Kauno restauratoriai susikūrusi UAB Restauracija. 
Tuo metu kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų už-
sakymus į savo rankas perėmė statybinės įmonės – užda-
rosios akcinės bendrovės Senovė, Ekinsta, Geostatyba, Ma
rijampolės statyba, Statybos ir restauravimo darbai, Ateities 
statyba, Aukštinė, Trobesiai. AB Panevėžio statyba sugebėjo 
„išsikovoti“ išskirtinių ir, žinoma, pelningų užsakymų 
Vilniaus pilių komplekse ir prezidentūroje31.

Į privatizuojamų pramonės ir kitų objektų sąrašus 
įtraukus su Lietuvos kultūros paveldo tvarkyba susietas 
įmones, likviduotas Respublikinis kultūros paminklų 
restauravimo trestas, o visai netrukus, 1992–1993 m., į 
privačias rankas pateko visa likusi ir iki tol gana tvar-
kingai funkcionavusi nekilnojamojo kultūros paveldo 
restauravimo organizacijų sistema.

Vienas skaudžiausių to meto smūgių teko kultūros 
paveldo mokslinių tyrimų įstaigoms: Paminklų kon-
servavimo institutas tapo AB Paminklų restauravimo 
institutu, jo Kauno filialas – AB Kauno paminklų res-
tauravimo projektavimo institutu, Klaipėdos – UAB Pa-
minklų restauravimo centru. Privatizuotos restauravimo 
valdybos ir išparduoti jų veiklą anksčiau koordinavusio 
Paminklų restauravimo tresto bei Paminklų konservavi-

Pranciškus Nemirovskis ir nežinomas unitų dailininkas. Vilniaus 
pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios centrinės 
navos skliautai, kompozicijų liekanos, XVIII a. II p. (2005)
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mo ir restauravimo instituto pastatai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Kėdainiuose, Biržuose ir Telšiuose32. Įstai-
gos nyko ir ėmė vegetuoti.

Kartu su šiais iškabų keitimais ir turto perėmi-
mais koja kojon žengė ir kitos pragaištingos „refor-
mos“: etatų mažinimas, kvalifikuotų specialistų atlei-
dimas ir pan. Pavyzdžiui, Pažaislio architektūriniame 
ansamblyje ne vienus metus freskų restauravimo dar-
bus organizavusi valstybinė įstaiga Kauno restaurato
riai 10-o dešimtmečio pradžioje buvo panaikinta – iš 
pradžių reorganizuota į Restą, o vėliau pavirto UAB 
Restauracija33. Gana nesunku perprasti, kodėl ši pa-
vadinimų kaitaliojimo ekvilibristika buvo naudinga.

Taigi valstybė iš savo globos išleido gana efekty-
viai veikusios kultūros paminklų tyrimo, konserva-
vimo, restauravimo, pritaikymo darbus vykdžiusias 
organizacijas. Jei būtų tvarkomasi kiek racionaliau, 
išmintingiau, šių smūgių objektų autentiškumo išsau-
gojimui, restauravimo darbų kokybei būtume galėję 
ir išvengti. Čia pritiktų ši Umberto Eco citata: „Mūsų 
priimamos visumos išlaikymas, saugojimas nuo padri-
kų mutacijų yra viena mūsų, kaip mąstančių būtybių, 
egzistencijos sąlygų... Kita mūsų, kaip mąstančių būty-
bių, išlikimo sąlyga yra mokėjimas lavinti savo protą ir 
jautrumą taip, kad kiekviena įgyta patirtis praturtintų 
ir pakeistų mūsų priėmimo sistemą. Priimtų formų 
pasaulis turi išlikti vientisas tuo požiūriu, kad jis turi 
harmoningai augti, be šuolių ir deformacijų...“34

Tačiau, kalbant apie specialistų padėtį, reikalai 
taisėsi. Kone iki 1995 m. restauruotojai Lietuvos res-
tauravimo įmonėse paprastai buvo įdarbinami pagal 
sutartis. Tačiau antroje 10-o dešimtmečio pusėje va-
dinamųjų „klajojančių“ restauruotojų vietas vis daž-
niau užima etatiniai darbuotojai, kurie paveldo objek-
te įdarbinami kur kas ilgesniam laikui nei anksčiau. 
Tai gerino konservavimo ir restauravimo darbų ko-
kybę – patikimesnės socialinės garantijos ir nuolatinė 
darbo vieta didino motyvaciją tobulinti profesinius 
įgūdžius ir kokybiškai atlikti patikėtus darbus.

X X  A .  PA B A I G O S  U Ž M O J A I
Nepaisant to, kad juo toliau, tuo dažniau ne specia-
listai, o „statybininkai“ sprendė mokslinių (istorinių, 
menotyrinių ir kt.) paveldo tyrimų poreikį ir vykdė 
restauruotojų atranką, ir kitų nepalankiai besiklostan-
čių aplinkybių, Lietuvos sienų tapybos restauravimo 
darbai su ilgesnėmis ar trumpesnėmis pertraukomis 
vyko toliau. Situacijai šalies ūkyje tampant stabiles-
nei, apie 1995 m. jų apimtys akivaizdžiai ūgtelėjo. Vil-
niaus jėzuitų Šv. Jono bažnyčios Švč. Marijos Paguo-
dos (Šv. Stanislovo Kostkos) koplyčioje freskos buvo 
konservuotos-restauruotos 1975–1998 m.; Paparčių 
(Kaišiadorių r.) dominikonų kapinių koplyčioje tapy-
binis dekoras valytas, konservuotas ir iš dalies restau-
ruotas 1988–1998 m.; analogiški darbai 1990–1996 m. 
vykdyti ir Liškiavos (Varėnos r.) dominikonų Švč. 
Trejybės bažnyčioje (restauruotojai Bronius Meškaus-
kas, Šarūnas Juršėnas, Vincas Stankevičius ir kiti).

Pažaislio kamaldulių vienuolyne sienų tapybos 
restauravimas apie 1990 m. buvo nutrūkęs. Tačiau 

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios vidaus erdvė, 
šiaurinės sienos fragmentas (2016)

Vilniaus buvusio bernardinų vienuolyno vidaus erdvių fragmentas (2006)
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maždaug po poros metų, apie 1992-uosius, atnaujin-
tas – sienų tapybos restauruotojai grįžo į Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo bažnyčios Šv. Marijos Magdalenos 
de Pazzi koplyčią35. Pažaislio freskų restauravimo isto-
rija išskirtinė tuo, kad restauruotojai čia visada vadova-
vosi moksliniais tyrimais bei profesionalių specialistų 
rekomendacijomis ir siekė konservavimo-restauravimo 
darbų kokybės, o ne kiekybės. Buvo priimtas pagirtinas 
sprendimas Pažaislio ansamblio freskas restauruoti ats-
kirais kompleksais, o ne visas vienu metu. Manau, atsi-
žvelgta į praeities klaidas: anksčiau ilgą laiką bažnyčios 
vidaus erdvės buvo virtusios savotiška „statybų aikšte-
le“ ir tiesiog „duso“ nuo gremėzdiškų statybinių stela-
žų, kurie ne tik sukeldavo nepatogumų tikintiesiems ar 
kitiems lankytojams, bet ir paliko daug mechaninių pa-
žeidimų freskų paviršiuje – įbrėžimų, išdaužymų.

Tiesa, tuo metu Pažaislyje buvo likę tik vienas kitas 
iš ankstesnio gausaus būrio laisvai samdomų restauruo-
tojų, tad keisti požiūrį į restauravimo organizavimą ver-
tė ir pats gyvenimas. 1998–2001 m. vykdytas Pažaislio 
bažnyčios choro sienų tapybos restauravimas išsiskiria 
profesionalumu ir šiuolaikiškumu, atitinka vakarietišką 
paveldo tvarkybos sampratą.

Panašiu metu, 1993–1994 m., restauruota ir Vilniaus 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios itin 
vertinga daugiasluoksnė XVI pr. sieninė tapyba (restau-
ruotojai J. A. Pilipavičius, Povilas Kuodis ir kiti), susi-
dedanti iš trijų dalių ir vaizduojanti simbolinio miesto 
panoramą, iš jūros išnyrančius demonus ir Nukryžiavi-
mo bei šv. Pranciškaus gyvenimo scenas. Ši kompozicija 

Vilniaus buvusio bernardinų vienuolyno freska Nukryžiuotasis, 
puošianti sieną prie durų į zakristiją, XVI a. (2006)

Kanutas Ruseckas. 
Nukryžiuotasis, tempera; 
Vilniaus Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų) 
bažnyčios vakarinio 
frontono nišos siena (2005)
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puošia lygią ir plačią, taigi kone idealiai sienų tapybai 
tinkamą bažnyčios interjero šiaurinę sieną. Gotikinio 
bažnyčios portalo fragmentas išlikęs iki šiol36. Čia sie-
nų tapybos restauruotojai grįžo ir 1998–1999 m. Tada 
darbuotasi prie triumfo arkos Kristaus Nukryžiavimo 
scenos (XIX a.), presbiterijos glifų, barokinės skliautų 
ornamentikos (XVII a.) ir t. t. Restauruojama čia buvo ir 
XXI a., tačiau apie tai vėliau.

Prie Bernardinų bažnyčios prigludusio bernardinų 
vienuolyno galerijoje 1995 m. taip pat vyko panašūs dar-
bai. Jie svarbūs tuo, kad buvo atidengta daug unikalių, 
didžiulę istorinę bei meninę vertę turinčių Lietuvos sie-
nų tapybos paveldo artefaktų, tarp kurių, kaip spėjama, 
net XV a. tapybos fragmentas ir XVI a. datuojama sieną 
prie durų į zakristiją puošianti Nukryžiuotojo freska (res-
tauruotojai P. Kuodis, J. A. Pilipavičius, G. P. Janonis ir 
kiti). Apie išskirtinę pastarojo kūrinio vertę byloja jau 
tas faktas, kad tai, vienas seniausių šalyje sienų tapy-
bos technika atliktų Nukryžiuotojo paveikslų, – gal tik 
Vilniaus arkikatedros kriptos Nukryžiuotasis nutapytas 
bemaž šimtmečiu anksčiau.

Antroje 10-o dešimtmečio pusėje nepaprastai įdo-
mių sienų tapybos konservavimo-restauravimo darbų 
atlikta ir Vilniaus universitete: 1995–1997 m. restauruo-
ta Baltoji salė – sudėtinė senosios Universiteto observa-
torijos dalis. Vėliau, 1997–1998 m., imtasi Bendrosios 
skaityklos – buvusios jėzuitų svetainės-bibliotekos (Hy
pocanastum commune), kuri XVII–XVIII a. dekoruota sie-
nų tapyba ir išsiskyrė nepaprastu puošnumu, tačiau po 

daugelio rekonstrukcijų atrodė gana apgailėtinai37. Taigi 
siekta, kad Vilniaus universiteto Baltoji salė atgautų pir-
minį vaizdą ir ankstesnį grožį (projekto autorė – archi-
tektė Aldona Švabauskienė). Restauruojant atidengta ir 
eksponuota langą vaizduojanti freska, kuri Bendrosios 
skaityklos erdvei suteikė savotiškos renesansinės, jėzui-
tų laikus primenančios atmosferos. Tai tik maža dalis to, 
kas tada čia nuveikta.

Dar tapybos konservavimo-restauravimo darbai 
vykdyti Vilniaus Bžostovskių rūmų koplyčioje (1994) 
ir Videniškių atgailos kanauninkų vienuolyno infulato 
rezidencijoje (1994–1997), Vilniaus jėzuitų vienuolyne 
ir Šv. Kazimiero bažnyčioje (1999–2000)38 ir, jau visai 
besileidžiant XX a. uždangai, polichromijų fragmentai 
atidengti Vilniaus trinitorių Švč. Trejybės bažnyčioje. 
Sąrašą būtų galima tęsti, nes, artėjant prie XXI a., šalies 
sienų tapybos paveldo tvarkyba vis intensyvėjo.

X X I   A .  P R A D Ž I O S  D A R B A I
Dar kartą grįžkime į Vilniaus Bernardinų bažnyčią. Joje 
2000 m. pavasarį buvo atidengta nežinomo autoriaus 
Kristaus laiptų koplyčios al fresco tapyba, datuojama 
1752 m. Šis dekoras uždažytas dar XX a. 5-ame dešimt-
metyje, kai čia buvo įrengti butai39. 2003–2004 m. vėl 
teko grįžti prie Šv. Pranciškaus (Bernardinų) bažnyčios 
eksterjero, nes dėl ankstesnio gana prasto restauravimo 
išbluko tapybos spalvos ir pan. Pagrindinio fasado fron-
tono Nukryžiuotąjį restauravo Gintaras Palemonas Jano-
nis, Česlovas Polonskis, Džiuljeta Rudzinskienė ir kiti.

Kone kartu freskos konservuotos-restauruotos ir 
Bernardinų vienuolyno pirmo aukšto koridoriuje bei 
šalia esančioje zakristijoje. Čia nuo 1998 m. darbavosi 
Juozo Algirdo Pilipavičiaus vadovaujami VDA Pamin-
klotvarkos katedros studentai. Beje, zakristijos barokinės 
polichromijos (XVIII a.) tapytos vienuolių, prie jų netgi 
aptiktas vieno autoriaus parašas – Brat Adam Lipin.

Pažaislio kamaldulių vienuolyne freskų restauravi-
mas taip pat nebuvo nutrūkęs: prasidėjęs 1974 m., tęsėsi 
iki 2006 m. Šiuos darbus galima apibūdinti kaip labai 
sudėtingus, reikalavusius itin aukštos specialistų kva-
lifikacijos ir specifinių restauravimo žinių. Nors XXI a. 
pradžioje Pažaislio freskų restauravimas galbūt nebu-
vo pakankamai finansuojamas, pasimokius iš praeities 
klaidų ir atsižvelgus į pasaulinę sienų tapybos restaura-
vimo praktiką bei profesinę patirtį, sugebėta dirbti pa-
lyginti kukliomis sąlygomis. Pažaislio architektūriniame 
ansamblyje paskutinio sienų tapybos tvarkybos etapo 
metais daugiausia freskų restauravo Kęstutis Andziulis. 
Kartu čia dirbo ir G. Samuolytė, tačiau ji restauravo tik 
kelias choro patalpos sienų freskas.

Vienu metu tarp šalies paminklosaugininkų net 
sklandė idėja Pažaislio architektūrinį ansamblį įtraukti 
į UNESCO saugomų paminklų sąrašą. Deja, tai taip ir 
liko vien geri ketinimai.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios skliaute ir sienoje 
2000-ųjų lapkritį atidengti gotikinės ir barokinės tapybos 
fragmentai. 2000–2002 m. šie kūriniai dar ir restauruoti. 
Panašiu metu pradėtos restauruoti Rumbonių Švč. Trejy-
bės bažnyčios interjero freskos. Sienų tapybos restauruo-
tojai taip pat dirbo Kauno basųjų karmelitų Šv. Kryžiaus 

Vilniaus buvusio basųjų karmelitų vienuolyno prie Šv. Teresės bažnyčios 
freska, XVIII a. (2005)



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  2  ( 5 9 9 )  21

bažnyčioje (2000), prie Vilniaus gynybinės sienos Aušros 
(Medininkų) vartų (2002–2003)40, Vilniaus universiteto 
Profesorių namuose, vadinamojoje Medicinos kolegijoje 
(2002–2005), Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo ba-
zilikoje (2003), Vilniaus trinitorių (Antakalnio) ir basųjų 
karmelitų (prie Šv. Teresės bažnyčios) vienuolynuose 
(2003), Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų bažnyčioje41 ir t. t.

Š I A N D I E N I N Ė S  R E A L I J O S
Kai darbai atlikti dar visai neseniai, nelengva juos objek-
tyviai aptarti ar įvertinti. Štai Sapiegų rūmų renovavi-
mas – vienas naujausių ir dėmesio itin vertų Lietuvos 
kultūros paveldo tvarkybos darbų pavyzdžių. Sapiegų 
rūmų ansamblis – XVII a. pabaigos italų architekto Gio-
vanni Battista Frediani (ir gal menkiau žinomų jo kole-
gų) kūrinys. Spėjama, kad pirminė – barokinė – rūmų 
išvaizda buvo pati puošniausia. Tačiau šis itališkas grožis 
iki mūsų dienų neišliko. Šiandien turime vos keletą ne-
tikslių XVIII a. pabaigos ir XIX a. rūmų fasado piešinių, 
kuriais remiantis – tarsi buriant iš kavos tirščių – galima 
tik spėlioti, kaip tai turėtų atrodyti.

XVIII–XIX a. rūmai ne kartą keitė paskirtį. Vėliau 
gana ilgai čia veikė ligoninė. Pastatas itin nukentėjo per 
1840 m. ir 1928 m. rekonstrukcijas. Vertingiausi autentiš-
ki elementai – pagrindiniame fasade išlikę langų apva-
dai ir lipdyba, rūsiuose ir dalyje pirmo aukšto patalpų – 
skliautai. Eksterjeras išlaikė pagrindinius carinės Rusijos 
laikotarpio bruožus, bet, įgyvendinus 2012 m. parengtą 
rekonstrukcijos planą, carinės okupacijos pėdsakų šiame 
paminkle turėtų nelikti nė kvapo.

Man labiausiai rūpi šių rūmų freskos. Manoma, kad, 
juos dekoruojant, Sapiegos rūmų skulptoriui ir architek-
tui Giovanni Pietro Perti talkino italų tapytojas Miche-
langelo Palloni. Ši tapyba kone totaliai sudarkyta – itin 
grubiai sukapota XIX a. I pusėje, perstatant rūmus į carinę 

ligoninę, „o vėliau ten įsikūrus kareivinėms freskos su-
naikintos“42. Tapyba restauruojama nuo 2014 m., tačiau į 
šiuos darbus žiūriu gana kritiškai – abejoju, ar galima at-
kurti kompozicijas, kurios buvo taip smarkiai suniokotos: 
„...tinko pagrindo išdaužų gausa užgožia tapybą ir ne-
leidžia nei jos suvokti, nei įvertinti, juolab apsispręsti, ar 
apskritai įmanoma šią tapybą restauruoti.“43 Tačiau bene 
visuose oficialiuose pranešimuose Sapiegų rūmų tvarky-
bos darbai įvardijami būtent kaip restauracija. Manau, 
tai – greičiau renovacija arba atkūrimas, nors nežinau, ar 
ten begalima ką atkurti. Be to, esu įsitikinęs, kad čia do-
minuoja romantinis restauravimas ir dar pačia blogiausia 
forma, paremta XIX a. Emmanuelio Viollet-le-Duco pro-
paguota filosofija. Taigi čia susipynė ir frag mentinis išli-
kusių vertingų elementų restauravimas, ir šiuolaikinėmis 
statybinėmis technologijomis grįstas statinio renovavi-
mas, ir dalies eksterjero bei interjero detalių ar fragmentų 
atkūrimas – ir, žinoma, daugiausia pagal analogus.

Skaitytojas galėtų paklausti, kas čia smerktina, jei šių 
rūmų tvarkyba paremta analogijomis. Argi blogai, kad 
siekiama atkurti tai, kas neišliko iki mūsų dienų? Net jei 
nėra tiksliai žinoma, koks vaizdas buvo, vis vien jis turė-
jęs būti nepaprastai puošnus ir gražus! Atsakyčiau, kad 
nėra nei teisinga, nei sąžininga, kai iš įvairių Europos 
pakampių prisirankiojama padrikų fragmentų, detalių 
ir tiesiog lipdoma krūvon. Prisiminus Venecijos chartijos 
principus, teigiančius, kad restauravimas baigiasi ten, 
kur prasideda hipotezės, kad jis yra tik priemonė, skirta 
autentiškam paminklui išsaugoti ir pan., atkūrimo pagal 
analogijas filosofija yra neprofesionali, pasenusi ir nie-
kaip nedera su šiuolaikiniu vakarietišku požiūriu. Dabar 
vykstančioje Sapiegų rūmų renovacijoje jau ryškūs seniai 
„nurašyto“ romantinio restauravimo bruožai, tačiau apie 
galutinį rezultatą kalbėti dar ankstoka.

Šis atvejis verčia susimąstyti ir apie kitus šiuo metu 
tvarkomus Lietuvos kultūros paveldo objektus. O jų 

Michelangelo Palloni freskos fragmentas (XVII a. II p.) ir jo apsuptis; Pažaislio (kamaldulių) vienuolyno Šventieji vartai, 
vaizdas po renovavimo darbų (2016)



22N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  2  ( 5 9 9 )  

mūsų šalyje yra ne vienas. Kad ir jau minėtas Vilniaus 
bernardinų vienuolyno architektūrinis ansamblis. Sienų 
tapybos restauravimo laikotarpis šiame kultūros pavel-
do objekte išsiskiria tuo, kad freskų tvarkyba daugybę 
metų čia vykdoma nenutrūkstamai ir pastaruoju metu 
šis paminklas tapęs savotiška Vilniaus dailės akade-
mijos (VDA) sienų tapybos restauravimo specialybės 
auklėtinių mokomąja baze, vadovaujama aukšto lygio 
specialistų. Tai, kad VDA prisideda prie restauruotojų 
gretų gausinimo ir atnaujinimo, yra sveikintina. Juolab 
kad čia parengti specialistai vėliau nukreipiami į kitus 
panašius paveldo objektus. Keletas dabar darbuojasi ir 
Sapiegų rūmuose.

Tačiau Vilniaus bernardinų vienuolyno architek-
tūrinio ansamblio sienų tapybos restauravimas, mano 
nuomone, pernelyg intervencinis – čia naudota daug 
retušo, o tai atitolina restauravimą nuo pageidaujamo 
konservavimo.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno Šventųjų vartų 
(forestoriaus, arba Svečių namo) renovavimas44 turi tų 
pačių minusų kaip ir Sapiegų rūmuose vykdomi dar-
bai. Laimė, liko nepaliesti autentiški baroko laikotarpio 
M. Palloni sienų tapybos paveikslai. Tačiau gana drąsiai 
transformuota freskų apsuptis – naudotos šiuolaikinės 
medžiagos, pasirinkti prie aplinkos ir unikalių italų 
meistro sienų tapybos kūrinių ne itin derantys moder-
nūs architektūriniai sprendimai ir kiek kičiniai dizaino 
elementai. Kitaip tariant, ši aplinka buvo tvarkoma ten-
kinant šiuolaikinio statistinio „kultūrinio turisto“ porei-
kius, pataikaujant paviršutiniškam jo grožio supratimui, 
kuriame italo tapybai, įtariu, liko mažai vietos.

Pabaigai pasilikau Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos 
Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno 
ansamblį, statytą XVII–XVIII a. 2012 m. čia kilęs gaisras – 
viena didžiausių kultūros paveldo netekčių šalies istori-
joje, nes su dūmais išgaravo pinigais sunkiai įvertinama 
Lietuvos kilnojamojo kultūros paveldo kolekcija. Be to, 

gelbstint statinius nuo ugnies, smarkiai suniokota prieš 
tai tik ką restauruota sienų tapyba – kūriniai sulieti van-
deniu. Panašaus masto nuostolių patirta nebent XVII a. 
viduryje, kai Vilnių negailestingai grobstė svetimšaliai 
grobikai. Tačiau, priešingai nei tada, nežinome šios isto-
rijos kaltininkų. Kaip oficialiai teigia valstybinės institu-
cijos, gaisras įvyko dėl netvarkingos elektros instaliaci-
jos. Tytuvėnų vienuolyno architektūriniame ansamblyje 
2007–2009 m. vykdyti XVII a. datuojamos arkinės gale-
rijos-tvoros stogo tvarkybos darbai, o kiek vėliau, apie 
2011-uosius, restauruotos ir freskos45. Dar prieš gaisrą 
teko kalbėtis su vienu iš restauruotojų, jis užsiminė apie 
kai kuriuos organizacinius nesklandumus: pavyzdžiui, 
restauruojamų freskų sugadinimus, kurie, kilus šurmu-
liui, skubiai buvo atitaisyti. Atsižvelgus į tai, kyla viso-
kių minčių.

Taigi politinės-ekonominės-socialinės 9–10-o XX a. de-
šimtmečių sandūros permainos lėmė institucines Lietu-
vos kultūros paveldo apsaugos bei tvarkybos sistemos 
reformas: valstybė iš savo globos išleido už kultūros pa-
veldo tyrimo, restauravimo-konservavimo, pritaikymo 
darbus atsakingus institutus Vilniuje, Kaune, Klaipėdo-
je ir jų padalinius, restauruotojai išsibarstė po smulkias 
įmones, ir tai buvo viena didžiausių to meto Lietuvos 
paminklosaugos bėdų. Į paminklotvarkos sritį įsitraukė 
nauji ūkio subjektai, paveldo objektų tvarkybos darbų 
konkursus vis dažniau laimėdavo statybinės arba staty-
bos remonto organizacijos. Taigi paveldo tvarkybą vyk-
džiusias specializuotas įstaigas nustūmė „restauravimu“ 
panorę užsiimti eiliniai statybos uabai. Tai gerokai pavei-
kė sienų tapybos restauravimo raidą ir kokybę.

Paveldo tvarkyba patyrė stiprų smūgį, tačiau buvo 
tęsiama. Ir jau netrukus atidengti freskų fragmentai Vil-
niaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje ir Bernardinų bažnyčios 
Kristaus laiptų koplyčioje, atlikti reikšmingi darbai Pa-
žaislyje ir kituose svarbiuose šalies objektuose. Nors tuo 

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos 
Angelų Karalienės bažnyčios 
šventoriaus tvoros  Kryžiaus kelio 
stočių fragmentas (al secco technika), 
XVIII a. II p. (2007)
G I N T A R O  K U ŠL I O  nuotraukos
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laiku Lietuvos sienų tapybos restauruotojams itin dažnai 
tekdavo tenkintis gana kukliomis tyrimo ar konservavi-
mo-restauravimo priemonėmis, bet ir tokiomis sąlygo-
mis sugebėta pasiekti gerų rezultatų.

Lieka neatsakytas klausimas, kuria kryptimi šian-
dien yra pasukusi mūsų kultūros paveldo tvarkyba. 
Dabartinė Sapiegų rūmų renovavimo koncepcija liudija, 
kad jau nukeliauta šunkeliais – pataikaujama prastam 
skoniui, užsimerkiama prieš sienų tapybos paveikslų 
vertę. Gal tada geriau komerciškai neatsiperkančius, 
„nepelningus“ kultūros paveldo objektus palikti likimo 
valiai? Tačiau argi tai nėra pats ryškiausias smukimo bei 
mankurtizmo ženklas, kai renkamasi tarp nykimo ir ki-
činio restauravimo?
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M E S O P O TA M I J O S  G A M T I N I Ų 
S Ą LY G Ų  Y PAT U M A I  I R  Š U M E R Ų 
C I V I L I Z A C I J O S  I Š TA K O S
Ieškant seniausių miesto tipo civilizacijų ištakų, žvilgsnis 
pirmiausia krypsta į Artimųjų ir Vidurio Rytų regiono 
šerdyje esančią palankiomis ūkinei veiklai sąlygomis iš-
siskiriančią Mesopotamiją (iš graikų: Μεσοποταμία, se-
novės persų Miyanrudan – tarpupis arba aramėjų Beth–
Nahrin – dvi upės), kuri aprėpia dabartinės Irako 
valstybės ribas. Tai buvo didžiausias Artimuosiuose ir 
Vidurio Rytuose lygumų regionas su didžiuliais labai 
palankios žemdirbystei drėkinamos žemės plotais. Čia 
esantys derlingi vandeningų Tigro ir Eufrato upių slė-
niai yra tas židinys, kuriame pradeda skleistis seniausios 
vakarinės Afro-Eurazijos civilizacijos. Mesopotamijos te-
ritorija šiaurėje ribojasi su Armėnijos plokštikalnėje išky-
lančiais aukštais kalnais, kurie sulaiko šalto oro srautus 
iš šiaurės, pietuose siekia Persijos įlanką, Rytuose ribo-
jasi su Irano kalnais, o vakaruose – su Arabijos dykumų 
erdvėmis ir Sirijos aukštikalnėmis. Šiame strategiškai 
svarbiame Vidurio Rytų tarptautinių komunikacijų ir 
prekybos kelių susikirtimo regione formuojasi galingos 
senovės pasaulio valstybės ir imperijos: šumerų, Akado, 
Senoji Babilonijos, Naujoji Babilonijos arba kitaip vadina-
ma chaldėjų karalystė, Senoji, Vidurinė, Naujoji Asirijos 
karalystės ir Mitanija.

Kitaip nei gamtinių kliūčių izoliuotas Egiptas, į ku-
rio teritoriją galima pakliūti arba iš Nubijos pusės, kur 
yra Nilo aukštupys, arba iš jo žemupio, šumerų apgy-
vendinta pietinė Mesopotamija tokių palankių apsaugai 
nuo nomadų įsiveržimų gamtinių kliūčių neturi. Kitas 
išorinis Mesopotamijos ir Egipto civilizacinių erdvių 
panašumas ‒ Nilo ir Tigro bei Eufrato upių baseinuose 
esančios intensyvios žalios spalvos stichijoje skęstančios 
didžiulės pusdykumių ir dykumų erdvės. Šumerų ap-
gyvendintos Tarpupio teritorijos panašios į Egipto Nilo 
upės baseino derlingos žalumos juostas. Iš tikrųjų der-
lingiausią Mesopotamijos teritorijos dalį sudaro protakų 
išvagota aliuvinė lyguma tarp dviejų didžiųjų Tarpupio 
upių. Iš šiaurėje ir rytuose esančių kalnų upių srautų 
nuolatos atnaujinama sąnašinė dirva yra labai derlinga, 
tačiau sėkmingam pasėlių augimui nuolat grasino stai-
gūs upių potvyniai arba sausros. Upių vandens lygis čia 
kildavo staiga, net dvigubai dažniau nei Nilo potvyniai, 

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

Šumerų civilizacija 
lyginamosios analizės 

perspektyvoje

kurių čia buvo net po aštuonis kartus per metus, juolab 
kad potvyniai greitai apsemia lėkštus upių krantus. Taigi 
šiai vietovei būdinga išskirtinė irigacinių sistemų plėto-
tė, ypač statybos pylimų, dambų ir kanalų, kurie apsau-
go žemdirbystei skirtus laukus nuo potvynių. Pietinėje 
karščiausios saulės deginamoje Mesopotamijos dalyje 
jau nuo senovės taikomos įvairios dirbtinio drėkinimo 
sistemos. Jų atsiradimas Mesopotamijoje yra datuojamas 
VI ir V tūkstantmečio pr. m. e. sandūra, tai yra mažiau-
siai tūkstantmečiu anksčiau nei Egipte.

Seniausios gyvenvietės Mesopotamijos teritorijoje 
archeologų aptinkamos aukštesnėse vietovėse, viduri-
niojo paleolito epochoje apie 5500–5000 m. pr. m. e. Per 
derlingus Tigro ir Eufrato upių slėnius nuo seniausių lai-
kų eina svarbūs Senojo pasaulio prekybos ir tautų migra-
cijos keliai, kurie ir paskatina pirmos pasaulyje miesto 
tipo civilizacijos atsiradimą. Šios civilizacijos užuomaz-
gos bręsta lėtai, žingsnis po žingsnio atskleidžiant vis 
tobulesnes žemdirbių ūkininkavimo minkštoje ir derlin-
goje sąnašinėje aliuvinėje dirvoje galimybes. „Mesopo-
tamija, – rašo kanadiečių civilizacijos teoretikas Willia-
mas Hardy McNeilas, – yra Vidurio Rytuose didžiausia 
drėkinama upių lyguma, išsidėsčiusi greta žemdirbystės 
atsiradimo centrų. Šis faktas tikriausiai ir sudarė palan-
kiausias sąlygas civilizacijos užgimimui.“1

Iš tikrųjų čia ilgai ir lėtai bręsta įvairios žemdirbys-
tės formos, o nuo IV tūkstantmečio pr. m. e. vienas kitą 
keičia šumerų, akadiečių, babiloniečių, asirų, medų, per-
sų ir kitų šį regioną valdžiusių tautų sukurti valstybiniai 
dariniai. Mesopotamijos gyventojai nuo neatmenamų 
laikų palaiko kultūrinius ir ekonominius ryšius su Egip-
tu, Indija, o per Oronto slėnį – su Finikija ir Palestina. 
Tūkstantmečių tėkmėje Meso potamijos valstybių gyven-
tojai – šumerai, akadiečiai, babiloniečiai, asirai, chaldėjai, 
persai ‒ aktyviai kuria šio regiono kultūros vertybių ir 
simbolių pasaulį. Būtent čia ir išryškėja savotiškas lūžis 
civilizacijos istorijoje, kai į civilizacinį procesą aktyviai 
įsitraukus šumerams, jų sukurta unikali civilizacija ste-
bėtinai greitai suklesti.

Tolesnio dėstymo aiškumui turime įvesti esminę 
skirtį tarp universalesnio civilizacinio darinio, vadinamo 
„Mesopotamijos civilizacija“, ir siauresnio apimtimi ir 
trukme, kuris reprezentuoja ankstyvąją Tarpupio civili-
zacinės erdvės formavimosi dalį. Jame iškyla pirmoji ir 
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seniausia miesto tipo civilizacija, įgavusi „šumerų civi-
lizacijos“ vardą.

Mesopotamijos civilizacijos, aprėpiančios apytikriai 
dabartinio Irako teritoriją, gyvavimo pradžią galima da-
tuoti apie 3500 m. pr. m. e., kai čia iškyla pirmas reikšmin-
gas šumerų civilizacijos centras miestas-valstybė Urukas 
iki 559 m. pr. m. e., kai Tarpupio regioną užkariauja ir jo 
civilizacinės raidos kryptį keičia galinga Persijos imperi-
ja. Per šį beveik 3000 metų istorinį laikotarpį Tarpupyje 
viena kitą keičia šumerų, akadiečių, babiloniečių, asirų ir 
daugelio kitų Vidurio Azijos regione gyvavusių tautų su-
kurtos valstybės bei civilizacijos. Šio regiono civilizacinių 
sistemų nestabilumas daugiausia buvo nulemtas regiono 
geografinės padėties svarbių tarptautinių prekybos kelių 
sankryžoje ir to, kad ši lygumų ir atvirų erdvių teritorija, 
neturinti natūralių gamtinių kliūčių, buvo labiau priei-
nama klajoklių tautų užkariavimams.

Pasak rašytinių šaltinių ir archeologinių duomenų, 
pietinėje Mesopotamijos regiono plokščios lygumos da-
lyje, kurioje dabar viešpatauja karštas ir sausas klima-
tas, šumerų civilizacijos užgimimo metu buvo gausu 
augmenijos. Šioje palankioje žemdirbystei teritorijoje 
maždaug tūkstantmečiu anksčiau nei kituose didžiųjų 
upių civilizacijos centruose regime besiplėtojančias ūki-
nės sistemos užuomazgas su miestais, komunikacijos 
arterijas, aprėpiančias šią daugmaž vientisą civilizacinę 
erdvę, kuri, kitaip nei šiaurinė Mesopotamija, nėra at-
skirta nuo supančio pasaulio jokių rimtesnių geografi-
nių kliūčių. Šioje nedidelėje teritorijoje aplink Tigro ir 
Eufrato žemupį netoli jų laivybai tinkamų upių žiočių 
ir užsimezga seniausia šumerų civilizacija, apie kurios 
egzistavimą pasaulis sužinojo tik prieš kiek daugiau nei 
150 metų filologijos specialistų dėka. Būtent nuo šios 
šumerų civilizacijos prasideda didžiųjų senojo pasau-
lio civilizacijų paradas. Jos pirmeiviškumas, daugybė 
svarbių vėlesnei civilizacijos istorijai atradimų turi ne 
tik didžiulį poveikį minėtoms Mesopotamijos regione 
gyvavusioms, tačiau ir daugybei kitų didžiųjų milžiniš-
koje Afro-Euroazijos civilizacinėje erdvėje išsiskleidusių 
sociokultūrinių organizmų.

Š U M E R O L O G I J O S  I Š TA K O S 
Pirmosios žinios apie Mesopotamijos regione gyvavu-
sias didingas šumerų, akadiečių, babiloniečių ir asirų 
civilizacijas pasiekia Vakarų Europą turtingo Neapolio 
aristokrato Pietro Della Valle, dar vadinamo Pellegri-
no (1586–1652), dėka, kuris daugiau nei dešimtmetį ke-
liauja po įvairius Rytų kraštus ir savo neretai avantiūrų 
kupinose kelionėse pasiekia net rytines indų civilizacinės 
erdvės teritorijas. Šis plataus humanitarinio išsilavinimo 
intelektualas, mokėjęs klasikines graikų, lotynų, turkų ir 
menkiau arabų kalbas, išgarsėja ne tik kaip talentingas 
kompozitorius, poetas, tačiau ir aistringas keliautojas, 
vienas pirmųjų Mesopotamijos regiono civilizacijų ty-
rinėtojų. Prancūzų kalba išleistoje ir plačiai Europoje 
pasklidusioje knygoje Voyages de Pietro Della Valle, gen
tilhomme romain, dans la Turquie, l’Égypte, la Palestine, 
La Perse, Les Indes orientales, et autres lieux (Romos aristo
krato Pietro Della Valle kelionių po Turkiją, Persiją ir Indiją 
aprašymai, 1645) jis pirmas detaliai apibūdina Babilono 

apylinkes, juose regėtų įspūdingų architektūros statinių 
liekanas ir kartu prabyla apie didingas šiame regione 
seniai gyvavusias civilizacijas. Suvokdamas savo atra-
dimų svarbą, Della Valle kartu atveža į Vakarus Asirijos 
sostinės Ninevijos ir Uro apylinkėse surastų mįslingu 
dantiraščiu užrašytų lentelių.

Tačiau tikroji šio regiono svarba civilizacijos istori-
jai ryškėja tik XIX a. pradžioje, kai dantiraštį pradeda 
šifruoti danas Friedrichas Münteris (1761–1830), pusiau 
danas ir pusiau vokietis Olufas Tychsenas (1734–1815) 
ir Danijos karūnai tarnavęs vokietis Carstenas Niebuh-
ras (1733–1815), kurie žengia šioje srityje pirmuosius 
žingsnius. Pagrindinis lūžis įvyko XIX amžiaus vidury-
je, kai į dantiraščio šifravimo procesą įsitraukia žvalgy-
bininkų funkcijas Artimuosiuose Rytuose atlikę puikiai 
išsilavinę britų ir prancūzų diplomatai, besidomintys 
archeologiniais ir lingvistiniais tyrinėjimais. 

Tikriausiai paradoksaliausias seniausios pirmapra-
dės šumerų civilizacijos atsiradimo Vakarų akademinia-
me diskurse aspektas tas, kad ją iš nežinomybės į dienos 
šviesą išvelka ne kaip įprasta „užmirštų“ civilizacijų at-
gimime archeologai arba istorikai, o „kabinetiniai“ lin-
gvistai. Gilindamiesi į kelių skirtingomis kalbomis ra-
šytų dantiraščių tekstų lyginamąją analizę ir ieškodami 
šių kalbų pirmapradžių ištakų, jie netikėtai aptinka iki 
tol visai nežinomos seniausios Mesopotamijos regione 
gyvavusios šumerų civilizacijos pėdsakų.

Svarų indėlį į tyrinėjimus įneša prancūzų orientalis-
tas, Avestos tyrinėtojas ir indologas Eugène’as Burnoufas 
(1801‒1852), kuris 1836 m. tyrinėdamas 1778 m. Niebuh-
ro paskelbtus dantiraščiu užrašytus tekstus iš Persepolio 
ir kritiškai analizuodamas kitų mokslininkų iškeltas hi-
potezes, suprato, kad užrašo pradžioje išvardyti Darijaus 
minimi Achmenidų imperijos kariniai administraciniai 
vienetai, persų vadinami satrapijomis. Padaręs šį svar-
bų atradimą, jis pajėgia nustatyti ir paskelbia 30 raidžių 
abėcėlę. Šis atradimas tampa akstinu naujiems dantiraš-
čių tyrinėtojams.

Tolesnėje šios detektyvinės istorijos dalyje britų ar-
mijos majoras ir diplomatas Henry Creswicke’as Raw-
linsonas (1810–1895), persipiešęs ant uolos Irane surastą 
Behistuno užrašą senovės persų, elamitų ir babiloniečių 
kalbomis, vargsta su juo devynerius metus nuo 1837 iki 
1844 m., kol šį užrašą pagaliau iššifruoja. Majorui, spren-
džiant šį sudėtingą lingvistinį rebusą, tikriausiai padeda 
tai, kad jis žinojo apie vokiečių filologo ir senienų tyrinė-
tojo Georgo Friedricho Grotefendo (1775–1853) 1802 m. 
atliktus Niebuhro paskelbtų virš vakarinių Persijos sos-
tinės Persepolio miesto vartų esančių užrašų elamitų, 
senąja persų ir babiloniečių kalbomis tyrinėjimus. Juose 
vokiečių filologas jau iššifruoja tą minėto užrašo dalį, 
kuri siejasi su galingų persų valdovų Kserkso, Darijaus 
ir Gistasjo vardais. Praslinkus kuriam laikui, dirbdamas 
Bagdade konsulu, Rawlinsonas jau turėjo galimybę pats 
atlikti išsamesnius archeologinius tyrinėjimus buvusio-
je Asirijos sostinėje Ninevijoje ir Babilonijos – Babilone, 
kur randa svarbius lyginamajai analizei užrašus lentelėse 
asirų ir babiloniečių kalbomis. Tai pastūmėja jį ir kitus 
mokslininkus ieškoti senesnės Mesopotamijos regione 
gyvavusios kultūros ir kalbos pavyzdžių, apie kurių 
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buvimą skleistos įvairios hipotezės, tačiau neužteko aki-
vaizdžių artefaktų ar užrašų jų gyvavimui įrodyti.

Netrukus į šias Mesopotamijos civilizacijos ištakų 
paieškas įsitraukia kitas puikiai išsilavinęs prancūzų 
aristokratas, diplomatas, archeologas Ernestas de Sarze-
cas (1832–1901). Išsirūpinęs Osmanų imperijos valdovų 
leidimą, jis 1877 m. savo lėšomis pradeda daugiau nei du 
dešimtmečius trukusius nežinomos civilizacijos sostinės 
Lagašo archeologinius tyrinėjimus ir greitai aptinka pir-
mąsias įstabias nežinomo meninio stiliaus statulas. Taip 
jis suranda akivaizdžių pėdsakų ne tik senos, sukūru-
sios unikalią civilizaciją šumerų tautos, padovanojusios 
žmonijai įstabių skulptūros kūrinių, bet ir pirmą iš mums 
žinomų civilizacijos istorijoje raštą, kurį vėliau šumerai 
perduoda kitoms šiame regione iškilusioms babilonie-
čių, asirų, persų civilizacijoms bei daugeliui kitų tautų, 
gyvavusių Mažojoje Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose. 

Kitas filologas orientalistas, prestižinio Collège de 
France profesorius Jules’is Oppertas po 1851 m. archeo-
loginės ekspedicijos į Mesopotamiją ir Midiją  pasineria į 
lyginamuosius asirų, babiloniečių, hebrajų, tiurkų, sans-
krito ir kitų Rytų tautų kalbų  tyrinėjimus. Jis yra pirma-
sis mokslininkas, kuris, remdamasis akadiečių žodžiu 
„šumeru“, įvardija šią kalbą ir tautą kaip savarankiškus 
civilizacinius fenomenus sąvokomis „šumerų kalba“ ir 
„šumerų tauta“. Po savo programinių veikalų Expédition 
scientifique en Mésopotamie (Mokslinė ekspedicija į Mesopo
tamiją, 1859–1863),  Déchiffrement des inscriptions cunéi
formes. À la lumière de nouvelles découvertes archéologiques 
(Dantiraščių įrašų iššifravimas, 1865) ir Histoire des empires 
de Chaldée et d’Assyrie. Ses Éléments de la grammaire assy
rienne (Chaldėjų ir asirų imperijų istorija. Asirų gramatikos 
elementai, 1868) paskelbimo viename iš savo 1869 m. pra-
nešimų jis daro logišką, vainikuojančią lyginamuosius 
lingvistinius Mesopotamijos regiono kalbų tyrinėjimus 
išvadą, kad jei surinktos Mesopotamijoje dantiraščio lentelės 

yra parašytos seniausia šio regiono šumerų kalba, vadinasi, 
turi egzistuoti ir ja kalbėjusi šumerų tauta. Kurį laiką dėl šu-
merų atskiros kalbos ir tautos gyvavimo tarp mokslinin-
kų vyksta ginčai. Tačiau netrukus įvairių kitų mokslinio 
pažinimo sričių kolegų tyrinėjimai patvirtina šį teiginį. 
Taip iki tol niekam nežinoma šumerų civilizacija, kurios 
kultūros laimėjimai buvo priskiriami vėliau iškilusioms 
tautoms, pradėjo pagrįstai pretenduoti į garbingiausią jai 
objektyviai priklausančią vietą tarp seniausių žmonijos 
civilizacijų.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje šumerologijai 
sparčiai plėtojantis, mokslininkai pradėjo skelbti dau-
gelio Mesopotamijoje rastų lentelių, užrašytų šumerų 
ir akadiečių kalbomis, tekstų vertimus į pagrindines 
Vakarų kalbas, kurie vieną po kito atskleidžia jos kū-
rėjų nuopelnus žmonijos kultūros istorijai. Daugiausiai 
šioje srityje nuveikė du įžymiausi dabartinės šumero-
logijos kūrėjai prancūzas François Thureau-Danginas 
(1872–1944) ir iš Ukrainos emigravęs amerikietis Sa-
muelis Noahas Krameris (1897–1990), kurie sistemina, 
šifruoja ir išverčia daug įvairių mokslinio pažinimo ir 
kultūros sričių šumerų tekstų. Thureau-Danginas buvo 
įvairiapusiškai išsilavinęs šumerologas, paskelbęs per 
šimtą įvairioms Mesopotamijos civilizacijos sritims skir-
tų darbų ir puikiai mokėjęs visas dantiraštį vartojančių 
tautų kalbas, išvertė į prancūzų kalbą didžiausią šumerų 
ir kitų dantiraštį vartojančių civilizacijų tekstų korpusą. 
1902–1905 m. paskelbęs lyginamuosius dvikalbių tekstų 
iš Ninevijos ir Lagašo tyrinėjimus, Thureau-Danginas te-
oriškai pagrindžia skirtingų šumerų ir akadų kalbų bei 
tautų gyvavimo faktą. Jo bendražygis, taip pat išvertęs 
daugybę dantiraščių tekstų, S. N. Krameris, pritardamas 
Thureau-Danginui, teigė, kad tikroji civilizacijos „istorija 
prasideda Šumere“ ir pabrėžia išskirtinę šios civilizacijos 
kūrėjų atradimų svarbą. Šumerų ir kitų šio regiono tautų 
meninės kultūros lyginamuosiuose tyrinėjimuose daug 

Babilono griuvėsiai, 1932
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nuveikė garsus mūsų menotyrininkas komparatyvistas 
Jurgis Baltrušaitis sūnus.

Jau praslinko tie laikai, dar 1928 m. rašė garsus britų 
archeologas, vienas šumerologijos autoritetų Leonardas 
Woolley, kai visų pradžių pradžios ieškota Graikijoje, o 
Graikija laikyta gimusia iškart ir visai užbaigta, tarsi Atė-
nė iš olimpinio Dzeuso galvos. Dabar mes žinome, kad 
šis įstabus žiedas sugėrė sultis midų ir hetitų, Finikijos ir 
Kretos, Babilono ir Egipto. Tačiau šaknys slypi dar giliau; 
už viso to yra šumerai2.

Iš tikrųjų daugelis civilizacijos istorijos tyrinėtojų 
dvi Mesopotamijos regione užgimusias ir glaudžiai su-
sijusias civilizacijas (Akado–Šumerų ir Babilono) laiko 
pagrindiniu pasaulinės civilizacijos lopšiu bent jau Arti-
mųjų ir Vidurio Rytų regione, iš kur svarbūs civilizacijos 
elementai išplinta į Egipto ir protoindiškas Harappos ir 
Mohendžo Daro civilizacijas. Kitu svarbiu autonomišku 
civilizacijos lopšiu vis dažniau yra minima protokiniško-
ji ir ikikolumbinėje Amerikoje dabartinės Peru teritorijoje 
nuo XXX iki XVIII a. pr. m. e. gyvavusi Norte Čiko (pa-
gal vietovės apie 200 km į šiaurę nuo Limos) arba Caral 
(miesto pavadinimas, kuris dažniausiai naudojamas is-
panakalbėse šalyse) civilizacija, kurios klestėjimo laikas 
sutapo su Egipto, protoindiškųjų Mohendžo Daro, Ha-
rappos ir protokiniškosios civilizacijų iškilimo tarpsniu.

Š U M E R Ų  K I L M Ė S  P R O B L E M A
Pirmosios ir seniausios Mesopotamijos civilizacijos kūrė-
jai – nežinomos etninės kilmės šumerai, kurie apie 3600 
m. pr. m. e. atkeliavo į pietinę Mesopotamiją. Iš pradžių 
negausūs ateiviai įkūrė gerai įtvirtintus miestus-valsty-
bes, klestėjusias 2800–2369 m. pr. m. e., sukūrė sudėtin-
gas irigacines sistemas. Savo išvaizda, kalba, daugeliu 
specifinių kultūros bruožų šumerai buvo svetimi gen-
tims, tuo metu gyvenusioms Mesopotamijos teritorijoje. 
Kita vertus, iš rašytinių šaltinių žinoma, kad terminu 
„šumerai“ į šį regioną vėliau atsikėlusios semitų (semi-
tai – kalbų ir tautų šeima, kildinama iš biblinio Nojaus 
sūnaus Semo mitinių palikuonių) tautos vadino iki jų 
pietinės Mesopotamijos žemupyje gyvenusius ir kitą kal-
bą vartojusius gyventojus. Priminsime, kad šumerus su-
pančioje civilizacinėje erdvėje viešpatavo įvairios semitų 
kalbomis kalbančios tautos, o šiaurinėje Mesopotamijos 
dalyje gyveno semitų-chamitų šeimai priklausantys aka-
diečiai, pietinėje – šumerai, kurių kalbos sąsajos su kito-
mis iki šiol nėra nustatytos.

Šumerai, save vadinę juodgalviais, yra vienintelė iš 
šio regiono mums žinomų tautų, neturinčių jokių kal-
binių giminaičių nei tarp senų, nei tarp iki nūdienos 
išlikusių kalbų, savo pavadinimą, kaip minėjome, gavo 
iš vėliau į Mesopotamijos regioną atvykusių semitiškų 
tautų. Netgi šumerų veido ovalas, didžiulės apvalios 
akys ryškiai skiriasi nuo greta gyvuojančių semitiškų 
tautų. Kaip galima paaiškinti tikrąsias šio išskirtinumo 
priežastis? Daugelis civilizacijos teoretikų kelia įvairias 
hipotezes mėgindami įminti šią mįslę ir daugybę su ja 
tiesiogiai susijusių kitų. Vieni civilizacijos istorikai yra 
linkę manyti, kad pirminė šumerų gyvenamoji vieta 
buvo kažkokia kalnuota vietovė Azijoje į šiaurę nuo Me-
sopotamijos, nes sąvokos „šalis“ ir „kalnas“ šumerų kal-

ba rašoma vienodai. Kitiems – tai vieta, esanti pietinėje 
indų civilizacinės erdvės dalyje, dar kitiems – puikus šu-
merų navigacinių subtilybių ir laivų statybos technolo-
gijų įvaldymas kelia kitą svaresnę hipotezę, kad jie į Tar-
pupį atvyksta per Tigro upės deltą iš vietų, esančių prie 
jūros. Vietiniams Mesopotamijos regiono gyventojams 
svetimas šumerų polinkis statyti pastatus ant dirbtinių 
pylimų bei terasų, sumūrytų iš plytų, paskatina šumerų 
ištakų tyrinėtojus ieškoti panašias statybos technologijas 
naudojančių vietovių.

Taip jų dėmesys nukrypsta į Persijos įlankoje stra-
tegiškai svarbioje vandens kelių į Indijos vandenyną su-
sikirtimo vietoje esančią Dilmuno salą, kuri yra dabar-
tinio Bahreino teritorijoje. Pastarąją įtikinamą hipotezę 
tarsi patvirtina šumerų epo apie Gilgamešą fragmentai, 
kuriuose Dilmunas vadinamas „tėvyne“, „pirmykščiu 
rojumi“, „vieta, kur teka Saulė“. Mite apie rojų šalis įvar-
dijama „švaria“, „nenuodėminga“, „gyvųjų šalimi“. Iš 
tik rųjų ši sąlygiškai didelė sala yra senos savitos vietinės 
civilizacijos židinys, kurio kūrėjai nuo III tūkstantmečio 
pr. m. e. kontroliuoja prekybinius maršrutus Persijos 
įlankoje ir kelius į indų bei kinų tradicijų erdves.

Rašytiniai šaltiniai liudija, kad šumerai Dilmuną 
laiko ne tik tėvyne, bet ir šventąja žeme. Seniausias 
dokumentuotas šaltiniais Dilmuno paminėjimas yra 
III tūkstantmečio pr. m. e. pabaigos lentelėje, rastoje 
Inanos šventykloje Uruke. Kitame apie 2300 m. pr. m. 
e. Lagašo karaliui Ur Nanšei skirtame įraše aptinkame 
prekybinių ryšių su šia teritorija liudijimą, kad „Dilmuno 
laivai jam atgabena medienos duoklę iš svečių šalių“. Va-
dinasi, per strategiškai svarbų Dilmuną į pietų Mesopo-
tamiją iš Rytų kraštų ir atgal keliaudavo net tolimų kraš-
tų prekės: mediena, dramblio kaulas, lazuritas, auksas, 
perlai, metalo rūdos, varis, sidabras, švinas, vilna, alie-
jus, javai ir kt. Nėra abejonės, kad šumerų laivai nuolat 
lankėsi Dilmune, tačiau to dar nepakanka, kad galėtu-
me kategoriškai teigti, jog būtent ši sala yra ta vieta, iš 
kur prasidėjo šumerų migracija į pietinę Mesopotamijos 
dalį. Šio požiūrio pagrįstumą gali sutvirtinti du svarbūs 
veiksniai: pirma, pirmųjų pietinės Mesopotamijos kolo-
nizatorių srautas yra negausus, kita vertus, ši koloniza-
cija prasidėjo nuo upių deltos ir joje regimi akivaizdūs 
atvykėlių šumerų jūreivystės ir gyvenimo vandens pa-
krantėje įgūdžiai.

Ž E M D I R B Y S T Ė S  S AV I T U M A S
Šumerų civilizacijos atsiradimą ir greitą per pusantro 
šimtmečio suklestėjimą sąlygoja derlinga mineralinėmis 
medžiagomis dirva ir palankios intensyviai žemdirbystei 
gamtos sąlygos. Vienas svarbiausių Tarpupio pranašu-
mų yra minkštas lengvai apdirbamas žemės paviršius. 
Iš pradžių žemdirbystei yra naudojamas siauras žemės 
plotas prie upių ar gausių jų atsišakojimų deltose, vė-
liau, plintant ir tobulėjant irigacinėms sistemoms, ap-
dirbamos žemės plotai sparčiai plečiasi ir dėl gaunamo 
gausaus lyginant su kitomis vietovėmis derliaus gali iš-
maitinti gausesnį žmonių kiekį. Derlingiausiose vietose 
augantys kaimai jungiasi ir formuoja miesto tipo gyven-
vietes. Tai sudaro prielaidas sparčiai gyventojų migraci-
jai į derlingiausias vietoves ir iš tolimesnių regionų, va-
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dinasi, ir gausiau apgyvendintų miesto tipo gyvenviečių 
atsiradimą ir turto jose koncentraciją.

Pagal ūkinės veiklos tipą, kaip ir kiti senovės Rytų 
didžiųjų upių sociokultūriniai organizmai, Pietų Meso-
potamijoje šumerų įkurti miestai-valstybės pagal savo 
kilmės ir vyraujantį ūkininkavimo pobūdį yra žemdirbių 
irigacinės civilizacijos tipas. Tigro ir Eufrato upių žemu-
pio dirvą iš aukštikalnių po liūčių sezonų nuolatos atne-
šamos gausios sąnašos praturtindavo naujomis minerali-
nėmis medžiagomis. Tačiau šioje šilto klimato teritorijoje 
įsikūrusiems gyventojams nuolat grasino potvyniai ir 
sausra, todėl jie statė dambas, pylimus, užtvankas, kūrė 
vandens saugyklas ir sudėtingas drėkinimo sistemas, ku-
rios vasarą per šį regioną dažnai užplūstančias sausras 
aprūpina dirvas būtinu vandens kiekiu.

Apie 3900–3500 m. pr. m. e., pasitelkus elementa-
riausias irigacijos priemones, nuožmios saulės kaitina-
muose plotuose Mesopotamijos regione ryškėja sėslios 
žemdirbystės teikiamos galimybės ir prasideda naujas 
socialinių struktūrų išsiskyrimo etapas, kuris glaudžiai 
siejosi su atsirandančiais socialinės ir turtinės diferenci-
acijos procesais. Lagašo miesto apylinkėse rastos lentelės 
liudija, kad žemė, vadinasi, ir iš jos gaunamas derlius da-
lijamas į tris skirtingas dalis: 1) laukus, skirtus dievams 
ir juos šlovinančioms šventykloms, kuriose sukaupto-
mis gėrybėmis naudojasi įtakingas šventikų sluoksnis; 
2) laukus, vieniems metams nuomojamus įvairiems gy-
ventojams, kurie derlių dalijasi su laukų savininkais ir 
dalį atiduoda šventykloms; 3) skirtingų dydžių laukus, 
kurie yra konkrečių šeimų nuosavybė, o jos, atidavusios 
dalį šventykloms, savo nuožiūra derlių naudoja maistui 
arba mainams. Šios sistemos kūrėjai ir pagrindiniai kon-
trolieriai yra žyniai, kurie nustato svarbiausių sezoninių 
darbų pradžios ir pabaigos laiką, prižiūri ir potvynių 
dažnai nuplaunamus sklypų dydžių žymeklius, rūpi-
nasi, kad nemaža gaunamo derliaus dalis būtų skiria-
ma šventykloms. Kiekviena šventykla šumerų kultūroje 
traktuojama kaip konkretaus dievo buveinė.

Tigro ir Eufrato upių žemupio pakrantėse apie 3500 
m. pr. m. e., susijungus keliems greta buvusiems žem-
dirbių kaimams, vienas po kito atsiranda nedideli, apie 
5000 gyventojų turintys, šumerų miestai-valstybės (Uru-
kas, Oras, Kišas, Lagašas, Nipūras), iš kurių kiekvie-
nas buvo savarankiškas sociokultūrinis organizmas su 
ūkinėmis ir gynybinėmis sistemomis. Pirmieji šumerų 
miestai auga šalia upių prie sakralinių gamtos objektų, 
strategiškai svarbių tranzitinės prekybos kelių, uostų, 
valdovų rezidencijų. Iš pradžių jie yra pusiau agrarinio 
pobūdžio, nes jų gyventojai tiesiogiai arba per nuominin-
kus yra susiję su derlingos žemės plotais, kurių apdirbi-
mas arba nuoma aprūpina šeimas išgyvenimui būtinais 
maisto produktais.

Kita vertus, iš kalnų ištekančiomis galingomis Tig-
ro ir Eufrato upėmis navigacijai ir prekių plukdymui 
lyguminėje jų dalyje saugiau galima buvo naudotis tik 
praslinkus pavasario ir liūčių potvyniams, kai nuslūg-
davo vandens lygis. Keliavimas prieš srovę reikalavo 
daugybės pastangų ir pagalbinių kanalų bei užtvankų 
sistemų kūrimo. Upių deltos šiuo požiūriu su daugybe 
atsišakojimų buvo daug palankesnės laivybai ir ūkinei 

veiklai, todėl čia buvo daugiau gyvenviečių ir prekybos 
centrų. Kita vertus, pietinės Mesopotamijos drėkinimo 
sistemos dėl ypatingų lygumos sąlygų ir druskingų Per-
sijos įlankos vandens srautų patekimo pavojaus skatina 
vietinius gyventojus kurti sudėtingas irigacines sistemas, 
kurių pagrindą sudaro dambos, pylimai, užtvankos, van-
dens saugyklos, šliuzai, įvairiausio ilgio kanalų, skirtų 
drėkinimui ir laivybai, bei jų atšakų tinklas. Glaudžiai 
tarpusavyje susiję prekybiniais ir upinių komunikacijų 
ryšiais miestai-valstybės neretai sudaro koalicines siste-
mas ir siekia maksimaliai išplėsti ekonominę ir politinę 
įtaką. Tai sąlygoja regiono kultūrinės homogenizacijos 
procesus ir vieningos civilizacinės erdvės kūrimą. Šu-
merų civilizacija tampa pirmąja, kuri nutiesia svarbius 
laivybai kanalus, skirtus prekybai su gretimais miestais-
valstybėmis. Didžiųjų Mesopotamijos upių kalnuotose 
aukštupio dalyse vyrauja stiprios srovės, kurios trukdo 
navigacijai, o upių deltomis, daugybe jų atsišakojimų, 
didžiulėmis lagūnomis, kanalais prekių prikrauti laivai 
gali laisvai judėti įvairiomis kryptimis. Daugybės kon-
krečių statybai svarbių medžiagų – akmens, kokybiškos 
medienos, metalo rūdų – trūkumas Pietų Mesopotami-
joje skatina intensyvius prekybinius mainus su artimais 
ir tolimais kraštais.

Kai vyraujančios žemės ūkio pagrindu susiforma-
vusios gimininės bendruomenės santvarka irsta, spar-
čiau formuojasi vergovinės valstybės, pradžią kurioms 
padaro pietinės Mesopotamijos regione vis didesnę ga-
lią įgaunantys dėl hegemonijos konkuruojantys miestai-
valstybės. Jų nuolatinis atnaujinimas ir plėtimas reikalau-
ja didžiulių materialių ir žmoniškųjų išteklių sutelkimo. 
Todėl jau nuo pirmųjų šio regiono miestų-valstybių at-
siradimo laikų tai tampa pirmaeiliu valstybinės svarbos 
reikalu. Nuo sėkmingo irigacinio ūkio tvarkymo tiesio-
giai priklauso gaunami derliai ir konkrečių centrų žmo-
nių gerovė, ekonominė ir politinė miestų galia.

Mineralų turtingoje pietinės Mesopotamijos dirvo-
je puikiai auga pagrindinės grūdinės kultūros: kviečiai, 
miežiai, žirniai, kurie, siekiant išsaugoti derlingumą, 
tame pačiame plote sėjami tik kas antrus metus. Gy-
ventojų maisto racione akivaizdžiai vyrauja iš miežių 
gaminami duonos produktai. Šių žemių derlingumas, 
lyginant su kitomis Vidurinės Azijos vietovėmis, yra 
tiesiog neįtikėtinai aukštas: III tūkst. pr. m. e. žemdir-
bių buvo nupjaunama 30 kartų daugiau nei pasėjama. 
Vėliau dėl dirvos druskėjimo derliai mažėjo, bet ir apie 
tokius Antikos civilizacijos kūrėjai graikai ir romėnai 
galėjo tik svajoti. Į pagrindinį Mesopotamijos regiono 
maisto sąrašą reikia įtrauki gausiai upėse ir kanaluose 
gyvenusias žuvis, datules, granatus, figas, obuolius, vy-
nuoges, agurkus, žirnius, pupeles, svogūnus, česnakus 
ir kitus vaisius bei daržoves. Kita vertus, siekdami gauti 
geresnius derlius, šumerai kryžmina įvairias augalų ir 
vaismedžių rūšis, išranda gerokai darbą molingoje dir-
voje palengvinusį arklą su mediniu noragu, o vėliau jį 
pakeičia tvirtesniu bronziniu; laukams arti naudoja pri-
jaukintus jaučius ir asilus. Jų ūkiuose įprasti gyvūnai yra 
avys, ožkos, kiaulės, arkliai, asilai, karvės, jaučiai, kurie 
taip pat yra svarbus papildomas maisto išteklių gavimo 
ir darbinės jėgos šaltinis.
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M I E S T I E T I Š K O S  C I V I L I Z A C I J O S 
TA P S M A S
Šumerai vieni pirmųjų pasaulyje nuo IV tūkstantmečio 
pr. m. e. vidurio pradeda statyti įvairiomis gynybinė-
mis sistemomis apjuostus miestus-valstybes Uruką, Orą, 
Eridu, Kišą, Lagašą, Nipūrą, kurie III tūkstantmetyje 
pr. m. e. tampa svarbiais dėl hegemonijos pietinės Me-
sopotamijos regione konkuruojančiais politiniais, kultū-
ros, ūkiniais ir prekybos centrais. Apie 3500 m. pr. m. e. 
savo galia iškyla legendinio karaliaus Gilgamešo valdo-
mas Urukas, kuris ekonomika, tarptautiniais prekybi-
niais ryšiais ir sukauptais turtais nustelbia visus kitus. 
Neatsitiktinai šiam valdovui šlovinti yra skirtas  šume-
rų Gilgamešo epas. Šio ir kitų miestų gyvenime kylančių 
prekybininkų ekonominiai interesai įvairiomis kryptimis 
skleidėsi netgi į tolimas šalis. Šumerų civilizacijai pra-
dėjus klestėti, vis sparčiau auga turtingiausi miestai. Pa-
grindiniai imperinių ambicijų kupini vėliau iškilę mies-
tai-valstybės turėjo iki 40 000 gyventojų.

Tvirtos medienos ir akmens stygius verčia molingo-
se vietovėse gyvenančius šumerus miestams ir reprezen-
taciniams pastatams bei gynybinėms sistemoms statyti 
kaip pagrindinę statybinę medžiagą naudoti iš molio pa-
gamintas saulėje degtas plytas. Neretai jie molį maišo su 
kitomis medžiagomis, pavyzdžiui, smėliu, asfaltu ir taip 
išgauna su akmenimis tvirtumu konkuruojančias staty-
bines medžiagas. Remiantis net tokiomis paprastomis 
technologijomis, išdegti iš molio ir kitų medžiagų danti-
raščio užrašai sausesnėse vietovėse nepakitę gausiai iš-
lieka iki nūdienos ir išsaugo mums šumerų civilizacijos 
palikimą. Iš plytų šumerai stato įspūdingus pastatus: 
dideles laiptuotas bokštų pavidalo šventyklas, vadina-
mas zikuratais (akad. ziqqurratu). Išplėtoję plytų gamybą, 
šumerai aplink šventyklą statė didingus valdovų rūmus, 
administracinius pastatus, amatininkų dirbtuves, gyve-
namuosius namus.

Ilgainiui šumerų civilizacinėje erdvėje Mesopotami-
jos upių žemupyje esančiuose seniausiuose miestuose 
formuojasi Artimųjų ir Viduriniųjų Rytų civilizacinei 
erdvei būdingi miestų architektūros, šventyklų, aikščių 
ir gyvenamųjų pastatų statybos principai. Čia gimstan-
čio miesto architektūrinė erdvė paklūsta kulto, sociali-
nės hierarchijos ir funkciniams iš prekybos klestinčių 
miestų reikalavimams. Amžių tėkmėje šie reikalavimai 
susiklosto į daugmaž vieningą architektūrinio planavi-
mo sistemą. Kaip pagrindinius miesto architektūrinius 
akcentus šumerai, akadiečiai ir jų civilizacinių tradicijų 
sekėjai babiloniečiai ir asirai pirmiausia miesto vidury-
je stato didingus valdovo rūmus, o greta ir religinėms 
funkcijoms skirtą laiptuotą šventyklą, dažniausiai miestą 
globojančio dievo garbei – zikuratą. 

Zikuratas („dievo kalnas“) dažniausiai yra penkių 
ar septynių aukštų laiptuotas kulto statinys (bokštas 
arba piramidė) su aikštele viršuje, į kurią gali patekti 
tik žyniai. Ši sakralinę simbolinę prasmę įgavusi pastato 
vieta yra skirta religiniams ritualams ir miestą globo-
jančiam dievui pagarbinti. Kita vertus, laiptuotos pira-
midės, kurios viršuje yra šventykla, forma simbolizuoja 
laiptus, jungiančius žemės ir dangaus pasaulius. Šume-
rai praturtina architektūros istoriją daugybe svarbių su-

dėtinių elementų, iš kurių svarbiausi yra kupolas, lankas, 
frizas, piliastras. Šios šumerų sukurtos architektūrinės 
formos vėliau išplinta akadiečių, babiloniečių, asirų, per-
sų, graikų, romėnų ir kitų civilizacijų erdvėse.

Šventykla yra ne tik aukščiausias ir didingiausias 
kiekvieno šumerų miesto-valstybės pastatas, bet ir dva-
sinis, ekonominis, administracinis ir kultūrinis centras, 
kurio valdymo ir aptarnavimo biurokratinę struktūrą 
neretai sudarė per 1000 žmonių, kurie aprėpė visas mies-
to-valstybės dvasinio ir pasaulietinio gyvenimo sritis. 
Kiekvienas miestas turėjo konkretų globėją, su kuriuo 
siejo save miestą įkūrusi gentis. Jo vardu dažniausiai ir 
buvo vadinama šventykla. Šis kultui skirtas objektas at-
lieka ir daugybę kitų sėkmingam kasdienio gyvenimo 
kultūros funkcionavimui būtinų ūkinio miesto-valsty-
bės centro funkcijų. Todėl zikuratuose, be pagrindinės 
religinės šventyklos funkcijos, praktiškų Mesopotamijos 
gyventojų kasdienybėje regime ir daug pasaulietiniam 
gyvenimui būtinų dalykų. Didžiuliuose šventyklų ir gre-
ta jų esančiuose statiniuose gyventojai saugo sukauptas 
maisto atsargas, pirmiausia grūdus, ginklus, žemdir-
bystės padargus, statybines medžiagas. Prie šventyklų 
kuriasi prekių mainams skirti turgūs ir kiti statiniai, 
įrengiami kaupiamų prekių sandėliai, pastatai galvijams, 
maisto gamybai, įsikuria įvairios amatininkų dirbtuvės. 
Greta auga ir tankiai apgyvendinti gyvenamųjų namų 
rajonai su siauromis vingiuotomis neretai tik 2 m plo-
čio gatvėmis, skirtomis vežimams judėti. O gyvenamieji 
miesto kvartalai savo ruožtu buvo apjuosiami gynybi-
nėmis sienomis.

Plėtojantis žemės ūkiui ir amatams bei transportui 
išmokus plačiai pritaikyti ratus, sparčiai auga prekyba 
su aplinkiniais kraštais, neretai ir toli nusidriekusiais 
nuo pietinės Mesopotamijos lygumų. Spartus vidaus ir 
tarptautinės prekybos apimčių augimas skatina ir trans-
porto sistemų plėtrą,  krovininių vežimų, burlaivių flo-
tilių gamybą, upinės laivybos, kanalų ir kelių plėtotę. 
Sprendžiant pagal išlikusius šaltinius, šumerai, kaip ir 
Levante gyvenę finikiečiai, su kuriais palaiko glaudžius 
prekybos ryšius, yra puikūs laivų statytojai ir jūreiviai, 
jie stato ne tik prekėms upėmis gabenti skirtus, bet ir 
didelius jūrinėms kelionėms skirtus burlaivius. Ieško-
dami trūkstamų metalų rūdų ir kitų prekių, jie jūriniais 
laivais su burėmis pasiekia tolimus kraštus. Viename iš 
dantiraščio įrašų, atkastų Lagašo miesto apylinkėse, pa-
teikiama detalių žinių apie tai, kaip remontuoti laivus, ir 
išvardijamos medžiagos, kurias vietinis valdovas tiekia 
šventyklai statyti: auksas, sidabras, varis, dioritas, kedro 
mediena ir kitos medžiagos, kurios liudija apie plačius 
prekybinius ryšius su supančiu pasauliu.

Ilgainiui šumerų miestų gyvenime tvirtesnes pozi-
cijas įgauna amatininkai ir pirkliai, kurie indus, metalo, 
keramikos, spalvoto stiklo dirbinius, paklausius užsie-
nyje papuošalus iš brangakmenių ir tauriųjų metalų su 
inkrustacijomis, Levante, Armėnijos plokštikalnėje, Ira-
ne, Indijos vandenyno pakrantėse esančiuose miestuose 
mainė į jiems laivų statybai trūkstamą medieną, metalo 
rūdas, auksą, sidabrą, brangakmenius, dramblio kaulą, 
audinius, vilną, tekstilę ir kitas prekes. Vienas svarbiau-
sių šumerų civilizacinių proveržių susijęs su išradimais 
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metalo lydimo technologijų srityje. Metalų ir rūdų Meso-
potamijos regione nebuvo, todėl teko jų ieškoti prekiau-
jant su kitais, neretai tolimais kraštais. Šumerai vieni pir-
mųjų, lydydami varį su alavu, išplėtojo daug tvirtesnių 
bronzos gaminių gamybą. Jos gamybai reikalingas ala-
vas, kurį šumerai galėjo atsigabenti iš Birmos, Uralo arba 
Britanijos salų. Tikriausiai šią strategiškai svarbią žaliavą 
jie gauna judėdami įprastais Persijos įlankos ir Indijos 
vandenyno pakrančių jūros keliais iš Birmos, kur alavas 
yra pigus ir lengvai pasiekiamas atviru gavybos būdu.

Šumerai, kaip ir iraniečiai bei kinai, vieni pirmųjų 
apie 3000 m. pr. m. e. metalams lydyti sukuria specialias 
uždaras krosnis, kuriose, lydydami varį ir alavą, gauna 
kokybiškai naują patvaresnį lydinį – bronzą; ši leidžia 
jiems gaminti įvairius metalinius dirbinius, kurie yra 
daug tvirtesni už prieš tai naudojamus akmeninius ir 
varinius. Iš bronzos jie pradeda gausiai gaminti ginklus, 
įrankius ir šarvus, kurie tampa paklausia preke ir toli-
muose kraštuose. Šalia metalo dirbinių šumerai vidaus 
ir užsienio prekybai gamina įvairius stiklo ir keramikos 
dirbinius. Puodams gaminti išranda puodų žiedimo ratą, 
kuris labai išplečia vazų ir kitų keraminių indų gamybos 
mastus. Todėl pagrindinių šumerų miestų ir prekybos 
centrų griuvėsiuose archeologai aptinka daug išlikusių 
keramikos dirbinių liekanų. Be to, amatininkai gausiai 
gamina įvairius užsienio kraštuose paklausius namų 
apyvokos daiktus ir papuošalus su inkrustacijomis iš 
tauriųjų metalų ir brangakmenių.

Išradus ratus ir ratuotus vežimus (daugelis civili-
zacijos teoretikų teigia, kad tai – ne šumerų, o stepių 
nomadų išradimas, iš kurių jis buvo perimtas Mesopo-
tamijos gyventojų), šumerai vieni pirmųjų pradeda pla-
čiai naudotis ratuotų vežimų teikiamomis galimybėmis 
prekėms ir žmonėms pervežti, taip pat labai išplečia jū-
rinėms kelionėms skirtų burinių laivų statybą. Aktualė-
jant krovinių pervežimui, naują postūmį įgauna vidaus 
laivininkystei skirtų upinių kanalų sistemos plėtojimas 
ir su ja konkuruojančių pagrindinių sausumos preky-
bos kelių tiesimas bei priežiūra, ypač tomis kryptimis, 
kur yra kalnuotos vietovės ar pusdykumės, vedančios 
į turtingus žaliavomis kraštus. Nors Mesopotamijoje ir 
auga nedideli lapuočių ir spygliuočių miškų plotai, ta-
čiau jau nuo geležies amžiaus pastatų ir laivų statybos 
darbams iš Libano importuojamas kedras, o iš kitų regio-
nų Pietų Mesopotamijoje neaptinkamos metalo dirbinių 
gamybai būtinos rūdos, alavas, auksas, sidabras, kiti 
brangieji metalai ir akmenys, kurie buvo plačiai naudo-
jami papuošalams gaminti.

M I T O L O G I J A  I R  R E L I G I J A
Šumerų kultūroje išskirtinė vieta tenka turtingai mito-
logijai, kuri skirtinguose miestuose-valstybėse neretai 
skiriasi pagrindiniais konkrečių bendruomenių aukšti-
namais dievais, herojais, mitiniais pasakojimais. Anks-
tyviausiuose archajiniuose mituose apie dievus įžvelgia-
mas glaudus mito ryšys su ritualais ir konkrečias gamtos 
jėgas simbolizuojančiais dievais. Tačiau ir iki III tūkstant-
mečio pabaigos čia dar nebuvo vieningo dievų panteo-
no, nors jau ryškėja dievų ir herojų hierarchija, ryškesni 
individualūs jų bruožai ir globojamų gamtos stichijų da-

lis. Valstybės dvasinio gyvenimo sistemoje, kaip liudija 
daugybės šventyklų liekanos, svarbus vaidmuo, pasak 
Mesopotamijos religijų tyrinėtojo Jeano Bottéro, tenka 
seniausiai mums žinomai politeistinei religinei sistemai, 
kurią mokslininkai ištraukia į dienos šviesą iš gilios už-
maršties su jos sudėtingu kultų ir religinių vaizdinių 
pasauliu3. Iš tikrųjų žynių sluoksnis šioje ir vėliau iš jos 
išsirutuliojusiose babiloniečių, asirų civilizacijose išsiski-
ria įtaka visuose šalies politinio, ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo srityse. Ją plečia žyniai, įtraukdami sudėtingą 
šumerų pagrindinių ir daugybės vietinių dievų hierar-
chiją bei visas kasdienio gyvenimo sritis į politeistinę 
religinę sistemą.

Religinio kulto objektu šumerų civilizacinėje erdvė-
je tampa apie 3000 skirtingas pasaulio ir žmogaus gyve-
nimo sritis globojančių bei su įvairiais vietiniais kultais 
susijusių dievų. Pasaulio valdovais šumerų mitologijoje 
skelbiami antropomorfiniai dievai. Tarp pagrindinių die-
vų vyrauja įvairias gamtos stichijas įkūnijančios dievy-
bės, apie kurių šlovinimą byloja molinėse lentelėse iki 
nūdienos išlikę himnai. Dievų panteone viešpatauja orą 
ir dangaus erdvę valdantis dievas Anu, žemę – Enlilis, 
vandenį – Enkis. Šumerai sudievina ir pagrindinius dan-
gaus kūnus: Saulės dievas yra Utu (babiloniškai – Šama-
šas), Mėnulio – Nanai (akadų Sin), geismų, vaisingumo, 
meilės ir karo deivė – Inana (babiloniškas jos vardas – 
Ištar). Vėliau  viešpataujančio dievų hierarchijoje oro ir 
vandens dievo funkcijas paskiruose miestuose-valstybė-
se perima Enlilis, kuris traktuojamas ne tik kaip žemės ir 

Lagašo valdovas Gudėja
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dangaus valdovas, bet ir viso supančio pasaulio gimdy-
tojas, sukūręs visatą, dienos šviesą, augaliją ir gyvūniją. 
Dievai yra pagrindiniai šumerų sakralinės literatūros, 
poezijos herojai, kurie suvokiami kaip grožio šaltiniai, 
skleidžiantys šviesą ir spindesį. Kai kalbama apie jų gro-
žį, dažniausiai vartojami su šviesa, spindesiu ir dieviško-
mis galiomis susiję epitetai.

Šumerų civilizacijoje aptinkame vieną seniausių iš 
mums žinomų pasaulyje kosmogoninių sistemų, kuri tu-
rėjo didžiulį poveikį kitoms civilizacijoms ir tautoms. Čia 
formuojasi įvairūs archajiniai mitologiniai vaizdiniai apie 
pirmapradę bekraštę vandens stichiją, kurioje viešpatauja 
vienas dievas, ir greta esantį plokščią disko formos pagrin-
dą, kuris asocijuojasi su kitos dievybės veiklos stichija. Iš 
šių dviejų pradų sąveikos atsiranda pagrindinis visagalis 
dievas kūrėjas, kuris palaiko pasaulio tvarką.

Daugelis šumerų religiniuose tekstuose aptinkamų 
etinių mokymų, priesakų, pasakojimų apie pasaulio kū-
rimą, Rojų, anapusinį gyvenimą, pasaulinį tvaną, išsigel-
bėjusį Nojų, mirusiųjų atgimimą, didvyrių kovą su dra-
konu, aistringi meilės himnai ir daugybė kitų leitmotyvų 
primena biblinius tekstus. Į šį skirtingų literatūrinių ir 
religinių tradicijų glaudžios sąveikos aspektą atkreipia 
dėmesį ir Krameris, kuris rašo: „Šumerų literatūra pa-
darė akivaizdų poveikį senovės žydų literatūrai. Todėl 
vienas įdomiausių šumerų dantiraščių tekstų šifravimo 
ir vertimo aspektų iškyla nustatant šumerų ir biblinių 
siužetų panašumus ir paraleles. Akivaizdu, kad šumerai 
negalėjo tiesiogiai paveikti senovės žydų literatūros, nes 
jie išnyko daug anksčiau nei atsirado žydai. Tačiau nėra 
abejonių, kad šumerai darė didelę įtaką kananiečiams, 
tiesioginiams žydų pirmtakams šalyje, kuri vėliau vadi-
nosi Palestina, taip pat kaimyninėms tautoms – asirams, 
babiloniečiams, hetitams, huritams ir aramėjams.“4 Iš tik-
rųjų šie ir daugelis kitų šumerų civilizacijoje užgimusių 
religinių požiūrių vėliau išplinta ir tarp kitų tautų, gyve-
nusių didžiulėje Mesopotamijos ir Artimųjų bei Vidurio 
Rytų civilizacinėje erdvėje.

R A Š T O  I Š R A D I M A S
Pagrindinis šios savitos civilizacijos kultūrinio kosmoso 
ir laimėjimų pažinimo šaltinis yra šumerų sukurtas raš-
tas. Jo esmė ‒ tai piktogramos, kurios Šumere atsiranda 
anksčiau nei Egipte, IV tūkst. pr. m. e. pabaigoje tikriau-
siai dėl objektyvių ūkinių poreikių, susijusių su miestų-
valstybių ūkio specifika, kuri reikalauja tikslios derliaus, 
prekių, visų kitų sukauptų gėrybių, pajamų, išlaidų ap-
skaitos ir racionalaus turimų išteklių paskirstymo. Rašto 
atsiradimo procesas buvo ilgas ir sudėtingas. Pirmiausia 
šumerai sukuria raštą, vadinamą protodantiraščiu, kurį 
sudaro nendriniais raižikliais ant minkštų drėgno mo-
lio lentelių piešiami simboliai. Ilgainiui iš piktogramų 
sudarytas raštas apie 2900 m. pr. m. e. patobulėja iki 
funkcionalesnio mažų, lenkto profilio ženklų rašto, ku-
ris įgauna dantiraščio pavadinimą. Siekiant pagreitinti 
ir supaprastinti rašymo procesą, rašto ženklai tiesiog 
įspaudžiami į molio lenteles, kurios vėliau džiovinamos 
karštoje Pietų Mesopotamijos saulėje.

Iš pradžių rašmenų yra apie tūkstantį, vėliau, racio-
nalizuojant rašto sistemą, jų lieka apie 600. Jie tampa 

funkcionalesniais, tačiau, svarbiausia, galima daug grei-
čiau rašyti. Seniausi šumerų rašto pavyzdžiai, datuojami 
IV tūkst. pr. m. e., archeologų aptikti Uruke, o apie 2500 
m. pr. m. e. skirtingos iki tol gyvavusios rašto sistemos 
suvienodinamos ir jau naudojamos ne tik ūkio, bet ir 
daugelyje kitų socialinio gyvenimo ir kultūros sričių: po 
truputį atsiranda religiniai, istoriniai, teisiniai, mokomie-
ji, moksliniai, literatūriniai ir kiti tekstai.

Šumerų kalbos raidoje pagal rašto pobūdį, kalbą, or-
tografiją galima išskirti penkis pagrindinius periodus: 1) 
archajinės kalbos (XXXI–XVII a. pr. m. e.), kai viešpatauja 
piktografinis raštas; 2) senosios arba klasikinės kalbos (XXVI–
XXIII a. pr. m. e.); 3) neošumeriškos (XXIII–XXI a. pr. m. e.), 
kai atsiranda daug akadietiškų ir dvikalbių tekstų; 4) vėly
vosios šumerų arba senosios babilono–šumeriškos kalbos (XX–
XVII a. pr. m. e.) ir postšumeriškos (po 1700 iki mūsų eros 
pradžios), kai daugumai ją vartojančių tai buvo išmokta 
mokslo ir rašto kalba, prarandanti įtaką kasdieniame vie-
na kitą keičiančių imperijų žmonių gyvenime.

Suvokdami rašto, mokslinio pažinimo ir švietimo 
svarbą valstybės gyvenimui, informacijos ir istorinės at-
minties saugojimo ir raštingų žmonių svarbą valstybės 
valdymo sistemai, šumerų miestų-valstybių valdovai 
pradeda steigti mokyklas, vadinamuosius „lentelių na-
mus“, kuriuose rengiami rašto žinovai. Pirmosios šu-
merų mokyklos atsiranda prie šventyklų, ruošiančių 
raštininkus. Apie 2500 m. pr. m. e. sukuriamas tinklas 
mokyklų, kuriose mokiniai mokytojų sistemingai moko-
mi rašyti ir skaityti. Archeologai aptiko tūkstančius mo-
kyklinių mokomųjų lentelių, kurios mums pateikia daug 
vertingų duomenų apie mokytojus, jų funkcijas, specia-
lizaciją, santykius su mokiniais ir patį mokymo proce-
są. Tačiau išsilavinusių žmonių poreikis didėja, todėl ir 
lavinimo sistema sparčiai tobulėja. Ilgainiui atsiranda 
mokyklos, kurios jau rengia universalaus išsilavinimo 
žmonės, galinčius sėkmingai dirbti įvairiose gyvenimo, 
kultūros ir mokslo srityse.

Sparčiai besiplečiant mokyklų tinklui, raštas plinta 
ir daugėja rašytinių tekstų, plečiasi sritys, kuriose rašto 
kultūra įgauna vis didesnę įtaką visuomenės gyvenime. 
Iš pradžių besiformuojančioje šumerų civilizacinėje er-
dvėje vyrauja ūkiniai ir administraciniai tekstai, vėliau 
prasideda religinių ir mokomųjų tekstų išplitimo laiko-
tarpis. Raštas taip pat plačiai naudojamas įvairiose prak-
tinio gyvenimo srityse: įvairiems ediktams, teisiniams 
aktams, žemės plotų sąrašams, prekių srautų apskaitai, 
mokslinės informacijos kaupimui, mokslo ir švietimo sis-
temos plėtotei. Itin gausi yra religinio turinio literatūra, 
kurią sudaro įvairūs kosmogoniniai, religiniai traktatai, 
skirti dievams aukštinti, psalmės, pranašysčių ir užkei-
kimų rinkiniai. Daug tekstų yra skirta įvairioms moks-
linio pažinimo sritims: astronomijai, irigacijai, laivybai, 
medicinai, matematikai. Nemažai tekstų yra sukurta val-
dovų nuopelnams ir žygiams aukštinti, valstybės valdy-
mo sistemai teisiškai įtvirtinti, svarbesniems istoriniams 
įvykiams aprašyti; daugėja epinės religinės ir artimai su 
ja susijusios pusiau pasaulietinės literatūros bei poeti-
nės kūrybos tekstų. Literatūriniuose tekstuose aptiksime 
Ezopo pasakėčias primenančių istorijų, taip pat į dialo-
ginio mąstymo užuomazgų, panašių į ankstyvųjų graikų 
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filosofų tekstus. Dantiraščiu užrašytos lentelės iš pradžių 
saugomos šventyklų, o vėliau ir valdovų bibliotekose, 
kur sisteminamos pagal sritis ir katalogizuojamos.

Šumerų sukurtas raštas ir didžiulis įvairių kultūros, 
mokslinio pažinimo sričių žinių lobynas pasirodė tokie 
įtaigūs, o atsiveriančios galimybės tokios svarbios, kad 
vėliau šumerų kalbai Mesopotamijoje praradus vyrau-
jančias pozicijas raštu užfiksuotas šumerų žinias ne vi-
suomet nuosekliai ir sistemingai, bet gausiai perima su 
jų tradicijomis sąveikaujantys akadiečiai, babiloniečiai, 
asirai, persai ir kitos tautos.

Pasak Artimųjų Rytų ir Mesopotamijos regiono kal-
bų žinovo Marie-Josepho Seux, praslinkus dar tūkstan-
čiui metų po seniausių šumerų pasirodo akadietiški teks-
tai, kurie parašyti artima hebrajams, aramėjams, arabams 
ir kitoms semitiškoms tautoms kalba. Atsiradus Akadų 
imperijai, jos teritorijoje plinta ir dvikalbiai užrašai šu-
merų bei akadiečių kalbomis. Visomis šiomis kalbomis 
kalba ir naujų didžiules teritorijas aprėpusių Babilono 
ir Asirijos imperijų gyventojai. Tačiau panašiai kaip ir 
katalikiškoje Vakarų Europoje viduramžiais pagrindine 
sakraline ir mokslo kalba buvo lotynų, taip ir Mesopota-
mijoje iki mūsų eros pradžios pagrindine liturgine kalba 
išliko šumerų5.

S O C I A L I N I S  I R  P O L I T I N I S 
VA L D Y M O  M O D E L I S
Socialinė ir politinė archajinės šumerų civilizacijos struk-
tūra remiasi tikėjimu dieviška valdovų kilme, kurį sklei-
džia įtakingiausias žynių sluoksnis. Kita vertus, šumerų 
civilizacijoje sukuriamas valstybės socialinio ir politinio 
demokratinio valdymo modelis, kuris vėliau spalvingai 
išsiskleidžia geriau mums pažįstamoje senovės graikų 
civilizacijoje. Pietų Mesopotamijos civilizacinėje erdvėje 
nuo pirmųjų miestų atsiradimo dėl hegemonijos varžo-
si savarankiški miestai-valstybės ar jų sąjungos, kurios 
dėl ekonominių ir politinių interesų siekia išplėsti įtaką 
kuo didesnėje erdvėje. Pagrindiniai hegemonijos centrai 
ir su jais susijusios koalicijos keičiasi: kurį laiką iškilusį 
Kišą keičia Urukas, Lagašas ir kiti miestai-valstybės ar 
jų koalicijos.

Ilgainiui socialinėje šumerų miestų-valstybių struk-
tūroje ryškėja didesnė socialinė diferenciacija, kurioje 
galima išskirti tris skirtingomis galimybėmis besinau-
dojančius luomus. Aukščiausia vieta hierarchinėje so-
cialinėje struktūroje tenka valdovui ir apie jį susitelku-
siai aristokratijai, žyniams, aukšto rango valdininkams, 
turtingiems pilių ir žemių savininkams. Ypatingą įtaką 
valstybės valdymo sistemoje turi geriausiai išsilavinęs ir 
aiškiai hierarchizuotas gausus žynių sluoksnis. Jo galią 
nulemia tai, kad vyriausias žynys vadovauja visai valsty-
bės administravimo sistemai, o imperiniais laikotarpiais 
kartu savo valdžioje turi išsišakojusią visų miestų pa-
grindinių jam pavaldžių šventyklų valdovų ir jų paval-
dinių sistemą. Žyniai, be minėtos žemės ūkio sklypų ribų 
priežiūros, įvairių sezoninių darbų pradžios ir pabaigos 
laiko nustatymo, derliaus paskirstymo kontrolės atliko ir 
daug kitų svarbių socialinio gyvenimo funkcijų. Jų žiniai 
priklausė irigacinių sistemų, kanalų, vandens saugyklų, 
apsauginių barjerų, pylimų, užtvankų, šliuzų, laivybos 

kanalų, kelių statybos darbų, reikalaujančių daugybės 
žmonių susitelkimo, organizavimas. Neatsitiktinai žinių 
sukurta valstybės valdymo sistema vėliau tapo išplėto-
to imperinio valdymo biurokratinio aparato ištaka. Kai 
kurie ambicingi valdovai, regėdami perdėm išaugusią 
šventikų galią, ryždavosi ją pažaboti remdamiesi karinės 
aristokratijos ir pavaldžios kariuomenės galia.

Antrąją pakopą šumerų visuomenės luominėje hie-
rarchijoje sudaro žemdirbiai, amatininkai, kariai, smul-
kūs valdininkai, raštininkai ir sparčiai lobstantis pirklių 
sluoksnis – maždaug keturios penktosios visų miestų-
valstybių gyventojų. Tai – ekonominę ir politinę kon-
kretaus miesto-valstybės galią lemiantis veiksnys. Iš šio 
gyventojų sluoksnio karo metu buvo formuojamas ka-
riuomenės branduolys.

Žemiausioje socialinės hierarchijos pakopoje yra ver-
gai, kurių didžiąją dalį sudaro karo belaisviai, žmonės, 
nubausti už nusikaltimus, įsiskolinę nuskurdę žemdirbiai 
bei amatininkai. Irigacinių sistemų, dambų, užtvankų, lai-
vybos kanalų, kelių statybos apimčių plėtra, metalurgijos 
atsiradimas ir spartus prekių gamybos apimčių augimas 
reikalauja vis daugiau pigios darbo jėgos, kurią ne visada 
gali teikti taikos tarpsniais ryškiai sumažėję karo belaisvių 
srautai. Jų trūkumas dažniausiai kompensuojamas nu-
skurdusiais ir prasikaltusiais vietiniais gyventojais. Tiesą 
sakant, pastarųjų atskiras platesnes nei karo vergų teises 
gina įvairūs šumerų teisių ir įstatymų kodeksai.

Demokratinio valdymo ištakas S. N. Krameris, prie-
šingai stereotipiniams eurocentriniams požiūriams, ap-
tinka ne Senovės Graikijoje, o dar 2800 m. pr. m. e. 
Vidurinėje Azijoje šumerų civilizacijoje, kurioje jis, rem-
damasis kruopščia šaltinių analize, regi dviejų lygių vals-
tybės valdymo modelį, panašų į dabartinį parlamentinį: 
„aukštutinio“ („senato“ analogo) ir „žemutinio“ (pla-
čiosioms liaudies masėms atstovaujantys visi ginklą ga-
lintys valdyti vyrai). Jis pateikia tekstą, kuriame dviejų 
lygių valstybės atstovų susirinkimuose svarstomas vie-
nintelis valstybės egzistencijos klausimas, verčiantis gy-
ventojus pasirinkti: taika bet kokia kaina ar žūtbūtinė 
kova dėl nepriklausomybės išsaugojimo. Konservatyvių 
seniūnų „senatas“ pasisako už taiką bet kokiomis sąlygo-
mis, karalius šį sprendimą „vetuoja“ ir pateikia klausimo 
svarstymą „žemutinei“ palatai. Ši pasisako už kovą var-
dan laisvės ir karalius patvirtina šį sprendimą.6 Vadinasi, 
daro išvadą Krameris, pamatiniai demokratinio valdymo 
principai, taip lengvai priskiriami senovės graikams, iš 
tikrųjų susiformavo 2000 metų anksčiau Azijoje išsisklei-
dusioje šumerų civilizacijoje.

Pietinė Mesopotamijos dalis ilgiausią savo istorijos 
tarpsnį buvo valdoma įvairių savarankiškų miestų-vals-
tybių, kurios išpažįsta savo dievus ir konkuruoja dėl 
hegemonijos šioje civilizacinėje erdvėje. Sėkmingas ūki-
nis ankstyvųjų žemdirbių bendruomenių, peraugusių į 
turtingus miestus, eksperimentas ir spartus maisto ištek-
lių gausėjimas paskatina, kaip liudija šaltiniai, daugelio 
arčiau gyvenusių semitiškų tautų atstovų skverbimąsi į 
šią išsvajotu rojumi tampančią kultūrinę erdvę. Paskirais 
istoriniais tarpsniais sustiprėjus konkrečių miestų-vals-
tybių ekonominei ir geopolitinei galiai, jiems laikinai 
pavyksta įtvirtinti savo hegemoniją kitų miestų-valsty-
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bių atžvilgiu, tačiau šį regiono politinio susiskaldymo 
pobūdį šumerai išlaiko beveik per visą savo istoriją, iš-
skyrus kelis tarpsnius.

Šimtmečiais gyvavusi savarankiškų miestų-valsty-
bių Mesopotamijos regiono civilizacinė erdvė vienija-
ma keliais pagrindiniais etapais, tiesiogiai susijusiais 
su naujų galingų imperinių galios centrų Vidurinėje 
Azijoje atsiradimu: I susivienijimas – Akado imperija; II 
susivienijimas – Senoji Babilonijos karalystė; III susivie-
nijimas – Asirijos imperija; IV susivienijimas – Naujoji 
Babilonijos, arba chaldėjų, karalystė.

A K A D I E Č I Ų  U Ž K A R I AV I M A S
Šiaurės Mesopotamijos regionas dar IV tūkst. tikriau-
siai buvo apgyvendintas semitiškų tautų, tačiau nuo III 
tūkst. pabaigos šiame regione vis labiau įsitvirtina ir iš 
aukštikalnių migravę churitai bei kitos semitų gentys. 
Metraščiai ir kiti rašytiniai šaltiniai nieko neatskleidžia 
apie staigius dramatiškus nomadų užkariavimus ir isto-
rinius sukrėtimus. Todėl galima spėti, kad šis semitiškų 
genčių skverbimasis į turtais viliojančią šumerų gyve-
namąją erdvę vyko bangomis. Senovės šumerų tekstuo-
se III tūkst. pr. m. e. šiaurinė Mesopotamija buvo va-
dinama žodžiu Subar (Šubur). Ilgainiui šiame regione 
susiformavo daug miestų-valstybių, kurių svarbiausi 
buvo Haranas, Guzana, Arapha, Urkešas ir kiti. Šumerų 
miestų-valstybių padėtį apsunkino tuo metu ilgai trun-
kantys tarpusavio karai dėl hegemonijos, kurie sekino 
gyvybinius ir materialius jų išteklius. Visus juos XXII a. 
pr. m. e. nukariauja Akado valstybė, kurios ekonominiu 
ir politiniu centru tapo semitiškų genčių III tūkst. pr. 
m. e. pabaigoje įkurtas miestas Akadas, virtęs pirmosios 
Vidurio Rytų imperijos sostine, o vėliau Babilonijos im-
perijos šiaurinės dalies administraciniu centru. Miestas 
greičiausiai buvo įkurtas vakariniame Eufrato krante į 
pietvakarius nuo dabartinio Bagdado. Valstybę įkūrė iš 
kalnų nusileidusios klajoklių akadų gentys, kurios Me-
sopotamijos šiaurėje įsikūrė IV tūkst. pr. m. e.

Šumerų miestai-valstybės vangiai kovoja su Šiaurės 
Mesopotamijoje semitiškos tautos įkurta akadiečių vals-
tybe, kurios valdo vas Sargonas (XXIV a. pr. m. e., taip pat 
„Tikrasis karalius“, Sargonas Didysis, Sargonas pirmasis, 
Sargonas Akadietis; tikslios gyvenimo ir valdymo datos 
nėra žinomos), sukūręs gausią reguliarią kariuomenę, 
pradeda šumerų valdomos Pietų Mesopotamijos užka-
riavimą. Jo vadovaujami semitai akadiečiai, gyvenantys 
į šiaurę nuo Šumero ir turintys savo centralizuotą vals-
tybę su sostine Akade centrinėje Mesopotamijoje, XXIII ir 
XXII a. pr. m. e. įveda savo valdžią viename po kito pie-
tinės Mesopotamijos šumerų miestuose-valstybėse, taip 
pat Elame ir dalyje Sirijos teritorijos. Taip baigiasi anks-
tyvųjų šumerų miestų-valstybių konkuruojančių dinas-
tijų sistemos viešpatavimo epocha ir prasideda naujas 
civilizacinės raidos etapas, keliems šimtmečiams įsivy-
raujant semitiškos akadiečių dinastijos valdovams. Savo 
galios viršūnę Akadas pasiekė XXIV–XXII a. pr. m. e. po 
sėkmingų Sargono Didžiojo kariuomenės žygių.

Užkariavęs pagrindinius šumerų miestus, Sargonas 
suvienija akadiečių ir šumerų teritorijas į visą Mesopota-
mijos erdvę aprėpiantį Akado–Šumerų civilizacinį darinį, 

sukuria pirmąją žmonijos istorijoje despotizmo principais 
valdomą galingą imperiją su sudėtinga valdymo ir duo-
klių rinkimo iš užkariautų kraštų sistema. Remdamasis 
karine diduomene ir valdininkija, jis įgyvendina svarbias 
imperijos administracinio valdymo reformas ir suvalsty-
bina didžiulius turtus turinčių šventyk lų ūkius, o tai pa-
deda jam apriboti šventikų ekonominę ir politinę galią. 
Taip jo valdymo laikais, aršiai kovojant su kilmingomis 
aristokratų šeimomis ir šventikų įtaka, imperijoje įsigali 
vienvaldystė. Sargonas ir kiti jo imperijos valdymo prin-
cipus perėmę Akado valdovai daug nuveikia sujungdami 
ne tik šumerų ir akadiečių dievų panteonus, bet ir šias dvi 
skirtingos etninės kilmės kultūros tradicijas.

Šimtmečiais akadiečiai, glaudžiai bendraudami su 
šumerais, perima jų aukštesnės kultūros laimėjimus. 
Šiaurinėje Mesopotamijos dalyje esanti akadiečių apgy-
vendinta teritorija tarsi atlieka šumerų kultūros atradi-
mų, vertybių ir simbolių transliuotojo vaidmenį į kitų, 
jiems etiškai artimų semitiškų tautų apgyvendintas kul-
tūrines erdves. Tiesą sakant, akadiečių politinis įsivyra-
vimas Mesopotamijos civilizacinėje erdvėje nedaug ką 
pakeičia regiono ekonominiame ir kultūriniame gyve-
nime. Skleidžiantis šumerų kultūros ir mokslo laimėji-
mams, oficialia imperijos valstybinė kalba tapusi akadie-
čių kalba pradeda savo ekspansiją.

Ši pirma bendra Akado–Šumerų valstybė, valdoma 
akadiečių dinastijos, sudaryta iš daugybės buvusių mies-
tų-valstybių ir greta jų esančių kitų tautų apgyvendintų 
žemių, paskirų civilizacijos teoretikų laikoma pirmąja 
žinoma pasaulio imperija, sujungusia dabartinio Irako, 
Irano, Sirijos, Mažosios Azijos teritorijas. Valdant Sar-
gonui, iš tikrųjų išryškėja svarbūs visos imperijos vie-
ningumą sutvirtinantys darbai, sukuriama vieninga su 
daugybe valdininkų imperijos valdymo sistema, didžiu-
lė reguliari kariuomenė su forpostais įvairiose imperijos 
dalyse, atkuriama apleista drėkinimo sistema, plečiamas 
laivynas, tiesiami keliai iki Indo upės pakrančių ir į kal-
nuotas šiaurės ir vakarų teritorijas Levanto link, valomi 
vidaus laivybai skirti kanalai, imperijos teritorijoje įveda-
ma bendra svorio ir matų sistema. Tai padeda vienyti ar-
kadų–šumerų imperijos civilizacinę erdvę, spręsti aktua-
lius žaliavų tiekimo iš tolimų kraštų klausimus, skatina 
žemdirbystės, amatų, gamybos veiklos ir prekybos plė-
totę. Imperijai valdyti pradėta vartoti nauja užkariautojų 
akadiečių kalba, kuri pamažu iš daugelio politinio ir so-
cialinio gyvenimo sričių pradėjo išstūminėti kitas kalbas. 
Nors vis dažniau pasirodo dvikalbiai valdovų ediktai ir 
kiti oficialūs dokumentai, tačiau imperijos teritorijos raš-
tijoje dar ilgai vyrauja šumerų kalba, o akadiečių Meso-
potamijos moksliniuose tekstuose įsivyrauja tik praslin-
kus penkiems šimtmečiams po Sargono valdymo laikų.

Sargono imperinės ekspansijos politiką tęsia ir kitas 
valdovas Narasimas – jis dar labiau išplečia imperijos 
teritoriją. Tačiau po jo valdymo laikų Akado–Šumerų 
civilizacijos klestėjimas neilgas, nes milžinišką imperiją 
silpnina ne tik gilėjantys galios centrų prieštaravimai, 
bet ir dažnėjantys klajoklių antplūdžiai. Akadų karalių 
valdymui priešinasi ir šumerai, ir kitos užkariautos pa-
kraščių tautos. Dažni jų sukilimai ilgainiui nustekena 
valstybę, todėl ji tampa lengvu klajoklių grobiu. Padėtį 
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dar pablogina ilga sausra ir badas. Po Sargono imperijos 
sukūrimo praslinkus šimtmečiui, spaudžiama klajoklių 
ir užkariautų tautų sukilimų, akadų imperija pradeda 
byrėti: stiprėja iš stepių besiveržiančių nomadų elamitų 
ir iš kalnų nusileidusių gutijų, arba guitų, spaudimas, 
kuris griauna imperiją valdančių administracinių struk-
tūrų ryšius. Imperija po  sukilimų ir nomadų užkariavi-
mų suskyla į smulkius valstybinius organizmus, kuriuos 
siekia suvienyti naujai iškilę galios centrai.

Apie 2154 m. pr. m. e. Akado–Šumerų imperija žlun-
ga, įsiveržia klajoklių gutijų gentys. Tačiau apie 2112 
m. pr. m. e. šumerai juos išveja ir šalį suvienyti imasi 
trečiajai Uro dinastijai atstovaujantis karalius Urnamu, 
kurio valdymo metu prasideda naujas beveik šimtmetį 
užtrukęs senosios šumerų kultūros atgaivinimo tarps-
nis. Valdant Urnamu, pastatomas Didysis Uro zikuratas, 
skirtas mėnulio dievui Nanai (akadų Sin). Maždaug tuo 
pat metu Lagašo miestą valdo kitas valdovas – Gudėja, 
kuris taip pat daug nuveikia tvirtindamas šumerų kul-
tūros pamatus. Su jo vardu siejama šventyklos miesto 
dievui Ningirsu statyba. Vėliau apie du šimtmečius tę-
sėsi šalies politinio susiskaldymo procesas, jį vainikavo 
naujos Babilono imperijos iškilimas.

Š U M E R Ų  C I V I L I Z A C I J O S 
L A I M Ė J I M A I
Minėtas šumerologijos patriarchas S. N. Krameris ka-
tegoriškai teigdamas, kad tikroji civilizacijos „istorija 
prasideda Šumere“, priskiria šios civilizacijos kūrėjams 
pasaulinės civilizacijos raidą ryškiai paveikusius reikš-
mingus atradimus, kurių didžiąją daugumą jie padarė 
per vos pusantro amžiaus aprėpiantį laikotarpį. Iš tikrų-
jų, peržvelgdami vėlesnę pasaulinės civilizacijos istoriją, 
nedaug surasime tokių tautų, kurios išsiskirtų tokiais 
inovatyviais sugebėjimais, pasukusiais tolesnę žmonijos 
kultūros raidą naujomis kryptimis.

Šumerų civilizacijos laimėjimus nulėmė pirmų-
jų miestų-valstybių sistema, nes ji skatino ekonominę, 
politinę, kultūrinę konkurenciją ir intensyvią daugybės 
socialinio bei kultūrinio gyvenimo sričių plėtotę. Šu-
merai sukūrė seniausią sakralinės architektūros formą ‒ 

šventyk las, vadinamas zikuratais. Jų ir gyvenamųjų pas-
tatų statybai jie plačiai pradėjo naudoti išrastas degto 
molio plytas. Tai buvo svarbus miestų augimo ir plėtotės 
veiksnys. Kitas nepaprastai svarbus civilizacinės raidos 
veiksnys yra rašto išradimas – pa grindinis šumerų ir kitų 
Mesopotamijos tautų dvasinės kultūros instrumentas. Jie 
sukūrė dantiraštį, kurį vėliau perėmė akadiečiai, elamitai, 
asirai, hetitai ir kitos tautos. Šiuo raštu parašyti įvairios 
paskirties religiniai, epiniai, poetiniai, moksliniai tekstai, 
įstatymų kodeksai, valstybiniai dokumentai bei išlikę 
vieni seniausių senovės literatūros, poezijos kūriniai. Se-
niausi šumerų tekstai yra parašyti apie 3000 m. pr. m. e., o 
didžioji dalis datuojama XIX–XVIII a. pr. m. e. Ši kalba jau 
buvo mirusi ir tapusi, kaip lotynų kalba viduramžių Eu-
ropoje, rašto ir mokslo žmonių kalba. Daugumą vėlyvųjų 
dantiraščių tekstų sudaro ankstesnių originalų kopijos.

Iš įvairiuose pasaulio muziejuose išlikusių fragmen-
tų mokslininkams pavyko atkurti 24 Chara–Chubulu en-
ciklopedijos knygas, padedančias susidaryti vaizdą apie 
šumerų mitologiją, mokslines žinias, etines bei estetines 
pažiūras. Šumerai sukūrė vieną seniausių literatūrinių 
kūrinių – epą apie Gilgamešą, senesnį nei seniausi Bib-
lijos tekstai, taip pat pirmuosius iš žinomų įstatymų 
kodeksus, pavyzdžiui, XXI a. pr. m. e., valdant karaliui 
Urnamu, paskelbtus vadinamuosius Urnamu įstatymus 
ar Lagašo valdovo Urukaginos Reformų tekstus, garsųjį 
Hamurapio kodeksą, taip pat ir daugelio kitų valdovų 
skelbtus įstatymus ar jų rinkinius. Šumerai vykdo so-
cialines reformas, dėmesį skiria rašto kultūros ir išsila-
vinimo bei sukauptų žinių saugojimo sistemų plėtotei. 
Jie kuria pirmąsias mokyklas, vadinamuosius „lentelių 
namus“, archyvus, bibliotekas, kloja daugelio mokslinio 
pažinimo sričių – astronomijos, kosmologijos, teisės, me-
dicinos, matematikos – pamatus.

Įdėmiai stebėdami potvynių sąsajas su Mėnulio fa-
zių kaita, jie tapo gerais astronomais, sudariusiais tikslų 
Mėnulio ir „žemdirbių kalendorių“ su detaliomis kiek-
vieno sezono darbų rekomendacijomis. Iš čia plaukia 
svarūs šumerų laimėjimai žemės ūkyje ir sudėtingų iri-
gacinių sistemų, kanalų, užtvankų, vandens saugyklų 
kūrimo, navigacijos srityse. Šumerų civilizacijos erdvė – 
tai seniausias iš didžiųjų upių civilizacijų upinės ir drė-
kinamosios žemdirbystės regionas, kuriame gyventojai 
šimtmečiais tiesia kanalus, stato šliuzus vandens lygiui 
reguliuoti, apsauginius barjerus, pylimus, vandens sau-
gyklas, tiesia laivybos kanalus ir tolimus kelius.

Tikslaus žemės sklypų matavimo ir derliaus apskai-
čiavimo aktualumas skatina intensyvią matematikos plė-
totę. Šumerai stebina civilizacijos tyrinėtojus savo  ma-
tematikos žiniomis – jie moka apskaičiuoti tūrį ir plotą, 
atlikti keturis svarbiausius matematikos veiksmus, kelti 
laipsniu, vartoja daugiaženklius skaičius, naudoja šešias-
dešimtainę skaičiavimo sistemą. Iš čia plaukia apskriti-
mo skirstymas į 360 laipsnių, valandas ir minutes – į 60 
dalių, metus – į 12 mėnesių.

Metalurgijos technologijos subtilybių įvaldymas, 
pirmųjų metalo lydinių apdirbimas, rato ir plūgo išradi-
mas turėjo galingą postūmį šumerų ekonomikos raidai; 
augantis ratuotų vežimų ir metalinių plūgų skaičius pa-
gerino žemės ūkio produktyvumą, pagyvino prekybą, 

Lauko ir namo pirkimo sutartis, apie 2600 m. pr. m. e.
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atsirado tolesnei visuomenės raidai svarbus pasiskirsty-
mas tarp žemdirbių, amatininkų ir prekiautojų. 

Ne mažiau svarbi yra jų inžinerinė mintis, metalų 
lydymas, jų apdirbimas, kniedijimas, litavimas, stiklo 
gamybos technologijų išradimas, papuošalų su inkrus-
tacijomis, daugybės namų apyvokos daiktų, indų ga-
myba. Puodų žiedimo rato išradimas amatininkams at-
veria visai naujas keraminių indų gamybos galimybes. 
Burinių laivų flotilės sukūrimas suteikia naują postūmį 
prekybinei ekspansijai į tolimus kraštus. Šumerai suku-
ria vieningą pinigų funkcionavimo, lanksčias mokesčių 
sistemas, leidžia įstatymų rinkinius, pirmuosius senovės 
kalendorius, atsiskaitymams naudoja pinigus, o medi-
cinoje  –  vaistų receptus, pagal kuriuos gauna vaistų 
vaistinėse, daro sudėtingas medicinines operacijas, žaiz-
dų dezinfekcijai pritaiko spiritą. Juridiniams dokumen-
tams ir apskaitai patvirtinti valdininkai pirmieji pradeda 
naudoti cilindrinį nedidelio ritinėlio formos antspaudą.

Verta paminėti ir įspūdingą, kaip ir Egipto civiliza-
cijoje, urbanistinės ir monumentaliosios architektūros 
tradiciją, tačiau iš šumerų miestuose-valstybėse statytų 
daugybės iš šaltinių žinomų architektūros objektų, šven-
tovių, miestų sienų beveik nieko neišliko, nes jie statybai 
naudojo saulėje degtas (džiovintas) plytas iš molio ir au-
galinių priedų, deja, tai buvo netvirta statybinė medžia-
ga, todėl per tūkstantmečius nuo šumerų civilizacijos 
gyvavimo laikų sudūlėjo. Ne mažiau svarbi ir jų glau-
džiai su architektūra susijusi skulptūra, kuri žavi formos 
monumentalumu.

Š U M E R Ų  M E N I N Ė S 
K U LT Ū R O S   F O R M O S
Ankstyvosios šumerų estetinės kultūros raida yra glau-
džiai susijusi su archajiniais kosmogoniniais mitais, to-
temine, ritualine kultūra ir įvairiomis meno formomis. 
Senuosiuose šumerų tekstuose aptinkama šag sąvoka 
reiškia grožį. Jos prasmė apima juslinį grožio suvokimą, 
tikslingumą, funkcionalumą, tobulumą, šviesą, spinde-
sį, meilę, vaisingumą. Grožio, kaip šviesos ir spinde-
sio, samprata klostėsi jau III tūkstantmetyje pr. m. e. 
kartu su kosmogoniniais mitais, aiškinančiais pasaulio 
ir dieviškojo grožio kilmę. Šumerų kosmologinė gro-
žio koncepcija artima egiptiečių ir indų. Pasak išlikusių 
mitų fragmentų, iš pradžių buvo vandenynas, kuriame, 
atskirti oro, iškilo dangaus skliautas ir plokščia žemė. 
Vėliau pasklinda šviesa, grožis ir harmonija, atsiranda 
šviesos ir spindesio šaltiniai – saulė, mėnulis, žvaigždės, 
o netrukus ir augalai, gyvūnai, žmonės. Pasaulio kūrimo 
aktas, kaip ir visų vėlesnių šio regiono tautų kosmologi-
joje, prasideda dieviškuoju žodžiu. Šumerų mitologijoje 
ir literatūroje aptinkame vėliau Senajame Testamente iš-
plėtotų pasakojimų: apie septynias dienas trukusį tvaną, 
Nojaus istoriją, mitus apie rojų, pragarą, mokymą apie 
tai, jog, nepaisydamas nelaimių ir kančių, žmogus priva-
lo būti nuolankus ir melsti dievų pagalbos.

Be himnų dievams, ritualinių tekstų, apeigų gies-
mių, mitų fragmentų, Gilgamešą šlovinančių posmų, 
mokslo veikalų, svarbus šumerų kultūros pažinimo šal-
tinis yra geriausiai išlikusi dailės dalis skulptūra ir jai 
artima gliptika. Lyginant su gausybe įstabių egiptiečių 

skulptūrų, bareljefų ar stebinančių formos vientisumu 
asiriečių skulptorių darbais, šumerų skulptūros tradicija 
nėra tokia įspūdinga. Daugeliu  pamatinių stiliaus bruo-
žų ji artimiausia protoindiškajai Harappos ir Mohendžo 
Daro civilizacijų skulptūros tradicijoms.

Gliptika yra cilindro formos akmens atspaudai su 
išraižytais dievų, žmonių, mitinių gyvūnų, žvėrių at-
vaizdais. Prancūzų orientalistas Pierre’as Amietas ir jo 
sekėjai, tyrinėdami gliptiką, nustatė pagrindinius šume-
rų kultūros ir meno raidos periodus, estetinį žmogaus 
vaizdavimo kanoną bei stilistinius bruožus7.

Taigi šumerai sukuria originalų estetinį kanoną, 
kurio esmė – ne tikroviškas, o simbolinis, pabrėžtinai 
sąlygiškas žmogaus kūno ir kitų tikrovės objektų vaiz-
davimas. Šis kanonas išlieka nepakitęs tūkstantmečius. 
Jo pamatinių estetinių principų poveikį patiria visa vė-
lesnioji Mesopotamijos ir kitų Artimųjų Rytų kraštų vaiz-
duojamoji dailė. Svarbiausia jungtis, priklausomai nuo 
teksto pobūdžio, yra siužetas arba visur aiškiai juntami 
simetrijos ir ritmo elementai. Tokią fragmentu paremtą 
kūrybą tikriausiai lemia specifiniai šumerų, akadiečių, 
hetitų ir huritų dantiraščio bruožai, nes tekstai rašomi 
molinėse lentelėse, kuriose telpa palyginti nedaug žen-
klų, tad parašytos dalys natūraliai gali atrodyti beveik 
savarankiškos. Šitai juntama ir senovės žydų tekstuose, 
kur atskiros frazės, spontaniškai keičiančios viena kitą, 
dažnai veikia kaip atskiri elementai.

Unikalus šumerų sugebėjimas sukurti naujas socialinio 
organizavimo formas išryškėjo sėkmingai derinant inten-
syvią žemdirbystę su miestietiško gyvenimo būdo forma-
vimu aplink centrines besikuriančių miestų šventyklas. 
Tai buvo svarbus kokybiškai naujos miesto tipo šumerų 
civilizacijos užgimimo veiksnys. Tolesnė besiformuojan-
čių miestų-valstybių raida padėjo išplėtoti pagrindines so-
cialinės, politinės, ekonominės ir kultūrinės organizacijos 
formas, kurios tapo įvairesnės išradus raštą, sukūrus įsta-
tymus, reguliuojančius administracinį valstybės valdymą, 
pagrindinių socialinių sluoksnių, kariuomenės, politinių, 
ekonominių ir kultūrinių institucijų funkcionavimą. Šu-
merų sukurtas kosmogonines teorijas apie visatos prigim-
tį, kurių esmė – plokščios žemės ir dangaus santykiai, mi-
tus, religinius požiūrius, legendas, įstabius technologinius 
išradimus, unikalius įvairių mokslinio pažinimo sričių ir 
kultūros laimėjimus perima šalia gyvenusios semitiškos 
tautos, o per šias jos plačiai pasklinda ir smarkiai paveikia 
tolesnę pasaulinės civilizacijos istoriją.

1 W. H. McNeill. The Rise of the West: A History of the Human Com
munity. – University of Chicago Press, Chicago, Revised edition, 
1991, p. 65.

2 L. Woolley. The Sumerians. – Oxford University Press, Oxford, 1928, 
p. 193.

3 Žr. J. Bottéro. La plus vieille religion: en Mésopotamie. – Gallimard, 
Paris, 1998, p. 76–77.

4 S. N. Kramer. History Begins at Sumer. – University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, 1956, p. 141–142.

5 Žr. Marie-Joseph Seux. Présentation des textes. Prières de l‘ancien 
Orient. Trad. et présentées par A. Barucq, L. Christmann-Franck, 
J.-M. Durand, M.-J. Seux, et al. – Cerf, Paris, 1989, p. 4.

6 S. N. Kramer. Op. cit., p. 30–31.
7 P. Amiet. La Glyptique mésopotamienne archaique. – Éditions du 

Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1961.
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Tarpukario Lietuvoje po 1927 m. J. Basanavičiaus 
gimimo sukaktys spaudoje nebuvo minimos. Vie-
nintelė publikacija, skirta 80-mečiui, 1931 m. pa-

sirodė Vaire. Įvaizdžio kaitai ir jo transformacijoms sekti 
tenka remtis tekstais, skirtais mirties sukaktuvėms, ku-
riuose epitetų ir metaforų, siejant daktarą kaip simbolį su 
prarastu Vilniumi bei nepriklausomybe, retorika atspindi 
jo reikšminimo lietuviškajai tapatybei kelius. Partiniuose 
leidiniuose tai daryta akcentuojant skirtingus jo nuveiktus 
darbus kaip nepamirštamus nuopelnus. Tiek tekstų, kiek 
pasirodė spaudoje 1927 m. vasarį, būdamas gyvas, dak-
taras nesulauktų. Tai patvirtintų banalią mintį, jog kieno 
nors reikšmę suvokiame praradę.

Priskirti nekrologus ir memorialinius tekstus, pasiro-
džiusius iškart po mirties, įvaizdžio sklaidai nejauku, bet, 
gilinantis į juos, aiškėja, kad spontaniškų pastraipų yra 
mažuma, daugiau tuometinio spaudos etiketo ir iš val-
dančiųjų oficiozų atėjusių klišių ar nusistovėjusių epitetų 
jo asmeniui apibūdinti. Pabandyta suvokti, kaip 1927 m. 
vasario 17 d. rytą iš Vilniaus per Daugpilį gauta žinia at-
sispindėjo ir buvo pateikiama tekstuose 18, 19 ir 21, laido-
tuvių, dienomis Kauno periodikoje.

VA S A R I O  1 8 - O J I
Lietuvos žinių vedamajame Tautos vadai ir liaudis, pasirin-
kus vidurio poziciją dėl asmenybės ir liaudies vaidmens 
istorijoje vertinimo, teigta, kad tautos vadais gali būti tik 
iš liaudies gelmių kilę žmonės, kurie tautoje glūdinčią idė-
ją išreiškia jai suprantamais žodžiais ir paverčia „kinetine 
valios ir veiksmų energija“. Toks buvo ir daktaras, kentė-
jęs liaudies vargus ir nuoskaudas, todėl tautos savisaugos 
instinktas iš pradžių reiškėsi per jį atgimimo idėjomis, o 
vėliau aiškia nepriklausomybės mintimi1. Šalia trumpas 
nekrologas, turintis lietuviškai kairei būdingų posakių ir 
vertinimų: daktaras dėl geresnės tautos ateities nekovo-
jo, bet žadino tai daryti ir nurodė kovos idealus, inicijavo 
Aušrą ir Didįjį Vilniaus seimą, bet tolesnius darbus vykdė 
kiti, jis niekuomet nėra nurodęs konkrečių politinių ir so-
cialinių formų tautos troškimams, apie ateitį pasakydamas 
bendrų posakių, daugiau sprendė intuicija, o ne protu, 
jo raštai brangūs ne mokslingumu, o įdėtais jausmais. J. 
Basanavičiui mirus, netekome savo svajonių ir visiems 
matomo simbolio. Krikščionių demokratų Ryte Edvardas 
Turauskas pradėjo nuo didžių tautos vyrų P. Vileišio ir 
arkivyskupo J. Matulevičiaus netekčių. Jam be jokių iš-
lygų aiškūs J. Basanavičiaus darbais pelnyti Atgimimo 
tėvo ir Tautos patriarcho vardai. Atkaklus ryžtas pasilikti 
okupuotame Vilniuje tebėra simboliškas ir pranašiškas. 
Daktaras, kaip retas savo kartos žmonių, nepatyrė jokių 
atsivertimų bei abejonių dėl pasirinktos lietuvybės. Pats 
gimė užtroškęs kūdikis ir per stebuklą liko gyvas, per savo 
gyvenimą padarė daug stebuklingų dalykų, taip galingai 
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saugojęs tėvynę nuo užtroškimo2. Lietuvių tautininkų są-
jungos Lietuvyje su daktaru baigiasi tautinio romantizmo 
periodas. Kaip niekas kitas, jis vertino Lietuvos praeitį ir 
nuspėjo jos reikšmę atgimstančiai tautai, nes joje glūdi 
gausybė turtų, išminties ir visos žmogaus dorybės. Tačiau 
mokslas jam sutapo su publicistika, jį darė populiarų, kie-
kvienam suprantamą. Meilė senovei visomis gijomis su-
siejo daktaro gyvenimą su lietuvių visuomene. Jis jautriai 
atsiliepdavo į kiekvieną politinį žygį ar svarbesnį darbą 
ir, išėjęs iš mokslininko vienuolio kambario, patekdavo į 
gyvenimo sūkurį. Paskutiniu politiniu krustelėjimu buvo 
parašas Vasario 16-osios akte, ir likimas panorėjo, kad die-
nas pabaigtų jo pasirašymo dieną. Neabejotina milžiniška 
pedagoginė daktaro veiklos reikšmė auklėjant lietuvių 
tautą, asmenybės individualumo įtaka. Gyvenęs ir mitęs 
tautine idėja, asmeninio gyvenimo išsižadėjo, bet nesigai-
lėjo tapęs vienuoliu atsiskyrėliu. Atkakliai varė lietuvišką 
vagą visur, kur teko pasirodyti. Jo kūnas ir siela susijungė 
su pamiltu Vilniumi ir Lietuvių mokslo draugija. Kapą, 
kaip ir M. K. Čiurlionio, lankys jaunoji karta. Šie vyrai bus 
minimi, vienas kaip parengęs dirvą lietuviškam mokslui, 
antras – dailei3. Z. Kuzmickis oficioze rašė, kad, mirus J. 
Basanavičiui, sunku iškart vertinti velionio nuopelnus tau-
tai. Viena galima drąsiai tvirtinti: jei esame nepriklausomi, 
pažangūs kultūroje, šiuose baruose jo nuopelnų nemaža. 
Be daktaro inicijuotos Aušros nebūtų gimęs V. Kudirka su 
Varpu, be kurio epochos sunku įsivaizduoti Didįjį Vilniaus 
seimą, koks jis iš tikrųjų buvo, o po jo sekė visuomenės 
fermentacija, be kurios nebūtų įmanomi 1918-ieji. Pridė-
jus milžinišką erudiciją ir „sistematingumą“, kita vertus 
– gilų tikėjimą Lietuvos ateitimi ir karštą meilę jai, galima 
aiškiai suvokti jo veiklos padarinių reikšmę. Jis – inteli-
gentas, kilęs iš liaudies, bet neatsitvėręs jokia siena, gerai 
supratęs masių psichologiją (psichiką) ir pats savąja labai 
artimas lietuvių tautai. Pažvelgus į Aušrą kaip daktaro 
idėjų reiškėją, dera ją pripažinti „idealesne“ už vėlesnius 
leidinius, užsiganėdinusius atskirų tautos dalių gyveni-
mu. Jam buvo aišku, kad pirmiausia ir šviesuomenei, ir 
liaudžiai trūksta praeities tradicijų siūlo, nes sąmoningas 
tautinis darbas be jų neįsivaizduojamas, todėl atsidėjęs 
sklaidė praeities ūkus4.

VA S A R I O  1 9 - O J I
Šią dieną centriniuose Kauno laikraščiuose pasirodė antra 
nekrologų ir memorialinių straipsnių virtinė. Jie labiau 
asmeniški, bet toliau ryškėja nuomonių sankirtos dėl dak-
taro asmenybės. Lietuvos žinios skelbė jo gerbėjos rašytojos 
Onos Pleirytės-Puidienės nekrologą Prie neregimo karsto. 
Užgeso P. Vileišis ir J. Basanavičius kaip tie šviesūs žibu-
riai didelio namo languose, išsinešdami su savimi „kažin 
ką skaistų, kas buvo, ko nebėra ir nebebus...“ Nūdienos 
kartai abu tėra pagarbos ir atminimo simboliai, o rašyto-
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jai buvo vilties ir išsigelbėjimo ikarai. Suprantama, kad 
gyvenimas keičiasi, reikia prisitaikyti, bet juodais šydais 
uždengtų jų biustų ir gedulingų atvaizdų akys priekaiš-
tauja gyviesiems: „Nebėra santaikos, nebėr vienybės... per 
daug atitolome nuo jų ir savęs... Per daug neapykantos 
ir asmenybės...“ Tik Vilniuje lietuviai sugyvena kaip šei-
myna ir buriasi dėl vieno tikslo – išsivaduoti iš svetimųjų 
vergijos. Kai Kaunas linksmai šventė Vasario 16-ąją, dak-
taras merdėjo Vilniuje. Jis, mylėjęs Tėvynę neiliuminuotą, 
ne ordinais ir titulais išsipuošusią, o skurdžią, nelaisvą 
kaip ir pats, kokioje, sulaukęs senatvės, gyveno. Mes čia 
paliūdėsime prie neregimo karsto, pailsėsime nuo dabar-
ties nesantaikų ir perversmų, kurie suskaldė jo numylėtos 
Tėvynės vaikus į draugus ir priešus5.

Z. Kuzmickis Lietuvoje kalbėjo apie sveiką į koją su 
laiku pataikiusį J. Basanavičiaus romantizmą, jo raginimą 
mylėti Tėvynę, jos kalbą ir tautines tradicijas dėl jų gra-
žumo ir kilnumo, kartu priminė, kad tai yra ir kiekvieno 
pareiga. Įdomiai ir su meile rašydamas apie praeitį, žadino 
skaitytojų smalsumą ir susidomėjimą ja. Įdėjęs daug triū-
so, esant labai menkai lituanistinei raštijai, kiekvieną pra-
eities mažmožį darė limpantį prie lietuviškos širdies. Tas 
romantizmas padarė didelį darbą, bet ir šiandien materia-
lizmo ir ekonominių spekuliacijų iš pusiausvyros išmuštai 
tautinei dvasiai pravartu jį prisiminti. Vaikydamiesi madų, 
neturime pamesti pačių savęs, nes pažanga ir kultūra turi 
prasmę, kada glaudžiai suauga su sava praeitimi6. Po sa-
vaitės oficiozo priede Iliustruotoji Lietuva pasirodė kitoks 
autoriaus traktavimas. J. Basanavičius buvo laimingesnis 
nei kiti, nes gimė lietuviškame kaime su sveikomis, kad 
ir ne inteligentiškomis, bet lietuviškomis tradicijomis. Ko-
vodami dėl tautinės individualybės, lietuviai susiskaldė: 
būrelis puolė į rusų glėbį ir jiems ištikimai tarnavo, kiti 
apsnūdo ir sumaterialėjo, treti nuo rusų gelbėjosi lenkų 
kultūroje, o mažuma, pajutusi rimtą pavojų, apsispren-
dė priešintis. J. Basanavičius pirmiausia žadino Tėvynės 
meilę, o ją pagrįsti turi žinios apie praeitį, daktaro skais-
čiai nušviestos tautinio romantizmo liepsna7. Lietuvio ve-
damajame priminta apie būtinybę tautai konsoliduotis, 
tebesant nepalankioms sąlygoms ir pavojams, išlaikyti 
Lietuvą nepriklausomą, kai 1926 m. pabaigoje nepriklau-
somybė braškėjo. J. Basanavičius, pasiryžęs tautą kelti iš 
miego, neklausinėdamas kvietė į krūvą visus, jo ir draugų 
balsas surado būrelį drąsuolių ir, daktarui vadovaujant, 
kibta į darbą. Nei jis, nei V. Kudirka, nei kiti nėjo klausti, 
ar kas pritars skelbiamoms idėjoms. Išsiugdę jas savyje, 
skelbė ir kovojo, o prisidėjo tie, kurie suprato. Kiekviena 
turi sekėjų ir priešininkų, bet nugalėjusios laike atgimimo 
ir nepriklausomybės idėjos reikalauja susiklausymo, nes 
kūrybinių pajėgų ir vienybės laukia visiems reikalingi 
žygiai8. Rytas publikavo aktyvaus LMD nario nekrologą, 
kuriame pagarbiai atsiliepta apie daktaro veiklą joje. Au-
toriui įsiminė nepaprastas jo darbštumas, kruopštumas ir 
rūpestingumas. Komiteto posėdžiuose ilgai kalbėti nemė-
go, bet iš trumpų replikų ir pastabų aiškėjo gili išmintis, 
realus požiūris į draugijos veiklą ir jos sunkumus. Įstrigo 
epizodas, kaip buvo nustebę Lietuvos Valstybės tarybos 
nariai, kai nekalbusis daktaras per trumpą laiką, tarsi iš 
žemės iškasęs, parengė platų pranešimą apie Lietuvoje 
esamas ir buvusias bibliotekas ir archyvus. Net sirguliuo-
damas per viešnagę Lietuvoje, ilsėdamasis Palangoje 1924 
m. vasarą, patyrinėjęs žvejų padėtį, pasiūlė vyriausybei 
Šventosios žiotyse įkurti žvejų uostą. Apibendrinama, kad 
J. Basanavičius buvo labai drąsus ir gabus Tėvynės my-
lėtojas ir talentingas nenuilstantis darbininkas, daug ką 

palikęs tėvynainiams, visų pirma gražų ir visiems sektiną 
pavyzdį – brangų knygyną, muziejų, turtingus mokslinius 
raštus9. Motiejus Gustaitis pateikė velionio biografiją, dau-
giausia vietos skirdamas Aušrai, nes pirmasis jos redakto-
rius – Apvaizdos duotas vyras, vienas tų, kurie nujaučia 
laiko dvasią ir, atspėję jos paslaptis, palenkia viešąją nuo-
monę, suteikdami jai naują kryptį10.

VA S A R I O  2 1 - O J I  –  L A I D O T U V Ė S
Lietuvos žiniose rašyta apie pavyzdinę J. Basanavičiaus tole-
ranciją, kurią mokėjo parodyti tautinių, tikybinių ir politi-
nių įsitikinimų atžvilgiu. Jo vardas lietuviams virto vieny-
bės emblema, po kuria buriamasi be politinių įsitikinimų 
skirtumo, o kaip plačių pažiūrų valstybės vyrą, gerbia ir 
tautinės mažumos, likimo atvestos į Lietuvą. Diktatūra, 
kaip mažumos viešpatavimas, yra politinės netolerancijos 
išdava. Jos siekianti mažuma, turėti omenyje tautininkai, 
jokios reikšmės nepripažįstanti svetimai nuomonei ir sa-
vas nuostatas laikanti esančiomis aukščiau visko, yra ne-
tolerantiška politikoje. Todėl prie naujai supilto Tautos 
patriarcho kapo gerai įsižiūrėkime į tuos kelius, kuriais 
ėjo pats ir kvietė kitus didysis aušrininkas11. Šalia vedamo-
jo – advokato Ozerio Finkelšteino nekrologas, kuriame, be 
prisiminimo apie lietuvių ir žydų rinkikų sąjungas per rin-
kimus į Rusijos Dūmas Kauno gubernijoje, gausu epitetų, 
mažai būdingų lietuviškai spaudai. „Europos masto žmo-
gus“, giliai jautęs tautą, persisunkęs geriausiomis žemyno 
liberalizmo tradicijomis, laisvę suprato plačiai, svajojo apie 
„mūsų ir jūsų laisvę“ ir nežinojo išimties, kad po Lietuvos 
saule yra vietos tik lietuviams. Giliai tyrinėjęs istoriją, su-
prato jos dėsnius: po ja lygias teises turi visi, kuriuos dėl 
vienų ar kitų priežasčių čia suvedė likimas12. Vasario 20 d. 
Žydų balsas (Idiše Štime) paskelbė plačią daktaro biografiją 
su atvaizdu ir vedamąjį su antrašte Tėvas, kuriame dakta-
rą apibūdino kaip Lietuvos nepriklausomybės tėvą, lygiai 
mylėjusį visus tautos sūnus, buvusį tikruoju humanistu, 
atviru žmonių draugu, draugišku žydams, ir pozityviu 
nacionalistu13. Oficioze pastebėta, jog tauta išgyvena skau-
džią valandą, palydint į kapus atgimimo laikų didvyrį, 
kurio Aušros spinduliai pakėlė iš dvasios skurdo į laisvės 
aukštumas. Kuriam tikram lietuviui per tylos minutę, viso-
je Lietuvoje sustabdžius eismą velioniui pagerbti, akių ne-
suvilgė ašara, pajutus laiko tragizmą, visai tautai negalint 
palydėti jo tikrojoje sostinėje? Tauta atsisveikina su Vadu, 
kuris gyveno jos vargais, viltimis ir džiaugsmais, jo kapas 
supiltas Vilniaus žemėje, apšlakstytoje dėl laisvės kovoju-
sių sūnų krauju: „Tavo didžių darbų ir pavyzdžio niekada 
nepamiršim!“14 Krikščionių demokratų Ryte J. Masiliūnas 
ragino jaunąją kartą „atsiversti“, palikus vienadienius no-
rus, nes aukštų tikslų siekiant reikia rimties, o ne skendimo 
barniuose dėl asmeninių užgaidų. Jaunimas nutolo nuo 
nepriklausomybės idealų. Tebūnie J. Basanavičiaus mir-
tis visos tautos atpirkimas už jaunosios kartos nuodėmes. 
Tęsdami pakrikimą, sulauksime ne likimo įspėjimų, o sun-
kesnių bausmių. Vien vienybė darbuose, tvirtas ryžtas ir 
daktaro idealai tautą išgelbės nuo pražūties15. Partijos ne-
atsisakė politinių akcentų ir laidotuvių dieną. Ryto tekste 
situacija Lietuvoje atspindėta apokaliptiniais vaizdiniais, 
liaudininkai naudojosi velionio pakantumu ir priminė 
Gruodžio perversmą.

Iš oficialiųjų kalbų, pasakytų Kaune, svarbiausios yra 
Seimo pirmininko Aleksandro Stulginskio per gedulingą 
posėdį ir prezidento Antano Smetonos Karo muziejaus 
sodelyje, kuri buvo ir pirmoji tiesioginė Radiofono trans-
liacija. A. Stulginskio kalbą girdėjo tik Seimo nariai, diplo-
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matinis korpusas, vyriausieji konfesijų dvasiškiai ir kiti 
posėdžio dalyviai. Pirmi Seimo pirmininko žodžiai buvo 
apie mirtį, sukėlusią tautoje sunkiausią liūdesį ir liūdną 
kalbėtojo pareigą priminti Didįjį Tautos vyrą. Velionis 
buvo pirmasis ir žymiausias tautinės sąmonės gaivinto-
jas, Aušros steigėjas ir redaktorius: „Ką reiškia aušra dienai 
aplamai, atiteikė Basanavičiaus Aušra atgimstančiai Lietu-
vai.“ Toliau jis minėjo ne tik jėgų ir ištvermės sėmimąsi iš 
praeities, bet ir jos tyrimą, išleidžiant kapitalinius tautosa-
kos rinkinius ir tampant giliu mokslininku, vadovavusiu 
jo įkurtai daug Lietuvai davusiai LMD. Velionis turėjo ne-
paprasto takto dovaną per daug neįsivelti nė į vieną sro-
vę, o eiti plačiuoju Lietuvos keliu. Kaip Didžiojo Vilniaus 
seimo organizatorių, jį galima vadinti pirmuoju mūsų par-
lamentaru. Visad atsirasdavo ten, kur šaukė gyvieji tautos 
interesai: jį matome kaip laikraštininką-redaktorių, tautos 
sąmonės žadintoją, mokslininką, visuomenės veikėją-ko-
votoją, organizatorių ir pagaliau valstybės vyrą. Velionis 
jauste nujautė istorinę Vilniaus reikšmę Lietuvai ir čia sar-
gyboje mirė, ilsėdamasis Rasose, kiekvieno lietuvio sąžinei 
kartos: tautieti, nedrįsk išsižadėti manęs ir Vilniaus. Jis 
paliko testamentą, paskutinį savo valios pareiškimą: visu 
savo gyvenimu moko mus, jog valstybės gyvenime reikia 
skirti savus, savo grupės interesus nuo bendrųjų tautos ir 
valstybės reikalų. Jis įsako: negalima pirmųjų statyti aukš-
čiau už valstybę ir tautą16. A. Smetona kariams ir miniai 
kalbėjo, kad Lietuvių atgimimo patriarcho laidotuvės su-
rinko sodelyje jo paliūdėti ir pajusti galingą dvasią. Jam 
iki galo nepritrūko vilties, kad lietuviška vėliava tikrai su-
plevėsuos Gedimino pilies bokšte. Kaip Mozė vedė mus iš 
tyrų į pažadėtą žemę, laisvą Lietuvą. Pažvelgęs į ūkanotą 
ateitį, rodė į mūsų senovę, visiems sakydamas, kokia ji 
garsi, graži ir didinga. Pamilus ją, mums gims nauja Lie-
tuva. Geriausiai iš visų suprato, kad, norint pažinti tautos 
dabartį, reikia žinoti ir jausti, kuo ji buvo pirmiau. Visą 
amžių skelbė šią mintį ir lietuvių prosenovės ieškojo Ma-
žojoje Azijoje, Balkanuose, kad galėtų Lietuvą atrasti prie 
Baltijos jūros. Tautos kūryba jam išauga iš senovės palaikų. 
Atsiskyrėliui mokslininkui ir veikliam visuomenės nariui 
rūpėjo, susiejus dabartį su praeitimi, pakelti liaudį iki tau-
tos. Baigęs mokslus, likimo mestas nuo savųjų svetur, ne-
pražuvo kaip dauguma svetimose jūrose, o atkakliai yrėsi 
prieš srovę ir nenustojo ugdyti lietuvių sąmonės. Po ilgų 
kelionės metų kaip Odisėjas pasiilgsta gimtinės dūmų ir 
meta tolimų kraštų viliones ir linksmybes. Nukritus ne-
laisvės pančiams, sugrįžta į Lietuvą ir dirba Vilniuje sau 
vienas ir su kitais, kol neatėjo paskutinė valanda17.

Tą pačią dieną Kauno rotušėje per gedulingą minė-
jimą kalbas pasakė buvęs prezidentas K. Grinius ir tauti-
ninkų ideologas Izidorius Tamošaitis. Scenos centre buvo 
gedulingai aptaisytas daktaro, šalia iš abiejų pusių didžių-
jų kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto, kairiau – buvusio pre-
zidento biustai. Aukščiau jų, viduryje, kabėjo A. Smetonos 
atvaizdas, o ant prezidiumo stalo ties J. Basanavičiaus 
portretu buvo uždegtos šešios žvakės. K. Grinius, kalbė-
damas apie velionį, apsiribojo praeities jungtimi su da-
bartimi. Tautinis atgimimas turėjęs tris vidinius veiksnius: 
baudžiavos panaikinimą, 1863 m. sukilimą („lenkmetį“) ir 
spaudos draudimą. J. Basanavičius, patyręs iš istorijos, kad 
lietuviai, dar nepriklausydami nuo lenkų, nuveikė nema-
žai didelių darbų, o jų vardas senovėje nebuvo toks men-
kas kaip antroje XIX a.  pusėje, suprato, kad savo pirmta-
kais galima didžiuotis. Per 50 metų jis buvo cementu, kuris 
vienijo lietuvius kaip „ta armijos vado vėliava, kuri iškelta 
vado buveinės vietoje, duoda kovotojams galimumą susi-

spiesti ir orientuotis kovų eigoje“18. I. Tamošaičio kalbos 
santrauka spaudoje nepasirodė. Minėjime valstybės teatre 
paskaitas skaitė Petras Leonas ir krikščionių demokratų 
lyderis Mykolas Krupavičius. Kauno universiteto teisės 
profesorius auditorijai pateikė keturias tezes: daktaras tarp 
lietuvių kelis dešimtmečius skleidė mokslą, šviesą ir tiesą, 
pirmasis pradėjo kelti ir prikėlė, kitiems padedant, tautą 
iš letargo miego, kovojo dėl jos nepriklausomybės, visada 
stovėjo ne tik tautos, bet ir žmogaus teisių sargyboje. J. Ba-
sanavičius atrado tiesą, jog lietuvių tauta yra gyva ir nori 
išlikti. Tautos sąmoningumo negali pakęsti ne tik svetimi 
pavergėjai, bet ir saviškiai, trokštą valdyti tautą be jos va-
lios. Tačiau ji anksčiau ar vėliau susipranta ir sugeba nu-
simesti pančius. Žmonijos istorija vyksta pagal „žmogaus 
asmens ir tautų išsilaisvinimo ir apsisprendimo dėsnį“. 
Kalbama, kad J. Basanavičiui nesisekė politikoje, neįkūrė 
partijos, kurią troško matyti veikiant, tačiau minios jis ne-
sišalino ir neabejojo, kad tik pati tauta gali iškovoti savo 
teises, – tai parodė politinė Vilniaus Didžiojo seimo bran-
da. J. Basanavičius vedė mus tikro nešovinistinio tautiš-
kumo keliu, su kitomis tautomis kovojo tik tada, kai jos 
neteisėtai ir neteisingai gniaužė lietuvių tautos teises. Ir 
jo gyvenimas Vilniuje buvo kovos už lietuvių teises tęsi-
niu19. M. Krupavičius daktaro reikšmę lietuviams sulygino 
su žydų tautos pranašų. Pabrėžė, jog daktaras nesitenkino 
įvairių autorių veikalais apie Lietuvą, pats knaisiojosi po 
archyvus ir traukė iš ten visa, kas galima, garbingai praei-
čiai nušviesti. Iš Herodoto žinojo, kad Bulgarijoje gyveno 
trakų gentys ir norėjo iš arčiau susipažinti su jų senove bei 
praktiškai patirti bulgarų atgimimo kelius. Kokia galinga 
buvo Aušros įtaka, galima įsitikinti šiais laikais. J. Basana-
vičius kėlė lietuvių kalbos ir lietuviškos mokyklos reikalus 
ir nuosekliai plėtė tautinės veiklos programą nuo Didžiojo 
Vilniaus seimo iki Vasario 16-osios. Ir Vilniuje „krito, savo 
šventąjį tautos darbą dirbdamas“20.

Nepraleistinos dvi svarbios dvasiškių kalbos. Lietuvių 
atgimimo dainius Maironis Kauno katedroje gedulingą 
prakalbą pradėjo apie žaibo greitumu Lietuvą aplėkusią 
žinią, kad vienas geriausių tėvynės sūnų, visą gyvenimą 
ją karštai mylėjęs, tik ja kvėpavęs, su jos istorija sutapęs 
neatmezgamai, užmerkė akis Vilniuje. Poetui daktaras – 
vienas pirmųjų tautinio atgimimo žadintojų ir šulų, „mūsų 
švintančios aušros vadas“, tautinio romantizmo kūrėjas, 
„mūsų vadinamas tėvu ir patriarchu“. Kaip tikras mo-
tinos tėvynės sūnus, o ne samdinys už atlygį per visą 
gyvenimą iš rankų nepaleido knygos ir plunksnos. Visa 
širdimi daug mylėjo ir kentėjo dėl Lietuvos. Buvo tikintis 
katalikas, mokėjęs gerbti ir kitų religinius jausmus ir įsiti-
kinimus. Žvelgiant žmonių istorijos mastu, sulaukus Lie-
tuvos nepriklausomybės, patyrė laimę, garbingai atlikęs 
sau išsikeltą uždavinį. Laimingas ir todėl, kad, būdamas 
Vilniuje, tiesiogiai nepatyrė nelemtų partinių kovų Lietu-
voje. „Teilsės ramybėje!“21 Vilniuje vakare po laidotuvių J. 
Tumas labai gyvai ir pagauliai pasakojo apie „J. Basana-
vičių – lietuvių tautos simbolį“. Likęs Vilniuje, daktaras 
kiauras dienas sėdėjo savo kambarėlyje, retkarčiais kai ką 
nusirašydamas, o vakarais per draugijų posėdžius atidžiai 
klausydavosi kalbėtojų ir pabalsuodavo už išlaidų maži-
nimą. Pikti liežuviai plakė, kad be jo, nereikalingo, galima 
apsieiti. Romantikai išauklėjo J. Basanavičių, įkvėpė be-
kraštę meilę Lietuvai ir jos istorijai. Maskvos universitete 
jis „nesumodernėjo“, tik gavo progą dar labiau sutvirtėti 
kaip romantikas ir pagilinti istorines žinias. Aušrininkai 
nebuvo kokie palikuonys, o gyvi lietuvių visuomenės 
žmonės. Ir daktaras buvo „to laiko skaisčiuoju pirmeiviu, 
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ne atsilikėliu“. Iš romantizmo priemonių tautai kultūrinti 
pasijuokiama, bet trakologija – ne kas kita, kaip tautos kul-
tūros ištakų nukėlimas dviem tūkstančiais metų atgal. Išti-
kimai tarnavęs bulgarams, išliko gyvu lietuviu: „Dažnai jis 
jokiu raštu nesivaidino tėvynei arba palaikė su ja santykius 
berankiodamas jos folklorą ir beieškodamas jam leidėjų 
Amerikoje – vis dėlto paliko tėvynėje likusiems tautos dar-
bo, tautos kultūros, tautos geismų simbolis. Visi Lietuvo-
je, Rusijoje ar Lenkijoje esą lietuviai šviesuoliai meilingai 
kreipė savo sielų akis į aną Juodmario pajūrį, kur sėdi gera 
ar negera valia ten patekęs rinktinės sielos tautininkas. 
Nelaukė iš jo kovos obalsių, niekas nekvietė vadovauti – 
ir vis dėlto visi jį laikė kažkuo viršesniu už kitus, dažnai 
nežinodami kodėl, nes Basanavičius tebuvo simbolis. Visa, 
ką gera tautiečiai jungė su jo asmeniu, net gal savo turtais 
dabino jį, kad patiems būtų gražiau ir drąsiau dirbti, tu-
rint autoritetą. Ir Basanavičius buvo autoritetas, bendras 
tautos dalykams, ne kuriam specialiam dalykui spręsti. 
Jis vargo prakaitavo, besirinkdamas medžiagą savo tra-
kologijai: skelbė ją dalimis, žiūrėjo, kuo viskas pasibaigs. 
Mokslą ir jo metodus pažinusioji šviesuomenė nesutiko su 
galutinėmis Basanavičiaus išvadomis, dažnai šypsojos iš 
jo romantiško mokslingumo, vis dėlto autoriaus nepeikė, 
iš jo paties nesityčiojo; nesakė jo darbą esant bergždžią ir 
niekam nenaudingą. O ne! Šitais jo darbais šviesuomenė 
mito, įvertindama ne pasiektuosius rezultatus, bet dvasią, 
intenciją, kuria buvo rašoma: intenciją gryną, kilnią, ne 
sau ką nors turto ir garbės laimėti, bet Lietuvai. Ne mums, 
Viešpatie, ne mums, tik Tavo vardui tebūnie garbė. O jo 
dievaitė buvo – Lietuva.“ Daktaro nesėkmės politikoje – tai 
Apvaizdos ranka, saugojusi simbolį nuo suprastėjimo. Kur 
veikė kaip simbolis, ar rinkimuose į Rusijos Dūmą Kauno 
gubernijoje, kur lietuvių rinkikus sublokavo su žydais, ar 
Didžiajame Vilniaus seime pirmininkaudamas, atliko žy-
miausią vaidmenį. Simboliu liko ir LMD. Po 1918 m. ne-
parašė nė trumpiausio politinio straipsnelio, nepratarė nė 
vieno žodžio prieš kurį okupantą, bet tautiečiai jautė, kad 
iš visų labiausiai susisielojęs dėl Lietuvos likimo. Ir paga-
liau Vilniuje: „Antai, visi jį matydavo palangėje su knyga 
ar su plunksna. Paštininkas pro langą jam kišdavo kores-
pondenciją, lietuvis pro langą jam padavinėdavo ranką ir 
eidavo savais keliais. Basanavičius liko vis liko toje pačioje 
vietoje su savo mintimis ir sielvartais, su savo geismais ir 
žinojimu. Ir man visai natūralu rodos, kad iš šito tautinių 
jausmų kondensatoriaus ėjo ir ėjo neregimos srovės į visą 
Lietuvą, į visas jos kolonijas Amerikoje ir kitur ir sudari-
nėjo neregimą, bet vienodą patriotinę nuotaiką – „mes be 
Vilniaus nenurimsim!“ Nevažinėjo agituodamas, o buvo 
smarkiausias agitatorius už sujungimą jėga perplėšto kraš-
to. Lietuvių tauta okupuotame Vilniuje laikė savo įkaitą, 
savo patriarchą, savo simbolį.“22

Chemikas ir žurnalistas Andrius Rondomanskis, 
1922 m. ištremtas iš Vilniaus, Kauno Šančių skyriaus šau-
liams laidotuvių dieną kalbėjo apie visoms tautoms įgimtą 
savo vadų gailėjimą, seniau, kuriam nors mirus, sudegin-
davo visą turėtą turtą, kai kur ir tarnus, ar supildavo aukš-
tus pylimus. Baigęs universitetą, J. Basanavičius lankėsi 
Austrijoje, Vengrijoje ir kitur. Daugiausia įtakos daktarui 
turėjęs čekų pavyzdys. Kartu su K. Būga priėjo prie išva-
dų, kad suomiai iš lietuvių pasiskolino nemažai žodžių 
kaip tiltas, kirvis, perkūnas ir kitus, tad lietuvių būta kul-
tūringesnių. J. Basanavičius itin pamėgo tautosaką, kurią 
panaudojo ir Vilniaus lietuviškumo įrodymams pagrįsti. 
„Kas su juo pasikalbėdavo ar pasisveikindavo... kvėpte 
įkvėpdavo... tėvynės pamilimą.“23 Vasario 20 d. per minė-

jimą Ryto viešbutyje Klaipėdoje rašytojas Pranas Mašiotas 
pavadino daktarą vyru, atskleidusiu naują lapą Lietuvos 
istorijoje, o tai įmanoma tik turint idėją ir jos vykdytoją. 
J. Basanavičius turėjo tokią ir buvo pašauktas paleisti į gy-
venimą. Gimęs vietoje, kur Suvalkijos lygumos atsimuša 
į „kalnuotumus“ su piliakalniais ir kitom senovės lieka-
nom, išsinešė to krašto dvasią. „Visas jo gyvenimas buvo 
vienas rūpestis apie Lietuvą, Basanavičius ir mirdamas, 
turbūt, galvojo tik apie tai“24, – susijaudinęs baigė kalbėto-
jas. Minėjimo aprašyme Klaipėdos garse yra rašytojo kalbos 
vieta, kurioje spėjama, kad J. Basanavičius į šiltą Bulgariją 
išvyko ne dėl silpnos sveikatos, o kad galėtų laisvai ir ne-
trukdomas dirbti savo tautos labui25. Kauno universiteto 
rektorius M. Biržiška per kovo 27 d. universitete surengtą 
savojo garbės profesoriaus paminėjimą paskaitoje Dr. Ba
sanavičius kaip tautos atgimimo vadas apsiėjo be retorinių 
figūrų ar skambių frazių. Kalbėjo, jog, baigęs aukštuosius 
mokslus, išvyko į Bulgariją, nes jo asmenybė buvo per 
didelė, kad būtų likęs Rusijoje lankstytis prieš rusus ir iš-
sisukinėti meluodamas. Jokiai nelegaliai veiklai jo būdas 
netiko. Daktaro pranašumas buvo tas, kad sugebėjo daryti 
tai, ko reikia tautai, ir taip, kaip reikia. Pačios liaudies tie-
siogiai nesistengė paveikti, o pasitelkė tarpininkauti švie-
suomenę. Nedėjo pastangų sustabdyti Aušros žlugimą, nes 
jautė, kad savo darbą ji jau atlikusi. Toliau leidžiama būtų 
virtusi vienos srovės reiškėja, o tai J. Basanavičiui netiko. 
Grįžęs į Vilnių, rūpinosi ir politika. Didysis Vilniaus sei-
mas atmetė jo numatytą ramios krypties programą, bet 
neužsigavo ir nenustojo veikęs. Kuriant nepriklausomybę, 
lietuvių priešakyje laikėsi ne iš tradicijos, o dėl savo vei-
klumo. Ir reziumavo plačiai: „Mums jis yra didžiavyris, 
pasauliui žymus asmuo.“26
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Sigitas Geda, prisimindamas tuos, kurie užtarė, 
kai 1964–1965 metais kai kurių kolegų buvo tero-
rizuojamas, tarp jį rėmusiųjų mini ir Algimantą 

Baltakį. Tiesa, su „išlyga“: „vėliau ir „atsižadėjęs“, kaip 
šv. Petras.“

Sudėtingi kūrėjų santykiai. Apie tai labai atvirai 
yra pasakojęs ne tik Sigitas (Pirmiausia kraujas, o paskui 
žodžiai. – Klaipėdos rytas, Klaipėda, 1999; p. 7–20), bet ir 
Algimantas, taip pat ir apie Sigitą.

Beje, ir apie kitą Sigitą. Ypač aštriai apie pastarąjį, 
tuomet dar jauną poetą, labai bjauriai jį suniekinusį dien-
raštyje Lietuvos rytas.

Šitie nesmagūs dalykai nejučia iškilo šiandien, 
2016 m. lapkričio 12 d., per Vilniaus radiją klausantis 
pokalbio su S. P. Nesmagu, kai iš kultūros žmogaus lūpų 
viešai girdi tokius epitetus, kurie prasideda raide „š“. Šį-
kart jau plačiai pripažintas rašytojas juos taikė ne kuriam 
nors kolegai, o neseniai rinkimus laimėjusiems Lietuvos 
Respublikos Seimo nariams.

Praėjus keleriems metams, dar sykį atsiverčiau 
A. Baltakio dienoraščių knygą Gimiau pačiu laiku (Tyto 
alba, Vilnius, 2008). Viename jos puslapių Algimantas 
išgyvena, jog „tokio pikto straipsnio, kai vienas poetas 
kalba apie kitą“, dar nėra skaitęs. Tai užrašyta 1995 m. 
kovo 31 d.

Per porą dešimtmečių lyg ir niekas nepasikeitė. Nors 
ne... Per tą laiką užaugo nauja karta, kuri literatūrinėje 
spaudoje, daug nesusimąstydama, gali ir dėmesio ver-
tą kūrinį įvertinti: „Niekalas! Niekalas! Niekalas!“ (vis 
geriau negu „Šūdas! Šūdas! Šūdas!”). Ir pabandyk kokį 
A. J., kuris save laiko beveik kandidatu Nobelio premi-
jai, nutildyti ar panašiai įvertinti jo kūrybą. Visų pirma 
šitaip pasielgti neleis jo bičiuliai, valdantys kai kuriuos 
Lietuvos literatūrinius plotus, antra, jie spausdina tik sa
vus. Tik iš naujokės, dar ne visai sugadintos redaktorės, 
kuri tik ką pasirašė spaudai ir tokio lygio opusą: Nerei
kia manęs apkabinti, tai aš tave apkabinsiu, štai jau skečiasi 
mano kojos, lipu ant tavęs, gali tikėtis bent laiškelio: „Jūsų 
eilėraščių nepublikuosime, kadangi būsimi puslapiai jau 
suplanuoti į priekį. Norime priminti, kad dabar atsinau-
jinęs žurnalas savo turiniu yra kitoks nei buvo pastarai-
siais metais.“ Tiesa, jis pasirašytas redakcinės kolegijos. 
Kolegijos, kurioje nėra nė vieno rašytojo.

L e o n a s  P e l e c k i s - K a k t a v i č i u s

(Beveik) laimės kūdikio 
dienoraštis ir kt.
Iš rašomos esė, pokalbių, atklastų knygos „Algimantas Baltakis: gyvenimas – 
meno kūrinys“

Jei panašų laišką kuris nors Rašytojų sąjungos narys 
būtų gavęs sovietmečiu, šiandien būtų daug kalbų apie 
cenzūrą ir dar dievaižin ką.

Tokia įžanga gal ir nebūtina sklaidant kai kuriuos 
A. Baltakio beveik keturis dešimtmečius (1960–1997) ra-
šyto dienoraščio puslapius, betgi ir Algimantas ne šven-
tasis, be sparniukų, daug ko būta jo gyvenime. Todėl, kad 
dar labiau priartėtų poeto asmenybė, pabandykime įsi-
tikinti, jog dauguma jų sąžiningi, ne visi rašyti tikintis 
ateityje išvysti išspausdintus.

Pasirodo, ir jaunasis A. Baltakis nesutarė „su se-
niais“. 1960 m. liepos 19 d. įrašas liudija: „Tilvytis jau 
seniai pyksta ant manęs. <...> O dabar dar ir Baltušis pra-
dėjo pulti „tariamus novatorius“. <...> Pikčiau kalbant, 
negi jis nori, kad visi rašytų apie piemenis (nenoriu pri-
durti – ir piemenims).“

Tuomet Algimantui buvo trisdešimt. Tačiau jį, kaip 
poetą, Lietuva jau žinojo. Labiausiai išgarsino 1955–1957 
metais parašytas Velnio tiltas, kuris, ačiū Nepriklausomy-
bei, mokykliniuose vadovėliuose jau nenagrinėjamas, o 
šiais laikais išleistoje kūrybos rinktinėje – tik nedidelė 
ištrauka.

Iš to laikotarpio bene įsimintiniausias eilėraštis Aš 
tas, kuriam bus padaryta išimtis. Kiek čia jaunatviško po-
lėkio, tikėjimo, pasitikėjimo: Ir mano priešai bus garbingi 
visados, / Ir visados draugai paliks ištikimi. – / Aš tas, kuriam 
bus padaryta išimtis. Žinoma, vertinant iš laiko perspekty-
vos, tiek iš jo ir telieka – žalia jaunystė, įsitikinusi, jog ir 
jokia liga nepalies, ir kulka pro šalį lėks. Be deklaracijų 
ne kažin kas. Betgi ir laikas buvo ne tas, ir poetui tik dvi-
dešimt šešeri. Tačiau jis jau prieš metus buvo priimtas į 
Rašytojų sąjungą. Po to, kai pasirodė pirmasis eilėraščių 
rinkinys Lietučiui dulkiant.

O 1960-aisiais Algimantas jau Sąjungos sekretorius, 
ir tai pirmiausia E. Mieželaičio, tuometinio pirmininko, 
nuopelnas. Akivaizdu, kad pastarajam jo knygos Mano 
lakštingala (1956) aptarime pasisakęs A. Baltakis pasiro-
dė vertas dėmesio. Į jaunąjį kolegą ir anksčiau jau buvo 
atkreipęs dėmesį – kai porą metų vadovavo Vilniaus jau-
nųjų rašytojų sekcijai.

Algimanto visur pilna. Dalyvauja jaunųjų rašytojų 
seminare Maskvoje (kartu su Just. Marcinkevičiumi), po 
poros metų – kelionė su vyresniais kolegomis į Egiptą, 
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kur Aleksandrijos universitete susipažino su tuomet ten 
dirbusiu Algirdu Juliumi Greimu. Kuo ne laimės kūdi-
kis? Nesutrukdė net tokie biografijos faktai, kad tėvas ka-
lėjime, o keli artimi giminaičiai gyvena užatlantėje. Net 
SSRS rašytojų III suvažiavime E. Mieželaičio pagiriamas 
už protingus ir drąsius ieškojimus, o 1960 metais debiutuoja 
laikraštyje Литературная газета, tai – pirmieji A. Balta-
kio ir Just. Marcinkevičiaus eilėraščių vertimai.

1964 metų rudenį Algimantas jau žurnalo Pergalė 
vyriausiasis redaktorius.

A. Baltakis neslepia, kad tuos reikšmingus žings-
nius jam padėjo žengti E. Mieželaitis. Jis ir vieną iš trijų 
rekomendacijų, stojant į Sąjungą, parašė. Jei 1957-aisiais 
rašytame laiške dar kreipiasi „Drg. Baltaki“, po metų jau 
„Brangus Algimantai!“, o pabaigoje – „Bučiuoju Tave“, 
1960-aisiais – „Mielas Algi“ ir „Iki pasimatymo, bran-
gus Algi“, dar po poros metų – „Mano brangus Algi“. 
Daugiausia dėmesio tuose laiškuose skiriama, žinoma, 
kūrybai. Pavyzdžiui, prieš išvykdamas ilgesniam laikui 
į Maskvą, E. Mieželaitis praneša, jog kalbėjęs su leidyk-
los vadovu Jurgiu Tornau, kuris sutinka išleisti antrą 
papildytą Velnio tilto laidą. O iš Maskvos siunčia didelį 
eilėraščių pluoštą, kurį „taip nesinori... spausdinti, taip 
nesinori“, bet „pačiam spręsti pačiu griežčiausiu būdu“. 
O po trijų savaičių jau dėkoja, kad dedami eilėraščiai ir 
prideda: „Galėjote dar 2 įdėti.“

Po poros metų situacija kiek pasikeitė: „Pastaruoju 
metu Miežis kažkoks piktas, suirzęs, nepanašus į senąjį 
Mieželaitį.“ Pasak A. Baltakio, jeigu šis konfliktas ir to-
liau bręs, jis nieko gero neduos nei jam pačiam, nei jiems, 
„lyg ir jo bičiuliams“, nei literatūrai. Bandymas gesinti 
konfliktą nesėkmingas, todėl belieka galvoti, kad aršiau-
sias J. Baltušio oponentas „subaltušėjo“.

Būta ir pokalbių, ir gana sunkių, siekiant išsiaiškinti, 
kas ir kaip, ieškant modus vivendi. Skaitant, ką prieš pusę 
amžiaus savo sąsiuvinyje užrašė A. Baltakis, pirmiausia 

įvertini tai, kad Algimantas nenusileidžia, bando ginti ir 
Putiną, kurio naujausią knygą E. Mieželaitis vadina ma-
razmu, mirties adoracija, ir Romualdą Lankauską, nebi-
jodamas „tuščio“ rašytojo įvardinti talentingu, ir J. Aputį, 
kuris išdrįso E. Mieželaitį mokyti.

Bene labiausiai Algimantą jaudina bręstantis 
E. Mieželaičio ir Just. Marcinkevičiaus konfliktas. Bu-
vęs kurso draugas jau nė kiek ne prastesnis poetas už 
neseniai dar didžiausiu autoritetu buvusį E. Mieželaitį. 
Išaugo ir A. Maldonis. Nors ir labai ambicingas poetas 
E. Mieželaitis, ypač dabar, kai jam įteikta Lenino premi-
ja, trys muškietininkai jau turi savo kelią. Todėl A. Bal-
takis bevelija užrašyti: „Mieželaitis yra ir bus brangus 
žmogus, jaunystės mokytojas, bet tą mokyklą jaučiuosi 
užbaigęs. Dėkoju mokytojui, tačiau prasideda savaran-
kiškas gyvenimas.“

Iš tikrųjų tas savarankiškas gyvenimas prasidėjo ge-
rokai anksčiau, ne 1966-aisiais, kai užrašytos pastarosios 
eilutės. Tačiau tik tuomet iš esmės susimąstyta, kodėl 
„vien todėl, kad mokinys ima galvoti savo galva, turi 
nutrūkti geri mokytojo ir mokinio santykiai?“

Kol Rašytojų sąjungai vadovavo E. Mieželaitis, t. y. 
iki 1970-ųjų, dar visko būta. Nuo pačių artimiausių san-
tykių iki noro palikti redaktoriaus pareigas. Kai A. Bal-
takis, viešint rašytojams Moldavijoje, vyriausybiniame 
viešbutyje išgelbėjo dar neišsipagiriojusį E. Mieželaitį, 
rūkiusį lovoje ir ją uždegusį, jam juokais buvo net meda-
lis pažadėtas už gaisro gesinimą. O po kelių mėnesių – 
rimtas susikirtimas. Įskaudintas Algimantas rašo pareiš-
kimą, nes nenori dviprasmiškos padėties. Jam svarbu, 
kad su juo būtų skaitomasi ir nekaltinama dėl to, dėl ko 
nekaltas.

Regis, ir A. Baltakis bus persistengęs, išspausdinda-
mas Literatūroje ir mene straipsnį Kriterijai ne iš piršto lau
žiami, po kurio pasirodymo R. Lankauskas pasakė: „Ką, 
Algi, nori Ždanovą pralenkti?“ Taip Algimantas atseit 

Algimantui Baltakiui už esė Apie 
kraujo lašą, santarvę ir dar kai ką 
įteikiamas Varpų literatūrinės 
premijos laureato diplomas, 
2002, balandžio 23
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davęs „atkirtį įsismarkavusiems, ekstremistiškai nusitei-
kusiems „estetams“. Užtat E. Mieželaitis ne tik pagyrė, 
bet ir pabučiavo.

Vėlesniais metais su E. Mieželaičiu teko bendrauti 
jau kaip su Pergalės autorium ir kaip su bičiuliu. Išsau-
goti vyresniojo kolegos laiškai daug ką pasako: ir tai, 
kad A. Baltakis, kaip redaktorius, daug prisidėjo, kad 
pripažintas poetas būtų spausdinamas dažniau nei kiti 
ir, žinoma, be redagavimų, be kad ir labai nekaltų pasta-
bų. Nors kartais populiarusis autorius ir taip užbaigdavo 
savo laišką: „Ar dėsi? Ar spausdinsi?“ – tai tik elemen-
tarus mandagumas.

Vis dėlto ir anuometinis A. Baltakis ne sykį yra 
susimąstęs, kad E. Mieželaitis, kurdamas universalaus 
žmogaus paveikslą, nepajėgia įveikti egocentrizmo. Al-
gimantas bando pateisinti E. Mieželaičiui prikišamą dau-
giažodžiavimą „jau vien todėl, kad jis ieškojo ir rado 
būdą, kaip išplėsti lyrikos diapazoną, įveikti jos užda-
rumą ir... turėti galimybę daug rašyti, rašyti kasdien...“ 
Pasak A. Baltakio, posakis „Nerašyk, jeigu gali nerašy-
ti“ – didelis nesusipratimas, poetui labiau tinka kitas: 
„Rašyk, net jeigu negali rašyti.“ O palyginimas ganėti-
nai suprantamas: „Kas iš gero, gražaus balso, jeigu dai-
nininkas tyli?“

Pats Algimantas anuomet, aštunto dešimtmečio pra-
džioje, rašė tik priešokiais. Išimtis – Ariadnės siūlas, prie 
kurio dirbo kiek kitaip.

Keturiasdešimt penkerių sulaukęs, konstatuoja: lai-
kas bėga, žmonės keičiasi. Tokios mintys kyla, dalyvau-
jant K. Borutos jubiliejaus minėjime ir klausantis J. Bal-
tušio sveikinimo. Jis priminė ir skundą, kurį J. Baltušis 
buvo parašęs apie tą patį kolegą. „Šiandien pats J. Baltu-
šis pasidarė toks teisybės ieškotojas, kad kitą tokį sunku 

ir rasti“, – Algimantas bevelija tikėti, kad taip elgiamasi 
neatsitiktinai.

Kad J. Baltušio nepažinojome iki galo, jam esant 
gyvam, geriausias patvirtinimas Metų žurnale 2016 m. 
(Nr. 11, 12) ir 2017 m. (Nr. 2, 3, 4) išspausdintos jo dieno-
raščio ištraukos. Tai, kas paskelbta praėjus daugiau kaip 
ketvirčiui amžiaus, priverčia kitomis akimis pažvelgti į 
rašytoją, kurio knygas, atkūrus Nepriklausomybę, kai 
kas degino. Regis, ir A. Baltakis nepažinojo. Tiems, ku-
rie tų 1978 ir 1979 metais (!), taip pat kiek vėliau užra-
šytų J. Baltušio atsivėrimų sau neskaitė, kelios eilutės su-
simąstymui: „Kada nebebus karų? Kai Tarybų Sąjunga 
užgrobs visą pasaulį, ar ką? Ačiū už tokią taiką!..“ Ir dar: 
„Kiti laikai dabar, kitokia žmonių sąmonė – išblaivėjusi 
nuo realios gyvenimo tikrovės, nesuderinamai besiski-
riančios nuo visų viešai skelbiamų teorijų, tiksliau ta-
riant, nuo nesibaigiančių pliauškalų apie „laimėjimus“. 
Žmonės, kiek patyriau, nebetiki ne tiktai šitais pliauš-
kalais, bet ir komunistinėmis idėjomis, jų sąmonėje su-
siformavęs įsitikinimas, kad socializmas tai ne kas kita, 
o vargas, skurdas, beteisiškumas, nuolatinis nerimas dėl 
pastoviai gresiančių represijų, persekiojimų visiškai ne-
žinant už ką.“; „Pavargau mirtinai nuo dvigubo gyveni-
mo, kai vieną mąstai, o kitą kalbi žmonėms iš tribūnos, 
kai nebetenki moralinio potraukio rašyti, apskritai ką 
nors veikti, kai viskas atrodo beviltiškai nusmukę, suirę, 
rieda į prarają žmonių moralė, principai, pati valstybė, 
kiekvieną dieną trimituojanti apie savo pranašumą prieš 
visas kitas pasaulio valstybes.“

Gan netikėtas A. Baltakio atsivėrimas apie paskutinį 
pokalbį su K. Boruta, per kurį pastarasis ypač neigiamai 
atsiliepė apie S. Nėrį. Jaunesniajam kolegai taip ir nepa-
vyko įtikinti pašnekovo, kad šis klysta, nors anksčiau ir 

Algimantas Baltakis 
Rašytojų klube su savo 
Mūza Sigita Marija, 
2003, balandžio 18. 
A L G I M A N T O 
ŽI ŽI ŪN O  nuotraukos
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pats itin vertino jos poeziją. O kai nesutiko Pergalėje iš-
spausdinti perdirbtų Medinių stebuklų ištraukos, K. Boru-
tos dėka turėjo progą pajusti, „koks nedėkingas dalykas 
būti kitų kūrybos teisėju“.

A. Baltakio noras po poros dešimtmečių redaktoria-
vimo atsidėti tik rašymui iškart nepavyko, jam pažadėta 
per porą mėnesių surasti pamainą. Just. Marcinkevičiui 
griežtai atsisakius, Rašytojų sąjungos pirmininku tapo 
A. Maldonis. Pasak Algimanto, priėmus sprendimą atsi-
sakyti tarnybos, kažkiek jį sujaukė pastaroji aplinkybė – 
nelabai patogu savo artimą draugą palikti vos pradėjus 
eiti naujas pareigas, juo labiau, kad Sąjungoje susikaupę 
nemažai negerų dalykų. Betgi „bendram reikalui“ atiduo-
ta ganėtinai nemažai. Redakcijos bendruomenę pats subū-
rė, sunku bus be jos. Taip, kažkiek neramu dėl trokštamų 
permainų – o jeigu iš to sumanymo nieko doro neišeis?

Atsisveikino su Pergale 1976-ųjų vasarį.
Visgi laisvo menininko duona pasirodė skalsesnė, nei 

planavo.
Nors ir rašė, ir vertė, susidėjo kelios aplinkybės, ku-

rios pranašavo, jog vargu ar pragyvens tik iš kūrybos. 
Belaukiant, kada prasidės tikrasis „renesansas“, dar ir 
brangus bičiulis – dailininkas S. Krasauskas – mirė, su-
teikdamas ypatingų išgyvenimų ir ilgam išmušdamas iš 
vėžių. Netruko pajusti, kad ir santaupos baigiasi. O kai 
1978-ųjų pradžioje Sigitą ištiko infarktas, dėl kurio nema-
ža ir Algimanto kaltė (daug ir dažnai gėrė, netgi gydytis 
dėl šito teko), sugrįžo į redakciją.

Rašytojų sąjungos mėnraščio redaktoriaus parei-
gas vėl ėjo truputį daugiau kaip ketverius metus – iki 
1990 m. kovo 1 d.

Kodėl tas laikotarpis jo archyvuose beveik nemini-
mas, A. Baltakis nepaaiškina. Tik konstatuoja: „Apgailes-
tauju, kad šešetą metų (! – L. P.-K.) dienoraščio nerašiau.“ 
Tik jau ne pirmą sykį pasidžiaugia, kad, atėjus Sąjūdžiui, 
Pergalėje pasirodė A. Miškinio Psalmės, D. Grinkevičiūtės 
ir P. Vasinausko kūriniai, kad žurnalo tiražas pakilo iki 
35 000.

Nesinori tikėti, kad visais gyvenimo atvejais atlapa-
širdis A. Baltakis dėl kokių nors priežasčių tuos šešerius 
metus apibūdinančius įrašus būtų nutaręs užslaptinti.

Neužfiksavo popieriuje ir gan svarbaus savo gyve-
nimo įvykio – V. Sventicko monografijos Paskui pėsčią 
paukštį (Vaga, Vilnius, 1988). Jei dar bent metus jos auto-
rius būtų luktelėjęs, kai kurie puslapiai, be abejo, būtų 
nesulaukę skaitytojų, o dėl kai kurių akcentų būtų bent 
jau suabejota. O jau pastraipa, prasidedanti žodžiais 
„A. Baltakis – tvirtas komunistas“, šiandien visai išmu-
ša iš vėžių.

Kita vertus, 1990 m. gruodžio 11 d. savo dienoraštyje 
Algimantas tvirtina tebesąs komunistas. Šios dienos aki-
mis bene smagiausia ši ištrauka: „Kai nuvažiuoju į Kau-
ną, sesuo Nijolė pirmiausia klausia: Algi, ar jau padėjai 
partinį bilietą? O kodėl aš jį turėčiau padėti? – klausiu. 
Sesuo pagąsdina: bus pjaunami komunistai. Aš atšaunu: 
gal ir tu esi įsigijusi didelį peilį? Kai lankiausi paskutinį 
sykį, ji klausimą kiek pakeitė: ar jau padėjai partinį bi-
lietą kaip tavo geriausias draugas Justinas? Aš jai prane-
šu: ne tik nepadėjau, bet netgi buvau išrinktas delegatu 

į partijos suvažiavimą. „Jėzau Marija, kokia gėda mūsų 
familijai!“

Nebūtų, aišku, pacituotos ir kai kurios eilutės iš Vel
nio tilto, tinkančios nebent Grūto parko lyrikai. O ir apie 
patį Velnio tiltą būtų gėdijamasi rašyti taip, kaip 59–60 
puslapiuose V. Sventickas apibūdino poemos sukūrimo 
„visuomeninį ir literatūrinį foną“: „Velnio tilte atkuriama 
reali ginkluotos ideologijų kovos aplinka. Miškiniai su-
degina namus. Miesto komjaunuoliai vyksta į kaimą ko-
voti su banditais. Kaimą slegia siaubas ir nežinia. Žmo-
nės blaškosi, geria, nori stoti į kolūkius, bet bijo miškinių 
keršto. Girtauja ir kasdieninės įtampos išvarginti liaudies 
gynėjai, o buožės tuo metu plėšia sandėlį. Kartu su kom-
jaunuoliais lėbauja sąmyšio auka – pasileidusi išvežtų 
buožių dukra. Vaizduojamas lyrinis personažas nėra 
standartiškas herojus, žinomas iš ankstesnių kūrinių. Jis 
ištikimas socializmo idėjai, sparčiai bręstantis kovoto-
jas, bet išgyvena ir baimės, nevilties akimirkas, morali-
nes krizes, klysta, įsitikina, kaip naiviai ir supaprastin-
tai įsivaizdavo kolūkių steigimą. <...> Viskas vertinama 
iš aktyvaus kovos dalyvio pozicijų. Bet jo pasaulėžiūra 
dinamiška, besiformuojanti, taigi lyrinio personažo pa-
veikslas netiesiogiai parodo, kaip klydo, grūdinosi, ką 
patys išgyveno ir kodėl nevienodai veikė kitus jauni ko-
votojai su liaudies priešais.“ Prieš rašydamas Velnio tiltą, 
poetas „lankėsi kaimuose, kalbėjosi su žmonėmis, užsi-
rašinėjo pasakojimus apie miškinių siautėjimą ir kovą su 
jais.“ (p. 58) „Skaitytojus Velnio tiltas sujaudino visų pir-
ma dėl to, kad čia pirmą kartą plačiai ir atvirai kalbama 
apie pokario įvykius. <...> A. Baltakis, ryžtingai paneigęs 
tabu, grąžino savo skaitytojams tikėjimą literatūros išti-
kimybe gyvenimo tiesai.“ (p. 59)

Įsivaizduoju, kaip buvusiam tremtiniui V. Sventic-
kui nejauku buvo rašyti tokius žodžius.

Šitokiam kontekste liūdniausia girdėti, kad A. Bal-
takis viliasi, jog kada nors dar kartą bus išspausdintas 
Velnio tiltas, tiesa, su komentarais, paaiškinimais. Netgi 
perskaičius paaiškinimą, kad miškinių vardu niekuo ne-
kaltus žmones žudė stribai ir MGB-istai, poema teisin-
gesne netaps. Palinkėkim pamiršti tą kūrinį kaip blogą 
sapną. Jį perskaitęs, pasijunti nei šiaip, nei taip, tarsi pa-
žinotum visai ne tą Baltakį. Išliekamosios vertės turi tik 
atskiri tos poemos eilėraščiai, kompozitorių dėka virtę 
dainomis – Aš tolstu nuo tavęs, kaip tolsta laivas... Aš viską 
užmiršau... ir dar keli, kuriuose nėra nei stribų, nei ban-
ditais įvardijamų miškinių.

Ar tikrai reikėjo toje monografijoje tiek raudonų pusla-
pių, kad knyga būtų išleista? Ko gero, ne. Kita vertus, pats 
A. Baltakis iki Nepriklausomybės atkūrimo buvo ne tik 
užtarnautai pripažintas lyrikas. Ar kas nors įkyriai reikala-
vo poetą rašyti tiek daug „tarybinių“ eilėraščių? Regis, ne.

Atostogaujant Nidoje, Algimantas yra pasakojęs, 
jog, kraustantis iš vieno buto į kitą, keliems pažįsta-
miems siūlė atliekamą Pergalės žurnalų komplektą (buvo 
sukaupęs porą). Niekas nepanoro tokios dovanos, nes 
jau buvo nauji laikai. Akivaizdu, jog jau ne visomis pu-
blikacijomis, paskelbtomis žurnale, galima tikėti, ir dėl 
šito leidinys praranda didelę dalį vertės. Tas pats ir su 
ne viena dešimtim sovietmečiu išleistų knygų. Viename 
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Varpų vakare Vytautas Martinkus taip pasakė: „Dabar 
daug kas iš kolegų norėtų, kad jų kūrybinė biografija 
būtų prasidėjusi nuo 1990-ųjų.“

Beje, Paskui pėsčią paukštį jau ne kiekvienoje bibliote-
koje surasi. Ir ne todėl, kad toji knyga suskaityta. Tokias 
ir panašias šiais laikais pasistengta (stengiamasi) nura-
šyti. Neišsipildė V. Sventicko žodžiai: „Gali būti, kad 
mūsų liaudies sąmonė ir literatūros istorijos eiga Velnio 
tiltą visam laikui susies su Lietuvos pokario socialinių 
procesų supratimu ir taip įamžins A. Baltakio kūrybą.“ Ir 
ačiū Dievui. Užtat dėl poeto lyrinių dainų kritikas šimtu 
procentų teisus: „A. Baltakio eilėraščiai daug prisidėjo 
prie mūsų poezijos populiarumo.“ (p. 319)

Na, o įdomiausios monografijos eilutės, be abejo, 
apie poetą kaip žmogų – jo įpročius, tradicijas, keiste-
nybes, charakterį, „žanrines scenas“. Kaip viena garsi 
mokslininkė pasakytų, – tai, kas netinka mokslinei kny-
gai, o Mykolas Sluckis užginčytų: „Kam reikalingos kny-
gos, kurias perskaito trisdešimt skaitytojų?“

V. Sventickas gan iš arti ir ilgokai turėjo galimybę 
pažinti A. Baltakį, todėl nenuostabu, kad tai, kas jo pa-
stebėta ir užrašyta, gyva, tikra, įdomu. Be to, rašydamas 
monografiją, kalbėjosi apie kolegos charakterį ir dar-
bus su jo artimiausiais draugais Just. Marcinkevičiumi, 
A. Maldoniu, G. Kanovičiumi, Vytautu Rudoku.

O apie A. Baltakio kūrybą, jo eilėraštį, ko gero, ge-
riau nepasakysi, nei tai padarė V. Sventickas: „Pasakoji-
mo elementai, dramatiškos būsenos, intriguojančios situ-
acijos ir tokios pat kalbos struktūros, patrauklus vaizdas, 
ypatingi teksto ir potekstės santykiai, kurstantys skaity-
tojų smalsumą ir skatinantys jų aktyvumą (dalyvavimo 
efektas), įdomi poetinė kalba...“ (p. 181)

Dabar suprantu, kodėl per pirmą Bern. Brazdžionio 
viešnagę Lietuvoje Algimantas viešai atsiprašė svečio už 
Rašytojų sąjungoje ištartus negražius žodžius jo adresu. 
Atsiprašė lyg ir už kitus, bet gal ir pačiam buvo už ką?

Kadangi dalyvavau 1989 metų pavasarį vykusiuose 
susitikimuose su Bern. Brazdžioniu, po pusės amžiaus 
poetui sugrįžus į Lietuvą, ilgokai tyrinėjau nuotrauką 
dienoraščių knygos 89-ame puslapyje. Parašas po ja tei-
gia, kad 1969 m. gegužę joje nufotografuoti A. Baltakis, 
A. Maldonis, R. Kašauskas su Bern. Brazdžioniu svečiuo-
jasi pas V. Sirijos Girą. Akivaizdu, kad suklysta dviem 
dešimtmečiais. Imi ir pagalvoji: o jeigu tai būtų tiesa?

Naujieji laikai trims muškietininkams ypatingi kelerio-
pai. Just. Marcinkevičius ne tik buvo vienas iš Sąjūdžio tri-
būnų, bet ir po kurio laiko jį paliko. A. Maldonis Rašytojų 
sąjungos pirmininko pareigų atsisakė vidury kadencijos, 
o A. Baltakis redaktorystės – nelaukdamas suvažiavimo.

1990 metų gruodžio viduryje įvykusiame suvažiavi-
me nė vienas iš trijų muškietininkų nekalbėjo, o jam pasibai-
gus, Algimantas pasidžiaugė pagaliau neturįs jokių postų 
bei pareigybių. Tikras ar tariamas tas džiaugsmas įpratu-
siam prie kitokios kasdienybės, galima tik numanyti.

Varpams skirtame tekste, kurį A. Baltakis perspausdi-
no savo dienoraščių knygoje neva todėl, kad almanachą 
mažai kas skaito (nors tuo metu tiražas buvo didesnis 
už Metų) ir kad publikuojant padaryta daug korektūros 
klaidų (iš viso dvi), yra tokia „smarki“ eilutė, liudijan-
ti, kad A. Baltakis po 1991 metų sausio įvykių sudegino 
partinį bilietą. Tačiau dienoraščio įrašas (1991 m. sausio 
30 d.) skelbia ką kita: „Užsukau pas Algirdą Pocių, ku-
ris šiuo metu vadovauja LDDP Vilniaus miesto kultūros 
darbuotojų klubui ir įteikiau pareiškimą dėl išėjimo iš 
partijos. Grąžinau LKP nario bilietą, kurio, beje, taip ir ne
spėjo pakeisti LDDP nario bilietu (išskirta mano – L. P.-K.)“. 
Viena tiesa 96-ame puslapyje, kita – 397-ame.

Vis dėlto A. Baltakis – iš tų buvusiųjų, kuriais buvo 
galima pasitikėti. Viena rimta tai patvirtinanti rekomen-
dacija – A. Miškinio žodžiai, pasakyti dainininkui An-
tanui Kučingiui: „Nors Baltakis ir komunistas, prie jo 
galima kalbėti atvirai.“

Svečiuose pas Edvardą 
Jonušą, kuriam 
Algimantas Baltakis yra 
paskyręs eilėraštį Ant 
kopų, ant kapo (rinkinys 
Atodūsis); priekyje – 
Silvija Peleckienė 
ir Leonas Peleckis-
Kaktavičius, 2002, 
rugpjūtis
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Na, o iš 1991 metais užrašytų dienoraščio eilučių ne-
abejotinai teisingiausios šios: „Kai pamąstai, kiek žmo-
nių, netgi tavo bendraamžių, jau ir po Stalino mirties 
dar kentėjo nuo saugumo prievartos, imi suvokti, kad 
šitie žmonės turi teisę rūsčiau kalbėti ir apie mus. Nors 
ir mums nuo totalitarinio režimo gerokai kliuvo, bet tai, 
palyginti su anų žmonių likimais, vieni juokai...“ Jau 
tarsi visai kitas Baltakis, kai skaitai šias eilutes: „Mūsų 
Saulius irgi elgiasi vyriškai, budi prie AT, nors žino, kad 
čia gali ir žūti. Bijau dėl jo, bet ir didžiuojuosi sūnumi“; 
„Rašau straipsnį apie Juozo Kinderio knygą Šaltoji žemė 
Vorkuta. <...> Tai, kad šiuo (pučo – L. P.-K.) metu rašau to-
kio pobūdžio recenziją, man teikia moralinės stiprybės“; 
„Dar visiškai neseniai, prieš kelias dienas, vaidenosi, 
kad atskrenda stalinistinė naktis, o šiandien kaip niekad 
esam arti tikrosios nepriklausomybės.“

Dar viena atvirumo akimirka užfiksuota 1994 m. 
kovo 4 d.: „Vakar buvo užėjęs išgėręs Juozas Aputis. Iš 
pradžių bandė glėbesčiuotis, buvo man labai palankus, 
gyrė knygą (Atodūsį – L. P.-K.), bet... mano bičiulių sąs-
kaita. Sako, tave graužia sąžinė dėl tarybinės praeities, o 
Justo su Alfa – ne. Aš, žinoma, su juo nesutikau. Besigin-
čydami vėl susipykom. Tiesa, vieną mano „argumentą“ 
jis pripažino. Sakau, kuo anais laikais skyrėsi komunistas 
Baltakis nuo nekomunisto Vytauto Kubiliaus, su kuriuo 
į RS buvom priimti tuo pat metu? Gal tik tuo, kad Vyte-
lis didesnę algą nei aš gaudavo... Atrodo, Juozas Kubilių 
nelabai mėgsta.

Šiandien pasiginčijau ir su Alfa. Jis užsipuolė mano 
eilutes iš Atodūsio: „Už sodo vartų palikau / aš savo negar
bingą šlovę.“ Sako, ką gi blogo esi padaręs, kad šitaip 
sakai? Tais metais, kai rašiau tą eilėraštį, tikrai jaučiausi 
nejaukiai. Gal vietoj „negarbingą šlovę“ reikėjo pasaky-
ti (buvo toks variantas) – „vakarykštę ar trumpaamžę 
šlovę“?

Savigraužos Algimanto dienoraštyje nemažai. O 
kraustydamasis į naują butą ir negailestingai naikinda-
mas jau panaudotus rankraščius, šalia dar neišspausdin-
tų palieka ir „kompromatą“ – savo pasisakymus par-
tiniuose susirinkimuose, įvairiuose posėdžiuose: „Kas 
buvo, tas buvo. Gal ką rašysiu, galėsiu remtis autentiš-
ka medžiaga, be pagražinimų, savęs teisinimų.“ Tokį 
A. Baltakį galima gerbti.

Liūdnas įrašas apie naujus namus. Algimantas taip 
apibūdina turėtus ir naująjį – keturis butus kaip keturis 
metų laikus: pirmajame – Malonioji g. 13 – buvo jų šei-
mos pavasaris, antrajame – Antakalnio g. 8–19 – vasara, 
trečiajame – Mildos g. 31–5 – ruduo, o Sapiegos g. 5–24 
lemta sutikti žiemą.

Algimantui visada buvo brangūs ir gimtieji namai – 
Baltakių gryčia Strazdiškyje, kurios nebėra, Leliūnai, 
kurių garbei sudarė knygą. Kai Leliūnuose buvo mini-
mas tenykštės mokyklos 90-metis (1995 m. spalio 14 d.), 
A. Baltakiui teko garbė atidengti memorialinę lentą, kaip 
pirmojo mokyklos mokytojo A. Zarankos anūkui. Tąsyk 
labai gražiai prisimintas ir poeto motinos brolis J. Zaran-
ka, neeilinių gabumų žmogus, užatlantėje tapęs Bogotos 
universiteto profesoriumi. Įdomus akademiko K. Meš-
kausko pastebėjimas: „Tik Dievas gali žinoti tai, ko neži-

no Juozas Zaranka.“ Toje giminėje – net kelios iškilios as-
menybės. Algimanto talentai – tos pačios kraujo grupės.

Vertos dėmesio A. Baltakio mintys apie kailio keiti
mą. Ministrui pirmininkui Adolfui Šleževičiui jis repli-
kuoja (1995 m. spalio 23 d.): „Landsbergininkai mums 
priekaištauja, kad buvom LKP, o jūs – kad išėjome iš 
LDDP.“ Po akademiko Raimundo Rajecko atviro laiško 
Prezidentui, 1996 m. kovo 27 d. išspausdinto Respublikoje: 
„Bjaurios yra tokios staigios metamorfozės – kailio kei-
timai, jaučiant, kad senasis klanas gal pralaimės... Žino-
ma, keisti pažiūras niekas žmogui negali uždrausti, nes 
nesikeičia tik kvailiai. Bet neteko girdėti, kad nuodinga 
gyvatė, pakeitusi odą, virstų žalčiu...“ Ir dar: „Pastaruoju 
metu daugiausia šneka apie R. Rajecką, kuris įrodė, kad 
ir iš Anglijos, džentelmenų krašto, ne visi grįžta, išmokę 
džentelmeniškai elgtis...“

Kad, baigdamas universitetą, A. Baltakis diplominį 
darbą rašė apie J. Janonį, yra pasakojęs viešėdamas Šiau-
liuose. Įdomi pastaba, įrašyta 1996 m. balandžio 4 d.: „Iš 
šios dienos laikraščių tik vienintelis Lietuvos aidas (!) ne-
užmiršo paminėti Janonio šimtmečio. Netgi Diena, Tiesos 
palikuonė, nedrįso prisiminti savo laikraščio steigėjo! Na 
ir kiaulė tas Taraila!“

O Algimantas kažkodėl nepaminėjo to vienintelio 
teksto apie J. Janonį autoriaus. Man toji diena įsiminė dėl 
V. Sventicko pasakytų žodžių: „Gerą straipsnį parašei.“

A. Baltakiui svarbu, ką 1996 m. balandžio vidury-
je Vilniaus universitete kalbėjo Václavas Havelas, kaip 
žurnale Огонек šiais laikais apie dabartį rašo rusų di-
sidentas Josifas Brodskis. Iš pirmojo kalbos pasižymėjo 
reikšmingesnes frazes, o reziumuodamas pastebėjo, kad 
V. Hávelas neįžvelgia priklausymo savo tautai ir pilie-
tinių, bendražmogiškų principų prieštaros. Algimantui 
įsiminė Laimono Tapino patarimas mūsų politikams – 
prisikalti šią kalbą prie lovos ir kas rytą perskaityti. Na, 
o iš J. Brodskio išskyrė porą įsidėmėtinų vietų – apie ne-
pagarbą žmogaus žmogui ir tai, kad komunistinės siste-
mos dešimtmečiai „pagimdė vieną puikų dalyką: tam 
tikrą lygybės visuomenėje jauseną. Kad mes visi broliai 
skurde ir nelaimėje. Ir tai būtina išsaugoti.“ A. Baltakio 
komentaras: „Taigi ne visa praeityje bloga. Kai ką iš tų 
laikų privalome perimti.“

Beje, apie tai šnekučiuotasi ir su Just. Marcinkevičiu-
mi. Jis buvo tos pat nuomonės.

Kad Algimantas buvo toks, koks pavaizduotas Al-
gimanto Zurbos vaizdelyje (Respublikos priedas Julius, 
1996 m. gegužės 4 d.), ne naujiena. Vis dėlto tai –tik dar 
vienas patvirtinimas, kad Baltakis yra Baltakis:

„Suvažiavo į kolūkį Pirmyn prie Šiaulių rašytojai 
aptarti kaimo reikalų. Pusryčiai. Petkevičiui nelengva. 
Nueina pas valgyklos virėjas. Grįžta linksmesnis. „Nebi-
jokit, – praneša, – degtinės yra daug ir dideliais kiekiais.“

Tuo metu prie vieno stalo sėdi valdžia: iš Žemės 
ūkio ministerijos, partinė rajono galva, iš CK. Iš kažkur 
išnyra Baltakis. Pamato tą iš CK, prieš kelias savaites 
vanojusį Pergalės žurnalą. Baltakis artyn. Kaire ranka 
atsiremia į rajono partinės galvos pakaušį, dešinę kai-
šioja CK viršininko panosėn. Ir šaukia: „Niekas tavęs, 
šūdžiau, nebijo!“
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Sąjungos pirmininkas Maldonis atsisuka į vairuotoją 
Tadą. „Žinai, ką daryti?“

„Šikniai, niekas jūsų nebijo!“ – po kelių akimirkų dar 
šaukia Baltakis. Bet jau iš mašinos. „Volga“ suriaumoja 
ir šoka į kelią Vilniaus pusėn.“

Tas smagus prisiminimas priminė kitą kiek panašią 
istoriją, kurią savo knygoje Lyra ant gluosnio (Aidai, Vil-
nius, 1998) yra užrašęs Jonas Juškaitis (p. 105–106):

„Algimantas Baltakis. Jis nebuvo koks piktybinis, 
kaip gali atrodyti iš dažno pavardės minėjimo. Jis buvo 
nuoširdus ir prasitardavo, ką daro piktybiniai tyleniai, to-
dėl už liežuvio nevaldymą jam ir kliūna iš visų pusių. Ne-
užmirštamas man 1973 m. Poezijos pavasaris. Sumaniau 
nors kartą važiuoti. Kaune skaityti neleido. Laureatas 
buvo Paulius Širvys, tad ir pats pavasaris audringas, o lai-
kas liūdnas, Romo Kalantos susideginimo metinės. Poetų 
grupėse kone visi partiniai, tik po vieną kitą tokių kaip 
aš, vadovai iš Centro Komiteto. Vilkaviškyje ir Alytuje 
paskaičiau po du eilėraščius. Litfondas nupirko Širviui 
kostiumą ir saugojo, kad „nepragertų su Granausku“. 
Petras Keidošius ir Vilija Šulcaitė visą kelią malė į smul-
kius miltus „proletarę vaidinančią buožę“ Salomėją Nėrį, 
o Širvį teko gaudyti po Kauną. Laipiodamas iš aukšto į 
aukštą po Nėries „namelį“, kartojau mintyse jos žodžius 
„Koks audringas pavasaris šis“. Baltakis tada negerdavo, 
bet Vilkaviškyje kažkodėl neišlaikė ir paėmė vieną kitą 
stiklelį „prakalbai pasakyti“, klausydamasis, kaip mykia 
pataikaudami partkomui vaišinami poetai. Prie jo pri-
statytą (tildyti) grupės vadovą Joną Bielinį viena ranka 
pasikišo po pažastimi, kita užčiaupė burną, tarybinius ei-
liavimus sumaišė į košę ir apgailestavo, kad jam nuo pat 
pradžių buvę pavesta žlugdyti mane. Tiesa esanti tokia, o 
visi laukia, kad jis skaitytų šįvakar Vilniuje savąjį niekalą 
Leninas Vilniuje, tegu nesitiki, gana. Keidošius lakstė, šū-
kaudamas, kad pavesta jam stebėti ir saugoti nuo galimų 
provokacijų „visai kitus“ (kiek supratau, mane), o dabar 

„savi“ tiek pridarė, jog „tegu velniai“. Bielinis ir prausė, 
ir šnekino, kad tik skaitytų tą eilėraštį, nes Vilniuje „bus 
ideologinė katastrofa“. Bet Alytuje Baltakis nusigėrė ar 
suvaidino nusigėrusį ir neišlipo iš automobilio. Baisu 
buvo, kai po vakaro valgant partijos sekretorius paklau-
sė propagitacijos skyriaus vedėjos „ar ekscesų nebuvo?“ 
Taip garsiai, jog ši net sudavė ranka, bet vis tiek girdėjosi 
„iš kurios pusės?“, „iš mūsų“. Važiuojant į Vilnių, Balta-
kis atgijo – „šlamšto Leninas Vilniuje šįvakar nebus“. Bai-
giamajame vakare nedalyvavau, žiūrėjau per televizorių, 
vien dėl Baltakio. Tikrai, jis neskaitė. Bet nagi reikėjo kokį 
„žodelį“ man ištarti. Tylėdavau neišprovokuojamas.

Teko dalyvauti susirinkime, kur buvo kalbama, kad 
Lietuvoje gali palikti keli tūkstančiai gerai paruoštų KGB 
buvusių karininkų. Gaila, kad net rimti poetai šiandien 
visai nesusigaudę pasiduoda bulvarinio lygio nesąmo-
nėms, gal nesuprasdami, kad reikalingi ne jie, o jų iracio-
nalumas. O kad Baltakis žino siaubą apie Lietuvą, turi 
galvą, supranta poeziją, savo paties tragišką padėtį, nie-
kada neabejojau.“

Kad anais laikais ne viską darė taip, kaip derėjo, at-
ėjus naujiems laikams, A. Baltakis ne sykį apgailestavo. 
Pavyzdžiui, skaitydamas Arvydo Juozaičio knygą Tė
vas Stanislovas, į dienoraštį 1996 m. gegužės 13 d. įrašė 
tokius žodžius: „Apgailestauju, kad neteko iš arčiau, 
nuodugniau susipažinti su Tėvu Stanislovu, ypač kai 
jis dar gyveno Paberžėje. Kiek daug mano pažįstamų 
gerbiamų žmonių dar anais laikais jį lankė, o aš – ne-
drįsau, nors apie Tėvą Stanislovą, kaip apie unikalią 
asmenybę, girdėjau visokiausių pasakojimų. Mea culpa! 
Man, Redaktoriui, partijos nariui, nederėjo bičiuliautis 
su „įtartinu“ kunigu, aš ir pasidaviau savo aplinkos ru-
tinai. Dabar man dėl to gėda (išskirta mano – L. P.-K.).“

Kai Dotnuvos vienuolyne su Laimonu Noreika lan-
kėsi 1994-aisiais, Tėvas Stanislovas jį vadino Algimantė-
liu. Po to A. Baltakis nusiuntė jam savo Atodūsį.

Dar vienas kolegų 
iš pirmojo korpuso 
susitikimas Urbo 
kalne: Leonas Peleckis-
Kaktavičius, Grigorijus 
Kanovičius, Algimantas 
Baltakis, 2002, 
rugpjūtis. S I G I T O S 
M . B A L T A K I E N ĖS  
nuotraukos
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Algimantas pasidžiaugia, kad knygoje įdėtas pa-
mokslas Visuotinis vienuolynas iš esmės sutampa su jo 
rašomu eilėraščių ciklu Vienuolynas. Kai kurie žodžiai 
tarsi jam skirti („amžinybės prieangis – senatvė – tai ir 
yra visuotinis visų žmonių vienuolynas“).

Gan įdomūs, išskirtiniai A. Baltakio pasvarstymai, 
užrašyti ankstų 1996 m. liepos 14-osios, sekmadienio, 
rytą apie jų, trijų muškietininkų, individualybes: „Sche-
matiškai tas lyginimas būtų toks: Justinas – jo svar-
biausioji tema – Lietuvos istorija ir dabartis; Alfonsas – 
Dzūkijos kaimo poetizavimas; man liko privatus asmens 
gyvenimas (išskirta mano – L. P.-K.). Stiliaus skirtumai – 
Justinas linkęs į aukštas gaidas, patetiką, Alfa – metafo-
rišką vaizdų pynę, man svarbiausia – intonacija, vengiu me
taforų (išskirta mano – L. P.-K.). Žinoma, tai – tik bendra 
charakteristika, kiekvienas iš mūsų esame rašę ir kitokiu 
stilium. Įdomu, kad Justinas vertė jam gal svetimiausią 
poetą Sergejų Jeseniną, o aš – irgi man svetimą Aleksan-
drą Bloką. Alfa, atrodo, vertimams rinkosi sau artimus 
poetus. Išimtis – gal Imantas Zieduonis, su kuriuo Alfa 
turėjo daug vargo.

Taigi, priklausydami tai pačiai kartai, turėjome kiekvienas 
ieškoti savo nišos (išskirta mano – L. P.-K.). Iš mūsų triju-
lės, be abejo, pats garsiausias – Justinas, nors nemanau, 
kad Alfa už jį mažiau talentingas. Jis tik mažiau popu-
liarus. Nesijaučiu greta savo bičiulių esąs smarkiai menkesnis 
(išskirta mano – L. P.-K.). Tik, žinoma, prisipažįstu, kad 
iš savo bičiulių esu labiausiai atidavęs duoklę alkoholiui, 
bohemai. Dabar, keliolika metų būdamas visišku absti-
nentu, galiu ramiai konstatuoti šią savo ydą... Yra ir dar 
tokie skirtumai: kritikai iki šiol, teisingiau iki prieš keletą 
metų surengto puolimo, Justiną garbino; Alfonso, kaip 
RS pirmininko, tik privengė. O aš kritikams visados buvau 
dėkingas taikinys, tuo labiau, kad ir pats pašaipiai žvelgiau į 
savo personą, nesaugojau savo reputacijos. Todėl ir kritikai 
manęs niekados nesivaržė, galėjo apie mane kalbėti, ką tik no
rėjo (išskirta mano – L. P.-K.).“

Įdomus poeto prisipažinimas (1996 m. lapkričio 
5 d.): viena savo dvasios dalimi esąs katalikas, kita – pro-
testantas, dar kita – pagonis, gamtos garbintojas, na, o 
ketvirtąja – laisvamanis, tačiau ne ateistas. Jei nėra prie-
vartaujamas, gerai jaučiasi su visais. Žodžiu – ekumeni-
nės idėjos žmogus.

Po trijų dienų – dar kelios įsidėmėtinos eilutės. Su 
Just. Marcinkevičiumi užėjus kalbai apie trioletus, kole-
ga pasakė, kad jam jie svetimi, „formalistiniai“. Tuomet 
Algimantas tarsi juokais paaiškino, jog kūryboje remiasi 
dviem principais. Atsiradus minčiai, sumanymui, ieškąs 
formos turiniui. Dar ir vaizduotę pasitelkė: jam svarbu į 
kokį indą vyną supilti, kad šis patraukliau atrodytų. O 
antrasis principas – kai turi išvaizdų indą, ieškai, ką į jį 
būtų galima supilti. Tokiu atveju jau forma ieško turinio.

Tarp sektinų A. Baltakio įpročių – knygų, padariu-
sių didelį įspūdį, konspektavimas, tiksliau, labiausiai 
patikusių citatų persirašymas. Pavyzdžiui, tokių kaip 
Czesławo Miłoszo Ulro žemė (net dvidešimt dienoraščio 
puslapių tam paskiriama). Poetas prisipažįsta sau, kad 
nieko reikšmingesnio pastaraisiais metais nėra skaitęs. 
Neatsitiktinai visa antroji 1996 metų Kalėdų diena pra-
leista konspektuojant tą knygą. O štai ir paties A. Balta-
kio išvada: „Jo pagrindinė mintis, kad ryšys su žmonių 
bendruomene, su artimaisiais yra vertybė, man rodosi 
esanti labai svarbi mūsų pasaulyje, kurį baigia sugraužti 
nihilizmo kirminas.“

Vėl įdomus prisipažinimas (1996 m. gruodžio 28 d.): 
poetas esąs iš tų, kurie negali rimtai dirbti kelių darbų 
vienu metu. Netgi skaitant įdomią knygą, mūzos laukia 
savo eilės. Užtat, kai jos prabyla, jaučiasi kaip apdujęs, 
net spaudos tokiom dienom neskaito. O tą stebuklingą 
kūrybos procesą įvardija, kaip ir dera XX a. pabaigos 
žmogui, prisijungimu prie „dangiškojo kompiuterio“.

A. Baltakis ne viename puslapyje išgyvena, kad li-
teratūrinėje spaudoje vyrauja vienos krypties diktatas, 
kad keli autoriai nuosekliai varo savo grupės „liniją“. 

Atsisveikinimo 
vakarienė: Leonas 
Peleckis-Kaktavičius, 
Silvija Peleckienė, Sigita 
Marija Baltakienė, 
Algimantas Baltakis, 
Olga Kanovičienė, 
Grigorijus Kanovičius, 
2002, rugpjūtis. P E T R O 
P A L I L I O N I O  nuotrauka
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Jaudinasi Lietuvos ryte perskaitęs „nei šiokią, nei tokią 
recenziją“, skirtą naujai A. Maldonio knygai Mūs baltas 
ratas: „Užuot bandęs suvokti autoriaus intencijas ir pa-
nagrinėjęs, kaip autoriui jas sekėsi įkūnyti, recenzentas 
rašo poetui pažymius: čia geresnį, čia blogesnį.“ Kai 
R. G., apžvelgęs žurnale Vilnius išspausdintus A. Balta-
kio eilėraščių vertimus, pastebi, jog „kartais tekstus kiek 
gadina pavojingas priartėjimas prie banalybės ir pateti-
kos valdų“, poetas prisipažįsta (1997 m. sausio 5 d.) ir 
pats nesąs iki galo patenkintas tais vertimais, tačiau ir 
prideda: „Tik man kartais atrodo (sprendžiu ir iš recen-
zijų apie Justo ar Alfos knygas), jog jaunesniosios kar-
tos literatai banalybe laiko kiekvieną paprastesnę mintį, 
o patetika – emocingumą. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad 
yra tiesų, kurias kiekviena karta turi pakartoti savo bal-
su. <...> Nejaugi mes esam paskutinė karta, nesigėdijusi 
emocijų, plaukiančių iš širdies?!“

Yra A. Baltakio dienoraštyje (1991 m. liepos 5 d.) ke-
lios labai nebaltakiškos eilutės, skirtos Sauliui Šalteniui: 
„Daugiau su šiuo žmogum neturėsiu jokių reikalų, jis 
man miręs.“ Tai – dėl pokalbio, suorganizuoto Šiaurės 
Atėnuose prieš Just. Marcinkevičių, kuriame dalyvavo To-
mas Venclova ir Aleksandras Štromas, dėl pasikėsinimo 
į du šventus dalykus – rašytojo garbę ir jo talentą. Gin-
damas draugą, Algimantas išspausdino atvirą laišką. O 
praėjus beveik šešeriems metams (1997 m. vasario 2 d.) – 
jau visai kita situacija: „Prie mūsų senojo namo sutikau 
naująjį Kultūros ministrą Saulių Šaltenį. Jis šypsodamasis 
pranešė: man paskirta valstybinė stipendija. Sakau, aš juk 
nieko neprašiau, gaunu neblogą pensiją. Saulius ir sako: 
nebus pinigų per daug. Atsakiau, žinoma, nebus. Ir net 
užmiršau padėkoti.

Taigi vėl paradoksas: mane, buvusį redaktorių, „no-
menklatūrininką“ (aš savęs tokiu nelaikau, buvau litera-
tūros darbininkas), LKP narį (dabar – nepartinį), „pager-
bė“ dešiniųjų valdžia.“

Apie pastarąjį įvykį Algimantas yra pasakojęs atos-
togaujant Nidoje. Tiesa, tuomet spalvos buvo lyg ir tirš-
tesnės: gatvėje pamatęs A. Baltakį, S. Šaltenis išlipo iš 
automobilio ir pasakė, jog paskyręs stipendiją. O Algi-
mantas grubokai atsakęs: „Aš jos neprašiau.“ Atseit, va-
žiuok, kur važiavai.

„Neliko botago, neliko ir pyrago“, – ne sykį iš Al-
gimanto lūpų teko išgirsti. Ar tikrai dažnai tas botagas 
nulemdavo, koks bus naujas A. Baltakio kūrinys? Kažin. 
Turbūt kur kas dažniau eilės atsirasdavo laisva valia. Ne 
lageryje gi rašytos. Ne tokiom sąlygom, kokiom, pavyz-
džiui, rašė A. Miškinis.

Honorarai sovietmečiu buvo dideli. Alf. Bieliauskas 
savo raštuose yra ir konkrečius skaičius paskelbęs. Ap-
stulbsti juos pamatęs. Neatsitiktinai, gavus už knygą at-
lygį, buvo galima ir pas kolegas į Maskvą ar Leningradą 
savaitgaliui vyno taurei nuskristi.

Tokios mintys kyla perskaičius dienoraštyje (1997 m. 
balandžio 23 d.) šias eilutes: „Atsiėmiau iš Literatūros ir 
meno honorarą. Už 13 eilėraščių gavau 60 Lt, vadinas, 
už eilėraštį po 4,61 Lt. Žinoma, tai yra pasityčiojimas iš 
mūsų darbo.“

Gilinantis į A. Baltakio gyvenimą ir kūrybą, knygy-
nuose pasirodė dar viena knyga apie vieną iš trijų muš
kietininkų – Just. Marcinkevičių. Tai – Vytauto Povilo 
Andriukaičio eseistikos knyga Justino Marcinkevičiaus lai
kas (Santara, Kaunas, 2016). Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo Akto signataras, poeto bendražygis, pristatant 
ją spaudoje (Respublika, 2016 m. gruodžio 16 d.) pasakė 
gana netikėtus žodžius, kuriuos derėtų įsidėmėti, nors 
toli gražu ne visi su jais sutiks:

„Viešai sakau: Tarybų Lietuva buvo. Mačiau joje 
daugybę fariziejų, veidmainių, prisitaikėlių, karjeristų. 
Dogmatikų mačiau. Bet aš mačiau Tarybų Lietuvą ir su 
nuostabiais žmonėmis. Jie tikėjo žmogišku demokrati-
nio socializmo veidu. Mačiau tūkstančius tokių žmonių. 
Aš ir dabar matau jų pastatytus paminklus Maironiui – 
Kaune, Čiurlioniui – Druskininkuose, Adomui Micke-
vičiui – Vilniuje. Gerai, kad Lietuvos „chunveibinai“ jų 
dar nenugriovė, – bent šie paminklai jauniausiajai, o ir 
būsimoms mūsų kartoms galės savimi liudyti, kad ne 
viskas, kas buvo tuomet, buvo vien juoda. Nes, pavyz-
džiui, net mokyklų vadovėliuose jokios kitokios alterna-
tyvos šiandien nėra... Juose nebeliko didžiausių ir ryš-
kiausių mūsų kultūros sluoksnių. Argi Janonio nebuvo? 
Montvilos nebuvo? Ar tik Aistis ir Maironis buvo? Visko 
buvo. Tai ir parodykime visą paletę. Leiskime vaikams 
matyti ją visą. Kad bent jie nespjaudytų ant mano Tary-
bų Lietuvos. Kad užaugtų kitokio diskurso žmonės nei 
didelė dalis jų tėvų, kuriuos jau suspėjo ideologiškai 
suluošinti tokie vadovėliai ir tokie jų rašytojai istorikai, 
viską maunantys ant to paties istorijos kurpalio kaip ir 
anuomet: viskas, kas buvo, – juoda, viskas, kas yra šian-
dien, – balta.“

O štai ir žodžiai apie Just. Marcinkevičių (jie, ko 
gero, tiktų ir A. Baltakiui), kuriuos ne taip paprasta 
užginčyti: „Jo neįmanoma supurvinti. Ne-į-ma-no-ma! 
Netgi bandant įgelti, kad jis kai ką rašė norėdamas būti 
spausdinamas ar net įtikti. Bandant teigti, kad tuo metu 
kiti, nenorėdami įsiteikti, neviešino savo kūrybos, „rašė 
į stalčių“. Tai atverkite pagaliau tuos „stalčius“, parody-
kite tą brandžią slaptą kūrybą. Tai spausdinkitės! Tik, 
pasirodo, tų stalčių būta ne tiek jau daug.“

Ir dar: „Nepulkime pernelyg kategoriškai garbinti 
visko, kas yra kapitalizme. Ir socializme būta gerų daly-
kų... Tai ne mano žodžiai. Taip kalbėjo popiežius Jonas 
Paulius.“

Po tokių žodžių ir A. Baltakio „tarybiniai“ eilėraščiai 
lyg ir nebe tokie baisūs. Tačiau atsivertus poeto Rinktinių 
raštų (Vaga, Vilnius, 1983) dvitomį, vis dėlto norisi juos 
praleisti. Juo labiau, kad tokių, kurie iš tikrųjų jaudina, 
kurie tikri, – dauguma.

Labiausiai A. Baltakis žavi, kai išsitaria, jog pasiilgęs 
eilėraščių rašymo. Ne sykį įvairiomis progomis prisipa-
žinta, kad vakar ar tik ką parašytam eilėraščiui ieškoti 
naujos išraiškos, jį taisyti, krapštytis prie naujo kūrinio – 
geriausia, kas gali nutikti. Ir dar: kūrybinis procesas jo-
kiu būdu neturįs tapti rutina, eilėraščiui privalu išlikti 
švente, tegu ir nedidele.
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Ž Y G E I V Y S T Ė
Kalnai panardina žmogų į šalį ypatingų pojūčių, kurie, 
užvaldę sąmonę, ištrina lygumų kasdienybės rūpesčius. 
Prasideda naujos egzistencijos etapas, reikšmingas dva-
siškai pasiruošusiam asmeniui eiti nauju pažinimo keliu. 
Žinau gerai, kalnai kaip ir vandenynų, dangaus erdvių 
stichijos nuolat vilioja smalsius, intelektualiai turinin-
gus individus, negalinčius tenkintis patogiu gyvenimu, 
įprastu miestiečiui.

Taip pat žinau, Algimantas Jucevičius – kalnų sti-
chijos žmogus, sugrįžtantis į urbanizuotą erdvę, kad 
pakviestų mus į kitų vertybių pasaulį, be kurio jis neįsi-
vaizduotų savo, kaip piliečio, patrioto ir bendraminčių 
bičiulio, egzistencijos. Jo orios veiklos, paremtos kilniais 
tikslais, pobūdis jau yra įvardytas žygeivystės terminu. 
Kai kalbame apie žygeivystę, turime galvoje suplanuotą 
ėjimą gamtoje ir kopimą, naudojantis alpinizmo techni-
kos elementais; ši pažintinė veikla, išreikšta kaip grum-
tis su gamtos stichijomis, iš esmės skiriasi nuo turizmo, 
skirto komercinei išlepusios publikos pramogai. Žygei-
vystės reiškinys, apėmęs didelį būrį bendraminčių, su-
siformavo Lietuvoje kaip Jucevičiaus veiklos rezultatas, 
kuris tapo reikšminga viso jo gyvenimo dalimi. Mąstant 
plačiau, reiktų pridurti, kad žygeivystę, kaip ieškan-
čiųjų gyvenimo esmės teorinius pradmenis, brandino 
iškilus mūsų mąstytojas Vydūnas, o keliautojas Algi-
mantas Jucevičius ir Nepriklausomybės Akto signataras 
Gediminas Ilgūnas jau drąsiai žengė tvirtus žingsnius 
šia kryptimi.

Apibendrindami ir remdamiesi patyrimu, pamėgin-
kime suformuluoti sąvokos apibūdinimą. Manau, galiu 
pasiūlyti sąlyginį apibrėžimą: žygeivystė – tai fizinio bei 
dvasinio sveikatingumo ir visuomenės ugdymo programa, su
kurta ir vykdoma asmeninės iniciatyvos būdu; jos tikslas: pa
žinti pasaulio ir gimtojo krašto įvairovę, jų istoriją, taip pat ug
dyti valią, fizines ir dvasines galias, žygio žavesio ir bendrystės 
pajautą. Ši rašytinė sąvokos turinio išraiška kilo analizuo-
jant aktyvią Algimanto Jucevičiaus veiklą ir jos ištakas.

Paminėjau Vydūną. Matyt, derėtų apie tai tarti dar 
kelis žodžius, praplečiančius teiginio turinį. Atkreipsiu 
dėmesį į Vydūno išminties lobyne glūdinčią mintį, tei-
giančią, kad žmogaus dvasinės galios aktyvumas ryškėja 

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

Algimantas Jucevičius – 
garbingos elgsenos 

ir tvirto žodžio riteris

jam išsivaduojant iš materijos (daiktų, turto) nelaisvės. 
Žmogus tobulėja dirbdamas nuoširdžiai, atsidėjęs, be sa-
vanaudiškų ketinimų. Nesunku pastebėti, kad žygeivys-
tė, jos principai ir propaguojama bendrystės etika kreipia 
žmogų mūsų išminčiaus nuostatų link.

K R Y P T I S   –  K A L N Ų  S T I C H I J A
Smalsus berniūkštis, Kauno moksleivis Algimantas Juce-
vičius (g. 1942), užsimetęs kuprinę su žygio reikmenimis, 
patraukė gimtinės laukais pėstute ar sėdęs ant dviračio. 
Jam viskas buvo įdomu – augmenija, slėniai ir gauburiai, 
piliakalniai ir alkos, ir kapinaitės su pasvirusiais kryžiais. 
Jis mokėjo suburti bendraamžius. Sulaukęs šešiolikos, 
patraukė į Karpatus. Po metų – Karelija ir Altajaus aukš-
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tumos. Nuo tada prasidėjo spartus žygeivio brendimas, 
vystėsi jo gebėjimas vadovauti kelionių entuziastų bū-
riui, organizuoti plačių užmojų renginius. Permainingos 
ir dažnai klastingos gamtos prieglobstyje kaupėsi patir-
tis, gilėjo kultūros ir žmogaus egzistencijos vertybių pa-
jauta. Šiandien, kai Algimanto biografijoje įrašyta pusės 
amžiaus žygių istorija, bylojanti apie jo pažintines klajo-
nes gimtajame krašte, apie takus, vedančius į Kaukazo, 
Pamyro, Tian Šanio kalnų perėjas, keteras ir viršūnes. 
Keblu šiandien nuosekliai kalbėti apie jo kalnų epopėjas, 
apie visuomet sumaniai ir saugiai atliktus žygius.

Pastarąją pastabą reiktų paaiškinti. Reikalas tas, kad 
Algimantas pasižymi ryškiu atsakomybės bruožu. Gal-
būt tai prigimties dovana, kurią puoselėjo ir brandino 
žygeiviška patirtis ir humanistinė pasaulėjauta. Jis nie-
kad nesielgia lengvabūdiškai, atidžiai studijuoja būsi-
mo žygio maršrutą, rūpestingai apskaičiuoja ir parenka 
reikalingus išteklius: maistą, kopimų instrumentarijų, 
numato galimus nutikimus; trumpai tariant – paruošia 
žygio taktiką ir strategiją. Tai pagrindiniai veiksniai, nu-
lėmę Algimanto renginių sėkmę.

PA G A R B A  I S T O R I J A I
Man, Pirmosios Lietuvos alpinistų ekspedicijos (1964) į 
Pamyro aukštumų viršūnes dalyviui, svarbu tai, kad Al-
gimantas Jucevičius su derama pagarba tęsia to įvykio, 
įamžinusio Lietuvos, Čiurlionio ir Donelaičio vardus, pa-
gerbimą; tai jis daro ne tik suruošdamas sukaktuvinius 
paminėjimus, bet – o tai svarbiausia – veda jaunimą į tas 
dangų remiančias keteras. Ir ne tik Pamyre – veik kas-
met pakviečia naujas kalnų entuziastų kartas į Tian Šanį, 
kad jie, užkopę į tragiškai žuvusio Gedimino Akstino ir 
Lietuvos alpinistų viršūnes, pajustų aukštumų grožį, įsi-
jaustų į Lietuvos alpinizmo istoriją. Suprantama, mūsų 
žygeivystės pradininkas Algimantas Jucevičius nepa-
miršta ir kitų viršūnių, papuoštų lietuviškais vardais: ten 
taip pat galima pamatyti nerimstančio žygeivio figūrą, 

paskui kurią seka juo besižavintys bendraminčiai. Paty-
ręs kalnų erelis ne kartą pradedantiems žygeiviams yra 
priminęs: „Į kalną lipa mūsų širdis, o žemyn skubame ko-
jomis.“ Jie supranta, kad kopiant darbuosis jų kraujotakos 
centras – krūtinėje intensyviai plakanti širdis. Ir tai yra ti-
kra kūno tiesa. Tačiau patyrę alpinistų takais žengiantieji 
išgirsta kitą mintį: „Kopiant tave veda tikslo troškimas, 
išreiškiantis žmogaus dvasinį nusiteikimą.“ Aukštumose 
ir grįžtant į slėnius žmogų užplūsta emocijų bangos, su-
žadintos reginių žavesio ir pojūčių gausos. Tačiau išgy-
ventų akimirkų gelmė, jų prasmių reikšmės atsiskleidžia 
vėliau – mąstant apie žmogaus būties laikinumą, gili-
nantis į kūrybinės veiklos turinį. Tuomet, būtent tuomet 
subręsta asmens vertybinė orientacija, buvimo pilnatvės 
pasaulyje pajauta, apie kurią turiningai kalbėjo Vydūnas.

Algimantas rūpinasi paminėti iškilius dabarties ir 
praeitis keliautojus bei mokslininkus, tyrinėjusius ne tik 
kalnų kraštus, bet ir mūsų gamtą, istorinį paveldą; rengia 
jų jubiliejų paminėjimus. Ir štai prieš amžinai nerimstan-
čio žygeivio akis naujas viliojantis tikslas – 5047 metrų 
aukščio Kaukazo milžinas Kazbekas. 2016 metų liepos 
15–28 dienomis Algimantas Jucevičius veda į kalnus 77 
entuziastų būrį. Tai ekspediciją Kazbekas-2016. Veik po 
mėnesio ledo ir sniego apgaubtoje viršūnėje ištvermin-
giausi žygeiviai iškelia Lietuvos ir Gruzijos vėliavas, kad 
būtų pagarbiai paminėtos Lietuvos–Gruzijos diploma-
tinių ryšių 521-osios metinės1, kad stiprėtų kultūriniai 
dviejų tautų ryšiai, turintys kelių šimtmečių istoriją. Vė-
liavų iškėlimu jubiliejinė pagarbos Kazbeko viršukalnei 
šventė nesibaigė. Ji buvo pratęsta aplankius vietas, susi-
jusias su Antano Vienuolio-Žukausko, M. K. Čiurlionio 
ir kitų mūsų kraštui svarbių asmenų vardais.

Deja, paminėti žygeivio veiklos faktai neatspindi 
visos tikrovės – neapsakomo organizacinio darbo, reika-
laujančio daug fizinių ir psichinių jėgų, ir laiko resursų. 
Algimantas Jucevičius – Lietuvos keliautojų sąjungos 
prezidentas, Vilniaus keliautojų klubo pirmininkas, ak-
tyvus kitų organizacinių pareigų vykdytojas. Į nesibai-
giančių rūpesčių ratą įsisukusį mūsų herojų matome vi-
suomet geros nuotaikos, visiems dalinantį šypseną, kuri 
slepia daug nelinksmų, geranorišką veiklą trukdančių 
akimirkų.

M I S I J A  VA R D A N  K U LT Ū R O S
Lietuviškos vėliavos žygių kalnuose epopėjoje išryškė-
jo dviejų herojų figūros, tapusios pasišventimo tautos 
kultūros misijai ir drąsių užmojų simboliais. Tai Vladas 
Vitkauskas, iškėlęs tautinę vėliavą aštuoniose aukščiau-
siose įvairių žemynų viršūnėse, ir Algimantas Jucevičius, 
žygiavęs ir į aukštumas kopęs su trispalve arba ją slėpęs 
prie širdies, keblių situacijų priverstas. Abiem nerūpėjo 
vienadienė sportinių pasiekimų šlovė; jie vykdė savo mi-
siją, vedini amžinųjų humanistinių vertybių ir nerašyto 
elgesio kalnuose kodekso šviesos.

Dar viena Algimanto veiklos sritis nusipelno ypatin-
gos pagarbos: jam rūpi įprasminti žygeivystę kaip mūsų 
kultūros reiškinį. Tik dėl jo atkaklumo ir užsispyrimo 
buvo išleista aštuonių Antano Poškos knygų Nuo Balti
jos iki Bengalijos serija. Niekas nerėmė šio užmojo, tačiau 
kilnus tikslas buvo sėkmingai įgyvendintas vieno idėjai 

Rokas Zubovas ir Algimantas Jucevičius Čiurlionio viršūnėje, 2015. 
Nuotrauka iš Algimanto Jucevičiaus archyvo



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  2  ( 5 9 9 )  59

atsidavusio žmogaus pastangomis. Nuodėmė būtų nuty-
lėti svarbų faktą: Algimantui nuoširdžiai padėjo jo leidy-
binio darbo talkininkai, nepagailėję nei savo laisvalaikio, 
nei išlaidų. Tai kultūros dirvonų artojas Albinas Degu-
tis, Poškos giminaitis, inžinierius ir alpinistas Augustas 
Kubilius, nuoširdi ir darbui atsidavusi redaktorė Birutė 
Ilgūnienė. Ilgiau nei penkiolika metų užtrukusią leidy-
bą lydėjo vieši pasirodančių knygų pristatymai, tapdavę 
turiningų susitikimų šventėmis. Šeštosios knygos Nuo 
Baltijos iki Bengalijos (2009) dalies pabaigoje garbusis An-
tanas Poška rašo: „O gal kada kas ir atsivers šią mano 
rašliavą – negudrią, neįmantrią, bet atvirą gyvenimo iš-
pažintį... Ir man bus malonu su tuo žmogumi pasikalbėti 
iš Tenai...“ (p. 216) Drįstu teigti, kad šis kuklus Didžiojo 
Keliautojo pageidavimas pildosi: su juo nuolat tariasi 
Algimantas Jucevičius. Tuo įsitikinau šnekučiuodama-
sis su šiuo talentingu žygeivių vadovu, klausydamasis 
jo pasakojimų, stebėdamas jo etiniais principais pagrįstą 
elgseną. Beje, pageidavimas pildosi ir kitais būdais: An-
tano Poškos auditorijoje, įsteigtoje Vilniaus pedagoginia-
me (dabar Edukologijos) universitete, vyksta Jucevičiaus 
inicijuoti renginiai – Antano Poškos skaitymai, seminarai, 
įdomūs susitikimai su jaunimu.

Č I U R L I O N I U I  S K I RT I  M E TA I      
Mūsų kultūroje su Čiurlionio vardu siejama visa, kas 
išreiškia bendrystę, ką žada atskleisti tolimi, dar neži-
nomi horizontai, kas slypi svajonių įvaizdžiuose, kurie 
prabyla muzikinėmis formomis ir garsų bei spalvų der-
mėmis. Pasakyti žodžiai galėtų praskaidrinti kelis klau-
simus, kylančius dar iki šiol netylančių ginčų sūkury-
je, aiškinantis, kuris iš Pirmosios alpinistų ekspedicijos 
narių pasiūlė Čiurlionio vardą suteikti vienai žmogaus 
dar nepaliestai viršūnei. Manau, kelti tą klausimą nėra 
prasmės. Reikalas tas, kad mūsų (ekspedicijos dalyvių) 
vaizduotė egzotiškose žygio situacijose buvo sužadinta; 

mintys klaidžiojo istorinės patirties vingiais. Dar nebuvo 
išblukę prisiminimai apie Čiurlionio memorialinio mu-
ziejaus atidarymo ir paminklo pastatymo ceremonialus, 
vykusius Druskininkuose prieš metus (1963). Ekspedici-
jos data sutapo su Donelaičio gimimo 250-osiomis me-
tinėmis. Čiurlionio ir Donelaičio vardai yra neatsiejami 
nuo Lietuvos vardo. Tad suprantama, kad visų dalyvių 
sąmonėje glūdintys simboliniai ženklai atgijo veik vienu 
metu, kai reikėjo spręsti viršūnių pavadinimo klausimą.

UNESCO 2015-uosius paskelbus Čiurlionio metais2, 
didžiojo genijaus vardas vėl sušmėžavo kultūros reikalų 
padangėje. Gera žinia paskatino žygeivius ir alpinistus 
įsitraukti į paminėjimų maratoną. Būtina paminėti įdo-
mų ir reikšmingą kalnų entuziastams faktą, susijusį su 
iškilaus vardo pagerbimu. Tai Tian Šanyje žuvusio (1971) 
patyrusio alpinisto ir gabaus architekto Konstantino Zu-
bovo sūnaus Roko kopimas į Čiurlionio viršūnę (5794 m) 
kartu su Algimanto Jucevičiaus vadovaujama žygeivių 
grupe. Reikšminga tai, kad Čiurlionio proanūkis pianistas 
Rokas Zubovas nusprendė pažvelgti į neaprėpiamą mūsų 
planetos erdvę nuo šios viršūnės, jau neatsiejamai susi-
jusios su jo šeimos istorija. Rokas prisipažino, kad prieš 
porą metų Algimantas pradėjo jį „įkalbinėti“ kopti kartu į 
„mūsų“ viršūnę. Tai galiu paliudyti, nes tuomet, dalyvau-
damas Čiurlionio namuose (Vilnius, Savičiaus g. 11) Pir-
mosios Pamyro ekspedicijos veteranų suėjime, girdėjau 
minėtą pokalbį. Suprantama, kultūros žmogui atsisakyti 
tokio jam asmeniškai reikšmingo pasiūlymo buvo neįma-
noma. Tačiau žygeivių suruoštame pirmosios ekspedici-
jos Pamyre jubiliejiniame 50-mečio renginyje (turiada3, 
2014) Rokas negalėjo dalyvauti. Sumanymą Algimantas 
Jucevičius, suvokdamas simbolinę proanūkio susitikimo 
su prosenelio vardo viršūne reikšmę, sėkmingai įgyven-
dino UNESCO paskelbtais Čiurlionio metais. Rokui tai 
buvo pirmas įkopimas į šią jo šeimos dinastijai reikšmin-
gą viršūnę, žygio vadovui Algimantui – devintas.

Žygeivių apeigos ant Aukštojo, 2013. J U O Z O  A . K R I K ŠT O P A I ČI O  nuotrauka Bendraminčiai – Vitalius Stepulis, Vladas Vitkauskas, 
Algimantas Jucevičius, Juozas A. Krikštopaitis, 2012
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D I N A S T I N Ė  Č I U R L I O N I O –
Z U B O V Ų   L I N I J A
Po Zubovams istorinio žygio į „lietuvišką“ Pamyro vir-
šukalnę priekalnėse alpinistus pasitinkantys sensacijų 
mėgėjai, kaip ir reikėjo tikėtis, Roko klausinėjo, kokią 
muziką ten aukštumoje jis išgirdo. Ką jis atsakė, nežinau, 
bet manau, tuomet jį užplūdo stipri emocinė banga; tai 
nutinka, kai žmogus išvysta fantastinės kalnų karalystės 
didybę ir, paniręs į ją, išgyvena visuotinės harmonijos 
palaimą. Mano paties patirtis sako, kad tik vėliau, min-
timis sugrįžtant į kalnus, pradedi pasaulį vertinti kitaip; 
tuomet junti stiprius kūrybinius impulsus, nauju turiniu 
užpildančius veiklos rezultatus. Žinau tikrai, Algimantas 
Jucevičius patvirtintų šį mano teiginį. Pats Rokas prisipa-
žino, kad po susitikimo su didžiąja kosmine Harmonija, 

jo atliekami prosenelio kūriniai jau skamba kitaip, galbūt 
net paslaptingiau.

Gerai prisimenu Roko senelį architektą Vladimirą 
Zubovą (1909–2007). Artimiau susidraugavome istorinio 
pobūdžio konferencijose ir seminaruose. Per pastaruosius 
man, kaip mokslo istorikų bendrijos moksliniam sekreto-
riui, tekdavo veik kas mėnesį (paskutinieji XX a. dešimt-
mečiai) rengti teminius pokalbius, kuriuose savo kom-
petentingą žodį visuomet tardavo bendrijos pirmininkas 
akademikas Paulius Slavėnas. Vladimiras Zubovas domė-
josi Lietuvos architektūros istorija, skaitė pranešimus ir 
ruošė studiją apie žymų Lietuvos architektą, astronomą, 
jėzuitą Tomą Žebrauską (1714–1758). Po seminaro Slavė-
nas kviesdavo Zubovą į svečius. Ten tęsdavosi istorinių 
klausimų aptarimai ir diskusijos. Vladimiras pripažino 

Kazbeko viršūnėje. 
A R ŪN O  M AT U K O  
nuotraukos 

Ekspedicija Kazbekas-2016 viršukalnės papėdėje prieš kopimą
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kultūringą humorą, tad su juo bendrauti buvo lengva ir 
malonu. Jis pats nemėgo plepėti niekų, kalbėjo tyliai, ne-
skubiai ir turiningai. Šį bruožą paveldėjo sūnus – Roko 
tėvas architektas ir aukštos kategorijos alpinistas Kons-
tantinas. Kai įsivyraudavo linksma nuotaika, Slavėnas 
rusiškai kreipdavosi į Zubovą: Ваше благородие, o kartais 
tardavo Князь. Vladimiras neprieštaraudavo ir atrody-
davo patenkintas. Toks žaidimas titulais mane intrigavo. 
Vėliau pasiteiravau akademiko, ką reiškia tokie kreipi-
niai. Jo paaiškinimas skambėjo maždaug taip: „Mūsų Zu-
bovų protėvį Platoną Zubovą (1767–1822), kaip įtakingą 
Rusijos valdovės Jekaterinos II politiką, Romos imperato-
rius apdovanojo Šventosios Romos imperijos Kunigaikš-
čio titulu.“ Toks trumpas atsakymas manęs netenkino: 
tuoj pat kilo klausimas: „Gal geriau būtų jį vadinti lietu-
viškai – kunigaikščiu?“ Slavėnui patiko mano klausimė-
lis; jis linksmai tarė: „Tai būtų nelogiška – apdovanojimą 
suteikė ne Lietuva, o kita valstybė už nuopelnus Rusijos 
imperijai. Pats Platonas dalyvavo lemtingame Jungtinės 
Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijime. Todėl ištarti lie-
tuviškai imperinį titulą būtų per didelė garbė, išreiškiama 
Platonui už „nuopelnus“ mūsų istorijai. Lietuvoje Zubo-
vams buvo pripažintas tik grafo titulas. Taip, matyt, de-
rėtų juos vadinti uždarame mūsiškių rate4.“ Man rūpėjo 
sužinoti daugiau: „Toks titulinis kreipinys galėjo Vladimi-
rą įžeisti.“ Slavėnas ramiu balsu man aiškina: „Jei jis būtų 
kilęs iš plikbajorių, tai gal pasijustų nejaukiai; bet jis gi iš 
aristokratų. Jie aukštai vertina savo dinastijos istoriją. Be 
to, derėtų nepamiršti, kad po mums lemtingo įvykio – 
Dviejų tautų valstybės padalijimo – Zubovai buvo dos-
niai apdovanoti dvarais; Kuršo krašte į jų rankas pateko 
Rundalės dvaro rūmai, kuriais galėjo didžiuotis bet kuris 
įtakingas kunigaikščio rango feodalas.“

 
*
Tokie asmenys kaip Algimantas Jucevičiaus, tyliai be-
sidarbuojantys visuomenės labui be savireklamos, be 
bendrystės su konkuruojančiomis politinėmis partijo-

mis, nesulaukia valdančiųjų dėmesio. Jis tai supranta. 
Jam pakanka dėkingų bendražygių šypsenos, geros 
nuotaikos, kai iškyla reikalas vesti visus juos vienijan-
čių tikslų link. Kalbant apie tai, reiktų pripažinti, kad 
valdantieji ir manipuliuojantys mūsų ir apskritai visuo-
menės sąmone, negalėjo nutylėti akivaizdžių Algimanto 
nuopelnų – mestelėjo keletą apdovanojimų5. O spau-
da, siekdama neatsilikti nuo tokio pobūdžio užsakovų 
veiksmų, taip pat „prisegė“ kelias jam skirtas pažy-
mas, imituojančias formalią padėką. Tačiau svarbiausia 
mums šioje banalybės „mugėje“ iškilęs nepaneigiamas 
faktas – jau aptinkame ženklų, rodančių, kad išprususi 
visuomenės dalis pastebi tikrus mūsų herojaus nuopel-
nus gimtajai žemei. Tai sakydamas, turiu galvoje orga-
nizuojamas turiadas, nuolatinius žygius į tolimas šalis 
ir gimtojo krašto keliais bei takeliais; kalbant apie tai, 
būtina prisiminti jo leidybinę veiklą, taip pat Snaigės 
slidžių6 ir kitus renginius, ugdančius mūsų istorinę sa-
vimonę ir neformaliai atliekančius tautos bei dvasinio 
sveikatinimo programą, apie kurią svajojo pasaulio Iš-
minties ieškotojas Vydūnas.

1 Ekspedicijos tikslas remiasi aptiktu istoriniu paliudijimu, bylo-
jančiu apie buvusius diplomatinius ryšius. Dokumentų faksimilės 
buvo pademonstruotos ekspedicijos rezultatų aptarime LR Seimo 
rūmuose (dokumentų korektiškumo klausimas dar laukia atidaus 
nagrinėjimo).

2 Tai Čiurlionio 140-osios gimimo metinės (1875).
3 Turiada – masinis renginys (dažniausiai kalnų kraštuose), kurio 

tikslas – žygiuojant kalnais ir slėniais, pažinti gamtos pasaulį, 
patirti jo grožį, įveikti savo „bėdas“, sukeltas urbanizuotoje kas-
dienybėje, ugdyti kolektyviniuose žmonių veiksmuose gimstančią 
jų bendrystės sampratą.

4 „Uždarame rate“ – tai saugi patikimų asmenų pokalbiams aplinka 
sovietmečiu.

5 Gedimino 4-to laipsnio ordinas (1996), Lietuvos kilnaus sportinio 
elgesio (Fair Play) komiteto apdovanojimas (2005), Lietuvos švie-
suolio titulas (2008).

6 Ir štai įžūlus paradoksas: prasidėjus trumpai trukusiai 2016 metų 
pirmojo sniego dangai, Vilniaus biurokratai ryžosi nubausti Algi-
mantą Jucevičių – mat jis neprašė leidimo tęsti Snaigės tradiciją, jau 
keturis dešimtmečius atliekančią visuomenės sveikatinimo misiją.

Algimanto Jucevičiaus 
fotokoliažas, išsiuntinėtas 
kaip sveikinimas bičiuliams 
bendražygiams
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Šie metai seserims prozininkėms, pasirašinėjusioms 
bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, jubilieji-
niai. Marijai Ivanauskaitei-Lastauskienei (1872–

1957) birželio 1 d. sukanka 145-eri, o Sofijai Ivanauskai-
tei-Pšibiliauskienei (1867–1926) rugsėjo 28 d. – 150. Abi 
seserys, be rašymo, dar turėjo ir kitokių pomėgių: audė 
tautines juostas, siuvinėjo, mezgė. Tikriausiai polinkį į 
meną paveldėjo iš tėvų: dailininko Nikodemo Erazmo 
Ivanausko ir mamos Karolinos, kuri mėgo įvairius rank-
darbius. Marija siuvinėjimo meno mokėsi Šiauliuose, 
devynerius metus dirbo tetos Jadvygos Sviežavskienės 
papuošalų dirbtuvėje Varšuvoje, keletą metų Peterburge, 
Paršukovo papuošalų dirbtuvėje. „Kaip atmintis siekia, 
mano motinos Marijos Lastauskienės – Lazdynų Pelėdos 
gyvenimas buvo sunkus, vargingas, o ko atmintis nesie-
kia, motina man daug ką papasakojo iš savo jaunystės 
dienų. Būdama aštuoniolikos metų ji pradėjo dirbti dė-

N i j o l ė  R a i ž y t ė

Seserys rašytojos 
iš senojo Paragių dvaro 

dės Sviežavskio papuošalų dirbtuvėje Varšuvoje. Dėdė 
ir teta buvo labai patenkinti įsidarbinę tokią sąžiningą ir 
ištikimą giminaitę, kurią galėjo statyti pavyzdžiu kitoms 
darbininkėms. Mokėjo jai algą tokią pat kaip ir kitoms. 
Dėdė vaikų neturėjo.“1

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma 
(rudenį bus eksponuojama rašytojų jubiliejams skirtoje 
parodoje) M. Lastauskienės stikliniais karoliukais siuvi-
nėta apykaklė (tiulis, siūlai), dailiai siuvinėta staltiesė-
lė, S. Pšibiliauskienės austų tautinių juostų pavyzdžiai, 
drobinė siuvinėta prijuostė. Sofija žiemą šeimai megz-
davo pirštines, kojines, deja, mezginių pavyzdžių neiš-
liko. Seserys rūpinosi ir gimtojo Paragių dvaro gėlynais 
bei daržais. Sofija mėgo ir lauko, ir kambarines gėles. 
O Marija buvo gyvūnų gerbėja ir globėja. Ypač mylėjo 
kates. Pasakojama, kad dvare jų gyveno apie trisdešimt. 
Apylinkės gyventojai, žinodami, kad rašytoja globoja 

Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė, apie 1910 m. Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė, apie 1902 m.
Nuotraukos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo
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kates, važiuodami pro šalį, palikdavo nereikalingus gy-
vūnėlius. Amžininkai pasakojo, kad Marija, gailėdama 
arklių, dažnai į artimiausius Viekšnių ir Tryškių mieste-
lius eidavusi pėsčia. Mokėjo visus namų ruošos darbus, 
virė valgį, prižiūrėjo ūkį: karves, kiaules, vištas. Nesi-
vaikė gražių drabužių, madų, negailėdavo duonos kąs-
nio elgetoms. Atrodo, kad seserys, gimusios turtingoje 
bajoriškos kilmės šeimoje (Ivanauskai Paragiuose valdė 
300 ha žemės) galėjo gyventi be vargo ir rūpesčių, tačiau 
ne visi laikai joms buvo palankūs, be to, abi nemėgo tuš-
čio ir neprasmingo gyvenimo. Rašytojų tėvas jaunystėje 
svajojo apie dailininko karjerą, studijavo dailę Peterbur-
ge, Miunchene, ūkio reikalai jam nelabai rūpėjo ir buvo 
patikėti nuomininkams. Atstatydamas nugyventą dvarą, 
N. E. Ivanauskas gyveno Šiauliuose, ten gimė jaunesnioji 
dukra Marija ir brolis Gustavas.

M. Lastauskienė autobiografijoje rašo: „Mano tėvai 
laukė sūnaus. Laukė įpėdinio, o čia gimė mergaitė, o dar 
tokia silpna, mažutė! Niekas nemanė, kad aš gyvenčiau, 
niekas ir negalvojo. Motina iš gailesio mane penėjo, vys-
tė, ir aš pradėjau taisytis, augti. Nusivylę tėvai manęs 
neskriaudė, bet ir nemylėjo. Augau sveika, bet kažko 
nelinksma, visada susimąsčiusi. <...> Tėvai abu mėgdavo 
skaityti, tai ir literatūros netrūko, ir niekas nepastebėjo, 
kad aš viską skaitau, kas man į rankas papuola. Aš, už-
sidariusi savyje, svajojau. Vos išmokusi rašyti, pradėjau 
kurti eilėraščius. Jaučiaus nepatenkinta savo kūriniais 
ir naikinau juos, niekam net neparodžiusi. Kartais net 
verkdavau tyliai, kad man nesiseka parašyti taip gražiai 
kaip knygose spausdinti eilėraščiai.“2

Džiugu, kad XVIII a. planinės struktūros dvaro an-
samblis, kurį sudaro gyvenamasis medinis namas, klė-
tis, dūminė pirtis su vandens telkiniu, daržinė, parkas, 
net samanomis apžėlęs akmuo, prie kurio rašė prozi-
ninkės ir tapydavo N. E. Ivanauskas, išliko iki šių die-

nų. Dabar čia veikia atsinaujinęs, 2014 m. renovuotas 
muziejus (Akmenės krašto muziejaus padalinys). Visa 
Paragių dvaro sodyba, esanti 15 km nuo Tryškių ir tiek 
pat nuo Papilės, renovuota už Akmenės savivaldybės ir 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Su kolego-
mis muziejininkais lankiausi čia pernai birželį, kai jau 
buvo ūgtelėjusi pievų žolė, lygiuose laukuose žaliavo 
žirniai, o pakelėse į saulę stiebėsi aguonos. Mus pasiti-
ko muziejaus vedėjas Nerijus Jonutis ir turizmo specia-
listė Greta Masaitytė. Atnaujintoje ekspozicijoje galima 

Paragių dvaras-muziejus

Akmeninis stalas Paragių dvaro kieme
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pamatyti originalų N. E. Ivanausko darbą – skulptūrą 
Kristaus galva, keletą jo paveikslų kopijų, autentiškų ir 
epochos baldų, rašytojų giminės genealoginį medį, šei-
mos nuotraukų, knygų. Rašytojų tėvas pagal bažnyčių 
užsakymus tapė paveikslus altoriams, sukūrė jų Šiaulių, 
Viekšnių ir kitoms bažnyčioms. Jo tapytą paveikslą Mari
ja Sopulingoji galima pamatyti senojoje Šiaudinės Šv. Ma-
rijos bažnytėlėje. N. E. Ivanauskas globojo savo dukras, 
neignoravo jų pomėgių, nuo pat vaikystės suteikė joms 
visišką laisvę. Nevijo iš namų ir būrio Marijos mylimų 
kačių, net ant krosnies buvo nupiešęs didžiulį katiną. Iš-
likusios ir tos pačios gonkos, kuriose gražiais vasaros va-
karais dailininkas su Sofija rūkydavo taboką (ją patys ir 
augino), diskutuodavo apie gyvenimą, literatūrą, meną. 
N. E. Ivanauskas taip pat rašė apsakymus ir spausdino 
juos lenkiškoje spaudoje. Susirašinėjo su lenkų rašytojo-
mis Eliza Orzeszkowa ir Maria Konopnicka, draugavo 
su lenkų dailininku Witoldu Pruszkowskiu. Abi seserys 
naudojosi tėvo biblioteka ir skaitė viską, kas po ranka pa-
kliūdavo, ypač romanus. Spėjama, kad autobiografinių 
detalių turinčiame apsakyme Dėdės šposas apie panelę 
Julę, besiilginčią meilės, rašoma: „Iš romanų, kurie esti 
geriausi vadovėliai tokiais atvejais, panelė Julė sužinojo, 
kad tam reikalingas asmuo ne gražiosios lyties, juodakis, 
perbalęs, be galo drąsus, mokąs mylėti, ir tai ne bet kaip 
mylėti, bet amžių amžiams, net aname pasauly... Bet čia 
toks didvyris sunku būtų surasti, nes Kurpėnų dvaras 
buvo toli nuo platesnio pasaulio, tarp miškų ir lieknų, 
taigi ir vasarą nelengva būdavo ten prieiti.“3

Kai paklausiau, kokie edukaciniai užsiėmimai ren-
giami muziejuje, kolegos pajuokavo: „Tai kad nieko 
nereikia daryti: išeiname naktį į lauką ir išgirstame, 
kaip kaukia vilkai, kaip aplinkui žiba jų akys.“ Iš tie-

sų, romantiška, mistiška aplinka, kuri juntama ir sese-
rų kūryboje, čia išlikusi. Tik nebeliko anksčiau netolie-
se buvusios Sofijos vyro Rapolo Pšibiliausko sodybos. 
Šeiminis gyvenimas (ištekėjo dvidešimties) su gerokai 
vyresniu sutuoktiniu nepavyko, šeima iširo. Susilaukė 
dviejų vaikų: dukros Milės (šešiolikos mirė nuo tuber-
kuliozės) ir sūnaus Stasio, kuris sunkiai dirbo tėvo pa-
liktame (R. Pšibiliauskas išvyko į Argentiną ir ten žuvo 
gamykloje) dvarelyje. Stasė Lastauskaitė-Matulienė apie 
tetos Sofijos santuoką savo atsiminimuose taip užrašė: 
„Netrukus po sutuoktuvių jaunavedžiai abu nusivylė 
bendru gyvenimu. Rapolas suprato, kad ne ten pataikė, 
kur reikėjo. Sofija nebuvo ir negalėjo būti pavyzdinga 
namų šeimininkė, nes jai ne tas rūpėjo. Į ūkio reikalus 
ji visai nesikišo, namų ruoša priklausė nuo ūpo. Sofijai 
buvo skaudu, kad vyras nesupranta ir neremia jos lite-
ratūrinių siekimų.“4

Būtent vyro dvare 1896 m. Sofiją aplankė Peterburgo 
universiteto studentas, talentų globėjas Povilas Višinskis. 
Jis praskaidrino jos gyvenimą, padrąsino rašyti toliau. 
Pirmasis Sofijos apsakymas Našlaitė buvo išspausdin-
tas Ūkininke 1898 m. Laiškai, rašyti P. Višinskiui, atvi-
ri, nuoširdūs. 1900 m. gruodžio 1 d. guodėsi bičiuliui: 
„Vairai apsakyti, kaip pakyrėjo man vesti tą prakeiktą 
ūkę, kad nuo manęs prigulėtų, verčiau juodos duonos 
šmotelį suėdusiai kentėti, ne ko visus tuos reikalus ūkės 
rūpinti – ateina vakaras, žmogus nė galvos beturi prie 
rašymo, nė spėkos. Viskas paliko kame? ir kam nauda 
iš to? ar, mums mirus, paliks kad ir atmintis to darbo?“5 
Laukdavo Povilo atvykstant į dvarelį, liūdėdavo, kai il-
gai nesirodydavo. Kitame, 1901 m. rašytame, laiške da-
linasi savo kūrybos rūpesčiais: „Turiu viltį, kad, palikęs 
liuosas, aplankysi mane. Rasit, mano sparnai sustiprės ir 

Paragių dvaro parkas
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ką nauja sutversiu. Radau Ūkininke, kad skyrium kažin 
kas išleidžia Sugriautą gyvenimą, bene Apaštalas tą daro? 
Nedovanočiau jam šitos farsos ir pradėčiau peštis biau-
riau kaip su kaimynu. Buvo pas mane „seminaristas“, 
po truputį atgaivino mane, ir prablaškė juodas mintis, 
žudančias mane.“6

Po skyrybų rašytojai buvo sunku, reikėjo pačiai užsi-
dirbti gyvenimui. Keletą metų dirbo Vilniuje, P. Vileišio 
knygyne, paskui Vievyje, knygnešio Jurgio Milančiaus 
vaistinėje padėjėja. Gyveno ir Kaune, dirbo M. K. Čiur-
lionio muziejuje. Darbas drėgnuose rūsiuose nualino ir 
taip silpną sveikatą. Į gimtuosius Paragius visam laikui 
sugrįžo 1920 m. Mirė 1926 m. Palaidota senosiose Tryš-
kių kapinėse, kur ilsisi ir rašytojų mama Karolina Iva-
nauskienė.

Marija buvo ištekėjusi už dešimčia metų jaunesnio 
baltarusių literato ir istoriko Vaclovo Lastausko, su ku-
riuo susipažino Peterburge. Susituokę gyveno Vilniuje, 
susilaukė dviejų dukrų, tačiau šeima, kaip ir sesers So-
fijos, iširo.

„Apsipratusi naujoje vietoje, Marija pradėjo savaran-
kiškai siuvinėti papuošalus. Būdavo siuvinėjama blizgu-
čiais. Reikėjo užsidirbti lėšų pragyvenimui. Vyras nedir-
bo. Sėdėdavo apsikrovęs stalą popieriais ir knygomis. 
Gilinosi į baltarusių istoriją ir literatūrą, domėjosi archeo-
logija. Lastauskai dažnai keitė butą, vis atrodė, kad kitur 
geriau seksis. Ilgesniam laikui apsistojo namuose, kur 
buvo knygynas. Marijai pasisekė įsidarbinti knygyne. 
Darbo buvo nedaug ir atlyginimas nedidelis, bet vis šis 
tas prisidurdavo. Kartais Lastauskas padėdavo prekiau-
ti.“ (Iš S. Lastauskaitės-Matulienės atsiminimų). Lastaus-
kų namuose lankydavosi baltarusių poetas Janka Kupala. 
Su poetu susidraugavo ir Marija. Išmoko baltarusių kalbą.

Kūrybinio kelio pradžioje Marija rašė lenkiškai, o 
Sofija jos kūrinius versdavo į lietuvių kalbą. Vėliau ir 
pati pradėjo rašyti lietuviškai. Mirus Sofijai, kūrybą lei-
do savo – Marijos Lastauskienės – pavarde. Po karo (nuo 
1948 m.) gyveno Kaune, buvo kūrybinga iki gilios se-
natvės. Pasak dukros Stasės Matulienės, geriausiu savo 
kūriniu laikė romaną Progiedruliai ir šešėliai (Šviesuliai ir 
šešėliai). M. Lastauskienės proza patraukli ryškiais siuže-
tais, kalbos paprastumu ir vaizdingumu, dažniausiai ra-
šyta remiantis asmeniniais išgyvenimais, patirtimi. „Li-
teratūra, kuri yra kuriama iš gyvenimo. Gyvenimas toks 
painus ir sudėtingas, kad sugalvoti ką nors, kas būtų už 
jį daugiau, neįmanoma. Ir nebūtina. Dvi seserys rašyto-
jos iš seno Žemaitijos dvaro, iš jo iškeliaudamos ir vėl į 
jį sugrįždamos, minė tą pačią amžiną žmogaus mįslę – 
kaip, iš ko ir kam žmogus gyvena, kur dingsta jo idėjos, 
jausmai, mintys, kas yra praeitis, kuri viską pasiima ir 
nieko negrąžina, bet kur žmogus vis grįžta mintimis. 
Galbūt tai, ką žmogus pajėgia susigrąžinti atsimindamas, 
ir yra svarbiausia.“7

1 Stasė Lastauskaitė-Matulienė. Atsiminimai apie motiną. Kaunas, 
1972, Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvas.

2 M. Lastauskienė. Prisiminimai. Kaunas, 1954, Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus archyvas.

3 Lazdynų Pelėda. Raštai, t. V. – Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, Vilnius, 1955, p. 44.
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Didelis iššūkis ir nemaža rizika teatrui rinktis 
tokį nescenišką veikalą, kokia yra ši vienintelė 
Th. Manno drama. Tai suprasdama, vis dėlto 

ilgai laukiau jos pasirodymo scenoje. Pagaliau atsirado 
režisierius, nepabūgęs labai tikėtinos nesėkmės, ir esu 
Jonui Vaitkui už tai dėkinga. Atrodo, kad nebijojimas 
pralaimėti šį kartą atnešė sėkmę, spektaklis prikausto 
dėmesį ir tų žiūrovų, kurie su Th. Mannu, tikėtina, su-
siduria pirmą kartą. Programėlėje dramaturgu pavadin-
tas rašytojas gali būti sąlygiškai laikomas tokiu tik čia 
ir dabar, tik tą vakarą, kai scenoje vaidinama Fjorenca. 
Kad Th. Mannas – epinio žanro meistras, aiškinti turbūt 
nereikia, bet teisingiau būtų sakyti, kad jis nesukūrė nė 
vienos dramos, nes ta „vienintelė“ iš tikrųjų yra dialo-
gais parašyta novelė, jokių dramos žanro kriterijų ji nea-
titinka, net veikiančiųjų asmenų sąrašo autorius neteikia. 
Atskirų personažų pasakojimai – kitaip jų nepavadinsi, 
o dramoje to neturėtų būti – kartais tęsiasi per keturis 
ar šešis puslapius. Tokiu pavidalu scenoje jie skambėti 
negali, neišvengiamai turi būti kupiūruojama. Bet toks 
jau tas Th. Manno tekstas, kad jame nėra nieko nereika-
lingo, ir kažko atsisakius, dingsta kas nors svarbaus. O 
svarbaus Th. Manno kūrybos diskursui čia tiek, kad kū-
rinį galėtumėme pavadinti programiniu, nors ne visais 
programiniais klausimais autorius yra apsisprendęs. Be-
lieka rinktis, kurie akcentai svarbesni, ir režisieriui tai – 
nelengva užduotis.

Paties teatrinio pastatymo detaliai analizuoti nesi-
imsiu, bet dėl pagrindinių akcentų išryškinimo su re-
žisieriumi norėčiau padiskutuoti. Trys tezės programė-
lės pabaigoje tikriausiai turėtų būti suprantamos kaip 
J. Vaitkaus pastatymo koncepcija. O gal ir ne, nes Th. 
Manno citata apie moralę kaip valią gyventi taip pa-
prastai neįsikūnys scenoje, jai reikalingas daug platesnis 
kontekstas. Kita vertus, klausimas, ar moralė yra senienų 
seniena, ne apie šią dramą, Fjorenca – ne apie moralę, ir 
tai būtų mano polemikos išeities taškas, nes, jeigu gerai 
supratau, J. Vaitkus moralės fenomeną mato kaip pagrin-
dinę spektaklio ašį. Klausimas, ar egzistuoja dvasiai ir 
akims skirtas menas, vėl greičiau šių dienų, o ne XV a. 
pabaigos Florencijos problema, nes tuo metu miestas jau 
buvo renesansinio meno lobynas, toks jis mus pasitinka 
ir šiandien, tiek akims, tiek dvasiai teikdamas atgaivos. 
Trečias klausimas tiesiog „apie gyvenimą“ su vaidinamu 
kūriniu – gal tai tik šio rašinio autorės nuomonė – nie-

R a m i n t a  G a m z i u k a i t ė

Sapnas apie didybę 
ir dvasios jėgą
Thomo Manno „Fjorenca“ Kauno scenoje

kaip nesusijęs. Taigi, susidaro įspūdis, kad trys tezės – at-
sitiktinės, ir neverta programėlei teikti didelės reikšmės. 
Tačiau vieno joje aptinkamo dalyko niekaip negalima to-
leruoti – tai pirmojo Th. Manno novelių rinkinio pavadi-
nimo teikimas Mažasis Herr Friedemann (turi būti Mažasis 
ponas Frydemanas; orig. Der kleine Herr Fridemann).

Minėtas rinkinys bei vėliau pasirodžiusios novelės 
sudaro tą kontekstą, be kurio sunku būtų suprasti Fjo
rencą; ji atrodo tarsi ankstyvosios novelistikos apvaini-
kavimas bei reziumavimas. Arčiausiai dramos – novelė 
Gladius Dei, pasakojanti apie XX a. pradžios menų miestą 
Miuncheną (kaip tik tuo metu jaunas autorius ten gyve-
no) bei asketišką vienuolį Jeronimą. Kitaip negu Girola-
mo Savonarola, istorinio prototipo jis neturi, bet, visai 
kaip Florencijos pamokslininkas, regi virš, jo požiūriu, 
nuodėmingo miesto pakibusį Dievo kalaviją. Naujųjų 
laikų vienuolis toks pat fanatikas ir moralistas kaip ir 
jo renesansinis pirmtakas. Kodėl teigiu, kad Fjorenca ne 
apie moralę, kaip, beje, ir Gladius Dei? Abu menų mies-
tai – Renesanso laikų ir šiuolaikinis – su visu juose kles-
tinčiu menu bent jau Th. Manno naratyve nuodėmin-
gi – būtent ir visų pirma dėl meno – atrodo fanatiškų 
vienuolių požiūriu. Jeronimas tūžmingai reikalauja pa-

Trisdešimtmetis 
Fjorencos autorius 
(1905)
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šalinti iš dailės salono vitrinos Madoną vaizduojantį pa-
veikslą, nes sklandą gandai, jog paveikslui pozavusi dai-
lininko meilužė. Girolamo užmojai platesni – jis trokšta 
galios, jo siekis palenkti miestą savo pusėn, o Florenciją 
valdo menas ir grožis.

Priekaištai dailininkams dėl netinkamų pozuotojų 
skamba ir Fjorencoje, bet jie šmaikščiai atsikerta, kad kitos 
išeities neturį, nes pati Švenčiausioji Mergelė jiems ne-
pozuosianti. Iš tikrųjų Renesanso menininkams modelis 
būtinas, reikalingas jis ir vėlesnių amžių menininkams, 
todėl tokio pobūdžio moralės kriterijai neturėtų galioti. 
Labai įdomu pasekti Dievo Motinos paveikslo meta-
morfozę – nuo bekūnių, drabužių klostėse paskendusių 
asketiškų figūrų viduramžiais iki moterišku grožiu bei 
prabanga spindinčių Renesanso madonų. Tačiau tai – jau 
atskira tema. Tad dėl moralės daugiau klausimų lyg ir 
nekyla, nebent paklaustumėme: ar amoralu dailininkui 
turėti meilužę? O čia jau kaip pažiūrėsi. Bet toks klausi-
mas nebūtų vertas nei novelės, nei dramos, nei spekta-
klio, todėl Fjorencoje tenka ieškoti kitų – svarbesnių – mo-
tyvų. Tiesa, yra epizodas, kuriame diskutuojama apie, 
vieno personažo nuomone, smukusią jų miesto moralę, 
bet ši aplinkybė esanti svarbi tik todėl, kad, moralei išny-
kus, nuodėmė prarado savo skonį. Laikai gali pasikeisti, 
ir moralė vėl susigrąžins savo vertę, spėlioja oponentas. 
O nuodėmė vėl taps patraukli, atitaria ginčo partneris. 
Taigi, Renesanso žmogaus logika nesugriaunama – mo-
ralė reikalinga tam, kad jos fone saldesnės, patraukles-
nės taptų nuodėmės. Krikščioniška nuodėmės, už kurią 
reiktų atgailauti, samprata XV a. Florencijoje niekam ne-
įdomi, viduramžiai pasibaigė.

Iš to, kas pasakyta, neseka išvada, kad Th. Mannas 
nuvertina moralę, bet lygiai taip pat neteisinga būtų tvir-
tinti, kad autorius kritikuoja renesansinius papročius, 
kaip kad nekritikuoja jis ir religijos. Verčiau paklauski-
me, ar objektyviai pavaizduota renesansinė Florencija. 
Renesansas nebuvo vien aukso amžius, kaip yra dažnai 
vadinamas. Didikai kariavo tarpusavyje, savo priešus 
šalindami jei ne durklu, tai nuodais, – o kas gi pasikeitė 
šiandien? Nuodai liko, durklą pakeitė šaunamasis gin-
klas – tuo požiūriu Medici mažai skyrėsi nuo Borgia, 
Sforza ar Pazzi. Bažnyčios hierarchų vietos buvo perka-
mos, todėl neįprasta, bet nenuostabu, kad scenoje ma-
tome septyniolikmetį kardinolą (greičiau jau „kardino-
lą“) Giovanni, brolio Piero, tikro mačo (Ridas Žirgulis), 
vadinamą sodomitu ir neturintį jokio ryšio su bažnyčia. 
Tačiau kelias į Šventąjį Sostą jam jau nutiestas. Manau, 
pasiteisino režisieriaus sumanymas šį vaidmenį skirti 
moteriai (Agnieška Ravdo).

Yra viena aplinkybė, labai apsunkinanti Fjorencos 
interpretaciją: kaip visai nebūdinga Th. Mannui, Medici 
dvaro menininkus jis nutolina nuo dvasios sferos, kuriai 
jie tradiciškai priskiriami visuose kituose rašytojo kūri-
niuose meno tema. Tačiau juk rašytojas priekaištų susi-
laukė ne už Renesanso meno pažeminimą, o už Katalikų 
Bažnyčios kritiką, o dramoje ir viena, ir kita piešiama ne-
patraukliomis spalvomis, tik šių nuostatų tikriausiai ne-
reikėtų suprasti kaip kritikos. Turint galvoje, kad nei Baž-
nyčia, nei Renesanso menas nėra temos, prie kurių būtų 
nuolat sugrįžtama, galima spėti, kad autorius tiesiog 

pasinaudojo ryškiais istoriniais prototipais, siekdamas 
perteikti visai jo kūrybai būdingą antagonizmą „dvasia–
gyvenimas“, tik šį kartą teikdamas ne visai įprastą prieš-
priešos variantą. Nors lengvabūdžiai (o ne gyvenimo 
atsižadėję kenčiantys ir kuriantys) menininkai sceną už-
pildo ilgiau, negu joje pasirodo Lorenzo ir Girolamo, vis 
dėlto didžiųjų kontrahentų dialogas yra pagrindinė šio 
veikalo dalis. Iki jos veda trys dramos veiksmai (pasta-
tyme – pirmoji dalis), po truputį atskleidžiantys Lorenzo 
Puikiojo, menų mecenato bei gyvenimo menininko, ir 
fanatiško, bet turinčio charizmą vienuolio Savonarolos 
prigimtis, jų neakivaizdinę kovą dėl įtakos Florencijai. 
Nuostabus, operiniam duetui prilygstantis dialogas, bet, 
prieš aptardami jį, dar pabūkime su menininkais.

Patirtas įspūdis visada subjektyvus, remdamasi sa-
vuoju, pastebėsiu, kad, išvesdamas tą neskoningai mar-
gaspalvį menininkų būrelį į sceną, režisierius pamėtėjo 
kąsnelį mažiau reikliam, tam tikra prasme „tiksliniam“ 
žiūrovui, ir tai nėra didelė blogybė. Tačiau, sprendžiant 
pagal vasario 18 dienos spektaklį Kaune, to gal nė ne-
reikėjo: tyla pilnoje žiūrovų salėje rodė, kad įdėmiai 
klausomasi nuo scenos sklindančių žodžių, o tų žodžių 
buvo daug, ir juose visa vaidinimo esmė. Gegužės 13 
dienos spektaklio Vilniuje publika ne tik pašykštėjo aplo-
dismentų, bet man pasirodė labiau atsitiktinė, tiesiog 
„šeštadieninė“, susitikimui su sudėtinga, daugiaprasme 
dramos medžiaga visiškai nepasirengusi. Štai ir pravertė 
efektai. Žinoma, tai – tik prielaida, netaikytina visiems 
be išimties.

Lorenzo Medici globotinių apranga ir elgesys paro-
dijuoja šių dienų populiarumo siekiančius fenomenus. 
Jokia paslaptis, kad Medici laikų Florencijoje klestėjo 
laisvi papročiai, buvo paplitusi sodomija, nors už ją ir 
buvo baudžiama. Jaunasis kardinolas gali sau leisti ir šią 
nuodėmę, bet dramoje apie tai esama tik atsargių užuo-
minų, tad gal ir nevertėjo pagal vieną modelį „sušukuo-
ti“ visų jį supančių menininkų, nors jie ir nepriklauso 
prie iškiliųjų, geriausiu atvejų jų mokiniai. Seksualinės 
orientacijos tema scenoje gal kiek perspaudžiama, o ir 
lygis turėtų būti aukštesnis – Florencijos Medici, nors ne 
kilmės aristokratai, vis dėlto ne kokie Borgia su jų orgijo-
mis, rūmuose tvyrojo estetizmo dvasia (spektaklyje iš es-
tetizmo subtiliai pasišaipoma, įvedant pažo personažą).

Todėl sunku patikėti, kad neskoningas, vulgarus ba-
laganas galėtų suteikti atokvėpį (nes tokiu tikslu jis buvo 
surengtas) nuo grožio ir meno pertekliaus pavargusiam 
Lorenzo Puikiajam. „Pakalbėkim, pasiginčykim“, – sako 
jis, bet po trumpo pseudodisputo jam (o gal vis dėlto 
daugiau žiūrovui?) pasiūloma bakchanalija.

Margaplunksnio menininkų ratelio kuriamus vaiz-
delius traktavome kaip duoklę publikai arba įsigalėju-
siai madai sušiuolaikinti, kas tik įmanoma, o dažnai ir 
neįmanoma. Gal kas nors juos supras kaip režisieriaus 
išradingumo protrūkį, o kai kam gal būtų malonu ma-
tyti autentiškesnį renesansinės Florencijos atvaizdą, nes 
ji – Firenze – pagrindinė veikalo herojė. Tačiau grįžkime 
dar prie tų linksmuolių, kurių darbai gal malonūs akiai, 
bet dvasiai atgaivos neteikia. Jų, nors ir bendraujančių 
su Sandro Botticelli, greta jo ar kitų didžiųjų nepastatysi. 
Kyla klausimas, kodėl Th. Mannas, neįsivaizdavęs alter-



68N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  2  ( 5 9 9 )  

natyvos dvasią taurinančiam menui, vaizdavimo objek-
tu pasirinko taikomąjį, komercinį meną. Rasti atsakymą 
padės ankstyvosios novelės.

Gali būti, kad Th. Mannas nėra besąlygiškai teisus, 
priskirdamas personažus kūrėjus apoloniškajam pradui, 
Logoso sferai, suteikdamas jiems intelektualaus herojaus 
statusą. Tačiau taip yra, pradedant novelėmis ir baigiant 
Daktaru Faustu. Tiesa, eseistikoje Th. Mannas analizuoja 
ir naivaus, t. y. nereflektuojančio, genijaus prigimtį, bet 
tokiais laiko tik du kūrėjus – Goethe ir Tolstojų, priešin-
damas juos su reflektuojančiais – Schilleriu ir Dostojevs-
kiu. Manytina, kad naivių kūrėjų daug daugiau, ir gal net 
teisus buvo F. Schilleris, savo traktate teigęs, kad tikras 
genijus turi būti naivus. Tačiau Fjorencoje žvelgiama siau-
riau ir tokiu kampu, kokiu nei iki to, nei po to į meninin-
ko problemą Th. Manno kūriniuose nebuvo žvelgiama.

Manau, nebus klaidinga teigti, kad Fjorencoje meno 
ir menininko problema iš viso nesprendžiama. Kodėl ko-
mercializuotam menui kritikuoti – jei tai iš tikrųjų būtų jo 
tikslas – Th. Mannas turėtų pasirinkti Florenciją, tikrą Re-
nesanso meno lobyną? Ne vien Uffizzi, Pitti galerijos, bet 
didikų, tarp jų ir Medici, rūmai bei bažnyčios perpildy-
tos neįkainojamų meno vertybių. Akivaizdus pasaulie-
tinio ir sakralinio meno suartėjimas, tai vyko natūraliai, 
nes neliko pasaulietiškų valdovų ir bažnyčios hierarchų 
skirties. Todėl epochai netipiškas dramoje pavaizduotas 
didiko ir vienuolio konfliktas. Renesansinis išlaisvėjimas 
neabejotinai turėjo dvi puses, skelbiantieji aukštus mora-
linius reikalavimus, dažniausiai patys jų nesilaikydavo, 
tad veidmainystė klestėjo greta kitų ydų. Belieka grįžti 
prie teiginio, kad pasirinkimą lėmė kiekviena savaip iš-
kilios asmenybės. Moralės požiūriu gal ir skandalinga, 
Renesanso epochos tikrovė vis dėlto nestokojo žavesio, 
gyvenimo džiaugsmo, ir Th. Mannas tokią ją vaizduoja, 
nekomentuodamas.

Dramos žanrui būdinga tai, kad autorius tiesiogiai 
savo požiūrio neišduoda, išvadas daryti skaitytojui ir 
žiūrovui paliekama patiems, ir remtis jie gali tik perso-
nažų žodžiais bei jų veiksmais. Įmanu spėlioti, kad kaip 

tik dėl to Th. Mannas ir pasirinko jam visai nebūdingą 
dramos žanrą, kurio iš tikrųjų neįvaldė. Žvelgiant iš 
šiandienos perspektyvos, tai beveik nebeatrodo trūku-
mas, nes „tikrų“ dramų, atitinkančių žanro reikalavi-
mus, post- arba postpostmodernistai jau neberašo, nes 
ir teatras virto postdraminiu. Trūkumas būtų tik tas, 
kad taisyklingoje dramoje iš personažų žodžių bei poel-
gių vis dėlto išryškėja, kokia pozicija artimesnė autoriui, 
kieno pusėje jis yra. Tačiau, kad tai išryškėtų, visų pirma 
pats autorius turi žinoti, kieno jis pusėje. O Th. Mannas 
aptariamuoju laikotarpiu svyravo tarp dvasios ir gyve-
nimo, kaip ir jo garsus amžininkas Hermannas Hesse – 
tarp dvasios ir gamtos. Ir Th. Manno „gyvenimas“, ir 
H. Hesse’s „gamta“ – tai vitališkojo prado apibūdinimai, 
jiems priešpriešinama dvasia, intelektas.

Hesse gana anksti suvokė, kad darnos pasiekti ne-
pavyks, bet jos siekimą laikė savo kūrybos stimulu, todėl 
ir toliau iki pat galo ėjo tuo pačiu keliu, o Th. Mannui 
prireikė daugiau laiko, kad apsispręstų ir ryžtingai stotų 
dvasios bei intelekto pusėn. Fjorencos rašymo metu tas 
laikas dar neatėjęs, ligi tol aukštinęs tai gyvenimą (arba 
valią gyventi), tai dvasinį pradą, pradedant novele Tris
tanas, bando neteikti pranašumo nė vienam iš priešingų 
polių atstovų. Problemos taip išspręsti nepavyksta ne 
vien dėl to, kad ji iš principo neišsprendžiama, bet dar ir 
todėl, kad autorius rodo kraštutinumus, kai gyvenimas 
triumfuoja, pamindamas moralines normas, o dvasin-
gumas virsta fanatizmu. Abu kraštutinumai nepriimtini 
autoriui, jų suartinti neįmanoma ir nereikia, bet ir nuga-
lėtojo negali būti. Toji tarpinė neapsisprendimo būsena 
atsispindi Fjorencoje, ji iš esmės ir užbaigia ieškojimų 
periodą.

Fjorencoje autorius norėtų išlikti neutralus, pažiū-
rėkime, ar jam tai pavyksta. Laiške Kurtui Martensui 
Th. Mannas rašo, kad dramoje vyksta herojiška juslinio 
ir dvasinio principų kova: „Fjorenca – tai sapnas apie di-
dybę ir dvasios galybę... Tai – herojiškos dvasios ir juslių 
kovos pavaizdavimas, ir tas pavaizdavimas yra visiškai 
bešališkas. <...> Aš laikiausi tiesiog išimtinio teisingumo. 
Prioras kai kada atrodo labai nepatraukliai. Bet ar Tu ne-
pastebėjai, kad aš Lorenzo suteikiau mažiausiai tiek pat 
savo bruožų kaip ir priorui, kad jis bent jau tiek pat yra 
subjektyvi ir lyrinė figūra.“

Šiuose, o ir kituose Th. Manno pareiškimuose, kai jis 
teisinasi nesiekęs būti nei Renesanso moralės, nei Katali-
kų Bažnyčios kritiku, esama prieštaravimų. Pasitvirtina 
teiginys, kad autorius ne visada gali objektyviai vertinti 
savo kūrybą, ir pagaliau ne jo tai paskirtis. Savo pasisa-
kymuose ir laiškuose Th. Mannas tarsi pats ieško pagrin-
dinio herojaus, nori įteigti adresatui, kad tai turėjo būti 
vienuolis, o ne Medici, ir čia pat įtikinėja, kad į abu įdėjo 
vienodai savęs. Tuo sunku patikėti, tiesa tik ta, kad abu 
drauge personažai įkūnija autorių dominusią ir nebus 
per daug pasakyta – kankinusią – problemą. Th. Mannas 
nebuvo nei „Herr der Lust“ (malonumų valdovas), nei 
„der furchterliche Christ“ (siaubą keliantis krikščionis).

Viena yra ketinimai, o kita – galutinis rezultatas. 
Dramatiškoje dviejų priešingų polių dvikovoje „baisusis 
krikščionis“ neužtemdo nuostabiojo Renesanso didiko, 
džiaugsmų ir malonumų bei meno adepto, kai jį vaidina 

Pirmojo leidimo 
(1906) viršelis
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dublerio neturintis Liubomiras Laucevičius. Pati dvikova 
pasibaigia vieno jų mirtimi, bet ne pergale ar pralaimė-
jimu. Prioro vaidmens traktuotė priklauso nuo atlikėjo. 
Vasario 18 dieną Girolamo vaidinęs Vaidas Maršalka sce-
noje pasirodo ne tiek kaip kovotojas su miesto nuopuo-
liu, kiek pagiežingas keršytojas už asmeninę skriaudą, už 
neteisybę jo atžvilgiu, už patirtas kančias, kurios, pasak 
herojaus, turi padaryti jį didžiu. Jei atmintis neapgauna, 
vienuolis įsiveržia į Lorenzo rūmus kaip gyvybinėmis 
jėgomis trykštantis gaivalas. Tai ne tas aršus fanatikas, 
kokį mes jį pažįstame iš pirmosios dalies veikėjų pokal-
bių. Jis neatrodo nei išsekęs, nei daug kentėjęs, o labiau 
panašus į romantizuotą maištininką. Prisiminti vertėtų ir 
Fra Bartolomeo portretą, vaizduojantį plėšrūno paukščio 
profilį, kyšantį iš po juodo gobtuvo. Galimas daiktas, kad 
nepalaužiama dvasia sklido iš jo akių, bet jų dailininkas 
mums neparodo. V. Maršalkos sukurtas Prioras šiek tiek 
disonuoja su tiksliai intonuojančiu Lorenzo Puikiuoju.

Gegužės 13 d. Egidijaus Stanciko suvaidintas Prioras 
artimesnis tam Savonarolai, apie kurį žinome iš dramos 
pirmosios dalies pasakojimų, ir tikriausiai istoriniam 
prototipui. Girolamo išsekęs (kaip ir dramoje) ir tik va-
lios pastangomis atsisako kvietimo sėstis. E. Stancikas 
priverčia žiūrovą patikėti, kad jo poilsio nepažįstantis 
gyvenimas iš tikrųjų yra beatodairiškas savęs alinimas, 
bet kartu ir nuolatinis savo misijos vykdymas.

Jis prisipažįsta kad kiekvieną kartą pasakęs liepsnin-
gą pamokslą, pasijunta ligonis. Toks Girolamo iš tikrų-
jų atrodo daug kentėjęs, daug išgyvenęs žmogus, kuris 
valdžios ir didybės siekė ne nuo pradžių, ne tai buvo jo 
tikslas. Tik pajutęs garbinimo skonį, panoro, kad kančios 
nebūtų veltui, kad per jas jis taptų didis. Toks Prioras 
tampa lygiaverčiu savo antagonisto partneriu.

O Lorenzo Puikusis, koks jis pasirodo žiūrovui? 
Pradėsiu nuo ekskurso: žiūrint į seną, ligos iškamuotą, 
išsekusį vyriškį, blykstelėjo keista mintis: joks, kad ir ge-
riausias, tarybinėje santvarkoje susiformavęs ir gyvenan-
tis šių dienų visuomenėje, kai nuvorišai ir pramogų asai 
vadina save elitu, o elgiasi kaip plebsas, aktorius tiesiog 
negalės suvaidinti ne nuo gyvenimo pervartų, o nuo pra-
bangos, juslinių džiaugsmų bei malonumų, pagaliau – ir 
tai svarbiausia – nuo meno pilnatvės bei meno kūrinių 
pertekliaus pavargusio didžiūno. Vis dėlto talentingam 
aktoriui L. Laucevičiui atskiruose dialogo epizoduose 
tai pavyksta, bet jiems švystelėjus, prieš mus ir vėl se-
nas, ligotas stiprios dvasios žmogus, pavargęs tiesiog 
nuo gyvenimo. Meistriškumas atsiskleidžia ne per dra-
bužius, bet vis dėlto tai, ką apsivelka dialogui baigiantis 
Lorenzo Puikusis, tokios savybės nepatvirtina ir nesusti-
prina. Šito galima buvo ir nerašyti, nes po pirmoje dalyje 
matytų šių laikų maniera stilizuotų personų nebuvo nė 
mažiausios tikimybės, kad Lorenzo Medici dėvės rene-
sansinius rūbus. Bet, kaip sakyta, esmė – ne drabužiai, 
dialogas vis vien nuostabus.

Norint suprasti dramą, nėra labai svarbu, kuris iš 
dviejų oponentų objektyviai, istoriškai pranašesnis. Gal 
svarbesnis, bet vis vien ne esminis dalykas ir tai, kad su 
Renesanso epocha siejama vieno jų – Lorenzo – gyveni-
mo pilnatvė, o kitas, laikantis save dvasios pašauktuoju, 
gyvenimo džiaugsmą skleidžiančiame Renesanse mato 

vien ydas ir nuodėmes, kurių, be abejo, būta, ir jaučiasi 
esąs nežinomos ateities šauklys. Prioras – niūrus prana-
šas, nes, prieš stojant naujai epochai, Dievo kalavijas tu-
rės sunaikinti nuopuolio ištiktą miestą. Jo antagonistas tą 
miestą – Florenciją – myli kaip savo gyvybę, ir iš esmės 
jų nesantaikos obuolys yra Florencija.

Dialogo scena spektaklyje – baigiamoji ir kartu dra-
mos svorio centras – pasirodė labiausiai pavykusi. Abu 
aktoriai, kurių kardinaliai priešingi personažai atrodė 
atskirti bedugnės, meistriškai atskleidė lėtą, nors ir pa-
radoksalų pozicijų suartėjimą. Stovėdami skirtinguose 
poliuose, herojai juose ir pasiliks, bet prieš tai kiekvienas 
išsakys savo credo. Netikėtai atsiveria nauja perspekty-
va – religinis vienuolio fanatizmas ir beatodairiškas Lo-
renzo atsidavimas gyvenimui, – tokia gyvenimo meilė, 
kuri net mirtį prilygina gyvenimo triumfui, – kartu fa-
natiškas aristokrato estetizmas pasirodo esą tos pačios 
prigimties reiškiniai. Džiaugsmas ir kančia – priešybės, 
bet joms atsiduodama su vienodai stipria aistra, tai pa-
jutęs, Lorenzo įsivaizduoja galįs vienuolį vadinti broliu. 
Tačiau juos tiek daug kas skiria, kad vienuolis tokio gesto 
nepriima, jam nereikia atlaidaus aristokrato malonės, jį, 
vargšą, nekilmingą, paniekintą, turi išaukštinti kančia. 
Priešininkus suartina ir dar viena aplinkybė – minios nu-
silenkimo iškiliai asmenybei paslaptis. Abu niekinamai 
kalba apie pasaulio pasidavimą valdovui, grojančiam 
juo tarsi muzikos instrumentu. Puiki scena, kai dialogas 
virsta tiesiog muzikiniu duetu: Lorenzo: Ir besijuokiant, 
besijuokiant suvoki pasaulį kaip klusnų instrumentą, 
kad juo grotum... Prioras: Kad juo grotum...

Vos netapęs darniu „operiniu“ duetu, dialogas vėl 
grįžta į pradžią, posūkis įvyksta ten, kur supriešinami 
grožis ir dvasia. Neginčytina, kad iš Medici dvaro sklido 
beveik pagoniškas grožio šlovinimas ir pagoniška dva-
sia buvo jiems artima, ne veltui jie prisiekdavo Bakchu 
ir dievais. Vis dėlto tik labai sąlygiškai galėtume įžvelg-
ti dramoje pagonybės ir krikščionybės priešpriešą – tai 
gal daugiau adoruojančių kūno ir aplinkos grožį žmonių 
iššūkis kūnišką pradą slopinusiems krikščioniškiems vi-

F R A  B A R T O L O M E O . 
Girolamo Savonarolos 
portretas, 1498
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duramžiams. Kad ir kaip ten būtų, ir pati to meto Flo-
rencijos (žinoma, ir kitų Italijos miestų) dvasininkija, 
neišskiriant nė jos hierarchų, nebuvo uoli krikščioniš-
kų dogmų išpažintoja, o grožio kultas nebūtinai turėjo 
prieštarauti dvasiai, – tą intuityviai jautė Lorenzo ir be 
jokio patoso, bet nepajudinamai tvirtai neigė Prioras: 
„Taip. Taip turi būti.“ Ar galima teigti, kad Priorą pra-
žudė ne kova su ydomis ir nuodėmėmis, o maištas prieš 
grožį? Kad ir kaip būtų, pasak paties rašytojo, Savona-
rolos, „radikaliausio visų laikų krikščionio“, asmenybė, 
kaip ji pavaizduota dramoje, nepriverčia patikėti idėjos 
teisingumu. Dar daugiau, jo maištas prieš įvairiomis 
formomis, tarp jų ir grožio pavidalais, pulsuojantį gyve-
nimą vertintinas kaip gyvenimo nuskriausto jo džiaugs-
mų nepatyrusio individo nevisavertiškumo išraiška. Kad 
Savonarola klysta manydamas, jog jį veda jame sukilusi 
dvasios idėja, rodo išsprūdęs prisipažinimas apie troš-
kimą būti didžiu.

Ginčo crescendo išryškina prieštaravimus, bet, po 
truputį silpdamas, vėl grąžina prie dueto, nes, nepaisant 
ekstremalaus skirtingumo, paaiškėja, kad yra ir dar kai 
kas, kas kontrahentus vienija. Tarsi operiniame duete, 
du balsai susilieja į vieną tardami brangų žodį – Floren-
cija. Lorenzo svaigiausius savo prisiminimus, gyvenimo 
meilę, tarnavimą grožiui ir, žinoma, juslinius džiaugs-
mus sieja su Florencija. Iš Feraros kilęs brolis Girolamo į 
Florenciją atvyko jos užkariauti, atversti, o gal užtraukti 
miestui pražūtį. Tačiau kol tai įvyks, Priorui svarbiausia 
tapti dvasiniu jos valdovu. Tikslas beveik pasiektas, bet 
ar įmanoma Renesanso epochoje neigti ir koneveikti gro-
žį? Kaip jau minėta, neįprasta, kad dramoje, kaip niekur 
kitur, grožį ir meną Th. Mannas priešina dvasiai. Prio-
ro žodžiai tai patvirtina: „Klausykit, klausykit, Lorenzo 
Medici: būna, kai dvasia trokšta grožio. Ir valandos jo 
troškimo – valandos negalios, išdavimo savęs ir skau-
daus nuopuolio, nes grožis – džiaugsmas, galia, vilionė, 
gyvenimas, ir jis niekad nesupras dvasios, jos vengs ir 
šalinsis, gal net jos bijos, bjaurėdamasis atstums nuo sa-
vęs, be gailesčio išjuoks, todėl dvasia liks viena, uždary-
ta, kaip ir buvusi, savyje.“

Jeigu jau prakalbome apie grožį, gal vertėtų prisi-
minti Fjorę, kurią tarsi pamiršome. O juk spektaklyje 
abu pretendentai valdyti Florenciją dar yra susipriešinę 
ir dėl gražiosios Fjorės, o ji, išlaikydama distanciją, stebi 
dvikovą, kad atitektų nugalėtojui. Bet ar iš tikrųjų taip? 
Visų pirma nugalėtojo šioje kovoje nėra, nes skirtingas 
savo pozicijas abu oponentai gynė vienodai aistringai – 
nugalėtoja liko mirtis, o antra, vienam kovos lauke li-
kusiam Priorui Fjorė pergalės vainiko nepina, tik siūlo 
atsisakyti nepagrįstų ambicijų, trauktis į vienuolyną. Tai 
kas gi ta Fjorė? Pasak programos (o ji turėtų atspindėti 
režisieriaus nuostatą), Fjorė – tai moteris, supriešinusi 
du vyrus ir tapusi jų nesutaikomo konflikto priežastimi. 
Ir tuo pat metu – ji Florencijos miesto alegorija, grožio 
bei orumo įvaizdis. Nors tai dažniausia Fjorencos inter-
pretacija, ji nėra tokia jau neginčytina. Tie du vyrai bet 
kokioje situacijoje būtų nesutaikomi priešai, nes įkūnija 
priešybes – gyvenimo meną ir dvasią. Tiesa, abu princi-
pai sutirštinti iki kraštutinumų – gyvenimo džiaugsmas 
yra ne bet koks, o trykštantis per kraštus, renesansinis, 

tuo tarpu dvasia įvilkta į asketizmo bei fanatizmo rūbą. 
Dialoge nuskamba žodžiai „galia“ ir „valdžia“, išduo-
dantys tikrąją priežastį – gyvenimo menininkas ir aske-
tiškas atpildo už kančias trokštantis vienuolis varžosi dėl 
valdžios Florencijoje. O dėl Fjorės tiek, kiek ji Florenciją 
simbolizuoja.

Moteris ir alegorija, ar vis dėlto daugiau alegorija? 
Garbės ir orumo įvaizdis? Jeigu taip, tai ar vieta jai Medi-
ci rūmuose? O jeigu toje nuodėmingoje aplinkoje nenu-
kenčia nei jos garbė, nei orumas, gal Medici garbinamas 
grožis nustelbia nuodėmę, nesikerta su morale, esteti-
zuodamas ir sutaurindamas ją.  Matyti šią figūrą galima 
visaip, tačiau suvaidinti tokią heroję turėtų būti be galo 
sunku. Abu kartus mačiau Ugnę Žirgulę, kuriai atskleis-
ti dvilypę herojės prigimtį pavyko visai neblogai. Buvo 
Th. Manno nurodytų pozų – ori, statiška, rankos sudė-
tos ant juosmens. Visą laiką scenoje Fjorė negalėjo būti 
statiška, kaip kad teikiama dramoje, kur ji tarsi arbitrė 
atsiriboja nuo visko, kas ją supa. Reikia vaidinti moterį, 
o ne skulptūrą. Scenoje vyksta persikūnijimai iš alegori-
nės figūros į gyvą moterį, tie perėjimai nėra lengvi, bet 
aktorė juos įveikia. Gal tik taškymasis baseine lengvabū-
džių menininkų akivaizdoje ne visai dera su Fjorės, kaip 
alegorinės figūros, įvaizdžiu. Kita vertus, gali būti, kad 
čia kaip tik vyksta vienas perėjimų nuo alegorijos prie 
moters iš kūno ir kraujo. Daugiau stebėtoja, nestojanti nė 
vieno priešininko pusėn, ji skelbia, kad Florenciją valdys 
tas, kuris parodys daugiau galios ir ryžto.

Objektyvios kliūtys, trukdančios suvokti ir suvai-
dinti Fjorę, randasi dar ir dėl to, kad Th. Mannas, kaip 
ir kitas jo amžininkas Hermannas Hesse, nebuvo moterų 
paveikslų „tapymo“ meistras. Tai ne Henrikas Ibsenas, 
meistriškais, psichologiškai motyvuotais herojų moterų 
paveikslais bei likimais sugebėjęs išreikšti savo indivi-
dualybės problemas. „Gyvų“ moterų dar galime aptikti 
pirmame Th. Manno romane Budenbrokai, o vėliau jų ne 
tik mažėja, bet jos krypsta į simboliškumą. Galima pa-
minėti romano Užburtas kalnas fatališką moterį, gundy-
toją, kūniško prado reiškėją Klavdiją Šošą. Ji susijusi ir 
su mirties sfera, be to, dar yra deivės Veneros parafrazė. 
Dramoje Fjorę paskutinį kartą matome pakylėtą – stovė-
dama laiptų viršuje nutvieksta šviesos, ji kalba Priorui 
apie būtinybę atsižadėti galios siekimo ir likti vienuo-
liu. Spektaklyje herojė išnyksta užkulisiuose siautulin-
gai plasnodama apdarais, ir tai jau nebe ta Fjorė, kurią 
lig tol matėme scenoje. Tai galėtų reikšti, kad Florencija 
daugiaveidė. Tą tiesą patvirtina ir Savonarolos likimas: 
jam, minios fanatiškai garbintam toje pačioje Florencijoje, 
tenka sutikti savo likimą žūstant liepsnose.

Renesansinė novelė apie Florenciją aptaria 
Th. Mannui, XX a. kūrėjui, aktualius klausimus: didvy-
rio (Held) sąvoką, dvasios (Geist) paskirtį bei lemtį, meno 
džiaugtis gyvenimu vertę bei kainą, pagaliau paties 
meno santykį su dvasia. Moralės tema į tuo metu auto-
rių dominančių problemų ratą neįeina galbūt todėl, kad 
moralė Th. Mannui ne problema, o visa ko pagrindas. 
Gal jam, kaip ir Immanueliui Kantui, pakanka moralės 
imperatyvo viduje ir žvaigždėto dangaus virš galvos.

Linkiu daugiaprasmei Fjorencai visaverčio sceninio 
gyvenimo ir gebančio atidžiai įsiklausyti žiūrovo.
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Salovartė’2017
poetas Viktoras Rudžianskas) laimėjo Sara Poisson, Kris-
tina Bačiulienė, Aušra Uldukienė ir Juozas Žitkauskas; 
dailininkės Irenos Mikuličiūtės prizai atiteko poetui Ta-
dui Žvirinskiui ir fotomenininkui Kęstučiui Svėriui; lei-
dyklos Kauko laiptai apdovanojimus pelnė Maria Duszka 
ir Birutė Jonuškaitė.

Kone kiekvienąsyk pasibaigus poetinei šventei ima-
me svarstyti, ar nederėtų kitais metais susitikti kitoje 
vietoje. Ir visada nusprendžiame, kad ir kitąmet per Po
ezijos pavasarį vėl sugužėsime į Vitalijos ir Tomo Žibų 
Salovartę, o kitose gražiose vietose galime organizuoti 
kitus prasmingus poetinius renginius...

Tradicinis Naujosios Romuvos ir Nemuno poetinis 
bendravimas prie Merkio Nr. 13. Į ypatingą su-
sitikimo numerį kai kurie poetai sureagavo tam 

tikromis velniavos apraiškomis eilėraščiuose – tai, beje, 
anaiptol nebuvo baisu, veikiau malonu. Štai dar keli ma-
lonūs bendravimo įspūdžiai: ritualinį akcijos atidarymą 
palaistant Poetinę eglutę gražiai papildė jauna smuiki-
ninkė Kornelija; į nuolatinių sueigos dalyvių gretas įsi-
liejo trys debiutantai – Aušra Uldukienė, Neda Letukytė 
ir Poezijos pavasario viešnia iš Lenkijos Maria Duszka; 
anoniminio eilėraščio konkursą (vertinimo komisija – re-
daktorė Audronė Daugnorienė, filosofas Naglis Kardelis, 
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S a r a  P o i s s o n

Nelabumai

Nebaisu mirti, jei tik neskauda.
Kur kas baisiau už nebūtį – sopulio peilis 
Ir tai, kas nesimetriška. Tai man anuomet
Buvo didžiausi nelabumai, 
Apnikę  mano pionierišką kaklaraištį 
Ir savo teises pradėjusias reikšti krūtis.
Visa, kas dar manyje buvo likę nekalta,
Šviesu, žinojo: kaklaraiščio mazgą, jo kampus ir krūtis
Apsėdo velnias – abiejų  dešinė nebuvo
Lygi kairiajai. Krūtims teko dvigubai, nes
Jas dar ženklino skausmas – užteko sparno prigludimo
Ar draugiško netyčinio stuktelėjimo. 

Nebyliai besiplečiantis kūnas yra bjauriai nepatogus.
Velniškai nepatogu būtybei su patyliukais augančiomis
Krūtimis. Tarsi tau prieš tavo valią būtų įdiegta
Kažkas, už ko pasaulis galėtų tave skaudžiai sugnybti.
Netrukus tai buvo įrodyta apšiurusioje stotyje,
Stojos vyro pajuodusiomis panagėmis pavidalu,
Jo „Uj, mergyte, u-lia!“, judesio spąstais tarpduryje, 
Ilgam įdiegtu sopuliu. Nelabojo kvapu ir šešėliu.

Toji pati velniava mus, mergaites-beždžionėles, 
Sustabdė, kai vieną rytą pažvelgėme į medžius,
Po kuriuos dar vakar karstėmės. Tai jis, nelabumas,
Mus visam laikui nukėlė nuo skalbinių džiovyklų
Skersinių, po kuriuos linksmos vartaliojomės. 
Ir kiemo rutulys iš geležinių vamzdelių, 
Buvęs pasauliu, staiga tapo spengiančia tuštuma. 

Jos, krūtys, niekada nebuvo patogios – 
Kaip ir tasai glamžus raudonas kaklaraištis –
Nei dangstantis pirmąja savo rankomis siūta liemenėle,
Nei maitinant kūdikį, nei tada, vidurdienį, gatvėje,
Netoli turgaus, išgirdus jaunuolio, bemaž vaiko,
Maldavimą ištiesus ranką: „Ar galėčiau paliesti jūsų krūtį?“

Daktaras, vieną iš jų anuomet pavadinęs tiksinčia bomba,
Maigė ją neatsiklausęs, šaltai 
Pasinę nuotrauką primenančia veido išraiška 
Tarsi bijotų įskelti velnio kiaušinį, iš kurio išsprūs
Kokie nors baisiai nepatogūs, nelabi žodžiai,
Vieni iš tų, kurie gyvybiškai svarbūs, 
Susiję su nesimetriškomis, gėdingomis, 
Varginančiomis perspektyvomis –
Nelabos žmoniško gyvenimo sėklos.
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G v i d a s  L a t a k a s

Lėlės

Ką veikiau? 
visą gyvenimą spalvinau žaislus likimo 
išpiešdavau veidus jiems
akis ir šypsenas
mano pati durstė
iš odos skiaučių batus
kuntaplėlius
sekmadieniais vaidindavom teatre
(kartono dėžės teatrėly)
vyresnėlis sūnus tuomlaik keldavo žibintą
šviesdavo jo geltona šviesa
jaunasai – dalydavo bilietus
už negirdėtas istorijas – regėjimus
ir čia pat juos atbarškindavo mašinėle
be tos vienutėlės raidės
šverpliančiai bet įskaitomai

ta merga gal visai nedurna
kuri sakė kad lėlės juk irgi
žmonės

ką veikiau? ogi visą gyvenimą 
spalvinau žaislus 
išpiešdavau jiems 
veidus

A l v y d a s  J e g e l e v i č i u s

Iškrovos
Veiksmažodžių jėga

Jis palietė mane – lyg elektra supurtė
šaltos-karštos bangos, baimės, mirties pojūtis
čia pat užspaudė kvapą, priešintis norėjau
stengiaus – negalėjau apsimest ir nematyt
nejust, tačiau – melu, melu išėjo mano visos
visos pastangos, visgi – slapta norėjau, taip 
labai norėjau, netgi laukiau tos Jo virpesių 
jėgos ir šio išbandymo, nes pajutau, ši iškrova   
jau neišvengiama, ji bus stipresnė žymiai, ji
palies, nubaus mane, nubaus ir virpulys tas
sieloj ėmė augt staiga, artėt artėt many, kol  
klusniai susiliejo ir su Jo jėga – tokia galinga  
šimtus kartų stipresne, grėsminga ir baugia
dar niekad ir nepatirta net sapnuose, kad ta 
bauginanti jėga iš Jo akių į širdį tiesiai bedė
aštrų aštrų spindulį kaip akstį-ietį jotvingio
antai – kiaurai pradurtas – tarsi žemuogė ant
smilgos slystu, skrieju su tuo saldžiu skausmo 
skoniu ir verkiu iš džiaugsmo ir palaimos, kad
laimingas galiu jausti šitą saldžiai saldų skausmo 
skausmą savyje, o, Pats Aukščiausiasis, atleisk
nebegaliu ir nebenoriu priešintis Tau – tik mylėti 
nusidėti ir kankintis – skęst palaimos nuodėmėj 
saldžiausioj meilėj noriu pasilikt ir amžinai išnykt 
ištirpti tavo meilėj nuostabiausioj žemėj debesų
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K r i s t i n a  B a č i u l i e n ė

* * *

Plaukiam Leta
skambančio kedro
dejuojančiam luote,
pakeliui virsta 
medžiai kaip žmonės
tiesiai į vandenį,
gilų kaip dangūs,
kurių nepasiekti ranka,
surenka žuvys
klajojančias sielas – 
nuplukdo į krantą, 
kurio nematyt.

G r e t a  A m b r a z a i t ė

stebėjimai

kažin ar jie tikrai stebi,
ar jie tikrai taip galėtų:
stebi mane rašančią,
stebi mane šokančią,
stebi mane stiklinę ir žiebtuvėliuose,
akys, visur tik akys,
akys ant žemės,
akys ant grindų linoleumo,
akys iš medžio rievių,
akys dviejų eurų monetoje,
kai esu viena, kai griebiu, kai draskausi
jie stebi mane
atokiausioje stoties kirkšnyje,
ir jie stebėjo tave tuo metu,
kai pametei savo dienoraštį,
o aš prisiekiau, kad tai mano paskutinė meilė,
ir jie matė mudu besiklaupiančius
Paryžiaus Notre Dame,
ir galbūt šįkart tu nesuprasi manęs,
aš tik norėjau pasakyt tau,
kad tai vaizduotė,
kad tai plaktuvas,
kad tai žydinčios sagos,
kad tai voratinklis su akimis,
kad tai nesibaigiantis griausmas,
kad tai trylikamečių įsimylėjimas,
kad tai daina, kuri užgroja tinkamiausiu momentu,
kad tai stebėjimo kameros,
kuriomis mus be perstojo transliuoja
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S i m o n a s  B e r n o t a s

Konformizmas

Esi pabaidytas žvėrelis
Gatvių šviesos žiaurios
Oras ledinis
Sakei kad aš vaikas
Tad dabar mes žaidžiame rimtus
Ar mano akys mato tik tai ką turi matyti
Ar mano ausys tik tai ir tegirdi
Laukiniams gyvūnams miestas netinka
To nesuprastų nebent paskutinis debilas
Ar aš tas debilas
Visos erdvės sterilios
Ar jose mums vieta
Ar per daug klausinėju
Ar šis klausinėjimas pabrėžia mano neramybę
Juodas apsiaustas
Visos šiandienos yra vakar dienos laidotuvės
Laikykimės tylos
Laikykimės vienas kito
Tavo kailis šiurkštus
Ar jauti mano pyktį

M a n t a s  B a l a k a u s k a s

Dubysa

 mes sėdime prie ežero, sunėrę kojas,
pusbroliai maudosi, šokinėja nuo skardžio, šaunuoliai,
šaunuoliai, mažieji tarzanai, jie nori gero, suk suk ratelį, sako,
 suk suk, girdisi, kai glaudi ausį,
prie nebesikilnojančių torsų, jie nekvėpuoja,
jie graužiasi į priešingą realybės pusę, tu juos pražudei,
 šnypščiančio karjero vidury skaitydamas
 iš dešinės į kairę – –
  iš dešinės į kairę – –
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A u š r a  U l d u k i e n ė

Tarsi gyventų

Vardas pasirenka kūdikį,
susiranda sau skirtą likimą,
ir keliauja trise – atsilieka per pusę žingsnio,
kartais bando aplenkti viens kitą,– 
pasitaiko vardų išsišokėlių
ir likimų su įtrūkimais.
Jei neįsiminei vardo ir nedrįsti 
trečią kartą paklausti,
gal tuo metu vardas buvo užsukęs
kur nors įsiamžinti, bet neišmanė, kaip:
nepaliksi juk pėdsako, neturėdamas pėdos,
nuotraukos be veidų netinka žurnalams,
ir niekas neapkabins, kai tampi
nesamąja kalbos ir žmonijos dalim– 
tuščiavardžiu.

Būna, išsiskirsto trijulė kas sau ir negrįžta:
nežinomas dailininkas tapo paveikslus,
atgula miego bevardis kareivis,
užmirštas vardas keikia likimą.
O tas, įsikoręs į /Salovartės/ medį, švilpauja sau, 
kišenvagio miklumu gesinėja žvaigždes,
skaičiuoja lopšius ir varto vardyną.
Atitokęs nuo graudumo ir grožio,
sumaišo tautas, kryžiuoja kelius
ir galingu balsu rikiuoja kitus likimus,
tarsi iš tikro gyventų.

Ta d a s  Ž v i r i n s k i s

Žalia balta 

Esu ginkmedžio lapas, 
Įsitaisęs tarp tavo knygos lapų. 
Nuostabi mirusių medžių simfonija 
Suošia tik greitai perverčiant lapus, 
Kol ją sustabdo dar gyvo medžio 
Nebegyvas fragmentas. 
Balta ir žalia yra mūsų spalvos – 
Kaip mano žila galva padėta   
Ant tavo žaliojo sijono, 
Kaip ginkmedžio lapas, 
Ginantis baltąsias eiles. 

Esu baltas debesis, 
Pagautas žalios tavo ežero akies, 
Kurios gylis masina pasilikti. 
Kaip skaniai kvepia tik ką  
Mirusi žolė, pakirsta  
Baltai blykčiojančių ašmenų! 
Kaip gera gyventi, kai mirtis 
Ypač arti. Taip arti, 
Kad net ginkmedžio lapas 
Sulimpa su knygos lapu – 
Nebeatplėši.
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N e d a  L e t u k y t ė

Katė Mėnuly

Naktimis kaip ši
Neišsilaiko ant tvoros
Aukštielninka į Mėnulį
Nukrinta juoda katė

Čia girdėti Elvis
Ir tas kuris aklas buvo
Kurčias buvo
Bet katei patiko

Jo palydėti nespėjo
Dainos iš šilkinių siūlų
Taip ir nesurišo
Juoda rudaakė katė

Mėnuly vaikystė supas
Su cukraus šaukštu
Virš krosnies virš Mėnulio
Garuoja namai

Visi žino bet šventai
Meluoja kad čia skamba
Mėnesienos sonata
Ir kiti stebuklai

O jis vos laikosi
Skirtingai nei jinai
Šią naktį aš tik
Į Mėnulį žiūrinti katė

L i n a  N a v i c k a i t ė

Dieviški malonumai, arba 
Arbatos gėrimo ceremonija

kol esu
molinis puodelis
sklidinas mėtų arbatos
laukiu bučinio ant kraštelio
sąmonės-sapno
pirštų 
glaistančių įtrūkį
diegliuko per stuburą

geria – – –
garuojančią prieštarą
karščio vėsos
tokią maištingą 
arbatą
kvapsnį svaigiausio 
švelnumo

Rudeninis

gerai kad pririšo
vorasiūliu obelį 
prie tuščios 
šuns būdos
nes rūkui užslinkus
ypač rudenį
obelys tolsta
palieka ir sodą
ir poankštį 
lango rėmelį
o dabar girdžiu 
naktimis 
amsi krintantys 
obuoliai
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J u o z a s  Ž i t k a u s k a s

Dangaus iššlavimas

Dzievas iššlavė dangų
per pacas Velykas
łėkit, vaikai,
ir turėkit
kų sugaunat 
tyčia netyčia

Dzievas iššlavė dangų
an žamės
ubago kųsniais sukrito
daro vaikai besmegenį
vieton morkvos in nosį
kiaušinį kiša

Dzievas iššlavė dangų
žamė su žołi sumigo
net ir tus mažas
bėzo prieg lango pumpulis 
prismerkė prisnūdo pricilo – 

druni ir neragi nieko
kap giedu namuosa romansų
šoku sau vienas tango

ba Dzievas iššlavė dangų
iššlavė dangų
ir balta – – –

J u o z a p a s  K a r d e l i s

Apsaugok...

Apsaugoki mane –
Girdžiu Žemelės
Balsą
Iš gelmių...

Apsaugok, Dieve,
Mano grožį,
Kurį man
Dovanojai,

Nuo pikto
Proto,
Piktos
Rankos,

Nes gali
Pražudyti
Viską, viską,
Kas yr gyva...

Palikti juodą,
Klaikią
Ir nebylią
Tylą...
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V l a d a s  Va i t k e v i č i u s

* * *

Laikysiuosi žvaigždžių
ir tolumos mielos,
jei tai, ko aš geidžiu,
manęs nelauks, vėluos

prabilti pranašai
ir tie, kuriuos šaukiu.
Girdžiu, kaip tu prašai:
„Tik neužmerk akių...“

* * *

Neatsakyta, neištesėta –
Gal nenorėta, gal pavėluota.
Viską palikęs, sėsiu į luotą.
Jį piktos bangos plukdo į Letą.

Jį tūžlios bangos gena į Letą.
Neiškalbėta, neišmylėta...
Tikrai norėta, tikrai svajota.
Aš dar nesėsiu į šitą Luotą...

G r a ž v i l ė  B a l e i š y t ė

* * *

Volungė atskrido į senelio sodą
Ir gailiai čiulbėjo –
lyg varstytų krūtinę
aštrus skausmas.
Tada nesupratau, 
Jog ji kažką sakė 
Apie mano ateitį..
Tik klausiau, klausiau,
Neatsiklausydama,
Nieko kito tą metą 
daryt negalėjau:
Stovėjau apstulbinta
Ir klausiau, klausiau, 
Kaip suokia volungė sode –
Apie mano ateitį, apie mane
Apie moters gyvenimą –
Ko dar nenujaučiau,
Nenumačiau...
Ji viską  žinojo – mažas paukštelis, 
Turintis savo balse
Gamtos dovanotą išmintį.
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B i r u t ė  J o n u š k a i t ė

* * *

neturėjau džinsų 
vienintelis klasėje 
kol neatėjo siuntinys 
iš Amerikos 
iki šiol esu tikras 
kad tada mano gyvenimas 
ir prasidėjo

 EUGENIJUS ALIŠANKA

Neturėjau džinsų
kaip ir visi klasėje
kol neatėjo siuntinys 
iš Amerikos.

Tada pirmą kartą 
sugriuvo mano gyvenimas 
džinsai buvo
per maži. 

M a r i a  D u s z k a

* * *

Kursai nuskriaudei paprastą žmogų
dėl jo vargo pratrūkdams kvatoti...

CZESŁAW MIŁOSZ

1980  metais kalbėjo:
„kovojame už darbo žmogaus orumą“

2004 metais
pas kantriai
laukiančius
bedarbius
ateina mažas mažos 
firmelės direktorius ir sako:
„man reikia penkių patinų 
ir penkių patelių...“

Iš lenkų kalbos išvertė Birutė Jonuškaitė
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V i k t o r a s  G u l b i n a s

Kai nieko jau

...gal kada nors – 
                kai nieko nemylėsi – 
pajutęs nebūties  
                dvelkimą vėsų,  
stovėsi nebylus  
                rudens pavėsy – 
tada, kai nieko jau  
                nebemylėsi;  
 
tada, kai nieko  
                nebebus jau gaila,  
atrodys viskas  
                tik naivu ir kvaila:  
ruduo – pavėsis – laikas – 
               metai – meilė,  
gyvenimas – nors buvo  
               nuostabus! – 
 
tada, kai nieko  
              gaila nebebus –   
 
rudens  
       pavėsyje  
                   ilgai
                          savęs 
                                gailėsi.

A l b i n a s  G a l i n i s

Quo vadis?

sustingęs žvilgsnis, prietarų vilnis,
skaistyklos staktą laižanti ugnis,
nakties miražas, sprogstantis žodžiu – 
išlaukęs pauzę, tavimi žaidžiu:

Quo vadis, Roma? – ar nepavargai?
išblukę auksas, nuotakų šilkai,
padus nutrynęs vaško grindinys,
ant kaklo šaltas perlų vėrinys –

spaudu Charono ženklintam rate
neries iš kailio, lobsti varjetė,
prie aukuro, išvirtusi angim,
obolą dildai tirpstančia akim – 

klasta atvėrus paskliautės vartus,
ant durklo įrašai dievų vardus
ir lyg fantomas skersvėjo glėby,
sėkmės nustojus, savyje glembi – 

Quo vadis, Roma? – ar nepavargai?
išblukę auksas, nuotakų šilkai –
miražui plaukiant ant nakties pečių,
iškentęs pauzę, vėl tavim žaidžiu.
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O n a  J a u t a k ė

Karklų rožės

Moterų laikas naktis.
Visaregėm katės akimis
mes žiūrim į miegančius
savo vaikus,
tveriam smėlio namus
ir rašom
pirštu ant dulkėtų palangių
eilėraščius,
susiieškom palovy seną dėlionę
ir renkam save
iš duženų, šukių, druzgelių.

Ir atželia karklai,
iš šaknų pakirsti.
Raudonuoja jų rožės
sniegynuose
kaip prieš Didįjį karą
iš kraujo sutvertos.

N e r i j u s  C i b u l s k a s

Kokia ji yra

Namai ilgisi. Elektriniu kūnu 
dainuojanti Snaigė, iš lentynos 
nedraugiškai išstumta 
Bhagavadgyta. Čiaupų, ramybės
lašnojimas. Ženklai gręžiasi į mane
savo nežinomybe.

Kokia ji yra? Vieni sako:
tai – kūdikis, kuris pirmąkart
žvelgia į baltos alyvos sprogimą.
Kiti – kad tuštuma,
beformis kamuolys kosmoso 
futbolininko vartuose.

Man jinai – jauna moteris
į abi puses keliaujančioj upėj.
Namai jos ilgisi, kambarių 
neužtektų visam tam apsakyti.
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R i t a  M a k s e l y t ė

okul(t)istinis 

Seniai čia bebuvau.  
Kauburėlis. Dar vienas kauburėlis.  
Čia jų daugybė. Va šitas, prie tvoros,  
ką tik išraustas, dar, rodos, garuoja žemė,  
iškelta į smailėjančią formą. Vieni jų kreivoki,  
suberti iš skirtingo dydžio žemės grumstelių,  
kiti – lyg iš po vaikiško kibirėlio išversti, 
kastuvėliu nudailinti, nepaliekant įspaudų. 
Ana tie, žole apžėlę, nei pernai dalgio,  
nei šiais metais rankų nepaliesti. 
O čia – tuoj ir ženklas išnyks, kad jų būta... 
 
Kažin ar kada bepažvelgsiu į kurmio akis. 
Apakčiau iš nuostabos.

V i k t o r a s  R u d ž i a n s k a s

Vabaliūno, vadinančio save Šūdvabaliu, 
ištarmė apie prasmę ir būsimą 

Vakare (lėtai leidžiantis saulei)
(staigiai) numirė Šūdvabalis
o jo artimieji ėmė laukti rudens 
kurie nesulaukė tie sužinojo:
susitiko ten Šūdvabalis būrų dainių
grojantį pianinu
ir tik ten suprato Šūdvabalis koks atsitinka
stebuklas kai poetu tampa šventikas 
ir užsispyrė Šūdvabalis trumpam sugrįžti
mokytis duobkasio amato

oho kokią duobę išsikasė!
(iki pat debesų)
ir sukrito į ją visos varnos
kurias būdams gyvas skaičiavo 
poetas šventikas 
kurių bijojo šūdvabaliai bet gerbė
už išmintį ir sąžiningai 

mieli klumpakojo šokėjai

kai miršti laiku ir vietoj nieko laukti nereikia
užtenka klausytis melodijos
ir pasirinksi teisingai
ir pakavosi save –
po saulėlydžio spinduliais – 
lyg amžiną obuolį po laikiniausiu lapu

K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotraukos
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Praslinkus dešimtmečiui, mus vėl nudžiugino Da-
lios Mataitienės darbų paroda. Ankstesnė ekspozi-
cija, išsiskleidusi 2007 m. liepos 20 d. Teatro, mu-

zikos ir kino muziejuje, aprėpė platų scenografės darbų 
akiratį, kuriame atsivėrė dailininkės vaizduotėje gimusių 
operų bei dramos veikalų pasauliai. Taip pat čia išvydo-
me estampų grupes, koliažus bei kitokio žanro dailės 
kūrinius. Dabar gi, 2017 m. birželio 8 d., žiūrovus, apsi-
lankiusius Lietuvos nacionaliniame muziejuje, pasitiko ir 
šilti rūmų šeimininkų žodžiai, ir įtaigi, laikinai atgaivinto 
etnografinio Mataičių teatro1 eksponatų erdvė, kurioje 
stovėjo nebylūs plastmasiniai manekenai, aptaisyti Dalios 
Mataitienės sukurtais rūbais. Ir štai, šie rūbai kartu su 
įvairia aprangos atributika, išpuoselėta žemdirbio kasdie-
nybės patirties, pažadina figūras iš tylaus sąstingio. Jos 
– tarsi atgiję Mataičių teatro personažai be garsiai ištartų 
žodžių grupuojasi, bendrauja su renginio dalyviais. Jie 
jau ne eksponatai, o mūsų pasąmonėje išlikę apeigų gie-
dotojai; jie – tai nuolat mumyse gyvos etninės vertybės, 
lietuvio savastis, jo tapatybės išraiška.

Tokia nuotaika apėmė visus, pakilusius laiptais į 
parodos salę. Renginio pradžioje kalbėjo asmenys, susiję 
su šventinio įvykio turiniu, su originalaus etnografinio 
reiškinio istorija. Sujaudino Povilo Mataičio tartas žodis, 
nuoširdus ir giliai prasmingas. Jis prisiminė savo kolek-
tyvo narius, dirbusius su pasišventimu; ypatingą padėką 
išreiškė Daliai Mataitienei, savo talento galias paaukoju-
siai bendram tikslui, kuris tapo nepakartojamo kultūros 
reiškinio tikrove. Jaudinamai nuskambėjo kuklus Dalios 
Mataitienės žodis, trumpai ir esmingai nusakantis salėje 
eksponuojamus kūrinius, vingiuotą jų atsiradimo kelią. 
Klausantis Dalios ir Povilo Mataičių kalbų, ryškėjo abi-
pusė pagarba ir minčių santara, lėmusi galingą kūry-

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

Sugrįžus prie Mataičių 
teatro fenomeno

bos proveržį, tikrovėje išsiskleidusį kaip nepakartojama 
dviejų stiprių, lygiaverčių ir drąsių asmenybių išsakyta 
tiesa. Ją pažinęs, iškilusis mūsų poetas tarė: Nėra su kuo 
palyginti. Autentiška, unikalu. Po šio teatro spektaklių net 
kalbėtis kurį laiką nesinorėdavo – širdyje būdavo gera, pilna...2

Parodos erdvę ribojančios sienos taip pat prabilo: 
sukabinti kostiumų eskizai, senieji spektaklių skelbimai 
(plakatai), jų fragmentų nuotraukos bylojo apie buvusias 
stebuklingas akimirkas, įsiliejančias į bendrą eksponatų ir 
žiūrovų šurmulį, kad visa tai, kas išliko jų sapnų vizijose, 
vėl – nors laikinai – taptų naujos čia ir dabar nušvitusios 
tikrovės epizodu. Atrodo, kad visa tai esu matęs, girdėjęs, o gal 
sapnavęs. Tarsi tie žmonės scenoje būtų sūpavę lopšį su liaudies 
daina, muzika, kalba, drabužiais, papuošalais... Iš  to lopšio išli
pome ir, žiūrėdami vieną ar kitą Folkloro teatro spektaklį, tary
tum dalyvavome praėjusių amžių bendruomenės dvasios kūry
boje, papročių, ritualų, apeigų sakralizacijoje, tautinio tapatumo 
ugdyme.3 Tai mūsų Justino žodžiai, veik prieš dešimtmetį 
išsakyti. Jautri poeto širdis pajuto, apie ką godoja jo tauta.

Puiku, kad parodos išvakarėse pasirodė knyga Ma
taičių teatras. Turime padėkoti Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus direktorei Birutei Kulnytei, kuri pasirūpino, kad 
gausiai iliustruotas leidinys pasirodytų laiku. Knygoje 
išspausdintos autorių, tarusių svarų žodį, tekstų apie 
teatrą ištraukos; jos sugulė į leidinį, kuris taps pradiniu 
šaltiniu mūsų kultūros istorijos tyrinėtojams.

1 Lietuvių folkloro teatras, šiandien vadinamas trumpai – Mataičių 
teatru. Toks įvardijimas išreiškia didžią tautos pagarbą jo kūrėjams. 
Pavadinimas tapo nepakartojamo sceninio fenomeno metafora.

2 Just. Marcinkevičius. Nėra su kuo palyginti // Mataičių teatras. – 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017, p. 19; Naujoji Romuva, 2008, 
Nr. 2, p. 2.

3 Ten pat.
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K N Y G O S

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

Laisvoji rinka – nelaisvam žmogui
Jau knygos antraštė, o ypač paantraštė, nurodo kryptį, 
kurios privalėtų laikytis šių tekstų skaitytojas ir jų vertin-
tojas – kritiško požiūrio į tai, kas vyksta šiuolaikiniame 
pasaulyje, ypač ekonomikoje. Knygoje nedviprasmiškai 
paneigiamas mitas, kuriuo nuo Adamo Smitho laikų 
teigta, jog laisvoji rinka, lyg kokia nematoma ranka, ku-
ria materialią mūsų gerovę. „Laisvoji rinka pagal savo 
prigimtį nėra vien tik gera ir visada kurianti gėrį – užuot 
buvusi tokia, ji yra kupina suktybių ir spąstų, dėl kurių 
tampame „kvailių žvejonės“ aukomis“ (knygos aplanko 
įrašo fragmentas). Mums ši knyga aktuali dar ir tuo, kad 
„kvailių žvejo“ auka tapo ne koks asmuo ar grupė, o visa 
atsikūrusi valstybė ir jos visuomenė. Blogiausia yra tai, 
kad, ne savo noru pakliuvę į tą nematomo žuvautojo bu-
čių, niekaip nepajėgiame rasti išėjimo angos. Mes, lyg tos 
kvailos žuvelės, blaškydamiesi laukiame šeimininko, kol 
jis pagaliau ateis, iškratys įtaisą, pasiims sužvejotą gėrį, 
jį suvartos, o spąstus įmerks atgal į vandenį, nes „upė-
je“ kvailų žuvelių vis dar esama – ne visos suskubo pa-
sprukti į Londoną, Dubliną, Madridą ar Vašingtoną. Beje, 
ir ten jos laimėjo tik tiek, kad pakliuvo į gilesnius ir pla-
tesnius vandenis, o „žvejų“ tinklų akys didėlesnės, todėl 
turi daugiau erdvės ir galimybių išgyventi, nors anksčiau 
ar vėliau vis vien bus sužvejotos ir suvirškintos. Svarbu 
nepraleisti pro akis ir to, kad knygoje analizuojama JAV 
tikrovė – ir premisos, ir išvados remiamos jos faktais, tad 
Lietuvoje veikalas turėtų būti dešimteriopai aktualesnis, 
nes, mėgindami imituoti amerikietiškąją gyvenseną, ga-
miname jos karikatūrą, tapdami tragiškais „kvailių žve-
jonės“ juokdariais. Netikiu, kad iš tos knygos kas nors 
ko nors pasimokys, protigesnieji ir jautresnieji, perskaitę 
jos tekstus, tikriausiai iš liūdesio apsiverks. Vis dėlto jos 
nepastebėti ir neperskaityti neįmanoma.

Veikalą sudaro Pratarmė, Įvadas ir trys pasakojimų 
dalys: Neapmokėtos sąskaitos ir finansų griūtis, Kvailų žve
jonė įvairiuose kontekstuose, Išvados ir epilogas.

Pratarmėje autoriai įspėja, kad, daugiausia dėme-
sio skirdami laisvajai tinkai, jie kartu spręs ir platesnio 
masto ekonomines problemas, netiesiogiai mėgindami 
prisikasti iki pamatų ir prasiskverbti į pačią jos esmę. 
„Tam tikru atžvilgiu beveik visa ši knyga bus apie tuos 
„bloguosius“, o ne „geruosius“ automatus, ir tokia ji 
bus dėl to, kad tiek kaip ekonominės minties, tiek ir 
kaip pačios ekonomikos reformatoriai, siekiame pakeis-
ti ne tai, kas pasaulyje yra gera, o tai, kas yra bloga. Ta-
čiau, prieš pradėdami, norėtume pamąstyti apie tai, ką 
mums duoda rinka.“ (p. XII) Gvildendami šią temą, jie 
grįžteli šiek tiek praeitin ir pasiūlo prisiminti, apie ko-
kią ateitį žmonės svajojo XIX amžiaus pabaigoje ir XX 
pradžioje. Įžvalgesniesiems jau tada vaidenosi, kad po 
šimtmečio „iš čiaupų keliaus karštas ir šaltas vanduo, 
bus skraidantys laivai ir t. t.“ Tada tokios svajonės atro-
dė tolimos ir neįgyvendinamos, bet, rinkos ekonomikai 
plėtojantis, jos buvo ne tik įgyvendintos, bet ir toli pra-
lenktos. „Tačiau laisvoji rinka ne tik garantuoja žmonių 

trokštamų dalykų gausybės ragą, ji taip pat sukuria eko-
nominę pusiausvyrą, kuri labai tinka ekonominėms ins-
titucijoms, manipuliuojančioms ir iškraipančioms mūsų 
sveiką protą pasitelkus verslo praktikas: praktikas, ana-
logiškas vėžinėms būklėms, kurios išsivysto esant nor-
maliai žmogaus kūno pusiausvyrai. <...> Kol mums bus 
būdinga bent menkiausia silpnybė nežinoti, ko mums iš 
tikrųjų reikia, ir kol tokias silpnybes bus galima pelnin-
gai daryti aktyvias ir aktualias, tol rinkos, pasinaudoda-
mos jomis, naudosis galimybe mus „pačiupti“. Rinkos 
į mus nusitaikys ir mumis pasinaudos. Jos užmes ant 
mūsų savo apgaulių tinklus ir bandys mus „žvejoti“.“ 
(ten pat) Toliau šioje knygos dalyje aptariami „kvailiai“, 
arba žvejonės aukos, kurių esama net kelių rūšių. Pagrin-
dinės dvi: psichologiniai ir informaciniai. Psichologiniai 
kvailiai dažniausiai suvokia savo silpnybes, bet niekaip 
nesugeba jų įveikti. „Informaciniai kvailiai“ imasi veikti 
remdamiesi informacija, kuri yra sąmoningai nukreipta 
jiems apgauti.“ (p. XIV) Keblumas čia yra tas, kad rinka 
sugeba apvynioti apie pirštą net tuos, kurie vadovaujasi 
sveiku protu, laikosi tvirtos moralės – dėl konkurencijos 
daromo spaudimo jie priversti elgtis prieš savo valią, 
kad galėtų išgyventi. Principingiausieji, nesileidžiantys 
sužvejojami, iš žaidimo (dažnai ir iš gyvenimo) privalo 
pasitraukti.

Įvade rašoma apie tai, kad dažnai žmonės priima 
sprendimus, kurie nėra patys geriausi (biblinis Ievos ir 
Žalčio atvejis). „Pamatinė ekonomikos koncepcija ga-
nėtinai skiriasi nuo paminėtosios: jos esmė yra rinkos 
pusiausvyros samprata.“ (p. 1) Pagrįsdami šią rinkos 
savybę, autoriai pateikia keletą pavyzdžių. Tai stulbina-
mai sėkminga ir Cinnabon kompanijos, ir sveikatingumo 
klubų veikla. Nors šios įstaigos nebuvo ir nėra pačios rei-
kalingiausios ir sąžiningiausios – jos pasinaudojo žmo-
nių silpnybėmis (patiklumu, neapdairumu) ir galimybe 
lengvai uždirbti. Svarbiausia čia tai, kad ši galimybė vis 
vien būtų panaudota, jei minėtų kompanijų vadovai ir 

George A. Akerlof, 
Robert J. Shiller. 
Kvailių žvejonė. 
Manipuliacijų ir 
apgaulių ekonomika. – 
Labdaros ir paramos 
fondas Švieskime 
vaikus, Vilnius, 2016
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nebūtų pradėję savosios veiklos – šventa (pelninga) vie-
ta tuščia nebūna. Toliau kalbama apie žmonių silpnybes 
(beždžionėlės ant pečių), kurias šimtmečiais išnaudojo 
įvairiausi prekeiviai. „Dėl šių silpnybių dauguma mūsų 
pasirinkimų nėra tai, ko „išties norėjome“, arba, kitaip 
tariant, skiriasi nuo to, kas mums naudingiausia.“ (p. 5) 
Vis dėlto dauguma ekonomistų mano, kad žmonės žino, 
ko iš tikrųjų nori, nors iš tikrųjų tai ir sukelia daugybę 
problemų: „...laisvoji rinka suteikia ne tik laisvę rinktis, 
bet ir laisvę „žvejoti kvailius“.“ (ten pat).

Pagundomis žarstytas mūsų kelias – tai pirmos dalies 
pirmo skyriaus antraštė. Čia akcentuojama ne tik tai, 
kad laisvoji rinka suteikia mums ne tik tai, ko iš tiesų 
reikia, duoda ir tai, ko geidžiame sekdami savųjų bež-
džionėlių ant peties įnorių, bet svarbiausia – laisvoji rin-
ka pasirūpina sukurti ir pačius įnorius, kad pirktume 
tai, kuo ji prekiauja. Vadinasi, ji siekia mus padaryti ne 
laisvais piliečiais, o jos pelno vergais, nuolat leidžiančiais 
pinigus pagal jų, ne mūsų įnorius, neatsispiriančiais jų 
pagundoms. Didžiosios parduotuvės, prekybos centrai 
turi rinkodaros ekspertų komandas, kurios organizuoja 
reklamos, sumažintų kainų ir kitas akcijas, sugeba išdė-
lioti lentynose prekes taip, kad jos optimaliausiu būdu 
patrauktų pirkėjo akį. „Laisvosios rinkos pusiausvyra 
sukuria pakankamai „kabliukų“ kiekvienai žmogiškai 
silpnybei.“ (p. 23) Ir jai visai nesvarbu, kad mėnesio gale 
neliks lėšų būsto sąskaitoms apmokėti – ji verčia mus 
įsiskolinti, o čia jau į talką ateina ir bankai, kurie neap-
simeta gerosiomis fėjomis.

Pasinaudojimas reputacija ir finansų krizė – pirmos 
dalies antro skyriaus antraštė. Iš pradžių „kvailių žve-
jonės“ niuansai aptariami pasinaudojus reputacija. Jei-
gu vaisių ir daržovių pardavėjas garsėja kaip sąžiningas 
kokybiškų avokadų prekeivis, jam nesunku retkarčiais 
tarp aukščiausios rūšies prekių įkišti vieną kitą menkes-
nės kokybės. Toks pardavėjas, vedžiodamas už nosies 
patiklius pirkėjus, išgali lengvai nukonkuruoti pardavė-
ją, kuris iš tikrųjų prekiauja aukščiausios rūšies vaisiais 
ir kurio išlaidos jiems išauginti yra didesnės – pastarasis 
bus priverstas bankrutuoti. Taigi rinkoje ims dominuo-
ti vidutiniškos kokybės avokadai. O finansinės krizės 
atveju atsiranda galimybė prekiauti ir visiškai supu-
vusiais vaisiais. Analogiškas situacijas galima stebėti ir 
vertybinių popierių rinkoje. Jei tokia prekyba įsišakni-
ja – rinka užpildoma supuvusiais avokadais (vertybinių 
popierių falsifikatais), anksčiau ar vėliau ylai išlindus iš 
maišo, burbulas sprogsta, rinką ištinka krizė. Jos prie-
žastys ir pasekmės ryškinamos aptariant sudėtingus 
investicinių bankų ir reitingų agentūrų santykius, išplė-
tojusius abipusę „kvailių žvejonę“. „Tokiu būdu buvo 
sukurtas mitas apie naują ekonomiką, kuris teigia, kad 
sudėtingi hipotekos paskolomis dengti vertybiniai po-
pieriai buvo taip paruošti, kad juose nebeliko rizikos. 
Aukšti reitingų agentūrų suteikti reitingai padėjo tokį 
mitą išsaugoti. Ir kol šiuo mitu buvo tikima, tol „kvailių 
žvejonė“ nešė didžiausią įmanomą pelną.“ (p. 38) Vadi-
nasi, pelnas yra „kvailių žvejonės“ (o kartu ir laisvosios 
rinkos) alfa ir omega.

Antroji knygos dalis skirta „kvailių žvejonei“ įvai-
riuose kontekstuose. Pirmiausia autoriai atkreipia dė-
mesį „į žmonių mąstysenai būdingą polinkį „apsikvai-
linti“ (p. 46). Tuo kaipmat pasinaudoja reklamininkai 
ir rinkodarininkai. Iš pradžių reklama plėtojosi kaip 
būdas pasakoti istorijas. Pateikiamos įžymiausių „rekla-

mos tėvų“ Alberto Laskerio, Claudo Hopkinso, Davido 
Ogilvy biografijos, aptariami jų plėtoti metodai. „Kon-
kurencingoje laisvojoje rinkoje konkurencija yra nuožmi. 
Įvairių reklamos pasaulio atstovų biografijos ir autobio-
grafijos parodo tai patvirtinančią nuolatinę baimę pra-
rasti klientus. Reklamuotojo vaidmuo yra savo klientų 
norų tenkinimas, o tai apima priemonių, didinančių 
pardavimus naudojimą.“ (p. 57) Be abejo, tai glaudžiai 
susiję ir su „kvailių žvejonės“ būdais ir metodais bei su 
rinkodaros evoliucija. „Aukščiausio lygio šios srities įgū-
džius galime pamatyti prezidentinėse rinkimų kampa-
nijose. Šios kampanijos gali ypač gerai atverti akis, nes 
palyginti su komercine rinkodara, jos yra atviresnės.“ 
(p. 58) Toliau plėtojami pasakojimai apie tų kampanijų 
eigą, pradedant 1920 ir baigiant 2012 metais. „Kiekvie-
nas moksleivis žino, kiek nemalonumų gali susilaukti, 
jei papasakos netinkamą istoriją netinkamam asmeniui. 
Reklamininkai, kaip ir kampanijų organizatoriai, atrado 
šiuolaikinius būdus, kaip pasinaudoti šia moksleivio iš-
mintimi.“ (p. 61)

Tolesniuose šios dalies kontekstuose – lupikavimas 
automobilių salonuose, pasirašant namo pirkimo ir par-
davimo sutartis, lupikavimas prekybos centruose prie 
kasos. Pirmieji du lupikavimo būdai labiau aktualūs 
amerikiečiams – šios sritys ten kur kas labiau išplėtotos 
nei Lietuvoje, o lupikavimai naudojant kredito korteles 
svarbūs ir mums. „Vienas iš pagrindinių dalykų, kuriais 
paremti kredito kortelių burtai, yra tas, kad dauguma 
galvojame, jog perkame tik tai, ko mums reikia (ar ko 
norime), ir kad mūsų negali paveikti tokie nereikalingi 
dalykai kaip toks, ar mokame kortele, ar grynaisiais. Ta-
čiau esame beveik tikri, jog jūs dėl to klystate.“ (p. 71) 
Toliau autoriai pateikia tyrimų faktus, kurie parodo, kad 
dėl kredito kortelių išleidžiame gerokai daugiau. „Jos 
yra ta trokštama piliulė, tačiau ji turi savo kainą.“ (p. 73) 
Ir čia pat aptariama tos piliulės kaina. Tai mus sugrąžina 
į „kvailių žvejonę“. „Ji prasideda mokesčiais prekybinin-
kams, ir šie mokesčiai yra dideli. Jie perka stebuklingas 
piliules, tačiau moka tik vieną trečdalį to, kiek jos iš tik-
rųjų kainuoja. Toliau prisideda vartotojai, kurie nesusi-
mąstydami perka maisto produktus, avalynę ar dar ką 
nors, kreditų kortelėms siurbiant aukštas palūkanas iš 
tų, kurie per daug optimistiškai vertina galimybę apmo-
kėti ateinančias sąskaitas. <...> Kiekviename žingsnyje 
konkurencija ir veržlumas, kuriais siekiama gauti dau-
giau pelno, leidžia naudotis mūsų silpnybėmis.“ (p. 75) 
Išvada: laimi apsukresnieji ir suktesnieji, kvailiais lieka 
sąžiningiausieji.

„Kvailių žvejonė“ politikoje grindžiama galia. Ir fi-
zine, ir intelektine, ir finansine. Biblijoje Dovydas įveikia 
Galijotą, mūsų laikais dažniausiai laimi milžinai. Ir tai 
autoriai pagrindžia pasakojimais apie rinkimus į JAV 
Kongresą. „Kvailių žvejonės“ poveikis politikoje analo-
giškas jos poveikiui ekonomikai. <...> ...konkurencingi 
demokratiniai rinkimai lemia teigiamus rezultatus.“ (p. 
78) Tačiau, norint būti konkurencingu, nepakanka verž-
lumo ir profesionalumo, reikia turėti daug lėšų, nes rin-
kimai kainuoja, ypač jie brangūs JAV. Lobizmas taip pat 
atlieka nemenką vaidmenį. Ir tas vaidmuo šiame kon-
tekste autorių aptariamas gana detaliai. Čia ir vėl – pi-
nigai, pinigai, pinigai... Ne visada jie būna kenksmingi ir 
pražūtingi, kartais jie teikia ir teigiamą grąžą – lobistams 
autoriai nerašo mirties nuosprendžio. „Šis skyrius buvo 
daugiausia apie lobizmą, vykdomą Kongrese. Labai gali 
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būti, kad reguliuojančių agentūrų lobizmas yra dar svar-
besnis, nekalbant apie valstijų ir savivaldos valdymo ins-
titutų lobizmą.“ (p. 87)

Maisto pramonėje ir vaistų gamyboje „kvalių žvejo-
nė“ plėtojama pagal tuos pačius manipuliacijų ir apgau-
lės principus, tik šioje srityje ji labiau pavojinga fizinei 
žmonių sveikatai ir gyvybei, nes joje didelį vaidmenį vai-
dina nuodai. Energingai reklamuojami įvairiausi maisto 
papildai geriausiu atveju sveikatos požiūriu būna neut-
ralūs, o dažnai ir kenksmingi. Populiarūs maisto pro-
duktai dažniausiai būna pripildyti cukraus, druskos, 
riebalų. „Dabar retai atsiduriama ligoninėje dėl apsinuo-
dijimo maistu, tačiau mūsų vartojamas maistas sukelia 
širdies ir kraujagyslių ligas bei diabetą.“ (p. 90) Dar su-
dėtingesnė situacija vaistų pramonėje. Vaistų gamintojų 
„genialumas“ dažnai pranoksta visus lūkesčius. „Vaistų 
gamintojai aklai nešauna į tamsą, jie atsirenka gydyto-
jus, kuriems bus pateikti tyrimų duomenys.“ (p. 91) Ta 
atranka ir slepia visus pavojus, nes paisoma pažinčių, 
įtakingumo, ryšių su žiniasklaida ir valdžios įstaigomis. 
Reklama čia taip pat suvaidina savąjį vaidmenį. Kaip iš-
skirtinį, bet vis dėlto pakankamai tipišką atvejį autoriai 
pateikia „stebuklingo“ vaisto Vioxx platinimo ir vartoji-
mo istoriją (p. 91–95). „Davidas Grahamas apskaičiavo, 
kad vaisto vartojimo pasekmė galėjo būti nuo 88.000 iki 
139.000 širdies infarkto atvejų Jungtinėse Valstijose, iš 
kurių mirtimi galėjo baigtis daugiau negu 26.000.“ (ten 
pat) Tokia kaina sumokama vaistų pramonės „žvejams“, 
o kartu ir manipuliacijų ir apgaulės ekonomikai.

Autoriai, lyg mėgindami apsisaugoti nuo kritikos, 
lyg siekdami pateisinti nobelistų įvaizdį, negaili pagy-
rų laisvajai rinkai, nuolat primena jos nešamą naudą 
žmonijai. Bet vos tik pradeda konkrečiai analizuoti ko-
kią nors sritį, sukuria visai priešingą vaizdą. Geriausiu 
atveju prieštaringą, įtaringą, nejaukų. Taip atsitinka ir 
septintame skyriuje, kurio teminis apibūdinimas toks: 
„Inovacijos: ir gera, ir bloga, ir bjauru.“ Iš pradžių apta-
riami ekonomikos augimo pagrindai ir padaroma tokia 
išvadą: „Esant tokiai vizijai, laisvosios rinkos kapita-
lizmas mums suteikia prekių ir paslaugų gausą ne tik 
žmonių, kurie prekiauja naudodamiesi savo sąlyginiu 
pranašumu, dėka, bet ir šią gausą nuolat didina dėl naujų 
idėjų taikymo.“ (p. 102) Idėjos – proto veiklos rezultatas. 
Tačiau proto veikla turi ne tik teigiamą, bet ir neigiamą 
pusę. „Todėl daugelis idėjų yra ne tik technologinės. Jos 
nėra skirtos gerovę kurti man ir kitam. Priešingai, jos yra 
nauji teorijos, kaip veikia žmogaus protas, pritaikymo 
būdai, kad tąja kuriama gerove pasinaudočiau aš, o ne 
kas kitas.“ (p. 103) Tad ne visi žmonių proto veiksmai yra 
pozityvūs, juose slypi daug negatyvumo: ne visos idėjos 
yra geros, ne visi išradimai neša tik pažangą, dažnas iš jų 
ir geras, ir blogas. Čia pat papasakojamos istorijos apie 
Facebooką, „Visuotinę klasifikaciją“, „Cigarečių sukimo 
mašinas“. O nuo jų tiesiogiai pereinama prie aštunto 
skyriaus temos.

Taigi, tabakas ir alkoholis. Prie jų glaudžiai pritampa 
narkotikai ir azartiniai lošimai – tai keturios didžiosios 
priklausomybės, kuriose „kvailių žvejonei“ atsiveria ne-
ribotos erdvės. Šios temos nepranyksta iš spaudos pusla-
pių ir televizijos ekranų visame kultūringame pasaulyje, 
Lietuvoje taip pat. Ir opinija daugmaž aiški – visos jos 
kenksmingos ir žmogui, ir žmonijai, visoms joms būti-
na visokiariopa nepakanta. Tačiau ne visada taip buvo, 

o kai kur ir dabar dar tebėra išlikęs tolerancijos kvapas 
joms. Skyriaus pasakojimai įdomūs tuo, jog pateikiama 
daug medžiagos iš JAV istorijos šiose srityse. Neabejo-
tinai svarbios mintys ir faktai apie vėžinius susirgimus, 
sąlygojamus vienos ar net kelių priklausomybių. Jos pro-
vokuoja ir dar vieną „negerą“ mintį ar spėjimą: žmoni-
jai žengiant į naująjį savosios raidos etapą ekonomikoje, 
laisvajai rinkai gali būti taip pat išrašyta vėžinio susirgi-
mo diagnozė. O tai reikštų, kad tas susirgimas nepagy-
domas ir radikaliu būdu šalintinas – chirurgine operacija 
arba spinduliavimu.

Bankrotas siekiant pasipelnyti – tai devinto skyriaus 
tema, plėtojama aptariant 1986–1995 m. JAV santaupų ir 
paskolų bendrijos krizę. Ji yra analogiška Lietuvos kre-
dito unijų krizei, kurią Centriniam bankui pavyko gana 
greitai suvaldyti, tad „kvailių žvejonė“ Lietuvoje neįga-
vo didelio masto – ir indėlininkų, ir valstybės nuostoliai 
buvo minimalūs (valstybė nukentėjo, matyt, labiau, bet 
apie tai informacijos nėra), JAV buvo šiek tiek kitaip. 
Viena, „kvailių žvejonė“, niekam netrukdant, šioje srity-
je tęsėsi vos ne dešimtmetį, antra, indėlių ir paskolų su-
mos buvo nepalyginti didesnės, o drauge ir plėšikavimo 
mastai įspūdingesni. Čia nėra galimybės detaliau aptarti 
šios „kvailių žvejonės“ metodų ir pasipelnymų viražų, 
galime tik pasakyti, kad ši krizė, išprovokavo kitą, 2008 
metų, krizę, kai ji „metastazavo į spekuliacinių obligacijų 
rinką. <...> Obligacijų, kurios tapo pagrindu netgi priešiš-
kam didžiausių bendrovių perėmimui – reiškiniui, anks-
čiau laikytam neįmanomu dalyku.“ (p. 129)

Michaelis Milkenas „žvejoja kvailius“ masalui nau-
dodamas spekuliacines obligacijas – tai dešimto skyriaus 
tema. Vienas žmogus – Michaelis Milkenas – aštuntame 
ir devintame dešimtmetyje amžiams pakeitė JAV finansų 
pasaulio vaizdą. Prasidėjo „nesaikingumo“ amžius, ki-
tais žodžiais tariant, prasidėjo „kosminių“ spekuliacijų ir 
neribotų pelnų laikai. Laisvajai rinkai pasiekus apogėjų – 
nesant jokių apribojimų sudarant sandėrius ir leidžiant 
obligacijas, manipuliatoriams ir sukčiams išaušo aukso 
amžius. „Žvejų“ godumas ir „žuvelių“ kvailumas bei 
patiklumas taip pat suvaidino savo vaidmenį. Pajutusios 
laisvę, reitingų agentūros „pamiršo“ savo gerų reputa-
cijų laikus ir ėmė dalinti AAA klasės reitingus bet kam, 
net už atlygį. Michaelis Milkenas taip pat pasijuto kaip 
lydys tarp išpaikintų saugaus tvenkinio kuojų ir ėmėsi jų 
apdorojimo verslo. Jis buvo ne tik „genialus“ manipulia-
torius, jis buvo pirmasis, suvokęs susidariusios situacijos 
esmę. Niekas negali paneigti, jeigu ne jis, būtų atsiradęs 
kitas „genijus“ ir daręs daugmaž tą patį, nes laisvoji to 
meto rinka tokį elgesį provokavo. „Prieš daug metų, di-
deliam viso pasaulio apgailestavimui, pamatėme, kas 
atsitinka, kai finansinės griūties metu nebūna aktyvios 
intervencijos; kai epidemijai leidžiama plisti kaip tinka-
mai. Mūsų analizė leidžia pamatyti, kad pasaulyje yra ne 
tik vietinės ir gamtos jėgos, kurios finansų sistemą daro 
labai nestabilią, ji taip pat parodo, kad finansų griūties 
akivaizdoje įsikišti yra būtina. Net ir tų vienintelių „ma-
žųjų viduramžių“ buvo per daug.“ (p. 141)

Pasipriešinimas ir didvyriai – vienuolikto skyriaus 
tema. Jau įsitikinome, kad laisvoji rinka ne tik leidžia ir 
skatina naujų daiktų kūrimą ir vartojimą, kartu keldama 
išsivysčiusių šalių pragyvenimo lygį, didindama gėrį, 
betgi ji skatina vis labiau tobulėjančias manipuliacijas ir 
apgavystes, nekalbant apie trečiojo pasaulio šalis, kur šie 
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„nukrypimai“ dominuoja ir didina atskirtį bei skurdą. 
Beje, šio kūrinio autoriai apie šias šalis nė neužsimena, 
jie „nepastebi“, kaip laisvoji rinka šiose šalyse buvo ar 
yra diegiama. Jie apsiriboja vien JAV, beveik neperženg-
dami jos ribų. Net ir išnašose, paaiškinimuose ir pavar-
džių rodyklėse – vien angliakalbiai amerikiečiai, išsky-
rus gal kokį George’ą Bizet, Sigmundą Freudą, Prosperą 
Mérimée, dar kokį mūsų nepastebėtą, pusiau atsitiktinai 
patekusį į tekstą. Tų amerikiečių didvyrių, kūrusių stan-
dartus, dirbusių versle ar valdžios įstaigose, vardai lie-
tuvių skaitytojui nėra aktualūs (nebent tiems, kurie ren-
giasi emigruoti į JAV), todėl jų čia ir neminėsime. Svarbi 
tik autorių išvada: „Mūsų manymu, reikėtų moralios 
bendruomenės, o joje – laisvosios rinkos, besiremian-
čios individualiais veiksmais. Toji morali bendruomenė 
sėkmingai priešinosi „informacinei kvailių žvejonei“.“ 
(p. 152) Mūsų manymu, ta morali ir intelektuali bendruo-
menė gal būtų pajėgi sumąstyti ką nors tobulesnio nei 
dabartinė laisvoji rinka, kuri didžiausią naudą teikia di-
diesiems ir didžiosioms (valstybėms ir bendruomenėms, 
ypač JAV), bet atsižvelgtų ir į mažuosius, kurie didžiųjų 
jau baigiami suvirškinti.

Trečioji knygos dalis turi paantraštę – išvados: pa-
vyzdžiai ir apibendrinamosios pamokos. Ji pradedama 
Naujuoju Amerikos pasakojimu ir jo pasekmėmis. Autoriai, 
prieš pradėdami analizuoti Naująjį pasakojimą, trumpam 
grįžta į knygos pradžią, kur užsimenama apie tradicinės 
elgsenos ekonomiką ir Roberto Cialdini atrastus šešis 
psichologinius polinkius, kuriais pasinaudojus paprastai 
manipuliuojama žmonėmis ir kurie palengvina nustatyti 
„kvailių žvejonės“ priežastis. Vis dėlto „Daugelis „kvai-
lių žvejonės“ būdų vienaip ar kitaip susideda iš naujų 
šakų, kurios yra įskiepijamos į senąsias žmonių sau pa-
sakojamas „istorijas“, o kartais sena istorija tiesiog pakei-
čiama nauja.“ (p. 157) Kitas būdas yra žmonių dėmesio 
centro nukreipimas, kuriuo meistriškai naudojasi kišen-
vagiai bei iliuzionistai, atlikdami savo triukus, o „kvai-
lių žvejai“ savąsias manipuliacijas. Aukštindami laisvąją 
rinką, autoriai dar kartą perspėja, kad ji, kaip ir kiekviena 
moneta, turi dvi puses. Ji sukuria ir tai, kas mums pa-
tiems neša gėrį, o kitiems – blogį. „Rinka siūlo ir viena, 
ir kita – tol, kol galima uždirbti. Gali būti, kad laisvoji 
rinka yra galingiausias žmonijos įrankis. Tačiau kaip ir 
visi galingi įrankiai, jis gali būti panaudotas ir geram, ir 
blogam.“ (p. 158) Tai reiškia, kad reikalinga apsauga nuo 
blogųjų pasekmių. Ir tą apsaugą gali suteikti tik valstybė. 
Problema čia ta, kad pačios valstybės, ypač mažosios, yra 
tapusios galingųjų žuvautojų aukomis. Ir tas „galingasis 
žmonijos įrankis“ sėkmingiausiai pritaikomas atsidūręs 
didžiųjų rankose – mažosioms ir mažiesiems jis dažniau-
siai būna kruvinas ir net pražūtingas.

Dėl tos pačios priežasties pastaraisiais metais įsiga-
lėjo ir buvo įteisintas Naujasis pasakojimas, kuris teigia, 
kad vyriausybė yra problema, o kartu ir valstybė yra 
problema. Autoriai šiam teiginiui mėgina pasipriešinti. 
Jie tvirtina, kad Naujasis pasakojimas, teigiantis, kad pati 
vyriausybė yra problema, yra toks pat „kvailių žvejonės“ 
kabliukas (p. 161). Ypač jis pavojingas pagyvenusiems 
žmonėms, kurie, palikti be socialinės apsaugos, būtų 
pasmerkti skurdui ar net bado mirčiai. Todėl socialinis 
draudimas yra svarbus gelbstint žmones nuo „kvailių 
žvejonės“ pasekmių. Dėl to, kad egzistuoja sveikatos 
draudimas... vyresnio amžiaus amerikiečiai gali sau leisti 

nupirkti vieną kitą dovanėlę savo anūkams“ (p. 163) Vis 
dėlto socialiniam draudimui buvo iškilęs pavojus, jį mė-
ginta privatizuoti, laimė, šis projektas nebuvo įgyvendin-
tas. Ir vėl operuojama tik JAV praktika ir faktais, kitaip 
tariant, didžiųjų patirtimi, mažiesiems lieka vadovautis 
senąja išmintimi: skęstančiųjų gelbėjimas – jų pačių rū-
pestis. Nesiteikiama atsižvelgti į senąją romėnų išmintį, 
kad ir šiek tiek interpretuotą: kas naudinga Jupiteriui, 
dažniausiai pražūtinga jaučiui.

„Vertybinių popierių reguliavimas yra viena iš pa-
grindinių vyriausybės funkcijų. Korporacijų apskaitos ir 
vertybinių popierių reitingų reguliavimas yra labai svar-
bus siekiant tinkamai informuoti visuomenę.“ (p. 165) 
Pažeidžiant šį principą arba netinkamai jį taikant, at-
siranda didelių problemų. Bernardo Madoffo byla tai 
akivaizdžiai patvirtina. Jai knygoje skiriama gana daug 
dėmesio. Skyrius baigiamas JAV rinkimų įstatymų ne-
tobulumų, kurie suteikia daug galimybių „rinkėjų žve-
jonei“, aptarimu. Norint sumažinti rinkėjų „žvejonių“ 
keliamus nepatogumus, reiktų ieškoti protingų kom-
promisų. „Visavertis nacionalinis pasakojimas reikalau-
ja, kad, be kitų dalykų, būtų tinkamai aiškinama, kaip iš 
tikrųjų veikia ekonomika ir politika. Šis aiškinimas turi 
apimti ne tik teigiamas, bet ir neigiamas rinkos ir demo-
kratijos savybes. Tarp šių neigiamų savybių – o tai yra 
svarbu – atsiduria ir „kvailių žvejonė“.“ (p. 171)

Galėtume nebent pridurti, kad neigiamos laisvosios 
rinkos savybės (iš jų ir „kvailių žvejonė“, kaip vėžinė jos 
ląstelė) gerokai lenkia teigiamas, ir to knygoje nuslėpti 
nepavyko, nors autoriai šiam teiginiui, matyt, energin-
gai prieštarautų. Ką gi, Amerika yra Amerika, Lietuva 
yra Lietuva: jų patirtys šioje srityje nutolusios viena nuo 
kitos kaip dangus nuo žemės. Mažosios Amerikos Lietu-
voje sukurti nepavyko ir, matyt, niekada nepavyks. Daž-
niausiai mums tenka tenkintis tik išvirkščiąja jos puse.

Apibendrinant derėtų pasakyti, kad autoriai ir tie-
siogiai, ir netiesiogiai sprendžia ne tik ekonomines, bet 
ir demokratijos (apskritai politikos), harmoningos visuo-
menės bei žmogaus ir žmonijos išlikimo problemas. Nors 
kitoms kultūros sritims – mokslui ir menui – neskiria be-
veik jokio dėmesio (svarbiausias tikslas – laisvosios rin-
kos „patologinių anomalijų“ kritika), vis dėlto net keliose 
vietose primena, kad rinka nesugeba išspręsti pamatinių 
egzistencijos problemų. „Jungtinėse Valstijose – beveik 
turtingiausioje iš kada nors gyvavusių šalių – daugybė 
žmonių vis dar gyvena tylioje neviltyje, kaip toji vargšė 
Mollie iš Las Vegaso.“ (p. XV) Ir kitoje vietoje: „Jungtinė-
se Valstijose, kur daugelio gyventojų vartojimo lygis yra 
pasiekęs iki šiol žmonijos istorijoje neregėtas aukštumas, 
dauguma žmonių vis dar nerimauja dėl to, kaip suvesti 
galus. Kai kurie jų peržengia ribą ir bankrutuoja, arba 
būna iškeldinami iš savo namų.“ (p. 21) Tų bankrutuo-
jančių (dažnai ir ne vieną kartą) ir netenkančių namų, 
pasirodo, būna net iki 20 % šalies gyventojų. Nors tai 
ir nėra svarbiausi knygos akcentai, vis dėlto jie pasako-
jimų tekstus kilsteli į dar aukštesnį, filosofijos ir būties 
apmąstymų, lygį.

Beje, leidinys kruopščiai parengtas: yra daug nuo-
rodų su plačiais ir išsamiais paaiškinimais, panaudotos 
literatūros sąrašas, trumpa dalykinė ir asmenvardžių ro-
dyklė. Šiokių tokių priekaištų galėtume pateikti nebent 
vertimui, bet, neturint po ranka originalo, tai daryti būtų 
neprotinga.


