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Išeivių rašytojas, redaktorius, dailininkas Paulius Jur-
kus (1916–2004) paliko ryškių pėdsakų Lietuvos kul-
tūros istorijoje: minėtini svarbiausi jo darbai – su-

kurta per šimtas paveikslų, apipavidalinta ir iliustruota 
daugiau nei šimtas grožinės, istorinės, politinės temati-
kos knygų. Daug laiko skirta puoselėjant lietuvybę sve-
tur – redaguojant Ateitį, Aidus ir daugiau nei 40 metų – 
laikraštį Darbininkas. P. Jurkus debiutavo Vokietijoje 
savilaidine poezijos knyga Namų ugnis (1945). Rašė eilė-
raščius, noveles, apsakymus. JAV išleistos knygos Pava-
saris prie Varduvos (1954), Ant Vilnelės tilto (1968), Juodvar-
niai (1975), Kai Vilniaus liepos žydi (1985), Klevai prie vartų 
(1993). Amerikoje išleido vieną romaną – Smilgaičių akva-
relė (1957). Literatūros kritikai Juozas Brazaitis-Ambra-
zevičius, Antanas Vaičiulaitis, Stasys Santvaras, Kazys 
Bradūnas ir kiti palankiai vertino jo kūrybą. Su apmaudu 
reikia pripažinti, kad Lietuvoje šis kūrėjas beveik neži-
nomas: nė viena autoriaus knyga lig šiol nebuvo išleista.

Šių eilučių autorė bendravo su rašytoju nuo 1989 
metų. Jau anuomet jis perdavė į Maironio lietuvių lite-

V i r g i n i j a  B a b o n a i t ė - P a p l a u s k i e n ė

Parveski, Viešpatie...

ratūros muziejų (toliau – MLLM) pirmąsias archyvalijas. 
Gerokai vėliau, dukrai Dainai leidus, peržiūrėjau medžia-
gą Bostone, o paskui jau ir Niujorke likusią medžiagą. Į 
Lietuvą, į MLLM, parkeliavo beveik visas kultūrinis ra-
šytojo palikimas. Vykdant ekspediciją, aplankytos jo gim-
tosios vietos, bendrauta su ten dar esančiais jo draugais.

2016 m. liepos 28 d. buvo minimos 100-osios Pau-
liaus Jurkaus gimimo metinės, MLLM parengta išsami jo 
gyvenimui ir kūrybai apžvelgti paroda. Per savo tikrąjį 
gimtadienį – liepos 27-ąją – jis atgulė šalia tėvų gimto-
joje Žemaičių Kalvarijos žemėje. Dukra Daina Jurkutė, 
įvykdydama jo priešmirtinį norą, atskraidino tėvo pele-
nus iš Niujorko.

P. Jurkaus archyvinė medžiaga tvarkoma, tyrinė-
jama, skelbiama. Tarp gausybės įdomių nuotraukų, is-
torinių dokumentų, knygų yra turtingas epistolinis pa-
likimas ir gausus kūrybinių rankraščių rinkinys. Jame 
saugomi ne tik paties autoriaus rankraščiai – keletas 
variantų knygos apie artimą draugą Vytautą Mačernį, 
mašinraščiai su taisymais, bet ir kitų rašytojų kūrybi-

Paulius Jurkus, 
Jonas Aistis, Kazys 
Bradūnas, Kostas 
Ostrauskas, apie 1950
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niai rankraščiai. Minėtinas išskirtinis eksponatas – Jono 
Mačiulio-Maironio Pavasario balsų penktos laidos paties 
autoriaus parengtas maketas. Ši knyga-maketas turi 
ypatingą, neįkainojamą vertę. Praskleiskime archyvali-
jas ir žvilgtelėkime į P. Jurkaus nueitą gyvenimo ir kū-
rybos kelią.

J AU N Y S T Ė S  K E L I A S  T O K S  G R A Ž U S
Poetas J. W. Goethe rašė, jog, norint suprasti rašytojo 
kūrybą, reikia pažinti jo gimtąją vietą. Jurkaus namai – 
įstabi Žemaičių Kalvarija, garsėjanti gamtos ir žmonių 
rankomis sukurtas stebuklas. Miestelio pasididžiavi-
mas – Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika (pasta-
tyta 1922 m.) ir buvusio dominikonų (vėliau marijonų) 
vienuolyno pastatų ansamblis. Per miestelį, susiliedama 
su Cedronu, teka upė Varduva, jų santakoje stūkso Šv. 
Jono kalnas, prie Varduvos – piliakalnis. Žemaičių Kal-
varija nuo seno garsėja stebuklingais meno kūriniais – 
Nukryžiuotojo Jėzaus figūra ir Dievo Motinos su kūdikiu 
paveikslu (XVII a. atkeliavęs iš Romos), yra 19 Kryžiaus 
kelio kalnų koplyčių (Kristaus kančios kelio stočių). Nuo 
1742 metų liepos pradžioje čia vyksta visuotiniai atlai-
dai, į kuriuos suteka upės maldininkų. Tokioje sakralio-
je aplinkoje prabėgo P. Jurkaus vaikystė ir paaug lystė. 
Rašytojas jautriai pasakojo apie savo artimuosius: tėvą 
Povilą Jurkų – nagingą kalvį, sumanų mechaniką, kilusi 
iš Sedos apylinkių; motiną Oną Kinčiūtę – ji buvo kilimo 
iš Mosėdžio, artimai bendravusi su anuomet ten buvusiu 
vikaru J. Tumu-Vaižgantu, įtraukusiu ją į slaptą knygų 
platinimą. Atmintin įsirėžė pasakojimai apie spaudos 

draudimo laikotarpį – lietuviško žodžio branginimą, pa-
vojingą knygnešių darbą. Nerūpestinga P. Jurkaus vai-
kystė buvo paženklinta skaudžiais praradimo ženklais: 
1920 metais praūžusi šiltinė išsivedė Anapilin net pen-
ketą šeimos narių, tarp jų ir tėvą – Povilą. P. Jurkus liko 
su dešimčia metų vyresniu broliu Danieliumi bei moti-
na Ona. 1928-aisiais baigė Žemaičių Kalvarijos pradžios 
mokyklą ir išvyko mokytis į Sedos vidurinę mokyklą, o 
1932 m. – į Telšių gimnaziją. Čia kartu su kitais šešiais 
bendraminčiais leido žurnaliuką Šešios žaros, kurį ranka 
prirašydavo ir išpiešdavo. Telšiuose susibičiuliavo su 
Aleksandru Radžiumi, Juozu Jurkumi. Dar artimesnė 
bičiulystė tapo su Vytautu Mačerniu iš Šarnelės. Dviejų 
giminingų sielų draugystė P. Jurkaus išsamiai aprašyta 
poetui skirtoje knygoje (deja, nėra išleista).

Gimnazijoje nuo pirmos klasės pradėjo rašyti eilė-
raščius, o jau antroje įsitraukė į piešimą. Dailė tapo ne 
tik jo aistra, bet ir pragyvenimo šaltiniu – piešdavo rekla-
minius plakatus, paveikslus, kūrė scenografijas gimnazi-
joje vykstantiems vaidinimams. Anuomet daug kas jam 
pranašavo žymaus dailininko kelią, tačiau, 1936 metais 
baigęs gimnaziją, pasirinko studijas Vytauto Didžiojo 
universitete Teologijos-filosofijos fakultete. P. Jurkus jau 
gimnazijoje skelbė savo kūrybą laikraščiuose, žurnaluo-
se, buvo įvertintas žurnalo Naujoji Romuva premija. Jo 
kūrybinį kelią inspiravo ateitininkai: „Man labai daug 
davė ateitininkai. Jie buvo mano jaunystės kūrybos klau-
sytojai, skatintojai, kėlėjai. Ir pirmieji mano eilėraščiai 
buvo išspausdinti Ateityje, Ateities spinduliuose. Tai buvo 
mano jaunystės kelias, toks gražus, lyg takelis per vešlią 

Su Jonu Meku
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pievą. Pajutau, kad nesiskirsiu su literatūra, kad vargsiu 
su daile. Tokių „dvirankių“ buvo ir daugiau literatūros 
istorijoje“, – rašė savo autobiografijoje.

Universitete įsiliejo į Šatrijos ateitininkų draugiją, 
dalyvavo literatūros vakaruose, rengiamuose semina-
ruose, išvykose. Šatrijos korporacijos valdyba vertino 
P. Jurkaus kūrybą. Kartu su savo studijų draugais Kaziu 
Bradūnu, Vytautu Aleksandru Jonynu, Juliumi Kaupu 
privalėjo atlikti karinę prievolę – lankė Kaune Preziden-
to Antano Smetonos karininkų mokyklą. 1940-aisiais, 
perkėlus VD universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą 
į Vilnių, išvyko ten tęsti studijų. Vilniuje susibūrė sti-
prus literatų branduolys – Bronius Krivickas, Mamertas 
Indriliūnas, Vytautas Mačernis, Paulius Jurkus, Kazys 
Bradūnas, Eugenijus Matuzevičius. Čia pat romanistiką 
studijavo ir A. Čipkus (vėliau – A. Nyka-Niliūnas). Lite-
ratai brendo ir formavosi globojami mylimo profesoriaus 
Vinco Mykolaičio-Putino. P. Jurkus ne tik klausė profe-
soriaus paskaitų, lankė jo rengiamus seminarus, daly-
vavo literatūros vakaruose, bet ir jo vadovaujamas rašė 
diplominį darbą Impresionizmas ir A. Vaičiulaičio „Valenti-
na“. Sėkmingai išlaikęs egzaminus ir puikiai apsigynęs 
diplominį darbą, 1943 metais baigė universitetą.

Visas vasaras P. Jurkus praleisdavo Žemaičių Kal-
varijoje, jo gimtieji namai tapo kultūros centru, čia susi-
rinkdavo vietinių ir aplinkinių miestelių jaunimas. Sve-

tinga mama, nors ir gyveno sunkiai, tačiau džiaugdavosi 
jaunimu – prikepdavo pyragų, morkų blynų. Dažniau-
siai čia lankydavosi Juozas Jurkus ir Vytautas Mačernis, 
pastarasis labai vertino Paulių, tardavosi su juo litera-
tūriniais klausimais. Aptarė su juo savo Vizijų, o vėliau 
ir Metų sonetų genezę. (MLLM saugomame P. Jurkaus 
rinkinyje yra keletas knygos apie V. Mačernį variantų, 
įvairių poetui skirtų straipsnių. Dar didesnė gausybė jo 
surinktos apie draugą medžiagos: atsiminimų, paliudiji-
mų, laiškų, dokumentų.) P. Jurkus anksti įžvelgė jauno-
je sieloje gilų talentą ir paragino V. Mačernį žengti kū-
rybos keliu. Artima P. Jurkaus draugė Kamilė Dokšaitė 
šių eilučių autorei pasakojo, kad Jurkų namuose dažnai 
vykdavo literatūriniai vakarai – V. Mačernis skaitė savo 
eilėraščius, o P. Jurkus – noveles. Ji teigė, kad ir Vytautas, 
ir Paulius buvo itin elegantiški, aristokratiškų manierų. 
K. Dokšaitės atmintyje liko įvairūs susitikimai-pokalbiai, 
kuriuose dalyvavo D. Banionis, J. Miltinis, V. Blėdis, Jur-
kai, Mačerniai – „jie susėdę filosofuodavo, o mes tik išsi-
žioję klausydavomės“.

P. Jurkus, baigęs universitetą, vienus metus moky-
tojavo Kauno VI gimnazijoje. Įsitraukė į Žemaičių ra-
šytojų sambūrį, dalyvavo literatūros vakaruose, skaitė 
savo kūrybą. Karo neramumų užkluptas išvyko į tėviškę, 
1944 m. buvo paskirtas Telšių žurnalo Žemaičių žemė ko-
respondentu. Artinantis sovietų okupacijai mokslus bai-
gę jaunuoliai suvokė, kas jų laukia – prievarta, diktatūra, 
teroras, todėl subruzdę, siekdami laisvės, ruošėsi pasi-
traukti į Vakarus. P. Jurkus tarėsi su draugu V. Mačerniu 
apie abiejų pasitraukimą, tačiau paskutiniai pokalbiai 
buvo dramatiški – jis prasitarė, kad „tokioje sumaištyje 
nenori gyventi...“ 1944 metų spalio 7 dieną, taip ir nesu-
laukęs Vytauto, P. Jurkus dviračiu išvažiavo į Telšius, o 
vėliau pasiekė Vokietiją.

K E L I AU J U  T O LY N ,  N E Š D A M A S I S 
Š I R D Y  N E R A M Ų  L AU K Ų  V Ė J Ą . . .
Vokietijoje atsidūrė ir artimi jo draugai V. A. Jonynas, 
A. Nyka-Niliūnas, K. Bradūnas, H. Nagys. Gabūs ir 
talentingi Nepriklausomos Lietuvos augintiniai ėmėsi 
kultūrinio darbo. Rūpėjo išlaikyti savo tapatybę ir per 
lietuvišką spausdintą žodį skleisti svetur atsidūrusiems 
pabėgėliams viltį ir tikėjimą prisikėlimu. P. Jurkus mo-
kytojavo lietuvių gimnazijoje, įkurtoje DP (išvietintų-
jų asmenų) stovykloje. 1946–1949 m. buvo Popiežiaus 
misijos tautinio lietuvių delegato įstaigos sekretoriumi. 
Jam buvo pavestas žurnalo Ateitis, vėliau – Aidai reda-
gavimas. Pastarajame žurnale bendradarbiavo nuo 1945 
metų, jame buvo publikuota P. Jurkaus novelė Plyta, už 
kurią paskirta premija. Aktyviai bendradarbiavo ir laik-
raštyje Žiburiai, skelbė savo kūrybą, rašė literatūros, te-
atro, meno temomis. Išsiskyrė kaip meno žinovas – ap-
tarinėjo parodas, vertino dailininkų darbus. Sužinojęs 
apie draugo V. Mačernio žūtį, Aidų žurnale išspausdino 
pluoštą jaudinančių prisiminimų.

P. Jurkus dalyvavo Lietuvių rašytojų draugijos trem-
tyje suvažiavimuose, įstojo į jos gretas. Kartu su draugais 
siekė išlaikyti aukštą kūrybos meninį lygį, kovojo su 
grafomanijos apraiškomis. Pasirašęs slapyvardžiu, pa-
rašė grafomanus triuškinantį straipsnį Literatūros kandys 

Pauliaus Jurkaus laiškas Jurgiui Jankui
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(paskelbtas Aiduose). Daug laiko skyrė savo kūrybai: pa-
rašė pasaką-poemą Juodvarniai, parengė pirmosios kny-
gos Namų ugnis maketą, padauginęs rankraštį, išdalino 
draugams. „Eilėraščių rinkinį norėjau išleisti Lietuvoje. 
Nepavyko. Nepavyko ir Vokietijoje. Laikraštis privertė 
daug rašyti. Tie darbai, darbeliai proginiai, mažai ver-
tingi“, – rašė autobiografijoje. Po penkerių metų gyveni-
mo nežinioje tapo aišku, kad kelias į Lietuvą uždarytas, 
tad teko laikinosiomis tėvynėmis rinktis kitas valstybes. 
P. Jurkaus gimnazijos laikų draugas kunigas Leonardas 
Andriekus, gyvenęs Amerikoje, siekė atsikviesti jį į Niu-
jorką. 1950 metais P. Jurkus nenoromis atsisveikina su 
Europa. Laiške A. Nykai-Niliūnui rašė: „Mielas Alfuk, 
kraunu savo daiktelius, palydžiu praeitį į dėžes, lyg į 
karstus sudedu visa, ką Vokietijoje išgyvenau. Mano 
žvilgsnis krypsta į topolius. Juos blaško vėjas, ruduo. Ir 
prisimenu tave, rudens ir vėjų poetą, prisimenu taip gy-
vai artimai, rodos, girdžiu aną armonikėlę, kuria grojai 
Vilniuje, Tiubingene, Freiburge. Ir noriu į Tave atsišaukti 
su tuo rudeniu, su tų laukų alsavimu, kuris kadais Tave 
guodė ir priminė namų peizažą, nes ir man iš po kojų 
slysta Europa, jau paniurę laivai šešėliuoja horizonte. Jie 
veš mane į tenai, kur jūs, draugai, įsikibę žemės krašto, 
laukiate giedresnių dienų. Buvo sunku atplėšti kojas nuo 
gimtųjų namų grindų. Jos ir čia priaugę. Ir pakelti sun-
ku. Po šešerių metų vėl keliauju tolyn, nešdamasis širdy 
neramų laukų vėją ir kreipdamas į tolį degančias akis. 
Šešeri Vokietijos metai užsiskleidžia, ir aš, toks pat ne-
drąsus, kaip anuomet Berlyne, išlipsiu Niujorke, manau, 
pajusiu tikrąją tremtį ir vienatvę.“

V I S A  M A N O  L A I M Ė   –  B Ū T I 
Ž M O G AU S  TA R N U
P. Jurkus, 1950 metais pasiekęs Niujorką, apsigyveno pas 
pranciškonus, – redagavo Ateitį (1951–1955 ir 1958–1960), 
už darbą buvo apdovanotas diplomu ir išrinktas Sąjun-
gos nariu. Tačiau jo kūdikiu tapo laikraštis Darbininkas 
(1951–1993). Jis rašė: „Taip ir praėjo visas mano gyve-
nimas. Toje redakcijoje dirbo ir buvęs mano literatūros 
profesorius Juozas Brazaitis-Ambrazevičius, pas kurį ir 
gyvenau. Tai man buvo tikros literatūros ir visuomeni-
nio mokslo studijos. Amerikoje visą laiką gyvenau Niu-
jorke.“ P. Jurkus pasiaukojamai dirbo puoselėdamas 
lietuvišką žodį: gyvai apžvelgdamas išeivių gyvenimą – 
aptarinėdamas kultūrinius, literatūrinius įvykius, rašė 
knygų, teatrų pastatymų, parodų recenzijas, straipsnius. 
Straipsnius, knygų recenzijas pasirašinėjo A. Džiugėno 
slapyvardžiu. Niujorke įsteigtame Kultūros Židinyje ren-
gė kultūros, literatūros vakarus, parodas, knygų sutiktu-
ves. Meniškai apipavidalino knygų (Bern. Brazdžionio, 
K. Grigaitytės, J. Gintario, M. Karalevičiūtės-Butkienės, 
D. Sadūnaitės, M. Stankus-Saulaitės, Katalikų bažnyčios 
kroniką ir kt.). Dėstė lituanistinėje mokykloje, parengė 
mokyklinius vadovėlius: Lituanika, mokymo priemonė 
lituanistinių mokyklų 8 sk., Bruklinas, 1979; Lietuvos is-
torijos ir Lietuvos geografijos pratimai lituanistinių m-klų 
8 sk. Čikaga, 1980. Parengė ir redagavo įvairias knygas, 
minėtinos: Juozas Bagdonas. Albumas (Bruklinas, 1975); 
P. Jurgėla. Gen. Povilas Plechavičius (Bruklinas, 1978); su 
ypatingu atidumu dirbo padėdamas B. Kvikliui rengti 
knygą Telšių vyskupija (Čikaga, 1980). „Redagavimas yra 
sunkus darbas, kažkaip nudildo vaizduotę ir nusausina 
jausmą. Visi rašytojai pataria pasitraukti nuo redagavi-
mo, bet daugybė rašytojų to neišvengė. Norėjau surasti 
gyvenimo prasmę, tarnaudamas ir dirbdamas Lietuvos 
labui. Ir tą prasmę radau per savo redaktoriaus darbą, 
per kūrybą, kuri atskleidė keliaujančio, kenčiančio žmo-
gaus dalelę“, – rašė autobiografijoje.

Knygos apie Vytautą Mačernį rankraštis

Pauliaus Jurkaus darbo pažymėjimas
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P. Jurkus, radęs laisvą nuo įvairių pareigų valandė-
lę, imdavo į rankas plunksną arba teptuką. Jo namuose 
likę per šimtą paveikslų. Bern. Brazdžionis rašė: „Nie-
kada neužmiršiu, Pauliau, viešnagės Paties pastogėje, 
kur buvo ir patogu, ir jauku, ir gera, ir džiugu, ir drau-
giška neišpasakytai. <...> Paties padangėje turėjau viso-
kių džiaugsmų kaip kūnui, taip ir dūšiai. Vienas iš tų 
džiaugsmų – Paties dailės ateljė, kuria buvau sužavėtas 
iki gelmių: Paties kūrybinė jaunatvė paveikslų kūryboje 
tokia gaivi ir tie dailės darbai tokie nuoširdūs, šviesūs, 
kupini dvasios ir linksmybės, kad aš ir dabar dar negaliu 
atsistebėti: iš kur tiek energijos ir ugnies? Parvažiavau 
netuščias, kaip žinai. Parsivežiau iš ko tik galėdamas. 
Bet Paties darbai (ypač ta procesija) teikia daugiausia 
nuostabos ir atgaivos. Neįsivaizduoji, kaip buvo suža-
vėta žmona.“ (1961, rugpjūčio 10)

Dar vienas išskirtinis baras, kuriame P. Jurkus pali-
ko ryškius pėdsakus – veikla Lietuvos rašytojų draugijo-
je JAV, buvo ne tik narys, valdybos narys, bet ir dešimtį 
metų ėjo pirmininko pareigas (1988–1998). P. Jurkus nie-
kada nebuvo užsidaręs dramblio kaulo bokšte, atsiribo-
jęs nuo žmonių – jis buvo su jais, tarp jų ir dirbo jiems. 
1936 metais vienoje archyvinėje nuotraukoje įrašė: „Ne-
noriu pinigo, netrokštu garbės, visa mano laimė – būti 
žmogaus tarnu.“ Toks ir buvo...

Literatūros kritikai palankiai vertino P. Jurkaus kū-
rybą. S. Santvaras išryškino charakteringiausius rašytojo 
bruožus: „Jis yra nuoširdus draugas, be atvangos spin-

duliuojąs dvasine giedra, kiek man teko pastebėti, ir 
žmonės nėra linkę nuo jo šypsenų nusigręžti. Iškalbus, 
galima sakyti, auksaburnis, paskubom galįs suorgani-
zuoti pašnekesį, kuriame sužvilgės dalyko išmanymas 
ir erudicija. <...> Dailiojoj prozoj Paulius Jurkus nardo 
kaip sakalas aukštoj padangėj. Jo pasakojimų kalba yra 
išdailinta ir išgryninta, sklandi ir skambi, stilius lengvas, 
lakus. Ir žmogų jis pažįsta, ir jo sielos gilumon sugeba 
pasinerti.“

V I S A  L I K S  M Ū S Ų  G Ė L A I  I R  G R O Ž I U I
P. Jurkus dar Lietuvoje užsirekomendavo neoromanti-
nės nuotaikos eilėraščiais ir ilgesingos lyrikos persmelk-
tomis novelėmis. Debiutinė knyga – novelių ir legendų 
rinkinys Pavasaris prie Varduvos. Pasakojimai (Čikaga, 
1954). Vėlesnėse knygose – Ant Vilnelės tilto. Vilniaus le-
gendos (1968), Kai Vilniaus liepos žydi. Padavimai (1985) – 
P. Jurkus plėtojo debiutinio rinkinio temas bandydamas 
atkurti idealizuotą Vilniaus miesto praeitį, paslaptingą 
pilių, bažnyčių, gatvelių literatūrinę mitologiją. Jo kū-
ryboje lyriniai elementai pinasi su realizmu, kūrinių fa-
bula gyvenimiška, ypač legendose išryškėja konkrečios 
temos, bet iškeliamas teigiamas tipas ir pats veiksmas 
nesiriboja tik intriga. Autorius subtiliai pateikia savo 
herojų paveikslus, nuspalvindamas juos paslaptimi, kai 
kur paryškindamas lengva ironija. P. Jurkaus kūrinių 
tematika plati ir nauja, jis atnešė į lietuvių literatūrą 
gaivių romantinių literatūrinių pasakojimų. Romantiški 
senovės prisiminimai sudaro Jurkaus novelių, legendų 
branduolį. Laiške savo gimnazijos laikų draugui A. Ra-
džiui rašė: „Mielas Aleksai, ačiū tau už sveikinimus, ačiū 
už prisiminimą. Su tavo vardu iškilo Telšiai, anų metų 
romantika ir 6 žaros. Dieve, kaip tai gražu ir kaip nūnai 
nutolę. Buvome dar vaikai, svajojom vaikiškai, o gyve-
nimas buvo didelis kaip Masčio ežeras. Jis lamdė mus, 
mėtė, bet nesugriovė brangių prisiminimų. Ir liks jie vi-
sada gražūs, liks anų dienų draugai brangūs, sustoję vai-
kiškose porose, pasiėmę dalį jaunystės. Liks anos gatvės, 
kuklios gatvės gražiausiom alėjom, visa liks mūsų gėlai 
ir grožiui.“ (1957, sausio 23)

Didesnis P. Jurkaus kūrinys – romanas Smigaičių 
akvarelė – pasirodė 1957 metais. Literatūros kritikai pa-
lankiai sutiko romaną, tais pat metais buvo paskirta 
Draugo romano premija. Jame autorius spalvingai vaiz-
duoja Žemaitijos bažnytkaimio kasdienybę, jaunimo pra-
mogas, apraizgo jas įvairiais nuotykiais, meilės ir pavydo 
intrigomis. Bern. Brazdžionis džiaugėsi draugo laimėji-
mais ir sveikindamas jį rašė: „Iš visos širdies sveikinu 
laimėjusį didelį žingsnį literatūros pakopose – nunešusį 
1957 metų Draugo romano konkurso premiją! Tegyvuoja 
Smilgaičiai! Ir jų puikusis akvarelistas. Džiaugiuos, kad 
Paties veikalas ateina Lietuvos veidui papuošti, mus, iš-
klydusius, paguosti ir ten likusiems vilties pragiedrulį 
atnešti – idealizmas mumyse dar gyvas. Gana Lietuvą 
juodinti ir jos žmones rodyti degeneratus bei šizofreni-
kus. Gana literatūroje fantasmagorijos ir beviltiškai libe-
ralizmu nudažyto internacionalizmo. Mes dar nesame 
tokie turtingi, kad būtų reikalo švaistytis nesąmonėmis. 
Mes dar turime kurti savo tautinę kultūrą.“ (1957, sau-
sio 16) 1975 m. atskira knyga išėjo jo tautosakinė poema 

Eilėraščio rankraštis
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Juodvarniai. Šioje poemoje pagrindu paimta liaudies pa-
saka, tik gerokai pagilinta, praturtinta, papuošta naujo-
mis detalėmis; pagrindinė tema – amžina gėrio ir blogio 
kova. Šią knygą, kaip ir kitas, iliustravo pats rašytojas.

P. Jurkus atėjo į lietuvių literatūrą kartu su K. Bra-
dūno, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno, J. Kaupo karta, tačiau 
neįsitraukė nė į vieną literatūrinę grupę. Laikėsi atokiau 
nuo didesnių literatūros peripetijų. Nėra P. Jurkaus raš-
tuose paties išeiviško likimo pėdsakų – tik nostalgija. 
P. Jurkaus kūrinių tematika plati ir nauja: „Mėgstu praei-
tį, nupūsti nuo jos dulkes, kad ir kiti ją pamatytų, supras-
tų: kokia graži ir didinga buvo mūsų istorija. Praeitį su 
jos miestais, su visokiom išdaigom ir istorijom atnešiau ir 
įdėjau į Lietuvos rankas“, – rašė žurnale Ateitis. Visą gy-
venimą saugojo meilę tėvynei, šviesiai su meile ir pagar-
ba nuolat kalbėjo apie savo motiną, nuolat prisimindavo 
savo mokytojus, universiteto profesorius: „Pabaigus uni-
versitetą prasidėjo tolima kelionė iš namų, nuo gimtojo 
klevo, kur liko motutė. <...> Vis nerandi taško, į kurį gali 
atsiremti. Sunkiausia surasti savo žodį, savo braižą, savitą 
mąstymo ir dėstymo būdą. Negaliu pasinaudoti jau pa-
rašytais išsireiškimais. <...> Mano brendimas ir augimas 
kaip rašytojo buvo lėtas, ilgai užtrukęs“, – rašė P. Jurkus.

Bendraujant su P. Jurkumi, ryškėjo švelnus jo būdas, 
nekonfliktiškumas, smalsumas. Jam rūpėjo puoselėti ir 
brandinti kūrybos žodį, kuris būtų paprastas, vaizdin-
gas ir sklandus skaityti. „O taip rašyti nėra lengva. Rei-
kia sakinį gerokai apibraukyti, aptvarkyti, kad jis būtų 

lengvai visų suprantamas. Mano sakinys dar turi turėti 
daug jausmo, nes atėjau iš poezijos ir dabar rašau eiles. 
Tas jausmas, ar sentimentas, kažkaip sušildo mano pa-
sakojimą“, – rašė P. Jurkus.

P. Jurkus, visą gyvenimą rašęs eilėraščius, sukūręs 
įstabias šlovinančias giesmes Mergelei Marijai, tik 1993 
metais išleido atskirą poezijos knygą – Klevai prie vartų. 
Daugybė jo eilėraščių dėl savo sklandumo ir skambu-
mo virto dainomis ar giesmėmis. Eilėraščiuose išsakė 
egzistencinį nerimą, amžinybės laukimą, skausmingai 
išsiliejo benamio lietuvio išeivio sielos aimana. Niujor-
ke kompozitorius J. Strolia sukūrė muziką eilėraščiui 
Kaip grįžtančius paukščius... Ši giesmė, plačiai pasklidu-
si po pasaulį, buvo dainuojama per įvairius renginius, 
vakarus, minėjimus, buvo atliekama Pasaulio lietuvių 
dainų šventėse. Bern. Brazdžionis rašė: „Išeivijoje ji iš 
karto buvo dainuojama tik pasauliniuose koncertuose, 
vėliau nuėjo į Bažnyčias ir dabar užima vietą šalia tokių 
senųjų giesmių, kaip Pulkim ant kelių, Prieš Tavo altorių... 
ar Apsaugok, Aukščiausias... Ta giesmė, ar daina, bene ge-
riausiai išreiškia išeivijoje gyvenančių lietuvių tėvynės 
pasiilgimo jausmą, kuriuo gyveno karta, pasitraukusi 
nuo komunistinio teroro, bet negalinti normaliai įsijungti 
į pasirinktas „prieglaudos“ šalis.“

Paulius Jurkus sugrįžo į gimtąją žemę, tačiau kada 
sugrįš jo brandintas ir puoselėtas lietuviškas kūrybos 
žodis... Tikiu, kad sulauksime, o dabar norisi palinkėti: 
„Tebūna jam namuos ramu...“

Šiame name 
rinkdavosi bičiuliai 
literatai Paulius 
Jurkus, Juozas Jurkus 
ir Vytautas Mačernis
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Jei tikim, kad atsitiktinumų nebūna, pradedam paste-
bėti ir sutapimus...

...nors vyrui Algirdui greitai sukaks 80 m., jis visada 
prisimena savo pirmąją Mokytoją su meile, pagarba ir 
pasididžiavimu. Gera, kai tokių iškilių žmonių būta.

Iš atsitiktinio laiško autorei, 2014

2016 metų Kūčių išvakarėse netikėtai gavau kuklų baltą 
paketą be jokio užrašo. Tik šventėms pasibaigus prisimi-
niau apie paslaptingą dovaną. Baltame popieriuje buvo 
suvyniotas Jono Murkos Lietuvių kalbos vadovėlis (baigia-
moji dalis), išleistas Voroneže 1917 m. Ilgai sukau galvą 
ir skambinėjau savo bičiuliams klausinėdama, kuris per 
mūsų šventinį renginį padavė šią brangią man dovaną.

Vartydama vadovėlį, prisiminiau 1917–1918 m. Lie-
tuvos karo pabėgėlių, Mokytojų instituto studentų Voro-
neže, kolektyvinę nuotrauką su prirašytomis paraštėmis. 
Susiradau ją ir tik tuomet kilo mintis, kad šioms relikvi-
joms – 100 metų! Nustebino tai, kad, pasiteiravus Lietuvos 
švietimo istorijos muziejuje, paaiškėjo, kad niekas iki šiol 
(100 metų!) nesurašė perskaitomai tų visų mūsų švietimo 
pionierių vardų ir pavardžių. O juk kiekvienas nuotrauko-
je įamžintas kursantas per trumpą pirmosios Nepriklauso-
mybės laikotarpį išmokslino daugybę Lietuvos vaikų. Jie 
buvo ir tebėra mūsų tautos švietėjų elitas – Aukso fondas!

Dar anksčiau, 2015 m. rudenį, netikėtai susipažinau 
su Elenos Gedaminskaitės-Murkienės (1895–1965)1 mo-
kiniais. Jie padovanojo man įdomią savo klasės (1946 m. 
laida) nuotrauką – net 34 mokiniai su mokytoja, mano 
močiute! Senoliai šiltai pasakojo man apie praeitį ir savo 
mokytoją, kurią vertino kaip taurią asmenybę. Supratau, 
kad daugelis tų vaikiukų iš nuotraukos tapo išsilavinu-
siais, iškiliais, įdomių ir atsakingų profesijų atstovais. 
Buvau dėkingą už jų dėmesį man, meilę ir pagarbą savo 
mokytojai. (E. Gedaminskaitė-Murkienė taip pat buvo 
baigusi mokytojų kursus Voroneže.) Jau pražilę klasiokai 
patys surašė pavardes, tačiau rezultatas buvo akivaiz-
dus – žmogaus atmintis trumpa...

O 2017 m. vasarą per vieną LRT švietėjišką progra-
mą vyko diskusija apie švietimo problemas Lietuvoje 
ir praslydo mintis, kad tarpukariu buvo sukurta ir vei-
kė privaloma šešiametė mokykla... Suklusau – tą pirmą 
Lietuvoje sisteminę mokyklą sukūrė ir jai reikalingus 
vadovėlius paruošė mano senelis Jonas Murka. Deja, jo 
pavardė, kaip visada ir vėl buvo nepaminėta...

„Nuostabą kelia ne tik šio sunkiai sergančio žmo-
gaus dvasios jėga, produktyvumas rengiant mokymo 
programas, vadovėlius, vaizdines priemones, metodinius 
ir pedagoginius leidinius, bet ir jo intelekto galia įžvelg-
ti galutinius švietimo pamatus. Jis – puikus mokytojas, 

G i e d r ė  B u l o t a i t ė - J u r k ū n i e n ė

Sukanka 100 metų, bet...

dėstytojas, metodininkas, vaizdžių tekstų autorius. Teks-
tuose išryškėja Jono Murkos pedagogikos mokslininko, 
švietimo filosofo talentas. Remdamasis istorine ir teorine 
mokyklų ir ugdymo mokslo patirtimi, jis pagrįstai kal-
ba švietimo esmės, savybių, ugdymo turinio pamatų ir 
formų, mokytojų asmenybės sklaidos, švietimo organi-
zavimo klausimais. Čia girdime jį prabylantį literatūros 
ir poezijos kritikos balsu, poligloto ugdymo žinovo lū-
pomis, švietimo vadybininko rimtumu. <...> Sovietinės 
okupacijos metais Jonas Murka ilgą laiką buvo išbrauktas 
iš minėtinų asmenų sąrašo“, – rašė knygos apie J. Murką 
pratarmėje (1989) profesorius Leonas Jovaiša.

Tais pat metais prof. Juozas Kašys rašė: „J. Murka 
per neilgą savo gyvenimą suspėjo aprūpinti elemento-
riais ir skaitymo knygomis visus tuometinius Lietuvos 
klumpėtus pradinukus. Negalime pamiršti, kad vos ne 
pusę savo knygų jis parašė suvaržytas griežto režimo, 
dažniau gulėdamas lovoje. Apie jo begalinį darbštumą 
sklido legendos... <...> Nebereikia įrodinėti šiandien, kad 
J. Murka – tai versmė, iš kurios semiamės jėgų išsilaiky-
ti ir apsiginti nuo imperinės kalbos invazijos. Neilgas 
J. Murkos gyvenimas dar ilgai bus priekaištas mūsų kar-
tai, praradusiai save.“ (Šiaulių naujienos, 1989, spalio 24)

Iš visų anuomet rašančių pavienius vadovėlius auto-
rių tik J. Murka paruošė pilnas programas mokykloms. 

Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė. Jono Murkos portretas, 2014
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Galvodamas, kaip efektyviai, per trumpiausią laiką lik-
viduoti akivaizdų tautos neraštingumą, jis parengė vi-
sus reikiamus vadovėlius pradžios mokykloms. Baigę 
pradžios mokyklą, ne visi galėjo toliau mokytis gimna-
zijoje. Todėl J. Murka siekė pradžios mokyklų programą 
sudaryti ne ketveriems, o šešeriems metams, kad pra-
džios mokykla būtų savarankiška ir nepriklausytų nuo 
gimnazijos. Šių mokyklų mokymo turinys apėmė skai-
tymą, rašymą, lietuvių kalbos gramatiką, siekė išmokyti 
matematikos, gamtos, istorijos, fizikos ir kitų dalykų pa-
grindų. Būdamas nuoseklus, J. Murka paruošė komplek-
tą sisteminių vadovėlių visiems šešiems pradžios mo-
kyklos skyriams. Pasak jo, „ateityje bent senųjų klaidų 
nebedarykime: susidarę nuolatinę programą, išmokime 
ir vykdyti ją.“ Jis svajojo, kad lietuvių tauta įveiks savo 
atsilikimą švietimo srityje ir susilygins su labiausiai iš-
sivysčiusiomis Vakarų Europos valstybėmis. Įdomu tai, 
kad vadovėlis pradedantiems dirbti mokytojams, moky-
tojų kursams ir tėvams Metodikos etiudai, išleistas 1917 m. 
Voroneže ir 1919 m. Lietuvoje, yra ir liks atskaitos taškas 
visiems dėstymo metodikos darbams.

J. Murka (1889–1945) sirgo ilgai, o gyveno trumpai. 
Mokslininkai aiškina, kad mes pajėgūs atsiminti ir mylėti 
ne daugiau kaip tris kartas, gyvenusias prieš mus... Tad 
nenuostabu, kad gyvieji dažnai sureikšmina esamus ar 
tariamus savo nuopelnus, o pasisavinę svetimas mintis 
ir net autorystę, patys ja įtiki. Toks likimas dažnai ištinka 
mokslininkus ir menininkus – jų darbai nutylimi, vardai 
pamirštami... Kalbininkas, Šiaulių universiteto docentas 
Stasys Tumėnas savo komentare 2014 m. liepos 7 d. rašė: 
„J. Murka – unikali asmenybė, sovietmečiu bandytos 
ištrinti tautos istorinės atminties pavyzdys. Ilgai buvo 
pamirštas, pamirštas ir dabar. Net ir pedagogikos stu-
dentai jo nelabai žino. O juk šio šviesuolio nuopelnai – 
didžiuliai. Jis parašė keliasdešimt vadovėlių2, iš kurių 
1918–1945 m. mokėsi dvi lietuvių kartos. Taigi J. Murka 

Elenos Gedaminskaitės-
Murkienės 6-osios pradžios 
mokyklos klasė, Šiauliai, 
1946. Pirmoje eilėje:  
1 – Starkutė, 2 – Sirgedaitė, 
3 – Žičkutė, 4 – Nijolė 
Budraitytė, 5 – Danutė 
Iliksaitė, 6 – Sliusaiskytė,  
7 – Teresė Jokimavičiūtė; 
antroje eilėje: 8 – ...aitytė (?), 
9 – Misiūnaitė,  
10 – Dapševičiūtė,  
11 – Elena Gediminskaitė, 
cente – mokytoja Elena 
Gedaminskaitė-Murkienė, 
12 – Kymantaitė,  
13 – Vaidžiulytė,  
14 – Gražina Sutkevičiūtė, 
15 – Jurkus; trečioje eilėje: 
16 – Juškevičius,  
17 – ...nytė (?) 18 – Paulaitytė,  
19 – Petrauskaitė,  
20 – D...ė (?), 21 – ...aitė (?), 
22 – Sigitas Saladžinskas,  
23 – Blynstrubas;  
ketvirtoje eilėje: 24 – Razma,  
25 – Rimeika, 26 – Karalius, 
27 – Banelis, 28 – In... (?),  
29 – Abraitis, 30 – Šaflinskas, 
31 – Burneckas, 32 – Jasaitis,  
33 – Algirdas Musneckis,  
34 – Sipavičius.

Atidengus paminklą Mokytojui Šiauliuose, 2015 – Jono Murkos anūkė 
dailininkė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė ir proanūkis skulptorius Džiugas 
Jurkūnas
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Maža garbės svetimomis kalbomis kalbėti, 
didi gėda – savosios gerai nemokėti.

AU T O R I AU S  Ž O D I S
Sunkiu laiku gavau leisti šį vadovėlį: kalbininkai grama-
tikos reikalu dar nieko sistemiškai nebuvo rašę, nei pa-
tarimų, nei knygų, nei laiko, nei taip reikalingo ramumo 
rašydamas neturėjau, todėl vadovėlis išeina kaip reikiant 
neapdirbtas. Betgi, nesigailiu leisdamas: taip metodu, taip 
tekstais ir raštais jis naują žodį taria lietuvių mokyklos li-
teratūroje. Kas galima tuč tuojau šiam vadovėliui prikiš-
ti, tai gramatikos taisyklių formulavimą. Bet šiuo dalyku 
mokytojams nesunku išsiversti: kai pasirodys Rygiškių 
Jono etimologija ir sintaksė, mokytojai tepasitaiso mano 
formuluotąsias taisykles iš Rygiškių Jono raštų. Pagaliau, 
kas turi kalbos uoslės ir pakankamo mokslo, gali iš mano 
duotųjų tekstų patsai išsivesti taisykles. 

Aš pats, teisybę pasakius, esu taisyklių priešininkas. 
Visi naujieji metodininkai šaukte šaukia, jog gramatikos 
reikia mokytis iš tekstų, iš gyvosios kalbos, iš gražiųjų 
raštų, ne iš taisyklių; pagaliau ir aš pats iš taisyklių nieko 
neišmokau, – lietuvių kalbos taisyklių nemokė manęs ir 
mokykloje; ką išmokau, tai raštus ir dainas skaitydamas, 
gyvosios žmonių kalbos klausydamas. Tuo keliu, kuriuo 
pats ėjau ir kuriuo vedžiau savo mokinius, aš ir parašiau 
„Lietuvių kalbos vadovėlį“. Koks tas mano kelias yra, toks, 
bet vis dėlto mėgintas mokykloje ir darbe, todėl labai di-
džiai lauksiu kritikos ir šiaip mokyklos darbininkų paste-
bėjimų, nes tiktai rimta ir didelė kritika tegali išvesti mūsų 
mokyklą į tikrą mokslo kelią.

Be grynai praktikos tyrinėjimų ir mėginimų (Auksu-
čių mokykloje, Kauno gub., 1914/15 m. ir Petrapilio lietu-
vių rengiamuose kursuose 1916/17 m.) labai ir labai daug 
ėmiau iš Šakyniečių dainų (Šiaulių apskr., Kauno gub.), 
Juškos, Niemio ir Sabaliausko, Kalvaičio ir kt. dainų rin-
kinių, iš Kriaušaičio ir Jauniaus gramatikų, Rygiškių Jono 
sintaksės, Būgos ir Jablonskio pavyzdžių rinkinių ir šiaip 
mūsų didžiųjų rašytojų raštų. Būgos, Jablonskio, Jauniaus, 
Kriaušaičio ir Rygiškių Jono pavyzdžių vietomis mano 
visi paragrafai prirašyta. Svetimųjų rašytojų raštais irgi rė-
miausi – Ovsianiko-Kulikovskio, Kulmano, Pieškovskio ir 
eksperimentalinės pedagogikos išrodymais.

Metodikos šiam vadovėliui tuo tarpu nerašiau – duo-
du pavyzdžiui tik vieną pamoką, kaip aš pats kalbos mo-
kydavau. Beskaitydami vadovėlį, mokytojai ras nesupran-
tamų žodžių. Daug tų nesuprantamų žodžių išaiškinta 
„Vargo Mokyklos“ žodynėlyje.

Jono Murkos Lietuvių 
kalbos vadovėlio 
Petrapilio ir Voronežo 
laidos. Išleistų knygų 
sąraše (paskutiniame 
viršelio puslapyje) – 
dar kelios Jono Murkos 
knygos

formavo tarpukario Lietuvos pilietį. Įamžinant J. Murkos 
atminimą, reikėtų išleisti jo rankraštį Didieji mūsų švieti-
mo ir auklėjimo periodai (1385–1919).“

2014 m. įvyko Jono Murkos 125-ųjų metinių minė-
jimai Šiauliuose ir Lietuvos švietimo istorijos muzieju-
je Kaune. Iškilo taip seniai žadėtas ir ilgai lauktas pa-
minklas Šiauliuose Mokytojui3, o Šiaulių universitete 
atidaryta pedagogikos novatoriaus Jono Murkos vardo 
auditorija, publikuoti straipsniai respublikinėje periodi-
nėje spaudoje4, nutapyti ir padovanoti portretai vardinei 
auditorijai ir Lietuvos švietimo istorijos muziejui... At-
rodo, kad nuveikta išties daug atkuriant istorines tiesas 
ir teisingumą, bet žymus švietimo istorikas, novatorius, 
vienas Tautinės mokyklos kūrėjų Jonas Murka ir toliau 
lieka išbrauktas iš minėtinų asmenų sąrašo...

*
Štai kelios Jono Murkos mintys:

Turime atsiminti, kad juo senesnis ir kenksminges-
nis įprotis, juo sunkiau su juo kovoti, ir kad labai 
garbingi ir brangūs yra tie įpročiai, kurie, eidami 
iš proistorės, ne tik kad nenustojo kultūrinės vertės 
dabartyje, bet dar rodo kelią į ateitį.

Pasiryžimas gyvenime išlyginti tai, ko nedavė jau-
nystės mokykla, arba persimokyti pasenusį mokslą 
nėra nei negalimas, nei per daug sunkus įvykdy-
ti, jeigu žinoma, nuo ko pradėti ir kaip nuosaikiai 
aukštyn kopti.

J. Murka sielojosi, kad leidėjams kalbos kultūra dažnai 
visai nesvarbi, nes jie susirūpinę verslu. Jis kandžiai pa-
juokia tuos leidėjus, kurie, vaikydamiesi tik komercinių 
tikslų, labai išgražina viršelį, beveik nesirūpindami kny-
gos turiniu, ypač kalba. Jis rašė: Kalba yra visų didžiausias 
turtas, jos pačios pastatytas paminklas.

* * *
Lietuvių kalbos vadovėlio pabaigoje – Autoriaus žodis, 
o jame pagarbiai pateiktos įžymių mūsų kalbos mylė-
tojų bei švietėjų pavardės, kurių tekstai ar žinios buvo 
panaudotos sudarant vadovėlį. Kad taip mūsų naujieji 
vadovėlių bei chrestomatijų sudarytojai sąžiningai įvar-
dytų visus šaltinius ir autorius, kurių mintis, atradimus 
ar tekstus panaudoja savo knygose...
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Mokytojų kursai Voroneže, 1917 
Ilgai visokiausiais būdais kantriai siekiau užsibrėžto tikslo, o gal likimo 
primestos pareigos – mano abu seneliai taip pat įamžinti šioje istorinėje 
nuotraukoje. Pro didinamąjį stiklą apžiūrinėjau pageltusią nuotrauką 
stengdamasi perskaityti ir surašyti visas mūsų pirmųjų būsimų 
mokytojų pavardes. Labai atsiprašau už galimus netikslumus ir kviečiu 
jų radusius giminaičius parašyti Naujosios Romuvos redakcijai.
Pirmoje (viršutinėje) eilėje:
1 – ?, 2 – Jonas Raštikis, 3 – A. Geniušas, 4 – Juozas Zdanevičius, 
5 – Karla... (?), 6 – Jonas Kartanas (?), 7 – Anelė Urbonaitė, 8 – Jonas 
Jakūbavičius, 9 – Kastutė Tekorytė, 10 – Feliksas Dumčius, 11 – Leonija 
Raižiukytaitė, 12 – Bronė Gorčinskaitė, 13 – Juozas Laurinaitis, 14 – 
Petras Timukas, 15 – Vincas Petruškevičius, 16 – Juozas Kazlauskas (?), 
17 – Stasys Dabušis, 18 – Marė Vasiliauskaitė, 19 – Lazauckas (? );
Antroje eilėje:
20 – Juozas Geniušas, 21 – Juozas Steponaitis, 22 – Adelė Diržytė, 23 – 
Jurgis Kutra, 24 – Vincas Naravičia (?), 25 – Audrius Basiokas, 26 – Olga 
Aukštuolytė, 27 – Nikodemas Virkulis, 28 – Uršulė Bindorytė, 29 – Jonas 
Šiliūnas (?), 30 – Bronius Sireikis, 31 – Julija Levrenčikaitė, 32 – Ona 
Romanauckaitė, 33 – Antanas Rudis, 34 – Kazys Sakevičius, 35 – Jonas 
Tutkus, 36 – Stasys Ruta, 37 – Antanas Koreckis, 38 – Simas Slavėnas, 
39 – Anelė Kairytė, 40 – Adolfas Kundrota, 41 – Zavistanavičius (?),  
42 – Juozas Poderis;
Trečioje eilėje:
43 – Petrė Valavičaitė (?), 44 – Liudvika Kriaučeliūnaitė, 45 – Ona 
Lisauskaitė, 46 – Valerija Rūtaitė, 47 – Jadviga Slivorskienė (?),  
48 – Zabelė Žilinskaitė, 49 – Millinai... (?), 50 – Marė Žilinskaitė,  
51 – Olimpija Rojunec, 52 – Ona Sabaliauckaitė, 53 – Ona Zinkevičaitė, 
54 – Alena Ludaitė, 55 – Viktorija Popikaitė, 56 – Elena Gedaminskaitė, 
57 – Ilzemina Vasiliauskaitė (?), 58 – Gudavičius (?), 59 – Marija 
Leonaitė, 60 – Ona Petrauskaitė, 61 – Jonas Kairukštis, 62 – Vladas 
Jakučionis, 63 – Povilas Karazija, 64 – Bronius Untulis;
Ketvirtoje eilėje:
65 – Juozas Damijonaitis, 66 – Jadvyga Petrauskaitė, 67 – Marija 
Mašiotaitė, 68 – Martynas Yčas, 69 – Jonas Yčas, 70 – Zosė (Sofija) 
Čiurlionienė, 71 – Jonas Jablonskis, 72 – Pranas Mašiotas,  
73 – Dimitriu... (?), 74 – Jonas Šliūpas, 75 – Kazimieras Būga,  
76 – kunigas Julijus Jasienskis, 77 – Marcelinas Šikšnys, 78 – Kajetonas 
Sklėrius, 79 – Jonas Murka, 80 – Marcelius Vitkauskas;
Penktoje eilėje:
81 – Ona Vuljevaitė, 82 – Juzė Dilytė, 83 – Atlasevičaitė... (?), 84 – Leonija 
Šileikaitė, 85 – Kazys Ambrozaitis, 86 – Stasė Makauskaitė, 87 – Elvyra 
Glemžytė, 88 – Julė Jeblonskaitė, 89 – Alena Bindokytė, 90 – Felicija 
Bieliūnaitė, 91 – Alena Bartkevičaitė, 92 – Augenija Matuzonytė,  
93 – Zabelė Natkevičaitė, 94 – Stasė Vaitkaitė, 95 – Lionginas Speičys.

1 Elena Gedaminskaitė-Murkienė 1916–1917 m. Gardine studijavo 
akušeriją, vėliau – mokytojų kursuose Voroneže. 1917 m. susituokė 
su J. Murka ir tapo ištikimiausia jo padėjėja, pedagoge, vertėja, 
redaktore. J. Murkos vadovėliuose yra E. Murkienės verstų tekstų, 
pasirašytų A. M. inicialais (inicialas A reiškia Alena). Daugelis yra 
skaitę Elenos Gedaminskaitės-Murkienės puikiai išverstas knygas – 
Carlo Ewaldo Gamtos pasakos (1923), Sergejaus Aksakovo Šeimos 
kronika (1952) ir Konstantino Paustovskio Aukso rožė (1958).

2 1909 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1909–1915 m. mo-
kytojavo Auksučiuose (Šiaulių r.). Petrapilyje (1916) ir Voroneže 
(1917–1918) Lietuvos karo pabėgėlių kursuose ir evakuotoje M. Yčo 
mergaičių gimnazijoje J. Murka dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 
J. Murka parašė ir išleido knygas: Lietuvių kalbos vadovėlis: pirmasis 
raštas (1914–1917), vadovėlis Vaikų darbymečiui (6 d., 1916–1934, 
37 laidos), Metodikos etiudai (1917, 1919), Lietuvių kalbos vadovėlis 
(3 d., 1917–1930, 13 laidų), Naujas darbas: elementorius (1924–1928), 
Diktantai pradžios mokyklai ir pirmosioms vidurinės mokyklos 
klasėms (1925–1933, kelios laidos), Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis 
(2 d., 1928–1934, 4 laidos), Diktantai abiems Mažojo lietuvių kalbos 
vadovėlio dalims, Naujas darbas: daiktų pažinimo skaitymai (1928–1933), 
straipsniai (su žemėlapiais), parašyti 1941–1943 m. – Rytų Lietuvos 
ir valstybės klausimais ir studija Lietuviai Vilniaus krašte, nebaigto 
vadovėlio Raštų kūrimo teorija (apie 167 p.) rankraštis, 8 dalių (apie 
4000 p.) pedagogikos istorijos chrestomatija Didieji mūsų švietimo 
ir auklėjimo periodai (1385–1919), per keturiasdešimt straipsnių 
įvairiuose žurnaluose. Straipsniuose kėlė fundamentalias mokymo 
krypčių, turinio ir metodų problemas. Tai straipsniai apie: Tautos 
mokyklą – lietuvišką pozityvistinę (1918–1923) ir formalistinę 
(1923–1936) kovą su vaikų nusikalstamumu (1934), Lietuvos kul-
tūros kryžkelę – gerų ir prastų knygų platinimą, svetimas kalbas 
mokykloje, naivųjį realizmą vaikų literatūroje, mokyklų inspekciją 
(1935), mokytojų darbo sąlygas ir darbo kokybę (1936), asmenybę 
ir snobizmą (1937), inteligentijos ugdymą, demokratijos tragediją 
(1938), pilietinės visuomenės kūrimą ir kt.

3 Autorius – J. Murkos provaikaitis Džiugas Jurkūnas. Paminklo 
pastatymą ir asmeninių daiktų restauravimą finansavo J. Murkos 
vaikaičiai Arvydas, Ramūnas ir Giedrė.

4 Štai kelios publikacijos: G. Bulotaitė. Pedagogikos istorikas, tautinės 
mokyklos kūrėjas // Mokslo Lietuva, 2014, Nr. 7, p. 8; Nr. 8, p. 5; 
G. Bulotaitė. Lietuviai Vilniaus krašte // Mokslo Lietuva, 2014, Nr. 10, 
p. 8; Nr. 12, p. 8; G. Bulotaitė. Mokytojas // Naujoji Romuva, 2014, 
Nr. 2, p. 30–32; G. Bulotaitė. Talentingas pedagogas Jonas Murka // 
Respublika, 2014, birželio 13–19; G. Bulotaitė. Europinės kultūros 
šauklys // Naujoji Romuva, 2014, Nr. 4, p. 48–51 ir kt.
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PA Ž I N T I E S  P R A D Ž I A
1949 m. įstojęs į tuometinį Kauno universitetą (KU), po 
poros metų suskaldytą į du institutus (Kauno politechni-
kos ir Medicinos), ieškojau galimybių realizuoti savo kū-
rybinius polinkius kultūros lankose. Smalsumo vedamas 
užsukęs į KU studentų teatro studijos repeticiją, atkrei-
piau dėmesį į vieną aktoriuką – aukštą, apgailėtinai liesą 
vyruką. Beje, pokariu nesutikau nė vieno dručkio jau-
nuolio, kokių šiandien gausu; gerai prisimenu – studen-
tai alkani lakstė į paskaitas, o žiemos vėtroms siaučiant, 
per pusnis brisdavo su kiaurais brezentiniais bateliais.

Tą vyruką įsidėmėjau, nes jo dialogai su kitais re-
peticijos personažais buvo ryškiai artikuliuoti ir skam-
bantys su pastebimu patosu; tuomet man atrodė, kad 
dar nepažįstamas jaunuolis imituoja būrelio vadovo Pe-
tro Likšos1 kalbos manierą. Atidžiai išklausęs repeticijos 
frag mentą ir nutaręs, kad būtų verta prisijungti prie bū-
relio, išbėgau dairytis dar kitokių saviveiklinių formų. 
Ir tikrai, patekau į tuo metu nagausų (trys asmenys) 
būsimo Liaudies dainų ir šokių ansamblio (dabar KTU 
ansamblis Nemunas) iniciatorių branduolį; čia vyravęs 
pavydėtinas noras siekti tikslo buvo toks stiprus, kad 
ši veikla mane „prarijo“, vaizdžiai tariant, su visa mano 
siela ir kūnu; mat jau turėjau pradinį muzikinį išsilavi-
nimą, mokėjau laisvai skaityti natas, grojau akordeonu, 
šiek tiek fortepijonu, mėginau pūsti tromboną bei kitus 
varinius instrumentus. Potraukį šokiui jau buvau pradė-
jęs „gesinti“ Chemijos fakulteto šokių būrelyje. Žodžiu, 
buvau tas studentukas, kokio labai reikėjo universitete 
besikuriančiai meninės saviveiklos krypčiai. Netrukus 
viename iš studentiškų renginių sutikęs minėtą liesą, 
ištįsusį aktoriuką, užkalbinau jį. Taip susipažinau su Al-
girdu Čižu, tapusiu man artimu (pagal vertybines nuos-
tatas bei potraukį menui) bičiuliu, ištikimu iki kelionės 
gimtosios žemės keliais pabaigos.

A K T O R I N Ė  AVA N T I Ū R A
Kartą šnekučiuojantis su nauju pažįstamuoju paaiškėjo 
mūsų bendras, bet nerealizuotas sumanymas, sutapęs 
pagal savarankiškai pasirinktą tikslą – abu skirtingu 
metu mėginome stoti į Kauno dramos teatro studiją. Su-
prantama, tai buvo rimtai neapgalvota avantiūra. Kaip 

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

Algirdas Čižas – 
kūrybinga asmenybė,  
įveikusi ribas tarp inžinerinio  
ir humanitarinio mąstymo

rašė Algirdas Čižas, jis buvo sumanęs statybos studijų 
metu stoti į dramos studiją. Išmokęs egzaminams reika-
laujamą pasakėčią, išdrįso pasirodyti priėmimo komisi-
jai, nusiteikusiai griežtai, „bet kai komisijos pirmininkas 
aktorius A. Mackevičius paklausė, ar aš ketinąs mesti 
technikos studijas, apsisukau ir išėjau. Likau dramos sa-
viveiklininku...“2

Man gi nutiko panašiai. Rodos, 1947 m. pavasarį su-
tikau Henriką Šablevičių – nerimstantį, nuolat skubantį 
ir dažnai niekus paistantį berniūkštį (taip pavadinau, 
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nes jis – smulkaus sudėjimo jaunuolis – jau ir subren-
dęs, vis dar atrodė kaip padykęs vaikigalis). Jis, nutvėręs 
mano švarko rankogalį, tempia į Dramos teatro studiją 
laikyti stojamųjų egzaminų. Aš spiriuosi, veblendamas, 
kad nesu pasiruošęs. Šoblė (taip jį vadindavo bendra-
amžiai), nepaisydamas mano priešinimosi, rėkia man į 
ausį: „Prisiminsi kokį nors fragmentą iš lietuvių kalbos 
mokytojo užduočių, ir bus gerai.“ Šoblė neperkalbamas, 
nes žino, kad esu nuolatinis teatro lankytojas, dažnai 
patenkantis į sceną kaip statistas. Paskatintas smalsu-
mo, einu kartu su Kauno pramuštgalviu. Prie egzaminų 
komisijos durų jam sakau: „Eik ir pradėk savo „pasi-
rodymą“, pasiklausęs, kaip tau sekasi, spręsiu, ką man 
pačiam daryti.“ Šoblė, nelabai rimtai nusiteikęs, įslenka 
į mums baugiai atrodantį kambarį. Mąstau: „Derėtų jam 
čia drausmingiau elgtis.“ Pretendentas į aktorius dekla-
muoja eilėraštį, po to pasakėčią. Girdžiu nepakartojamą 
Antano Mackevičiaus bosą: „Jaunuoli, pamąstyk, gal 
verta pirmiau užbaigti gimnaziją, o po to jau į dramą.“ 
Tai išgirdęs, apsisprendžiau užbaigti pradėtą „avantiū-
rą“. Lekiu pro išorines teatro duris ir kaktomuša atsitren-
kiu į Kurauskų Henką (taip gatvės draugužiai jį vadi-
no). Jį sutikdavau čia nuolat varstantį duris; jau žinojau, 
kad teatro pastate jis gyvena (teisę teatre gyventi turėjo 
jo tėvas, patikimai einantis viso teatro apšildymo meis-
tro pareigas). Kurauskiukas teiraujasi, kas man nutiko, 
ranka numojęs, lekiu į gatvę. Kitą dieną Šoblė, suradęs 
mane Vileišio aikštėje spardantį futbolą, džiūgauja: „Ma-
niau, kad komisija vakar mane pavijo, o šiandien žiūriu 
ir matau tea tro skelbimų lentoje savo pavardę įstoju-
siųjų sąraše.“ Aš piktinuosi, nes jo pasirodymas trikdo 
mano nuotaiką žaisti su svečiu – Henriku Kurausku 
(1929–1993), mat Kaune pastarasis garsėjo kaip puikus 
futbolininkas, su Lietuvos komanda jau tapęs TSRS jau-
nių čempionato nugalėtoju. Henka buvo sukalbamas ir 
sutikdavo mus, Žaliakalnio padaužas, treniruoti. Vėliau 
tapau jo nepakartojamo aktorinio talento gerbėju, nepra-
leidusiu beveik nė vieno Klastos ir meilės spektaklio, kai 
sceną užvaldydavo Kurausko Ferdinandas, trykštantis 
nenumaldomos aistros audrų. Prisimenu, su Algirdu ne 
kartą svarstėme mums, jaunystės optimizmo reiškėjams, 

svarbius aktorystės klausimus. Dabar jau suprantu: mus 
jaudino romantizmo epochos atgarsiai, retkarčiais pasi-
girstantys niūrios epochos padangėje.

Taip pasibaigus mano ir Algirdo posūkio į klystke-
lį nuotykiui, prasidėjo tikras pagal pašaukimą Henriko 
Šablevičiaus-Šoblės (1930–2004) kelias, išryškinęs jo ta-
lento galias.

K R Y P T I E S  PA S I R I N K I M A S
Jau gimnazijoje ėmė ryškėti Čižų Algirduko potraukis li-
teratūrai (sėkmingai rašė poezijos, prozos tekstukus). Bet 
ne mažiau intrigavo inžineriniai reikalai, ypač architek-
tūra. Inžinerija galop nugalėjo, nes suvokė, kad literatū-
ra turėtų stovėti šalia, kaip neapibrėžto uždarbio sritis. 
Tad reiktų pasirinkti realesnį veiklos kelią. Kaimynystė-
je gyvenęs ir dirbęs Antanas Žukauskas-Vienuolis buvo 
įtakinga Anykščių bendruomenės asmenybė. Apie mūsų 
literatūros klasiko gyvenimo kelią (provizoriaus ir ra-
šytojo) svyruojančiam jaunuoliui buvo verta pamąstyti.

Galop pasirinko inžineriją, bet liko širdgėla prisi-
minus architektūrą, jį viliojančią netikėtais erdviniais 
statinių sprendimais, kurių realizacija reikalavo inži-
nerinio sumanumo. Tad pasirinkimo reikalai pakrypo 
kitaip (mano ištikimasis bičiulis apie tai yra pasakojęs, 
bet, deja, jau pamiršau to pasirinkimo peripetijas). Meilė 
architektūrai išnirdavo gan dažnai. Įdomu, kad potrau-
kis literatūrai, sėkmingai derinamas su inžinerija, vėliau 
tapo svarbiu jo vaisingo darbo baru, davusiu turiningų 
rezultatų. Polinkis architektūros, urbanistiniams klausi-
mams nuolat lydėjo inžinierių, kartais kaip orientyras 
sprendžiant kilusias pastatų statybos problemas. Inži-
nerija derėjo ir su kita jaunystės meile – dramos teatrui 
(aktyviai lankė spektaklius, rėmė studentų aktorinę sa-
viveiklą).

L E I D Y B O S  U Ž U T Ė K I U O S E
Jaunasis inžinierius su diplomu kišenėje pasuka į Vals-
tybinę politinės ir mokslinės literatūros leidyklą. Su-
prantama, tai nebuvo atsitiktinis posūkis, o smalsumo ir 
potraukio literatūrai paskatintas žingsnis. Leidykla jam 
suteikia privilegiją steigti Techninės literatūros redakci-

Su disertacijos vadovu akademiku Aleksandru Čyru, 1972 Svečiuose pas dr. Jurgį Gimbutą, Bostonas, JAV, 1989
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ją. Pasiūlymo turinys ir jam įdomaus darbo perspektyva 
skatina sparčiai veikti. Tuoj pat sėda gilintis į kalbos reika-
lus – jos vartoseną, taisykles, naršo specialiąją literatūrą, 
ieškodamas redagavimo patirties, konsultuojasi su paty-
rusiais šio baro specialistais. Tai jam sekėsi puikiai, nes 
buvo komunikabilus ir visuomet draugiškai nusiteikęs.

Sparčiai žengdamas į priekį patirties takais, leidyklo-
je kūrė naują redakciją ir jai sėkmingai vadovavo. Čia jis 
išmoko redaguoti ir optimaliai sutvarkyti tekstus. Ši neį-
kainojama patirtis atsiskleidė šiek tiek vėliau, įsitraukus 
į enciklopedinį darbą, kuriame redagavimo įgūdžius iš-
tobulino iki profesionalaus meistriškumo taupiai pateikti 
maksimalų informacijos kiekį. Ši vertinga patirtis lydė-
jo jį visur – mokslinėje, akademinėje bei visuomeninėje 
veikloje. Nuolat teko imtis leidybos reikalų: rašymo bei 
tekstų tvarkymo. Ne kartą yra lyg su humoru prasitaręs, 
lyg padejavęs, kad redagavimo patirtimi piktnaudžiauja 
kolegos: pakiša savo rankraščius, disertacijas, pageidau-
dami juos paredaguoti ir patobulinti. Atsisakyti ir nenorė-
jo, ir negalėjo vardan draugystės, kurią visuomet vertino.

Pradėjus vadovauti Techninės literatūros redakcijai, 
jam atrodė, kad pirmiausia reiktų versti knygas ir jas 
leisti. Tai būtų tinkamas būdas išmėginti pirmųjų kalbos 
taisyklių ir redagavimo pamokų rezultatus. Toks spren-
dimas pasirodė logiškas ir naudingas drąsiai eiti pirmyn. 
Iškilo aktualus poreikis tvarkyti techninę terminologiją 
ir ją plėsti. Tai rimtai sudomino redakcijos vadovą. Į šį 
darbą jis kibo su entuziazmu, nes atsivėrė galimybės tin-
kamai realizuoti savo pomėgius.

VA L S T Y B Ė S  TA R N Y B O J E
Ketvertą metų padirbėjus leidykloje – vėl posūkis. O 
nutiko taip: Valstybinio statybos ir architektūros reikalų 
komiteto vadovybė, pakvietusi Algirdą Čižą organizuoti 
Respublikinę statybos ekspoziciją, paskyrė jį steigiamos 
nuolatos veikiančios parodos (vėliau muziejaus) direkto-
riumi. Čia vėl iškilo leidybiniai įpareigojimai, susiję su 
komiteto ir būsimo Architektūros ir statybos muziejaus 
poreikiais. Į leidybą direktorius įtraukė ir mane. Para-
šėme ir išleidome keletą brošiūrų, naudingų naujoms 
karo apgriauto miesto statyboms. Nors mūsų herojaus 
veikla šiame bare truko tik vienus metus (1957–1958), 
jie buvo itin turiningi įvairiais požymiais (svarbiausias 
iš jų – ramus, bet atkaklus priešinimasis Maskvos staty-
tinių mėginimams primesti savo valią bei įvairių formų 
rusifikaciją).

Būtent čia mes vėl susitikome. Mat kiek anksčiau 
buvau pakviestas užimti Komiteto Naujos technikos 
skyriuje statybinių medžiagų technologo-eksperto vietą, 
kuri man suteikė turiningo ir įdomaus darbo perspekty-
vą. Tai buvo man svarbus įvykis po to, kai kelerius metus 
darbavausi pamainos inžinieriumi Vilniaus silikatinių 
gaminių fabrike; čia darbo sąlygos buvo nepakenčiamos; 
pagrindiniai darbininkai – laikinai paleisti (su priežiūra) 
kriminaliniai kaliniai, tinginiaujantys ir net sąmoningai 
gadinantys gamybinius agregatus.

Darbuojantis Komitete, dalykiniais reikalais nuola-
tos bendravome su šiandien aukštai įvertintais architek-
tais: Vytautu J. Dičiumi, Algimantu ir Vytautu Nasvy-

Siaurukas, vežiojęs moksleivį Algirdą Čižą
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čiais, Vytautu Čekanausku ir kitais, tuomet aktyviais 
Vilniaus kultūrinio gyvenimo dalyviais. Naudodamasis 
eksperto pareigomis, aplankiau daugelį Lietuvos įmo-
nių, gaminančių statybines medžiagas. Rašiau ataskaitą, 
nurodančią, kur būtų tikslinga gaminti pastatų apdailą; 
mat tuo klausimu buvo įpareigotas rūpintis Komitetas. 
Ekspertinėje kelionėje mane epizodiškai lydėjo Algirdas 
Čižas, ieškantis eksponatų rengiamai parodai ir šalia to 
man padedantis spręsti užduoties klausimus.

Komitete susiklostė įdomi situacija: Valstybinio sta-
tybos ir architektūros reikalų komiteto pirmininkas prof. 
Stasys Vabalevičius – prieškario inteligentas, kelių Lie-
tuvos sovietinės valdžios veikėjų remiamas – buvo nu-
siteikęs surinkti į savo „komandą“ jaunus ir perspek-
tyvius specialistus, pasižyminčius tautine orientacija. 
Jo slepiamas tikslas – pamažinti Komitete bolševikinės 
orientacijos asmenų (padalinių vadovų) įtaką; tarp jų 
rimtą pavojų kėlė Kremliaus emisarų atsiųstieji. Tokių 
inkorporuotų į svarbias valstybines įstaigas figūrų buvo 
gausu. Jie elgėsi įžūliai, nes už jų stovėjo nepajudina-
ma režimo ideologijos sergėtojų siena. Pirmininko Sta-
sio Vabalevičiaus taktika pasiteisino. Jo vadovaujamo 
Komiteto dėka į priekį judėjo stringanti Trakų ir Biržų 
pilių restauracija bei architektūrinio paveldo reikalai, 
pavyko stabdyti Vilniaus, Kėdainių, Kauno senamiesčių 
griovimą.

Reiktų nepamiršti, kad buvo įmanoma kai ką teigia-
mo nuveikti kultūros baruose dėl vienos svarbios aplin-
kybės: Nikitai Chruščiovui demaskavus „asmens kultą“ 
(1956), režimas švelnėjo – Lietuvai leidžiama rengti sa-
vus kadrus ir jiems darbuotis vietinės valdžios struk-
tūrose. Prasideda fasadinis „atšilimo“ periodas. Teatro 
scenose pasirodo patriotinė Juozo Grušo drama Herkus 
Mantas, Juliaus Juzeliūno opera Sukilėliai, atvirai metanti 
iššūkį stalinizmo ideologijai. Tačiau imperinės sistemos 
saugumo struktūros darbuojasi išsijuosusios, prisideng-
damos apgaulingo laisvėjimo imitacijomis: iš visuome-
nės paslaptingai dingsta disidentinės minties skelbėjai, 
sutramdomi Vėlinių eitynių aktyvistai.

PAV E L D O  M U Z I E J AU S  Į K Ū R I M A S
Algirdas Čižas tuoj pat pradėjo aktyviai veikti: pasitelkęs 
architektą Dičių bei kitus jam tinkamus profesionalus, 
skubėjo planuoti pagrindinius ekspozicijos, netrukus 
perorientuotos į muziejų, bruožus. Projektuojant ekspo-
ziciją, mūsų herojus atkreipė dėmesį į vieną išryškėjusią 
darbo ypatybę, kurią nusakė maždaug taip: „Dabar su-
pratau, kuo skiriasi Kaune ir Vilniuje studijas baigusieji 
architektai: pirmieji nusimano pastatų konstrukcijų rei-
kaluose, antrieji neturi pakankamai tinkamų žinių apie 
inžinerinį pastatų konstravimą ir todėl mėgaujasi savo 
meninėmis, dažnai nerealiomis išmonėmis projektuojant 
gyvenamąsias erdves.“ Jam pritariau, nes ir pats tuomet 
buvau tą ypatybę pastebėjęs. Kiek luktelėjęs mano bi-
čiulis mintį užbaigė fraze: „Man jau aišku – architektų 
studijų programos turėtų būti sustiprintos inžineriniais 
dalykais, ypač esminėmis žiniomis apie konstrukcijas.“

Skubinti parodos ruošimą reikėjo, nes režimo ser-
gėtojai priešinosi, šūkaudami, kad Komiteto darbuotojai 
globoja „buržuazinį“ palikimą, o jo vadovybė remia Ka-

Janina ir Algirdas Čižai auksinių vestuvių dieną

talikų Bažnyčios ideologiją. Ekspozicijos ruošimas turėjo 
visuomenėje nepaviešintą tikslą – išsaugoti Šv. Arkan-
gelo Mykolo bažnyčios interjerą ir tinkamai sutvarkyti 
(aiškiau tariant – apsaugoti) čia esantį Sapiegų giminės 
mauzoliejų. Pastangos globoti šį renesanso manierizmo 
stilių demonstruojantį pastatą tapo ir kultūros paveldo 
gelbėjimu, ir garbingu tautinės savimonės stiprinimo 
reikalu, kuris iki šiol nėra tinkamai įvertintas kaip ryš-
kus Algirdo Čižo nuopelnas. Dabar leidiniuose rašoma 
apie Šv. Mykolo bažnyčią, apie jos ir Bažnytinio pavel-
do muziejaus istoriją, joje rodomą neįkainojamą turtą – 
Vilniaus katedros lobyną, bet ten neaptiksite nė žodelio 
apie pokariu vykusią sakralios vietos gelbėjimo epopėją 
ir asmenis, kovojusius už architektūrinio paveldo ateitį.

Š E I M A   –  AU D R Ų  N E Į V E I K I A M A 
T V I RT O V Ė
Komiteto vyrukai, radę tinkamą progą, buvo linkę „paiš-
dykauti“ su ten dirbančiomis mergužėlėmis. Įvairių nuo-
tykių nevengiau ir aš pats. Tik Algirdo, nuolat susi-
rūpinusio muziejaus reikalais, nepavykdavo įtraukti į 
„nuodėmingus“ sumanymus. Mergužėlės juokavo, kad 
Algirdas yra davęs įžadus gyventi padoriai. Per vieną 
audringą vakarėlį net paskyriau savo mėnesio algą tai, 
kuri „suvilios“ mūsų rimtuolį. Matyt, premijos dydis 
buvo nepakankamas, kad pralaužtų pavyzdingo su-
tuoktinio „ištikimybės“ tvirtovės sienas. Praslinkus ke-
liems dešimtmečiams, mano bičiulis leptelėjo: „Aš gi tau 
sutaupiau mėnesio atlyginimą – ar dar pameni?“ Buvo 
linksma, nes „slaptažodžio“ prasmę žinojome tik mudu; 
aplinkiniai kraipė galvas, mėgindami atspėti, kas užšif-
ruota išsprūdusioje frazėje.

Mūsų įstaigos vadovas prof. S. Vabalevičius 1956 m. 
rudenį surengė turistinę kelionę į Prahą, skirtą Komi-
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teto bendradarbiams ir architektų grupei, jį remiančiai 
rizikinguose to meto „žaidimuose“. Beje, prieškariu jis 
buvo studijavęs Prahos aukštojoje technikos mokykloje 
ir, matyt, todėl šiam miestui jautė simpatiją. Jis norėjo 
mums parodyti „Auksinę Prahą“, nušvitusią šalnų pa-
kastų kaštonų panoramoje. Ir tikrai, sostinė švytėjo vir-
pančiais aukso atspindžiais – nepakartojamas įspūdis. 
Tačiau, mums grįžtant į gimtinę, nutiko kai kas nema-
lonaus: kelionė sutapo su Vengrijos sukilimu. Pasienyje 
mūsų traukinį užblokavo skubantys ešelonai, prikrauti 
sovietų tankų. Dairėmės, nesuprasdami, kas darosi. Nie-
kas iš traukinio personalo nesugebėjo atsakyti į mūsų 
klausimus. Kariniai ešelonai gerokai prailgino sugrįži-
mą. Mano bičiulis jaudinasi – jam rūpi likusi Vilniuje 
šeima. Jis garsiai mąsto: „Kad tik nieko nenutiktų mūsų 
padangėje; karo veiksmai gali išsiplėsti.“ Aiškiau apie 
įvykius pasienyje sužinojome tik Vilniuje, pasiklausę 
Vakarų radijo stočių. Vėliau (1968) sugrįžus prie įvykių 
pasienyje ir pratęsus mūsų pokalbį, įsidėmėjau Algirdo 
frazę: „Tenka apgailestauti, lemtingi Prahos įvykiai kilo 
dar nesubrendus tinkamai situacijai.“ Pamąstęs apie jau 
nujaučiamą ateitį, pridūriau: „Duok Dieve, kad Lietuva 
pasimokytų iš nelemto kruvino susidorojimo.“ Prie šios 
temos sugrįžome 1989 metais susėdę prie stalo jaukiame 
Čižų bute, plėtojome prieš du dešimtmečius pradėtus 
svarstymus dabar jau sparčiai kintančių mūsų šalies įvy-
kių fone. Algirdo žmona mokytoja Janina įdėmiai klau-
sėsi mūsų pokalbio ir, nepratardama nė žodžio, pilstė į 
puodelius arbatą.

Algirdas mėgo žaisti šachmatais ir preferansą. Šie 
pomėgiai buvo ugdomi dar vaikystėje; tėvui rūpėjo ska-
tinti vaikų aktyvumą, lavinti jų protavimo galias.

Į kortų lošimą bičiulis mėgino įtraukti ir mane, bet 
tai nederėjo su kitokiu mano požiūriu ir motinos – pe-
dagogės ir skautės – įdiegtomis nuostatomis (man buvo 
gaila laiką gaišti nereikšmingiems dalykams, kai jo taip 
trūksta skaitymui ir lavinimuisi). Į lošimo azartą įsitrau-
kė jo žmonos draugai – sutuoktiniai Rageliai, su ku-
riais mėgo bendrauti laisvalaikiu. Kelis dešimtmečius 
(1978–2000) su Čižais ir Rageliais dalyvaudavau Snaigės 
žygiuose bei savarankiškose žiemos iškylose slidėmis.

Nuostabūs žiemos vaizdai, susipynę su dar senatvės 
negalių nepaliestų žmonių džiugesiu – štai kas šiandien 
nuolat išnyra jau kaip silpstančios atminties miražai. Pri-
siminimų ūkuose dar vis regiu pavyzdingai darnią šei-
mą: švelnią meilės, pagarbos ir abipusio dėmesio kupinų 
sutuoktinių bendrystę. Tokioje šeimoje susiklosto pui-
kios sąlygos augti ir intelektualiai bręsti sūnums – pla-
čiai pagarsėjusios Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokyklos 
absolventams. Neatsitiktinai šie du palikuoniai – tikri 
suvešėję mūsų kultūros ąžuolai, plačiai išskleidę šakas. 
Jie realizavo tėvo jaunystės svajones: Dainius tapo archi-
tektu, Tauras šiandien yra garsėjančio Eimunto Nekro-
šiaus trupės aktorius ir jos vadybininkas. Drįstu teigti: 
tėvų mintis ir jų gyvenimo nuostatas perima vaikai, kai 
abipusiai ryšiai persipina su gilumine bręstančio indivi-
do sąmonės sandara.

N A C I O N A L I N Ė S  E N C I K L O P E D I J O S 
L E I D Y B O J E
Veik metus mums kartu padirbėjus Komitete, Algirdas 
Čižas 1959 m. priėmė Lietuvos mokslų akademijos kvie-
timą įsitraukti į lietuviškos enciklopedijos kūrimą. Atsi-
sveikino su neilgai trukusia tarnyba jausdamas širdgėlą, 
nes buvo susigyvenęs su kolegomis ir rimtai įsisukęs į 
būsimo muziejaus reikalų sūkurį. Betgi pagunda pasi-
nerti į kūrybinę veiklą, artimą jaunystėje prabudusiam 
potraukiui, buvo stipri. Naujoje kryptyje vaisingai dar-
bavosi plėsdamas pažinčių su įžymiomis mūsų mokslo 
bei įvairių kultūros sričių figūromis ratą (1959–1964) ir 
atidžiai įsidėmėdamas vertingos jų patirties pastabas. 
Paveiktas bičiulio entuziazmo ir aš pats šiek tiek prisi-
dėjau prie Enciklopedijos leidybos – rašiau dalykinius 
straipsnelius, kuriuos palydėdavo budri profesionali re-
daktoriaus Čižo akis.

Darbuodamiesi Komitete, su Algirdu aptardavome 
savo perspektyvas. Vieningai sutarėme, kad mudviem 
neverta čia ilgiau užtrukti. Dairėmės į šonus vis nukreip-
dami mintis į mokslinės veiklos lankas. 1958 m. įstojau į 
aspirantūrą, o mano bendražygis Algirdas 1963 m. tapo 
KPI Vilniaus filialo (dabar Gedimino technikos univer-
sitetas) dėstytoju. Netrukus, ten įstojęs į aspirantūrą, 
prisijungė prie tuomet dar tik prorektoriaus Aleksandro 
Čyro tyrėjų grupės, pasiryžusios gilintis į itin progresy-
vią tyrimų kryptį – matematinį programavimą plačio-
je statybinės mechanikos problematikoje3. Per kelerius 
metus apgynė kandidatinę disertaciją (pagal dabartinę 
klasifikaciją – daktarinę), o po šešerių parengė daktaro 
disertaciją (dabar tai habilitacinė).

Keturios Čižų kartos: sūnus Dainius, anūkas Mantas ir proanūkė Goda, 
2016
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S T U D I J Ų  K O K Y B Ė S  V E RT I N I M A S
Įvairiapusė mano bičiulio akademinė veikla tęsėsi pen-
kis dešimtmečius. Tai buvo intensyvios kūrybos etapas, 
pasižymėjęs reikšmingais rezultatais: knygos ir straips-
niai, skirti ne tik pagrindinių tyrimų krypčiai, bet ir pe-
dagoginei veiklai (bakalaurų, magistrantų, doktorantų 
ugdymui); teko eiti atsakingas katedros vedėjo, dekano, 
įvairių tarybų bei komisijų pirmininko pareigas. Išskir-
siu vieną atsakingą veiklos barą. Tai – Studijų kokybės 
vertinimo centras (SKVC).

Profesorius Algirdas Čižas jau buvo patyręs aka-
deminio gyvenimo dalyvis, tyrinėjęs studentų ugdymo 
problemą, rengęs seminarus ir skelbęs straipsnius šia 
tematika. Tad suprantama, kodėl 1995 m. LR Švieti-
mo ir mokslo ministras Vladislovas Domarkas pasiūlė 
Algirdui Čižui vadovauti steigiamai institucijai, regu-
liuojančiai studijų kokybės reikalus. Vadovavimas, atė-
męs iš mūsų herojaus jam svarbaus akademinio darbo 
valandas, truko veik šešerius metus (1995–2001). Man 
teko garbė būti šio centro ekspertu, todėl galiu pagrįs-
tai teigti – profesorius Čižas sukūrė efektyviai veikiantį 
ministerijos padalinį, mėginusį keisti Lietuvos aukštojo 
mokslo kokybinį turinį. Neapsieita be niurzgėjimo ir pa-
sipriešinimo, bet centro direktorius gebėjo diplomatiškai 
nemalonius epizodus apeiti ir svariai prisidėti prie aukš-
tojo mokslo pertvarkos proceso. Tenka tik apgailestauti, 
kad pasikartojančių pertvarkų imitacijos sunkino SKVC 
direktoriaus darbą, bet jis, nenuleisdamas rankų, atkak-
liai brovėsi į priekį.

Kai 1999 m. Kauno technologijos universitete pradė-
jau įgyvendinti magistrinę Mokslo istorijos ir filosofijos 
studijų programą, kurią, pasitelkęs užsienio mokslinin-
kus, intensyviai ruošiau nuo 1990 m., kreipiausi į SKVC 
direktorių prašydamas susipažinti su mano projektu. 
Padrąsintas teigiamo atsakymo ir gavęs naudingų me-
todinių pastabų, skubėjau realizuoti savo tikslą. Ma-
gistrantūra sėkmingai vyko, bet po penkerių metų (dėl 
įvairių pavyduolių iniciatyvų – Lietuvoje tai būdingas 
gyvenimo požymis) studijos buvo uždarytos. Algirdas 
Čižas dėl šios programos baigties apgailestavo, bet elgėsi 
pagal savo etines nuostatas oriai – nesikišo į negarbingų 
iniciatyvų reikalus.

Atkūrus valstybės nepriklausomybę, pagaliau man 
atsivėrė galimybės aktyviai įsilieti į tarptautinio mokslo 
gyvenimo tėkmę. Kasmet dalyvaudavau pasauliniuose 
mokslininkų forumuose – kongresuose, konferencijose, 
simpoziumuose. SKVC vadovas, stebėdamas tarptauti-
nę mano veiklą, pasiūlė pasidomėti kitų šalių aukštojo 
mokslo programomis, įvairių universitetų studijų koky-
bės kėlimo patirtimi. Savo pareigą, kaip kokybės centro 
ekspertas, vykdžiau stropiai. Džiugu buvo pastebėti cen-
tro nutarimuose bei nurodymuose mano teiktų ministe-
rijai „žvalgybinių“ rezultatų pėdsakų.

G U N D Y M A I
Vieną saulėtą 1994 metų gegužės dieną man skambina 
signataras Gediminas Ilgūnas, buvęs LR Aukščiausiosios 
Tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komisijos pirmi-
ninkas. Atstovaudamas tuometiniam Komiteto pirminin-
kui Broniui Genzeliui, jis pasiteiravo, ar sutikčiau, kad 

būtų svarstoma mano kandidatūra į Švietimo ir mokslo 
ministro kėdę. Tuomet Kultūros ir švietimo ministerija 
buvo dalinama į dvi savarankiškas institucijas – Kultū-
ros (ministras D. Trinkūnas) bei Švietimo ir mokslo (mi-
nistras V. Domarkas). (Priminsiu, tuomet vadovauti dar 
buvo skiriami asmenys ne pagal priklausomybę partijai, 
o pagal kompetenciją ir patirties skaidrumą.) Išgirdęs 
siūlymą, sutrikau, bet, netrukus atsitokėjęs, atsakiau Il-
gūnui: „Sutikčiau tik su viena sąlyga: atėjęs į ministeriją, 
atsisveikinsiu su esamais skyrių „vadukais“, į jų vietas 
savo nuožiūra priimsiu patyrusius ir sąžiningus speci-
alistus.“ Garbusis signataras pažadėjo pasitarti su val-
džios atstovais ir pranešti pokalbių rezultatus. Atvirai 
kalbant, aš pats netikėjau sulaukti pritariamų žodžių, nes 
toks siūlymas, kaip dar negirdėtas akibrokštas, turėtų 
sukelti valdžios susierzinimą. Mano reikalavimas kilo iš 
realios grėsmės: supratau, jei liks senoji nomenklatūra, 
man nepavyks nieko naujo nuveikti; užsisėdėję „amžini“ 
ministerijos klerkai darys tai, kas jiems įprasta – mėgins 
išsaugoti ramų gyvenimą šiltoje pastogėje. Jie priešinsis 
siekdami užkirsti kelią pokyčiams.

Signataro siūlymas, įkyriai kirbinęs mano sąmonę, 
nedavė ramybės, kurios man reikėjo ruošiant naują ir 
originalų akademinių paskaitų kursą Mokslinio pažinimo 
antropologija. Nepajėgdamas nurimti, skambinu bičiu-
liui, su kuriuo ne kartą buvau aptaręs iškilusias, sunkiai 
sprendžiamas problemas. Racionalus Algirdo Čižo mąs-
tymas ir susitikimų su valdžia patirtis man visuomet bū-
davo naudingi; tad dabar, susiklosčius „gundančioms“ 
aplinkybėms, bičiulio žodis man buvo ypač reikšmingas. 
Jis pripažino, kad manęs laukia rizikingas žingsnis, ta-
čiau apsisprendimas vertas dėmesio, nors čia lieka tik 
menka viltis pasiekti pastebimų rezultatų dirbant su bu-
vusiu personalu. „Tačiau jei tavo reikalavimai būtų įvyk-

VISI dekanai: A. Čižas, K. Sakalauskas, B. Liaudis, 1989
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dyti, atsirastų reali tikimybė nuveikti rimtus darbus šioje 
kryptyje.“ Nuramintas bičiulio samprotavimo, klausiu: 
„Ar sutiktum tokiu atveju būti šalia manęs – tapti vice-
ministru?“ Girdžiu ragelyje linksmą bičiulio krizenimą: 
„Galbūt sutikčiau, jei tau pavyktų gauti sutikimą atsikra-
tyti agresyvių ministerijos klerkų.“

Kitą dieną Gediminas Ilgūnas telefonu praneša: 
mano sąlygos nepriimtinos. Ir iš karto pasiūlo „vice“ 
poziciją. Atsakau: „Lieku prie savo principų. Sutikčiau 
imtis žemesnių pareigų, jei būtų įvykdyti tie patys mano 
reikalavimai: jie būtų taikomi man skiriamos pavaldžios 
struktūros personalui.“ Suprantama, pasiūlytos sąlygos 
tuomet įsigalėjusioje biurokratų aplinkoje buvo nepriim-
tinos. Susitaikyti su įprasta ministerijos rutina neketinau, 
nes nemačiau prasmės aukoti man brangų laiką kovai su 
klerkų pasipriešinimu. Turėjau rimtų darbų stiprinant 

atgaivintą VDU, viliojo nuolatiniai tarptautiniai ryšiai ir 
aktyvi veikla pasauliniuose mokslo istorikų forumuose. 
Apie galutinį savo apsisprendimą nedelsdamas papasa-
kojau kolegai Algirdui. Išgirdau pranašišką jo pastabą: 
„Kol bus atsisakoma periodiškai keisti ministerijų klerkų 
rikiuotę, pažangos valstybės valdymo ir tinkamos strate-
gijos kūrimo reikaluose nesulauksime.“

H A B I L I TA C I J O S  K L AU S I M A S
Kartą su bičiuliu, jau pasitraukusiu iš studijų vertini-
mo darbų, dalinausi įspūdžiais apie vykstančias mi-
nisterijose svarbios veiklos imitacijas. Paklausiau, kaip 
jis nusiteikęs vertinti daktarinių disertacijų habilitacijos 
panaikinimą, palietusį svarbų akademinio aktyvumo sti-
muliavimo būdą. Habilituotas technikos mokslų dakta-
ras Algirdas Čižas pareiškė, kad asmeniškai jo, jau pripa-

Seminaras Medžiagų 
atsparumo laboratorijoje: 
A. Čižas, K. Vislavičius, 
J. Žakevičius, S. Mažuolis, 
V. Kamaitis, J. Čigriejus, 
R. Jotautas, V. Viršilas, 
1977

Lietuvos studentų 
medžiagų atsparumo 
olimpiada. Komisija: 
V. Viršilas (VISI), 
S. Karosas (LŽŪA), 
A. Žaliūkas (KTU), 
A. Čižas (VISI)



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  3  ( 6 0 0 )  19

žinto VGTU profesoriaus emerito, šis reikalas tiesiogiai 
nepaliečia. Tačiau jam, kaip buvusiam aktyviam akade-
minio gyvenimo dalyviui, gerai susipažinusiam su studi-
jų kokybės klausimais, tas „susidorojimas“ su habilitacija 
yra skandalingas faktas, liudijantis, kad mūsų padangėje 
vyksta nežabota klerkų savivalė. Kanceliarijų žiurkės šū-
kavo, kad esą privalome orientuotis į progresyvius pa-
saulinius pavyzdžius, štai, pavyzdžiui, JAV universitetų 
sistemoje habilitacijos procedūros nėra. Taip, formaliai 
žiūrint, ten nėra minėtos kvalifikacijos pripažinimo for-
mos, bet yra kitas būdas, teikiantis asmeninio progre-
so motyvus. Amerikiečiai turi tris profesoriaus rangus, 
apibūdinančius jų patirties kokybę (mokslinėje bei pe-
dagoginėje veikloje). Jų aukščiausia profesoriaus vardo 
pakopa (fool professor) atitinka mūsų buvusį habilituoto 
daktaro laipsnį. Pažvelgus giliau į minėtą avantiūrą, aiš-
kėja: habilitacijos panaikinimą inicijavo keli ministerijos 
veikėjai, pasitraukę iš akademinės visuomenės veiklos; 
jie nesugebėjo „sukrapštyti“ elementarios disertacijos. 
Tad dabar, kupini apmaudo dėl savo nepajėgumo, ryžosi 
„atkeršyti“ gabesniems. Taip asmeninis tikslas tapo ne-
pelnytu smūgiu visai akademinei bendruomenei.

A K A D E M I N Ė  V E I K L O S  K R Y P T I S
Visur ir visada profesorius Algirdas Čižas buvo vertina-
mas kaip principingas, tolerantiškas, darbštus žmogus. 
Tenka apgailestauti, kad nebuvo tinkamai išnaudotos 
minėtos pavyzdingos jo elgsenos ypatybės. Prisimini-
muose mūsų herojus rašė: „Visada savo organizacinę 
veiklą, kiek ji svarbi būtų, laikiau visos veiklos šalike-
le. Stebiuosi, kad toks mano požiūris nestabdė kolegų 
deleguoti mane į tuos postus. Ko gero, lėmė mano tai-
kus būdas, gebėjimas nesipykti. Bet antai, kai sutikau 
kandidatuoti instituto rektoriaus rinkimuose, instituto 
bendruomenė suvokė, kad tokia savybė nėra tinkama 
rektoriaus postui, kad mano pajėgumo nepakaks šioms 
pareigoms, ir apsaugojo mane nuo žengimo į tą klystke-
lį.“4 Citata liudija nepateisinamą autoriaus savikritišką 
požiūrį, kilusį iš kuklumo, paremto aplinkinių nesupras-
tų jo etinių principų. Galiu drąsiai tarti: po pirmojo VISI 

rektoriaus Aleksandro Čyro mirties nė vienas iš vėlesnių 
rektorių toli gražu negalėjo lygintis su pirmuoju, aukš-
tesniu visa galva už vėliau pasirodžiusiųjų rikiuotę, pa-
slaugiai linguojančią pagal abejotinos vertės madų ritmą. 
Algirdas Čižas – ta asmenybė, kuri būtų tęsusi pirmojo 
rektoriaus vadovavimo tradiciją ir ją praturtinusi nauja 
patirtimi. Tačiau pilka kolegų bendrija nebuvo linkusi 
turėti principingo ir doro vadovo. Jiems rūpėjo išsirink-
ti į juos panašų vidutinioką, pasiduodantį akademinių 
„gudruolių“ manipuliacijoms.

V I A  F I N I T A
Palydėjęs bičiulio palaikų urną į Antakalnio kapinių 
šlaitelį, tariau: „Išeina iš mūsų visuomenės paskutinioji 
karta, išugdyta prieškario pedagogų, ėjusių tautinės mo-
kyklos grįstu keliu; palieka mus karta ryškių, savarankiš-
kai mąstančių asmenybių. Viskuo nepatenkinta ir nuolat 
niurzganti vidutinybių minia dabar jau nepajėgi suras-
ti tinkamų valstybę valdyti asmenų – nei seimūnų, nei 
ministrų. Kyla sumaištis, kai reikia išsirinkti prezidentą, 
universitetai nesugeba surasti ryškios ir intelektualios 
asmenybės, gebančios savarankiškai ir garbingai eiti 
rektoriaus pareigas. Apima nyki neviltis, kai ateinančios 
kartos horizonte nesimato potencialių tokiam reikalui 
figūrų, kaip savo laiku garsėję rektoriai Kazimieras Bar-
šauskas (KPI), Jonas Kubilius (VU), Aleksandras Čyras 
(VISI). Netekome profesoriaus Algirdo Eduardo Čižo 
(1929–2016), kuris dėl mūsų neryžtingumo nerealizavo 
visų savo galimybių. Mūsų klaidų jau neišbrauksime, 
nes faktai liudija: buvome susitaikę su kasdienybės ruti-
na, slopinančia minties pažangą.“5

1 Kaune žinomas aktorius ir režisierius Petras Likša, 1948 m. įkūręs 
Kauno universiteto (netrukus tapusio KPI) Studentų teatro studiją. 
Vėliau (1967–1972) garsėjo kaip pagrindinis aktorius plačiai soviet-
mečiu pagarsėjusiame Galinos Dauguvietytės TV seriale.

2 Permainų ir iššūkių keliu. VGTU profesorių emeritų prisiminimai. – 
Technika, Vilnius, 2016, p. 32.

3 Plačiau apie šią problematiką ir jos tyrėjus žr. ten pat, p. 35.
4 Ten pat, p. 38.
5 Žodžiai iš atsisveikinimo kalbos. Garso įrašas; autoriaus asmeninis 

archyvas, byla Audio įrašai.

Sūnus Tauras su dukromis Kamile 
Tekle ir Ulijona Topile, 2015
Nuotraukos iš asmeninio Čižų archyvo
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kas

kas tave šįryt laiko už rankos? 
(o vakar? o šiąnakt?)

kažkas išsiuvinėja tave
kas rytą naujai,
įsiuva kaip ištrūkusią sagą

tik kas

rožinis

„Singer“ juodomis metalinėmis ažūrinėmis
kojomis, 
medinis stalviršis, nuzulintas
stalčiukas su apsitrynusia rankenėle

tiesa, dar pedalas,
bet jo mano kojos nepasiekdavo

pasistiebęs žiūrėdavau, kaip tetelė Janytė
taiso prairusius mano marškinius
susikaupus
it kalbėdama rožinį

Ukmergė

vis dar plazdi tarpulangy –
įspraustas tarp tręštančių rėmų –

negrabiai nupaišytas tarpukario
angelas, paniręs vatoj

vaidenas man vis –
ima girgždėti sūpuoklės sode

alyvinis pirmas krenta žolei 
į skreitą, paskui dar keli kaip kaimynų pametinukai

nieko nėra jau – nugriauto namo
šešėlis tik šmėkšteli kartais per lietų

J u l i u s  K e l e r a s

iš dangaus

rašaluoti rankogaliai, kas prisimins juos po tūkstančio metų,
kas prisimins tave, mane, braidžiusį Šventojoje, kas prisimins
daiktus, kuriuos iš pamokų grįžęs paliesdavai pirmiausia

kas prisimins tavo perkąstą lūpą, blogai užsegiotas sagas
kas išpurtys miegą tavo kasryt iš paklodžių, kas žiūrės
pavymui, kai leisies nuo kalno, kas

kas vėl sudėlios tavo daiktus taip, tarsi būtų apynaujai –
tik tavo nešioti, dėvėti, saugoti tarsi rašalo dėmės
rankogaliuos ar mėlynės ant riešo, kuomet pirmąsyk
nukritai iš dangaus, neprabudęs

Naujosios Romuvos renginyje Bičiuliškas dovanų vakarėlis, 2014. 
K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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bulvės

per lauką reikėdavo žengti atsargiai –
ežiomis, nemindant žaliuojančių
kuokštų – 

taip Kristus per vandenį ėjo –
tačiau jo nelaukė meilūs serbentai,
išrikiuoti bulvių karo lauke

karoliukai raudoni 
švytėdavo 
rytą rūkui išėjus – 

o mes, ką gi mes? 
nemokėjom gi vandeniu žengti,
tik jaustis laimingi

miegosiu

kol man prisisapnuos drugelis
ligonio veidu, ilgais šlapiais sparnais,
pervargusiais nuo skrydžių,
kol prabudus norėsis žiūrėt,
ar horizonte nepasirodys akmuo,
ant kurio užsikorus būtų galima
pamatyt Ukmergės saulę

apie kambarius

vaikystėje negalvoji daug
apie kambarius –
apie ten, kur buvai,
kur esi

jie keičias – 
vieni lieka patiklūs, atverti
kiti – nepasiekiami kaip seni pensnė Luvre,
užkritę už Liudviko XIV baldakimo

kraustantis keičias
sulig blunkančiais artimųjų veidais,
sulig lango rėmais,
kuriuos netrunki priaugti

o kada gali pasakyti
apie juos,
apie kambarius,
kur esi buvęs

kaip vėjo varstomos
balkono durys jie  –
neleisk šalčio,
atverk, atverk, nėra kuo kvėpuoti

Stačiatikių kapinaitės. Ukmergė

aš vis einu tuo keliu,
netrukus jis leisis link kapinių
ir sąvartyno duobės

kol prieisiu baldų fabriko
kuorus
vyšnios kompasas rodo namus

diedukas su bobute žaidžia tūkstantį,
Rainis snaudžia bobutės Genutės skreite
įeisiu tyliai, kad nepažadinčiau

niekad nežinai, kas gali
žybtelt naktį –
sąvartyne ar kapinėse

numirėlio akis žiūri gal iš ten –
tegul jie miega,
užtraukiu užuolaidas

aš irgi einu sapnuot
prie vaiko pasilenkiančio 
veido

sąvartyno duobė 
kaip milžino burna
rytais ją maitina sunkvežimiai 

jis vienintelis čia netikintis

scenelė sode

matyt, jau miegojau

obuolys nuriedėjo prie išraudusio
serbento – viengungis, nepralestas

greta kopėtėlių, kuriomis ką tik nulipo
pakerėtas sodininkas

prisidėjęs plaštaką žiūrėjo ilgai
į gęstantį Ukmergės saulės žemėlapį

matyt, jau miegojau
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kartais pasijuntu

kaip senas „Dzintars“ radijas
senelių rūsyje
apkamšytas pagalvėm
tarsi amžinai norėtų miego

tarsi amžinai būtų pervargęs
nuo savęs įjungto per jėgą
pranešinėti kažkam svetimas naujienas
kalbėti svetimais balsais

dainuoti „What a wonderful world“
kartu su Louis Armstrongu,
patarinėti mažoms mergaitėms
kuo tepti veidą nuo inkštirų

vargšas radijas! kaip jis pavydi
mėnesienos dryžiui,
naktį įsmukusiam pro orlaidę
ir susirangiusiam kampe be garso

auksinė žuvelė

ta mažytė auksinė žuvelė, 
beveik neįžiūrima,
striginėjusi nuolat tarp žolynų
akvariume, dovanotame
man šeštos klasės baigimo proga

ta žuvelė,
obuolio sėkliukės dydžio,
nežinojusi nei kada prasideda vasara,
nei kada baigias ruduo

prisiplojęs prie išgaubto stiklo
žiūrėdavau į ją
niekad nenusirengiančią,
auksinę,
net ir nakčiai užgesinus šviesą

kažin, kaip atrodžiau jai
toks nepuošnus, išgaubtas,
su mėlyna, nuzulinta
mokykline uniforma

termometras

tarpdury sudužę mėnuliai

nesurenkami į delną
nesurenkami į šaukštelį
nesurenkami niekaip

sidabro prisiminimai

užsimerkęs karščiuojantis
vaikas, aprengtas moteriška
močiutės megzta liemene

popietė

mergaitė renka akmenis
Neries pakrantėj

švilpiniuoja, dėlioja
į baltą skarelę
kaip kiaušinius
lyg ruošdamasi turgui

kol tas laikas, tas praėjęs,
staiga ima kristi
aštriais, beveik neįžiūrimais
lietaus lašeliais

ant akmenų, ant taškuotos
mergaitės suknelės,
ant išsigandusios jos mamos nugaros,
pasiruošusios tiktai saulei

ant visko, ką jau užmiršom,
ko bandėm neprisiminti

ir ant mūsų, 
kurių niekas nebeprisimena
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Rodos, neseniai bet kurioje grupėje – vis vien, ar tai 
gimnazijos klasė, ar universiteto kursas, ar šiaip 
bičiulių sambūris – buvau jauniausias ar bent jau 

vienas jaunesniųjų. Dabar šioje salėje, be abejo, beveik 
visi yra jaunesni už mane, dažniausiai gerokai jaunes-
ni. Tai atsitiko pamažu, nepastebimai, ir tuo tikrai nesi-
džiaugiu, juo labiau, kad šalia nebėra daugybės artimųjų 
ir bendraamžių. Nesitikėjau to sulaukti, ir jeigu jau taip 
atsitiko, laikas pažvelgti į savo gyvenimą kaip į visumą. 
Apie tai kadaise yra kalbėjęs graikų mąstytojas Solonas. 
Pirmasis istorikas Herodotas šitaip perteikia jo žodžius: 
„Jei nori išgirsti protingą patarimą – štai jis: nevadink 
jokio žmogaus laimingu, kol jis gyvas. Nes laimė per-
maininga, o metai turi tris šimtus šešiasdešimt penkias 
dienas, o žmogaus gyvenimas, jeigu trunka septyniasde-
šimt metų, turi dvidešimt penkis tūkstančius penkis šim-
tus penkiasdešimt dienų, neskaitant keliamųjų metų, ir 
nė viena iš tų dienų nepanaši į kitą.“ Beje, šiandien man 
jau dešimčia metų ir dviem dienomis daugiau negu tas 
amžius, kurį Solonas skyrė žmogui. Nekalbėsiu apie lai-
mę – ji yra subjektyvus ir intymus reikalas, ir, labai ga-
limas daiktas, jos nebūna iš viso. Bet beveik visi norime, 
kad mūsų gyvenimas būtų prasmingas, kad jame būtų 

Tomui Venclovai – 80
Kartu su Valstybės vadovais ir garbiais kultūros ir meno veikėjais, bičiuliais ir 
gerbėjais „Naujoji Romuva“ sveikina poetą gražaus jubiliejaus proga ir siūlo 
negalėjusiems apsilankyti iškilmingame renginyje susipažinti su poeto kalba,  
pasakyta Vilniaus rotušėje rugsėjo 13 dieną.

galima atsekti kažkokią vientisą giją kaip muzikos veika-
le. Tam paprastai užtenka sąžiningo darbo savo srityje ir 
sąžiningos elgsenos: padeda sėkmingas šeimos gyveni-
mas, vaikai ir anūkai, bet tai jau neprivalomas priedas, 
nors man jis buvo duotas. Tačiau ligi paskutinės dienos 
negalime būti tikri, ar toji prasmė nebus pažeista, netgi 
sugriauta, ir dažniausiai mūsų pačių. Čia pridera atsar-
gumas ir, be abejo, puikybės stoka.

Atsimenu laikus, kurie šiandien daugumai neįsi-
vaizduojami: automobilis tada buvo retenybė, skridimas 
lėktuvu – nepaprastas įvykis, netgi telefoną turėjo toli 
gražu ne kiekvienas (o mobiliojo neturėjo niekas). Dau-
gumai neįsivaizduojamos ir totalitarinės santvarkos, ku-
rias patyriau vaikystėje ir jaunystėje – ir komunistinė, ir 
nacistinė: užkaltos valstybių sienos, kiekvieno žingsnio 
priežiūra, nuolatinis melas, kuriam viešai pasipriešinti 
atrodė neįmanoma ir kuriuo ne vienas patikėdavo, paga-
liau kalėjimo bei fizinio sunaikinimo grėsmė. Ta grėsmė 
virsdavo tikrove iš pradžių dažnai, vėliau kiek rečiau, nes 
beveik visi jau buvo sulaužyti. Vienintelė morali išeitis 
buvo gyventi nemeluojant, nepalaikyti melo net siekiant 
gerų tikslų, tokių kaip tautos ir kultūros išlikimas. Sten-
giausi taip gyventi – ar pavyko, nežinau, bet stengiausi. 
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Daug kas pasakys, kad man buvo lengviau negu kitiems, 
ir tai teisybė. Bet, manau, tai nereiškia, kad neturėjau 
stengtis. Nesitikėjau, kad sulauksiu totalitarizmo griū-
ties, tačiau man pasisekė ją pamatyti. Šiandien esu lais-
voje, pasiturinčioje, atviroje, saugioje Lietuvoje – bent jau 
laisvesnėje, labiau pasiturinčioje, atviresnėje, saugesnėje 
negu bet kada. Tačiau ir šičia negalime būti tikri, ar tai 
nebus pažeista ir sugriauta – taip pat ir mūsų pastango-
mis. Esti pirmykščiai instinktai, tokie kaip neapykanta ir 
baimė, kurie pastaruoju metu daugelyje pasaulio vietų 
vėl pradeda imti viršų. Jeigu jie pradės imti viršų ir mūsų 
sąmonėje, būsime žuvę. Juos turime atidžiai stebėti ir pa-
gal išgales užkirsti jiems kelią. Čia pridera laikytis Hipo-
krato priesaikos – primum non nocere, pirmiausia nekenk-
ti, t. y. nesakyti nė vieno žodžio, kuris kad ir netiesiogiai 
skatintų tamsos amžiaus artėjimą. Tai reiškia: priešintis 
savųjų paklydimams, nepasiduoti įsisenėjusiems nepro-
tingiems įpročiams ir dvigubiems standartams, net jeigu 
juos remia dauguma – manyčiau, ypač tada, kai juos re-
mia dauguma. To visada –ir sovietiniais, ir posovietiniais 
metais – bandžiau laikytis kaip publicistas ir eseistas. Te-
beturiu vilties, kad man užteks kantrybės ir toliau.

Kaip kažkur jau sakiau, įvairiuose žanruose mąstau 
nevienodai. Rašydamas esė, linkstu tikėti, kad pasaulis 
gali būti suprastas ir šiek tiek pagerintas. Rašydamas 
eiles, suvokiu, jog jis yra ir liks mįslingas, daug kur ab-
surdiškas. Eseistikoje esu globalistas, poezijoje – indivi-
dualistas. Kaip eseistas, pasisakau už tarptautinių ribų 
švelnėjimą; kaip poetas, neišvengiamai ir griežtai palai-
kau kalbinę, kartu tautinę tapatybę. Ką gi, žmoguje vi-
sada derinasi prieštaringi impulsai, taip ir turi būti, kad 
gyvenimas nesidarytų nepakenčiamai nuobodus.

Poetą jubiliatą sveikina LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis...

...kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson...

...Rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas... ...pašnekesių knygos Nelyginant šiaurė magnetą bendraautorė 
Ellen Hinsey...
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...žurnalo Zeszyty Literackie vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Marek Zagańczyk...

Literatūroje taip pat atsimenu žmones, kurių dau-
guma jau nėra susitikę. Esu matęs Vincą Mykolaitį-Pu-
tiną ir Antaną Vienuolį, Bernardą Brazdžionį ir Petrą 
Cvirką, Salomėją Nėrį ir Henriką Radauską, Kazį Borutą 
ir Alfonsą Nyką-Niliūną. Nekalbėsiu apie kitų literatūrų 
didžiuosius, nors man teko laimė šiek tiek bendrauti su 
kai kuriais iš jų. Ta patirtis mane įtikino, jog menas – 
gyvas daiktas. Jo dalys negali egzistuoti atskirai ir yra 
viena kitai būtinos – ypač tada, kai prieštarauja ir nesu-
taria. Įsijungti į šią grandinę, tapti lašu šioje nuolat atsi-
naujinančioje meno ir kultūros terpėje yra geriausia, kas 
duodama rašančiam žmogui. Gal tai bus duota ir man, 
nors pagal Solono patarimą negaliu tuo būti tikras, kol 
esu gyvas.

Deja, kaip sakiau, atsiminimais baigia virsti jau ir 
mano karta – žmonės, su kuriais bičiuliavausi, kuriems 
esu beveik už viską dėkingas. Jų irgi būta iš įvairių 
kraštų, bet čia paminėsiu tik Lietuvą ir tik mirusiuo-
sius. Poezijoje – tai Judita Vaičiūnaitė, Marcelijus Mar-
tinaitis, Vladas Šimkus. Eseistikoje – Liūtas Mockūnas, 
Aleksandras Štromas, Leonidas Donskis. Pasipriešini-
me – vyresni už mane Ona Lukauskaitė, Kazimieras 
Vasiliauskas, Viktoras Petkus. Kasdieniame gyvenime 
tai – asmenys, gal ne visiems žinomi, bet man davę 
nepaprastai daug, padėję nutiesti vientisą muzikinę 
giją, apie kurią kalbėjau – Natalija Trauberg, Ramūnas 
Katilius, Zenonas Butkevičius. Šiandien juos prisime-
nu gyvesnius negu bet ką. O labiausiai prisimenu savo 
tėvą ir motiną, kuriems esu skolingas ne tik už tai, kad 
esu, bet ir už pirmąsias ir svarbiausias buvimo pasau-
lyje pamokas.

...bičiulis kino scenaristas Pranas Morkus.
G E D I M I N O  Z E M L I C K O  nuotraukos

...klasės draugas operos solistas Virgilijus Noreika...

...laikraščio Gazeta Wyborcza vyriausiasis redaktorius Adam Michnik...
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Kino meno pradžią galima sieti su seniausiu iš-
likusiu, vos dviejų sekundžių trukmės mini fil-
mu, kurį 1888 metais padarė išradėjas Louis 

Le Prince“as. Vos po keleto metų prancūzai broliai 
Auguste“as ir Louis Lumière“ai išrado kinematografą. 
Pirmykštį kinematografą sudarė kamera, spausdinimo 
įrankis ir projektorius. Kone tuo pat metu Thomas Edi-
sonas Jungtinėse Amerikos Valstijose taip pat iškėlė ki-
nematografo aparato idėją, kurią įgyvendino T. Ediso-
no laboratorijos darbuotojas W. K. L. Dicksonas, savo 
sukurtame įrenginyje sujungęs visų judančio vaizdo 
evoliucijos pakopų elementus. Kitais metais jis sukūrė 
žiūrėjimui skirtą įtaisą, vadinamą kinematoskopu. Dėl 
šių beveik vienu metu pasirodžiusių išradimų panašu-
mo sunku įvardyti vieną pirminį variantą, kuris padėjo 
pagrindą kino meno raidai. Tačiau laurai tenka broliams 
Lumière“ams. Jų sukonstruotos nešiojamos ranka suka-
mos kameros, kuriomis buvo galima filmuoti, kopijuoti 
ir projektuoti vaizdą, žaibiškai pasklido po visą platųjį 
pasaulį. Pagaliau fotografija įgavo progą tapti praeities 
judesio liudininku. Prasidėjo kino menas, kuris, deja, dar 
buvo nebylus. Ankstyvajame kine vaidyba ir dialogai 
buvo papildyti raiškia gestikuliacija, pantomima ir titrų 
intarpais, kurie atstojo aktorių balsą.

Jau XIX amžiaus pabaigoje buvo norima surasti 
kuo tikslesnį pavadinimą šiam technologiniam stebuk-
lui. Greitai paplito terminas kinemo, kurį pirmą kartą 
randame Leonido Andrejevo1 Laiškuose apie teatrą (1912).

Nuo pat kino reiškinio atsiradimo buvo bandoma 
suderinti vaizdą ir garsą, tačiau iki pat trečio XX am-
žiaus dešimtmečio pabaigos nerasta tam tinkamo būdo. 
Garsui įrašyti ir perteikti projekcijos metu atsirado dvi 
esminės kliūtys: kaip būtų galima įrašytą garsą sustiprin-
ti labiau ir kaip jį sinchronizuoti su vaizdu. 1926 metais 
Warner Bros studijoje2 buvo sukurta Vitaphone įrašymo 
sistema, kuria naudojantis su įvairiausiais garso efektais 
buvo transliuojami trumpi filmai, nušviečiantys tuometi-
nių žvaigždžių pasilinksminimus. Rimtesniems filmams 
buvo naudojami simfoninio orkestro įrašyti garso ta-
keliai. Galiausiai 1927 metais pagaliau pasirodė pirma-
sis pilnametražis garsinis vaidybinis filmas su įterptais 
dialogais – Džiazo dainininkas (The Jazz Singer), kuriame 
buvo sinchronizuotų dialogų bei dainų su kino ekrane 
matomu vaizdu. Tai buvo pirmasis kalbinis filmas, kuris 
susilaukė taip pat didelės komercinės sėkmės. Nuo to 
laiko Warner Bros kino studija toliau aktyviai kūrė pana-
šaus siužetinio pobūdžio garsinius filmus.

D o m a n t a s  M i l i u s

Nuo judančio prie 
kalbančio paveikslėlio

Kitais – 1928 – metais kino ekranuose pasirodė 
pirmasis nuo pradžios iki galo garsinis filmas Niujorko 
šviesos (The Lights of New York). Po kelerių metų diskinę 
Vitaphone garso įrašymo sistemą pakeitė kitokie įrašymo 
būdai (Fox Movietone, DeForest Phonofilm, RCA Photopho-
ne), kuriuose garsas įrašomas tiesiai į kino juostą. Tokie 
pokyčiai įtikino net skeptiškiausus žiūrovus, kad ateities 
kinas priklauso nebe judantiems paveikslėliams (moving 
pictures), bet kalbantiems – talking pictures, žargonu dažnai 
tiesiog vadinamiems talkies.

Kalbantis kinas tapo įprastu ir netrukus garsas pasi-
glemžė nebylią erdvę. Kaip viename savo straipsnių apie 
kino meną bylojo Viktoras Šklovskis3, „kinas nėra neby-
lus, nebyli yra pantomima, su kuria kinas neturi nieko 
bendro“. Tad galima teigti, kad kino veikėjų nekalbėjimas 
yra tarsi savitas tuometinės kino kalbos bruožas, kuris 
buvo priverstinis ir nulemtas tų laikų techninių galimy-
bių. Tai matome ir  Charlie Chaplino atveju – kino filme 
jis niekuomet neprasižioja, tik juda. Aktorius beveik nie-
kuomet nekalbėdavo ir vėlesniuose savo filmuose, net 
kai techninės galimybės tai jau leido. Viename filme jis 
pirmą kartą prakalbo, pasakydamas ryšio neturinčius 
žodžių junginius, taip tarsi bylodamas, kad beprasmis 
blevyzgojimas yra naujojo byliojo kino bruožas. Chaplino 
nebylioji kino kalba bylojo garsiai ir aiškiai. Kino filmuose 
jis apdairiai ir neretai dviprasmiškai vaizduodavo įvai-
rias situacijas, kurios ir linksmindavo, ir intriguodavo, o 
svarbiausia – priversdavo žiūrovą mąstyti ir būti aktyviu 
reginio dalyviu. Ne stebėtoju, o vienu iš veikėjų.

Nebylus kinas, negalėdamas įprasminti savęs žo-
džiais, turėjo tai daryti veiksmais. Filmai buvo itin uni-
versalūs ir originalūs, nes nebuvo naudojama kuri nors 
konkreti verbalinė kalba. Todėl universali ir instinktyvi 
neverbalinė kūno kalba tapo nebyliojo kino pranašumu. 
Ji buvo kupina išraiškingų mimikų, kurios buvo lengvai 
suvokiamos siužeto eigoje, o kino aktoriai, dažniausiai 
į kiną atėję iš teatro scenos, puikiai žinojo paveikiausią 
universalią gestikuliaciją. Taip artikuliuodami kūno ju-
desį, jie mokė žiūrovą suprasti viską tik iš kūno kalbos. 
Tačiau, kaip ir buvo minėta, žiūrovas niekada negalėjo 
būti pasyviu stebėtoju, nes siužeto ir paties filmo suvo-
kimas rėmėsi matymu. Techninių galimybių skurdumas, 
kuris būtų galėjęs sujungti judantį vaizdą su garsu, pa-
skatino imtis kitokių problemos sprendimų.

Pirmuosius trisdešimt savo gyvavimo metų kinas 
buvo nebylus. Trokštant vaizdui suteikti didesnį emo-
cinį svorį, buvo nuspręsta filmą, kad ir ne tiesiogiai, 
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papildyti tam tikru garsiniu turiniu. Kino seanso metu 
muzika, iliustruojanti ekrane matomą vaizdą, buvo atlie-
kama pianisto ar net viso orkestro. Daugeliui vėlesnių 
filmų buvo kuriamos specialios aranžuotės pagal filmo 
režisieriaus sumanymą. Toks kino seansų įgarsinimas 
buvo populiarus iki pat trečio XX amžiaus dešimtmečio 
pabaigos, kai atsirado Vitaphone sistema. Tačiau ir iki tol 
gyvai atliekama muzika atliko svarbų vaidmenį formuo-
jant filmo nuotaiką. Muzika suteikdavo filmams realumo 
ir gyvumo pojūtį bei ritmo jausmą. Įprastas atvejis, kai 
kino seanso metu prie gyvai atliekamos muzikos buvo 
pridedami ir garso efektai, kurie dar labiau pagyvindavo 
veiksmą ekrane.

Kinas iki šių laikų jame naudojamą muziką sugeria. 
Žiūrovas jos beveik nepastebi ir sąmoningai neklauso. 
Tokia nepastebima muzika nebyliojo kino filme suteikia 
aktorių kalbai paskutinį elementą, kurio trūksta filmui – 
garsą. Muzika užkoduoja emocinį turinį, kuris yra reika-
lingas bebalsiam aktoriui ir taip tarsi atlieka pasakotojo 
bei aiškintojo žiūrovui vaidmenį. Nebyliajame kine mu-
zika suteikė tokį turtingą ir spalvingą garsą, kokio tuo-
metinis žiūrovas nėra girdėjęs. Ji leido žiūrovui suprasti 
herojų kalbą. Tad kinas tapo tarsi abstraktaus žodžio 
menu. Žodžio, kuris nėra ištariamas, bet yra nujaučiamas.

Kino vaizdą papildžius muzika, kiekvieną kalbos 
elementą tapo įmanoma plėtoti iki paskutinės vaizdinės 
išraiškos ribos. Aktoriai suvokė, kad įgijo laisvę nesirū-
pinti tuo, ką pagal scenarijų turi pasakyti. Jie suprato, 
kad jiems visiškai nereikia sakyti to, kas būtina pagal 
siužeto turinį, nes galima tarti tuos žodžius, kurie sutei-
kia turtingesnę vaizdinę mimiką. Ankstyvojo nebyliojo 
kino pradžioje daugelis kino mylėtojų mokėjo skaityti 
iš lūpų. Kai kurie aktoriai sąmoningai tuo naudodavo-
si, taip formuodami papildomą kino filmo raiškos kodą, 
o tai kartais baigdavosi žiūrovų skundais dėl kaubojų 
keiksmažodžių tirados balnojant žirgą. Nors muzika tai 
ir maskuodavo, bet negalėdavo visiškai nuslėpti.

Tada atėjo eilė titrams. Jie buvo išspausdinti ant pa-
prastų kartono lakštų ir nufotografuoti, o vėliau, mon-
tuojant filmą, įtraukiami į kino juostą. Techniškai pats 
procesas nebuvo sudėtingas, o nebyliajam kinui itin 

vertingas. Šiuose intarpiniuose titruose paprastai būda-
vo pateikiami paaiškinimai apie veiksmo laiką, sceną 
bei aplinkybes. Ilgainiui, jau atsiradus garsui, jie perė-
mė funkciją pranešti apie filmo pavadinimą, režisieriaus 
vardą ir filmo aktorių hierarchiją. Tokia kino filmo titrų 
funkcija išliko ir iki mūsų laikų.

Nebyliojo kino filmo titrai buvo kupini literatūrinių 
remarkų ir pastabų, kurios, kaip ir bet kuriame literatūros 
kūrinyje, informuodavo apie veiksmo vietos ar aplinkos 
pasikeitimą. Jie padėjo plačiau pristatyti tam tikros epo-
chos, visuomenės socialinių sluoksnių buitį, papročius. 
Titrai buvo nepakeičiami norint perteikti emocinę veikė-
jų būseną bei veiksmo siužetą. Šie į vaizdą įterpti intarpai 
sustabdydavo visą veiksmą sukurdami specialų laiką ne 
žiūrovo poilsiui, bet koncentruotam žiūrėjimui, skaitymui 
ir informacijos perpratimui. Tokie titruose matomi žodžiai 
ne tik kad yra begarsiai, bet ir atskirti laiko intervalo.

Garso ir vaizdo susijungimas kiną nustūmė į vizuali-
nės raiškos akmens amžių. Vizualinė nebyliojo kino filmų 
kokybė, ypač tų, kurie buvo sukurti per trečiąjį XX a. 
dešimtmetį, buvo nepaprastai aukšta ir dinamiška. De-
šimtmečio pabaigos filmai buvo statiški, pernelyg teatra-
liški, nes aktorius ribojo nepaslanki garso įrašymo tech-
nika, kuri neleido jiems judėti. Naujų problemų atsirado 
ir todėl, kad filmuojant naudojami mikrofonai turėjo du 
pagrindinius trūkumus: jie turėjo labai siaurą garso fik-
savimo diapazoną, todėl, norint, kad dialogai būtų tin-
kamai įrašyti garso takelyje, visi aktoriai buvo priversti 
kalbėti tiesiai į mikrofoną, tad buvo labai neišraiškingi 
ir dažnai neįtikinantys, be to, mikrofonų jautrumo nebu-
vo galima koreguoti. Todėl mikrofonai įrašydavo visus 
garsus, kurie sklisdavo filmavimo aikštelės teritorijoje. 
Tokios aplinkybės ne tik sukūrė daugybę sunkumų įra-
šant švarų garsą, bet ir apribojo kameros judėjimo ga-
limybes beveik iki statiškumo. Kad būtų išvengta sun-
kumų sinchronizuojant garso takelį, visos kameros tapo 
motorizuotos suvienodinant standartinį juostos sukimo 
greitį iki 24 kadrų per sekundę. Šis svarbus įvykis nutiko 
1929 metais. Tai reiškė, kad kameros juosta per filmavi-
mą operatoriaus nebebuvo persukama per greitai arba 
per lėtai. Tačiau kino kameros motorizacija buvo triukš-

Filmas Metropolis – miesto panorama Filmas Metropolis – robotė Marija
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minga ir tai darė tiesioginę įtaką garso įrašymo koky-
bei. Siekiant to išvengti, operatorius su kamera būdavo 
uždaromas garsui nepralaidžioje stiklinėje kabinoje, o 
tai beveik visiškai sukaustė kameros darbą, nes dabar ji 
negalėjo nei būti pakreipiama, nei sekti veiksmo įvykių. 
Pati kamera galėjo pasisukti tik trisdešimties laipsnių 
kampu ant kabinoje esančio kameros stovo. Tad garso 
įrašymo pradžia privertė kamerą būti labiau statišką nei 
ji buvo pirmą kino kūrimo dešimtmetį. O aktoriai turėjo 
pasilikti tarp nejudraus mikrofono ir nejudrios kameros, 
taip patys tapdami beveik nejudrūs.

Dauguma kino žiūrovų ir aktorių atėjo iš teatro 
aplinkos, ir jiems teko įsitraukti į naujovišką, dialogais 
grįstą kino pasakojimą. Nebyliajam kinui tapus garsiniu, 
aktoriaus vaidyba turėjo iš esmės pasikeisti. Nemažai 
nebyliojo kino kūrėjų bei aktorių nesugebėjo prisitaikyti 
prie naujų sąlygų ir buvo priversti baigti karjerą. Audi-
torijos pamėgtiems nebyliojo kino aktoriams prakalbus, 
daugelis iš jų prarado savo žavesį ir tapo mažiau įtaigūs. 
Dauguma režisierių pradėjo reikalauti iš aktorių realis-
tiškesnės vaidybos, o tai privertė atsisakyti išraiškingos 
kūno kalbos, perdėtų veido mimikų ir gestikuliacijos.

Žiūrint iš mūsų gyvenamojo meto perspektyvos, di-
delė dalis nebyliojo kino vaidybos elementų atrodo nepri-
imtini dėl savo nenatūralumo. Todėl nebylios komedijos 
turi tendenciją būti populiaresnės negu dramos, iš dalies 
dėl to, kad per daug aktyvi vaidyba yra natūralesnė ko-
medijoms. Melodramiškas vaidybos stilius kai kuriais 
atvejais buvo tiesiog įprotis, kurį aktoriai atsinešė iš teatro 
scenos. Taip pat ne visi režisieriai noriai keitė pirminį kino 
vaidybos stilių, perimtą iš teatrinės vaidybos, taip kartais 
sukurdami ne egzaltuotą, pantomimišką filmą, o tikrai 
vertingą kino meno kūrinį. Toliau plėtojant ekspresio-
nistinį vaidybos stilių, 1927 metais buvo sukurtas filmas 
Metropolis, kuris daugeliui žiūrovų patiko būtent dėl po-
puliarumą prarandančios ryškios ir išraiškingos vaidybos 
bei, žinoma, dėl fantastinės kinematografijos naudojimo.

Verta plačiau apžvelgti filmą Metropolis, kuris į kino 
istoriją įėjo ne vien dėl to, kad buvo kone vienas pir-
mųjų mokslinės fantastikos filmų, bet ir todėl, kad kėlė 
egzistencines žmogaus problemas. Filmo veiksmas mus 

nukelia į 2026 metus, į miestą, vadinamą Metropoliu. 
Šio miesto visuomenėje egzistuoja aiški takoskyra tarp 
proto ir darbo rankų: vieni gyvena dangų skrodžiančiuose 
dangoraižiuose, iškilusiuose virš žemės, kiti – požemiuo-
se. Pirmieji mėgaujasi paviršutiniško gyvenimo malonu-
mais, antrieji sunkiai dirba prie mašinų tenkindami pir-
mųjų poreikius. Metropolį, kurio visuomenė pasidalijusi 
į mąstytojų ir darbininkų grupes, geležine ranka valdo 
Džo Fredersenas (aktorius Alfredas Abelis). Po žeme gy-
venantys darbininkai sunkiai dirba prie mašinų ir tiekia 
gyvenantiems viršuje energiją. Kenčiant alinančias darbo 
sąlygas ir gyvenimą, darbininkus nuo revoliucijos sulaiko 
žavi mergina Marija (aktorė Brigitte Helm), siūlanti laukti 
Tarpininko, kuris suvienysiąs į dvi uždaras barikadų pu-
ses pasidalijusią visuomenę. Atsitiktinai išvydęs Mariją, 
Frederseno sūnus Frederis (aktorius Gustavas Fröhlichas) 
ja susižavi ir išeina jos ieškoti į požemius. Čia jam tenka 
pažinti sunkų ir nedėkingą darbininkų gyvenimą bei at-
sainų darbdavių požiūrį. Šokiruotas to, ką pamatė, Fre-
deris prisijungia prie darbininkų. Tuo metu jo tėvas Fre-
dersenas sužino, kad mokslininkas Rotvangas (aktorius 
Rudolfas Klein-Rogge) sukūrė robotą ir ketina jam su-
teikti mirusios Frederseno žmonos Helės pavidalą. Tačiau 
Fredersenas liepia mokslininkui padaryti robotą panašų į 
Mariją, kad galėtų sukelti tarp darbininkų sumaištį ir to-
kiu skaldyk ir valdyk principu toliau manipuliuoti žemąja 
paderme. Tad tikroji Marija įkalinama Rotvango namuose 
Metropolyje, o robotė Marija šoka didmiesčio naktiniuose 
klubuose viliodama jaunus turtuolius, kartu skatindama 
darbininkus maištauti. Pastarieji, apimti įtūžio, sunaikina 
Širdies Mašiną – pagrindinę energijos miestui gaminto-
ją. Tačiau, sunaikindami ją, darbininkai pasmerkia savo 
pačių požeminį miestą užtvindymui. Staiga darbininkai 
su siaubu prisimena mieste palikę savo vaikus, ir minia 
puola į Metropolio gatves reikalaudama Marijos mirties. 
Pagauta Marija užkeliama ant laužo, kur, padegus ją, 
visi pamato, kad tai – tik robotė, tuo tarpu tikrąją Ma-
riją po miesto katedrą vaikosi Rotvangas. Gelbėdamas 
savo mylimąją, Frederis nusiveja mokslininką Rotvangą 
ir galų gale su juo susiremia. Mokslininkas žūvą krisda-
mas nuo katedros stogo, o Marija su Frederiu sugrįžta pas 
darbininkus ir praneša jiems džiugią žinią, kad vaikus 
iš požemių jie išgelbėjo. Frederis sujungia Džo ir Groto 
(darbininkų lyderio, Širdies Mašinos vadovo) rankas, taip 
pasirodydamas kaip Marijos išpranašautas Tarpininkas.

Vokiečių režisierius Fritzas Langas kartu su žmona 
Thea von Harbou 1924 metais parašė filmo scenarijų, ir 
1927 metais sukurtas filmas tapo brangiausiu to meto 
filmu, kuriame bandoma pažvelgti į ateities pasaulį, kai 
technologinė pažanga tik dar labiau atitolina žmones 
vienus nuo kitų, suskirstydama juos į vergus ir valdo-
vus. Filmas siekė parodyti, kad tarpininkas tarp proto ir 
rankų turi būti širdis.

Režisierių sukurti filmą Metropolis paskatino 1924 
metų spalis, kai jis pirmą kartą pamatė Niujorko miestą ir 
Manhatano rajone dygstančius milžiniškus plieno ir be-
tono monstrus, naujojo pasaulio simbolį – dangoraižius. 
Būtent jo sukurtas filmas, kuris laikomas paskutiniuoju 
vokiečių ekspresionizmo filmu, daugiau kaip po pen-
kiasdešimties metų savo kinematografiniais vaizdais, 
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specifiniu požiūriu į visuomenę tapo stilistiniu įvairių 
fantastinių filmų atspirties tašku. Pagal jį režisieriai Ri-
dley Scottas, Timas Burtonas, Terry Gilliamas sukuria 
specifinius ateities pasaulio vaizdinius savo filmuose 
Bėgantis skustuvo ašmenimis (Blade Runner)4, Betmenas 
(Batman), Brazilija (beje, 1985 metais Terry Gilliamo su-
kurtame filme Brazil palmių ir paplūdimių nė iš tolo ne-
matyti. Pagrindinis filmo herojus Samas Lowry (aktorus 
Jonathanas Pryce“as) gyvena ateityje, kuri labai primena 
1984 metų George“o Orwello pasaulio realybę, kai Didy-
sis Brolis akylai stebi visus ir rūpinasi, jog ir kiti nedarytų 
neapgalvotų sprendimų. Brazilijoje matome biurokrati-
nio darbo beviltiškumą, jaunystės ir grožio besivaikančią 
Samo Lowry motiną ir visai nenuoširdžius vadinamuo-
sius draugus. Samui pasąmonėje viskas atrodo taip pat, 
todėl savo sapnuose jis tampa Angelu ir sutinka savo 
Svajonių merginą. Tuomet realybėje netikėtai Didžiojo 
Brolio sistema, įsivėlus gramatinei klaidai, areštuoja ne tą 
žmogų. Ir į Samo darbovietę teisybės ieškoti ateina ne-
teisingai suimtojo kaimynė, kuri, o dievai, pasirodo be-
santi ta pati sapnų mergina. Tačiau Didysis Brolis nenori 
pasirodyti klystantis, tad paskelbia Jill (kaimynę / Sva-
jonių merginą) teroriste. Tad sapnų padrąsintas ir savo 
simpatijos ryžto įkvėptas Samas puola jai padėti, taip už-
baigdamas savo ramų biurokratinį gyvenimą. Anksčiau 
ar vėliau, tikrąja to žodžio prasme, nes sapnai susimaišo 
su realybe... Samo laimei ar nelaimei).

Vokiečių režisierius pirmasis išdrįso kino ekrane 
parodyti milžiniškus pastatus, sujungtus labirintų es-
takadomis, milžinišką garo mašiną, kuri tampa žemąją 
padermę ėdančiu monstru, į debesis besiremiančius dan-
goraižius. Metropolis – tai tarsi baimės manifestas pirmą 
kartą taip deklaratyviai parodytas ir nukreiptas prieš 
naująsias technologijas, kurios radosi modernizmo lai-
kais, kai dar XIX amžiuje išryškėjo visuomenės susiža-
vėjimas geležinkeliais ir visais kitais naujais išradimais.

Kartu filmas buvo ir savotiškas to meto Marvel se-
rijos filmas, kuris buvo filmuojamas ištisus metus ir ku-
riame vaidino net aštuonios vokiškojo kino žvaigždės, 
turint omenyje, kad dažniausiai filmuose figūruodavo 
vos du ar trys garsūs kino aktoriai5. Filme dalyvavo dau-
giau kaip dvidešimt penki tūkstančiai statistų, du šim-
tai penkiasdešimt vaikų ir, kaip pabrėžė reklaminis anų 
laikų bukletas, net dvidešimt penki juodaodžiai. UFA6 
kino studijoje buvo pastatytos milžiniškos dekoracijos, 
bet buvo panaudotas ir vadinamasis Schüfftano meto-
das7, leidžiantis viename kadre filmuoti ir miniatiūrines 
dekoracijas, ir veidrodžiuose atspindėtus aktorius.

Grįžtant prie garso ir vaizdo koreliacijos, matome, 
kad atsiradusi galimybė judantį vaizdą papildyti garsu 
sulaukė daugybės teoretikų ir režisierių diskusijų. Dalis 
jų griežtai prieštaravo tokiam garso ir vaizdo sujungimui. 
Jie buvo tiesiog pasibaisėję mintimi, kad kinas, kuris tuo 
metu buvo aukščiausioje savo raiškos stadijoje, bus ne-
grįžtamai sužalotas desperatiško visuomenės naujovių 
troškimo. Didžiosios Britanijos dokumentinių filmų kūrė-
jas Paulas Rotha 1930 metais šia tema teigė: „Jokia kalbos 
galia negali būti sulyginama su fotografinio vaizdo verte. 
Pastangos sujungti garsą ir vaizdą yra tarsi noras sujung-
ti dvi skirtingas medijas, kurios krypsta į kardinaliai du 

skirtingus kelius... Tylus vizualus filmas turi potencialą 
pasiekti daug dramatiškesnį, ilgaamžiškesnį ir didesnį 
efektą auditorijai paliekantį vaizdą vien būdamas neby-
lus nei įterpdamas dialogus. Nes nuo pirmos akimirkos, 
kai balsas prabils kine, garso prietaisas perims vaizdo 
svarbą, taip padarydamas žalą natūraliems kino instink-
tams.“8 Kiti kino meno grandai, tokie kaip rusų kino 
pionieriai Eizenšteinas ir Pudovkinas, nors ir jausdami 
garso keliamą grėsmę, atsargiai pripažino garso poten-
cialą taip filmui pridedant naujo daugiapotekstiškumo. 
1928 metų rugpjūčio 5 dieną paskelbtoje manifestacijoje 
Sergejus Eizenšteinas, Vsevolodas Pudovkinas9 ir Grigo-
rijus Aleksandrovas10 pareiškė: „Garsinis kinas yra tarsi 
dviašmenis kalavijas, kurio naudotojas, labiausiai tikėti-
na, pasuks mažiausiai pasipriešinimo reikalaujančiu ke-
liu, tai yra jis bandys paprasčiausiai patenkinti publikos 
smalsumą.“11 Savo manifestacijoje didieji režisieriai pri-
deda ir perspėjimą, kad, naudojant šią garsinę mediją ne-
tinkamai, ji sugriaus montažo ir vaizdo meną. Žiūrėdami 
filmus, atstovaujančius nebyliojo kino eros pradžiai, mes 
juos matome visai kitaip, nei juos matė tų laikų žiūrovai. 
Ši matomo vaizdo suvokimo perspektyva yra pateisi-
nama beveik šimto metų distancija bei patirtimi, kurios 
šiuolaikinis žmogus neturi ir nelabai gali numanyti. Tad 
atsargiai galime kelti klausimą apie esminį filmo žiūrėji-
mo ir suvokimo kriterijų: ar mes filmus matome ar juos 
ir žiūrime? Nes filmo matymas ir žiūrėjimas savo funkci-
niu tikslu yra skirtingi dalykai. Gal galime išskirti filmus, 
kurie sukurti tiesiog žiūrėjimui, o kurie sukurti matymui. 
Žiūrimas filmas labiau atspindi žiūrovo pusę, o matomas 
filmas tarsi reiškia pretenziją į žiūrovo dėmesį: ar žiūro-
vas, žiūrėdamas filmą, mato tai, ką jis nori matyti, tai, ką 
režisierius nori, kad matytų žiūrovas, ar kiekvienas žiū-
rovas turi pamatyti subjektyviai tik tai, ką jis gali apibrėž-
ti per savo suvokimo prizmę? Tad matome, kad filmai 
tampa ne tik laisvalaikio praleidimo forma, atitraukiančia 
žiūrovo protą nuo kasdienių negandų. Kino menas rodo 
pretenziją į filosofiją.

Žiūrėjimo pozicija, kuri tarsi nusako nusistatymą, 
kad tai jau yra atgyvena, dėl to gerai pažįstama, ir jau 
žinoma ar nujaučiama, apie ką bus pasakojama, tampa 
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deklaracija, atstumiančia žiūrovo susidomėjimą. Natūra-
lus noras pamatyti kažką nauja ir išplėsti savo pažinimo 
ribas atrodo prieštaraujantis žiūrėjimui atgalios.

Dažnai manoma, kad nebylus kinas nebeturi ko pa-
pasakoti žiūrovui, po kone šimto metų nuo savo egzis-
tencijos pabaigos. Žinios universalumas ar laikinumas 
nejaudina greito efekto ir pasitenkinimo siekiančio žiū-
rovo. Yra paplitusi klaidinanti nuomonė, kad pagal šiuo-
laikinius standartus šie filmai yra primityvūs ir menkai 
žiūrimi. Iš dalies šį požiūrį lėmė techninės senųjų filmų 
klaidos. Viena tokių pagrindinių klaidų yra tai, kad daž-
nai filmai buvo nufilmuoti ir rodomi netinkamu greičiu. 
Taip atsitiko dėl to, kad kino raidos pradžioje nebuvo 
vieningos sistemos, nurodančios kadrų skaičių per se-
kundę. Tad, rodant filmą, turintį mažesnį kadrų skaičių, 
aparatu, kuris turi kitokį juostos sukimo greitį, veiksmas 
filme vykdavo nenatūraliu greičiu. Antroji priežastis, for-
muojanti menką domėjimąsi nebyliojo kino laikotarpio 
filmais, yra labai prasta juostų techninė būklė, todėl tokių 
filmų kokybė yra itin skurdi, nes tų laikų filmų juostos 
buvo labai degios. Iki dabar išlikę nebyliojo kino filmai 
egzistuoja kaip antra ar trečia originalios juostos kopija, 
kurios jau pačios buvo pažeistos kopijuojant.

Takoskyrą tarp žiūrovo ir nebyliojo kino griauna XXI 
amžiaus techninės galimybės, kurios jau leidžia atkurti 
filmus ir apdoroti vaizdo medžiagą įvairiausia technika 
ir stilistika.

Nuo pat kino meno pradžios garsas kine buvo sie-
kiamybė. Daugybė mokslininkų stengėsi vaizdą sujungti 
su garsu. Buvo siekiama praturtinti kino meną, taip su-
teikiant dar vieną, sinchronizuotą, raiškos būdą. Tačiau, 
žvelgdami iš dabarties, matome, kad kino meno pradžio-
je buvo didžiulis vaizdų ir kalbos galios bei pasitikėjimo 
ja nuvertėjimas. Kalba užteršė ekraną savo daugžodžia-
vimu ir pastangomis viską paaiškinti. Taip iš kino ekra-
no sklindantys žodžiai pradėjo stokoti svarumo. Žodine 
diarėja buvo stengiamasi paaiškinti net nebepaaiškina-
mus, netariamus dalykus, jausmus, mintis ir sąvokas. 
Atsirado kino menininkų, kurie suvokė absurdą nuož-
miomis pastangomis pasakoti, įrodinėti, mėtytis nieko 
nereiškiančiais žodžiais vaizdinėje kino išraiškoje. Tad, 
pereinant iš nebyliojo kino į garsinį, iš dalies pradėjo 
pildytis Eizenšteino ir Pudovkino perspėjimas, kad in-
tensyviai naudojant šią garsinę mediją neapgalvotai ir 
ne pagal paskirtį, ji sugriaus montažo ir vaizdo meną.

Kino pradžioje atrodė, kad stokojame žodžių, o 
dabar jų turime per daug. Tai tarsi sukelia dvejopą ne-
susipratimą ir net nepasitenkinimą kalba. Vėliau, jau 
trečiame XX amžiaus dešimtmetyje, išpopuliarėjus eks-
perimentiniam, kitaip dar vadinamam avangardiniu, ki-
nui, jame buvo bylojama, kad žodžiai yra pernelyg 
šiurkštūs ir apsunkinantys žiūrovą. Jie skatina sąmonės 
hiperaktyvumą, kuris ne tik neugdo žmogaus sugebėji-
mo jausti ir veikti, bet ir slopina protą ir atbukina žmo-
gaus pojūčius. Todėl žmogus jaučia persisotinimą tomis 
žodinėmis pastangomis, kuriomis stengiamasi išsakyti 
viską. Taip krintant kalbos prestižui, tylos prestižas to-
lygiai auga. Taip, tik kine atsiradus garsui, avangardinio 
kino keliu iš karto buvo einama naujų negarsinių ar ki-
tokių išraiškos formų kine link.

1 XX a. pradžios Rusijos literatūros žvaigždė, gyvenęs 1871–1919 
metais. Save apibūdinęs tokiais žodžiais: „Aš, besivaikantis miražų, 
neigiantis gyvenimą ir negabus ramybei.“ Tarp sukurtų kūrinių – 
Šunų valsas, Tas, kuris gauna antausius.

2 1923 metais keturių brolių įkurta Warner Brothers Pictures, Inc. kino 
kompanija. Į kino studijų elitą kompanija prasimušė su populiariu 
filmu – serialu Rintintinas. Tai – nuotaikinga istorija apie vokiečių 
aviganį, kurį į Ameriką parsigabeno iš karo grįžęs kareivis. Šuo 
Rintintinas pirmą kartą pasirodė filme Kur prasideda šiaurė. Filmas 
tapo toks populiarus, kad broliai Warneriai nusprendė, kad filmą 
apie puikųjį aviganį reikia susukti kas savaitę. Netrukus broliai 
Los Andžele įsteigė ir savo radijo stotį, kurioje aktoriaus karjerą 
pradėjo ir būsimasis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas. Būtent 
garsinio kino pradžia yra didžiausias brolių Warnerių nuopelnas 
kino raidai. 1925 metais broliai Samuelis ir Harry pirmieji išgirdo 
Niujorke įkurtoje kompanijoje Bell Laboratories nerišlius garsus, 
suderintus su judančiu vaizdu. Jie taip užsidegė šia naujove, kad 
netrukus įsigijo kompaniją Vitaphone, tobulinančią šią technologiją. 
1926 metais Warner Bros išleido filmą Don Žuanas, vis dar nebylų, 
tačiau jo pradžioje jau buvo šiek tiek įrašytų muzikos garsų. Specialiai 
šios juostos premjerai kompanija Niujorke nusipirko kino teatrą 
ir pervadino Warner Theatre. Investicijos į Don Žuaną neatsipirko, 
nes kitų Amerikos kino teatrų savininkai nelabai suvokė, kam iš 
viso kino filme reikalingas garsas. Orkestrai, grojantys per filmą, 
buvo įprasta ir savaime suprantama praktika. Žiūrovų mąstymas 
pasikeitė 1927 metais, kai Warner Bros išleido Džiazo dainininką 
(The Jazz Singer) su Alu Jolsonu. O 1928 metais Warner Bros išlei-
do Niujorko šviesas – pirmąjį pasaulyje visiškai įgarsintą filmą. Su 
juo kino pramonė pasikeitė kone per naktį. 1929-ųjų pabaigoje 
jau visas Holivudas kūrė tik garsinius filmus. Tais pačiais metais 
Warner Bros pristatė pasauliui dar vieną naujovę – spalvotą filmą 
Šou. Kitas tų metų studijos filmas Brodvėjaus barakudos (Broadway 
Babies) buvo neįtikėtinai populiarus – žiūrovai dėl jo į kino teatrus 
plūdo 10 metų. Tad galų gale filmų garso įrašymo technologijos 
brolius Warnerius pavertė milijonieriais.

3 Rusų literatūros kritikas, rašytojas, kinotyrininkas, gyvenęs 1893–1984 
metais. Vienas pirmųjų profesionalių rusų kino scenaristų, parašęs 
straipsnių rinkinį apie kiną Literatūra ir kinematografija, kuris buvo 
išleistas 1923 metais. Taip pat jis buvo artimas režisieriaus Sergejaus 
Eizenšteino draugas, parašęs išsamų jo gyvenimo aprašymą.

4 Išsamiai apie filmą ir jo muziką šių eilučių autorius yra rašęs 
straipsnyje Ar androidai klausosi elektroninės muzikos? (Pašvaistė, 
2017, Nr. 2, p. 41) – apžvelgiamas filmo sukūrimo kontekstas, 
jame naudojamos elektroninės muzikos specifika.

5 Vis negalėdama pamiršti nuoskaudos dėl Pirmojo pasaulinio 
karo pralaimėjimo, paskutines savo dienas skaičiuojanti Veimaro 
respublika nusprendė, kad pasauliui vis dar gali parodyti, kad 
Vokietija yra svarbi ir galinga valstybė. Savo galią ji norėjo paro-
dyti skirdama filmui Metropolis daugiau kaip 350 milijonų dolerių 
(tuometines markes išvertus į šiandieninį dolerio kursą), tikėdamasi, 
kad filmas susilauks pasaulinės šlovės ir atgarsio.

6 Universum Film-Aktien Gesellschaft – nebyliojo kino laikotarpio 
vokiečių kino studija, kūrusi techniškai ištobulintus kino filmus, 
kurie pasižymėjo įmantriais specialiaisiais efektais.

7 Specialusis filmavimo procesas, kai galima vienu metu filmuoti ir 
smulkias figūras ir veidrodžiuose atsispindinčius objektus, pavadin-
tas jo kūrėjo vokiečių žydo Eugeno Schüfftano (1893–1977) garbei. 
Pirmą kartą toks specialusis filmavimo efektas, derinant pirmo ir 
antro plano vaizdus, buvo panaudotas F. Lango filme Metropolis 
(1927). Vėliau šį metodą savo filmuose Šantažas (Blackmail, 1929), 
39 žingsniai (The 39 Steps, 1935) panaudojo Alfredas Hitchcockas, 
taip pat Naujosios Zelandijos režisierius Peteris Jacksonas savo 
2003 metais sukurtame filme Žiedų valdovas: karaliaus sugrįžimas 
(The Lord Of The Rings: The Return Of The King).

8 David A. Cook. A History Of Narrative Film. – United States of 
America, 1996, p. 265.

9 Rusų režisierius ir filmų montažo teoretikas, gyvenęs 1893 –1953 
metais. Eizenšteinas savo filmuose visada pabrėždavo minios galią 
ir plačią kadro aprėptį, o Pudovkinas priešingai – siekė atskleisti 
žmogiškąjį individualumą kadre.

10 Sovietų Rusijos režisierius, gyvenęs 1903–1983 metais, tarybinio 
miuziklo pradininkas ir šio kino žanro kūrėjas.

11 David A. Cook. Op. cit., p. 265–266.
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Šią vasarą Kauno paveikslų galerijoje vyko Anapilin 
prieš penketą metų, t. y. 2012-aisiais, iškeliavusio 
Vytauto Eigirdo tapybos paroda, apie kurią prakal-

bęs, matyt, pirmiausia privalau paminėti, kad Vytautas 
buvo neeilinis talentas – jis, net ir kurdamas savo nau-
jąją realybę, kartu buvo menininkas, kuris kone su pa-
mišėlio užsispyrimu laikėsi įsikibęs tradicinių technikų, 
atkakliai studijavo senųjų meistrų paveikslus, jų gruntų 
sudėtį, meistrystės subtilybes ir t. t.

Be jokios abejonės, jo paveikslai nėra paviršutiniš-
ki – vargu bau ar kas rastų tvirtesnių argumentų tam 
prieštarauti. Jo kūriniai ir grafiški, ir faktūriški, kai kurie 
jų labai tamsūs – iki gilaus (pragariško) juodumo arba 
atvirkščiai – itin šviesūs... Apskritai, sakyčiau, šio meni-
ninko teptukas, o gal, tiksliau, intelektas sukuria tokią 
objektyvią realybę, kokia ligi tol neegzistavo.

Tačiau čia kyla ir klausimas: ar gali žiūrovas šiuos 
Eigirdo darbus taip lengvai – be didesnių pastangų – 
perprasti, dešifruoti?

Šiaip ar taip, tikrai nemanau, kad tai yra „misija ne-
įmanoma“ – siūlyčiau šiek tiek palengvinti sau užduotį 
ir kūrybinį Vytauto kelią išskaidyti į tris pagrindinius 
etapus: 1) pradinį, kai dailininkas siekė meistriškumo, 
tobulino įgūdžius bei rengėsi svarbiausiai, pagrindinei 
gyvenimo misijai; 2) meninės brandos, kurį drąsiai tapa-
tinčiau su puikiausiais jo paveikslais; 3) aptemimo arba 
katarsio, kai nušvitimas aplankė, spėju, tik paskutinėmis 
gyvenimo akimirkomis.

K Ū R Y B I N I Ų  I E Š K O J I M Ų 
L A I K O TA R P I S
Manau, kad parodoje eksponuojami kūriniai daugiau ar 
mažiau atspindi šiuos mano įvardytus tris periodus. Pir-
miausia išskirčiau ankstyvąjį, kurį dar įvardyčiau kaip 
klasikų adoracijos bei jaunatviškų ieškojimų metą.

Tarsi pastarosios minties iliustraciją noriu patyrinė-
ti du Kauno galerijoje rodytus tapytojo darbus Peizažas 
su aukštu dangum (1983) ir Panemunė žiemą (1987). Pirmas 
įspūdis, kad abu šie Vytauto paveikslai – itin ryškūs  de-
vinto XX a. dešimtmečio lietuviškosios tapybos mokyklos 
atspindžiai. Jie iš tiesų tapybiški, gal kiek net gudaitiški, 
t. y. gana santūraus „lietuviško“ kolorito, pakankamai 
tamsūs etc. – jiems tiktų raktiniai žodžiai „akademišku-
mas“, „profesionalumas“, „technika“, „tradicija“ ir pan.

Taip pat nebijočiau minties, kad Vytautui tada labai 
rūpėjo ir savojo kelio paieškos: sąmoningai ar instinkty-
viai jis bandė atrasti sau tinkamą ir kuo platesnį meninių 
(saviraiškos) priemonių arsenalą. Pavyzdžiui, nors pirma-

G i n t a r a s  K u š l y s

Vytautas Eigirdas: 
kovęsis su demonais  
ir bandęs likti originalus 

sis darbas kol kas dar tik išduoda autoriaus prioritetus – o 
ypač jo polinkį į atvirai puritonišką abstrakciją, tačiau štai 
antrasis atskleidžia Eigirdo polinkį į mistiškumą – jo tikrą-
ją esmę, perpintą, neabejotina, ir stipria ironija. Aišku, šia-
me paveiksle jo demonų dar nematyti, tačiau vis vien jau-
ti, kad kažkur netoliese – tamsoje – jie jau tūno, slepiasi...

Mano galva, šie besikristalizuojantys tapybinio brai-
žo ypatumai jau leidžia daug ką numatyti – juos, pa-
vyzdžiui, galėčiau sieti netgi su bandymais gilintis į šio 
pasaulio dėsnių ar daiktų prigimtį... Tuo pat metu nėra 
jokių abejonių, kad tai yra aiškūs jo paieškų (etapo) ir 
vidinio savimonės lūžio ženklai.

Tiesa, šie du aptartieji paveikslai kol kas, regis, dar 
ne pernelyg šokiruoja – o stebukle, kaip visa tai skiriasi 
nuo vėlesnių laikų – to „tikrojo“ – Eigirdo!.. Vis dėlto tai 
yra gan aiški užuomina (arba paraiška) į netolimos atei-
ties savitą eigirdišką tapybos poetiką – su jos neįtikėtina 
galia bei išskirtiniu individualumu.

L A I Š K A S  I G N U I
Apskritai neabejotina, jog visa, ką šiuo laikotarpiu suku-
ria Eigirdas, galima vadinti tam tikru pasiruošimo aktu, 
nukreiptu į naują jo buvimo šiame pasaulyje tarpsnį. Nes 
jau neilgai trukus, kaip dabar žinome, tapytojo talentas 
visiškai išsiskleis ir gims bene puikiausios jo kompozi-
cijos – tokios kaip Nužengiantis (1995), Pontijus Pilotas 
(1998) ar kt.

Aptariamą Eigirdo gyvenimo atkarpą išryškina ne 
tik jo kūriniai, bet ir jo laiškai. Trumpam dar stabtelė-
kime aštunto ir devinto XX a. dešimtmečių sandūroje, 
t. y. dar besiformuojančio dailininko ankstyvojo kūrybi-
nio etapo laikuose, ir pažvelkime, pavyzdžiui, į 1980 m. 
Ignui Stankui rašytų eilučių nuotrupą: „Nė velnio, tavo 
laiško turinys man patiko ir, kiek įstengdamas, atsaky-
siu. Man dabar atostogos ir truputį tapau... tu kaip tik 
pataikei kalbėdamas apie Rytus, bet tai ne vien spalvi-
nis panašumas – ten gali rasti viską: ir spalvą, ir liniją, 
ir kompoziciją. Aš dabar tapau akvarele, po to tempera, 
o pabaigiu tušu. Formatai nedideli: 10x15 cm, 20x10 cm. 
Kaip matai, formatai visai nedideli, plonas teptukas – 
stengiuosi iškrapštyti, likti originalus...“

Savaime suprantama, pateikta dailininko minčių iš-
trauka – tai jo dvasinių jausenų atspindžiai. Iš jų, man re-
gis, galime geriau suvokti, kaip tuo metu Vytautas mąs-
tė, ką galvojo... – čia mes keliamės į pradžių pradžią – į 
Eigirdo jaunystės laikus, kai jis kupinas smalsumo, opti-
mizmo, pasitikėjimo savimi, kūrybinių idėjų, jėgų, nors 
neretai ir puikybės.



32N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  3  ( 6 0 0 )  

Beje, įskaityti Vytauto raštą nebuvo lengva, tikiuosi, 
kad benarpliojant nenukrypta į šalį... Vis dėlto nieko ste-
bėtino, kad čia gimė ir keletas mano paties interpretacijų, 
be kita ko, kad pateiktas fragmentas papildomai atsklei-
džia, kodėl aptariamo meto Eigirdo tapybos maniera yra 
būtent tokia. Manau, kad tai – tarsi koks raktas į vėlesnio 
meto jo kūrinių dešifravimą etc.

Kita vertus, galbūt čia turime ir tam tikrą atsparos 
tašką, praplečiantį mums kelius nagrinėjant to meto 
kontekstus: man regis, jog visa tai išryškina neviena-
reikšmius menininko ir jo aplinkos ryšius; pavyzdžiui, 
užuomina apie Rytus – ji, manau, šiuo požiūriu yra gana 
iškalbinga; turėkime omeny ir dėl to dar puikiai pamena-
mo – brukte brukamo – socialistinio realizmo (bei prieš jį 
nukreipto tylaus maišto) kylančius klausimus...

Aišku, šiuo atveju yra ir daugiau dėmesio vertų 
aspektų. Dėl išsamesnio vaizdo kiek nukrypsiu į šalį ir 
paminėsiu, kad čia egzistuoja ir papildoma (nors gana 
reikšminga) detalė: Ignas Stankus, pasirodo, buvo ne tik 
geras Vytauto draugas, bet ir paliko pėdsaką mūsų sienų 
tapybos paveldo išsaugojimo bei restauravimo istorijoje. 
Plačiau apie Igno indėlį į freskų tvarkybą Pažaislio kamal-
dulių vienuolyne, t. y. apie kone pirmuosius šio paveldo 
restauravimo darbus (maždaug 8 ir 9 XX a. dešimtmečių 
sandūroje) galima pasiskaityti Ha li nos Kai riūkš ty tės-Ja ci-
nie nės knygoje (ku ri, beje, parengta dar 1926 m. Ciu ri cho 
uni ver si te to Filoso fi jos fa kul te te ap gi ntos dak ta ro di ser-
ta ci jos vo kie čių kal ba Pa žais lis, ein Ba roc kklos ter in Li tau en 
pagrindu)1 ir vienoje ankstesnių mano publikacijų2.

Ta pačia proga turiu ir kitą trumputį pastebėjimą: 
vykstant parodai viename iš socialinių tinklų man buvo 
parašyta (komentavusiojo tapatybės nematau būtinybės 
viešinti), kad Vytautas draugų apskritai neturėjo. Bet 
kaip tokiu atveju paaiškinti tokio laiško – be abejo, vieno 
iš daugelio – buvimo faktą? Šiaip ar taip, argi dėl to, kas 
tau nėra svarbus ir kurio nevadini draugu, krebždensi 
plunksna, varginsies, eikvosi laiką?..

B R A N D U S I S  P E R I O D A S
Brandusis Eigirdo etapas iš tiesų išskirtinis – tai aukš-
čiausio jo pakilimo taškas. Tada, kaip pats puikiai pa-
menu, Vytautas buvo itin savimi pasitikintis – ne vienas 
pasakytų, kad „pasikėlęs“, o ir įvaizdį pasirinkęs atitin-
kamą: žvilgsnis išdidus, galva aukštai iškelta, šypsenėlė 
ironiška, be to, juodas lietpaltis... O dar bet kokia proga 
reikia–nereikia vis numeta savo kone kultinę frazę: „Aš 
profesionalas.“

Nepamirškime, beje, kad tuo laiku jo darbus gan 
noriai įsileisdavo Varšuvos, Bialystoko, Maskvos, Ham-
burgo, Kopenhagos, Montvilio dailės galerijos. Nekal-
bant, kad jo kūriniai „nedarė gėdos“ ir gausiam būriui 
privačių kolekcininkų, o ir įvairiose Lietuvos vietose įsi-
kūrusioms meno erdvėms.

Sakyčiau, kad visa tai, ką šiuo laikotarpiu sukūrė 
Eigirdas, yra tarsi ne iš šio pasaulio. Tai ypač ryšku tuo-
se menininko darbuose, kurie datuojami maždaug 1990 
metais. Pavyzdžiui, pažvelkime į Apreiškimą. Galbūt jį 
buvo užvaldžiusios ir vizijos... Tiksliau, matyt, tai buvo 
ramybėje nepaliekantys vaizdiniai, kuriuose rėksmingi 
juodos ir baltos sąskambiai, aštrūs kontūrai ar drastiški 
konfigūracijų proveržiai grumte grūmėsi su chaosu ir 
ženklų netvarka...

Kai ėmėsi daug kurti Biblijos ar Apokalipsės siužetų 
temomis, Eigirdas, neabejotina, jau išsigryninęs – ne tik 

Apreiškimas, bet ir kiti to meto darbai stilistiškai lengvai 
atpažįstami, būdingi tik jam, individualūs... Juoba jie ir 
labai grafiški.

Jo paveikslams, man atrodo, apskritai buvo bū-
dingas itin sąlygiškas vaizdų komponavimas, kaip ir 
įkvėpimo paieškos klasikiniame piešinyje. Galėčiau juos 
apibrėžti terminu „tapybinė grafika“. Nors, technikos 
požiūriu, tai tikrų tikriausia tapyba.

Kone tuo pat metu Eigirdo dirbtuvėje gimsta ir kiek 
kitokia tapyba: visiškai juoda, tačiau faktūriška, t. y. pie-
šinys perteikiamas per šviesos ir šešėlių žaismą kūrinio 
paviršiuje ir primena skulptūrinį bareljefą – atkreipkime 
dėmesį, pavyzdžiui, į minėtas kompozicijas Pontijus Pi-
lotas ir Nužengiantis.

Lygiai tokiais pačiais principais remiantis sukurti ir 
balti jo darbai.

Eigirdo kūryboje tikrai netrūksta mitologinių ar bib-
linių siužetų, be to, ir gerai atpažįstamų simbolių, per-
sonažų bei sprogstančios, sakyčiau, emocijos. Jis tarsi 
apsėstas savo paties fantasmagorinių sapnų ar vaizdinių. 

Vis dėlto, nors Biblijos tema jam buvo viena reikš-
mingiausių, menininkas įvairiomis progomis nepamirš-
davo pabrėžti natiurmorto svarbos. Tapydamas negyvą 
natūrą, kaip pats sakė, jis siekiąs „tiesiai iš gamtos pa-
imti daikto esmę“, be to, pamatyti kitą jo pusę. O forma? 
Autoriui ji gal ir nebuvo itin svarbi – tiesiog V. Eigirdas 
savo paveikslais bandė deklaruoti visiškai naują ir tik jo 
valiai pavaldžią realybę.

Panašiu metu, maždaug 2003 metais, dailininkas 
buvo paveiktas kelionės į Florenciją: čia jis patyrė gan 
stip rų dvasinį sukrėtimą – savo akimis pamatė senųjų ita-
lų meistrų darbus ir dėl to ėmė tapyti akivaizdžiai „nau-
joviškai“, kitaip. Vytauto kompozicijos pašviesėjo, įgavo 
naujo koloristinio skambesio, o linija tapo pulsuojanti ir 
gaivališka, nors gal kiek prarado ankstesnį rafinuotumą.

Tačiau bent man visuomet įspūdingiausi buvo didie-
ji jo darbai. Pamenu, kaip sėdėjome jo dirbtuvėje – pato-
giai išsidrėbę minkštuose krėsluose, gurkšnojome kavą 
ir šnekučiavomės apie meną, Ezechielio pranašystes, 
Bibliją, Van Gogho Saulėgrąžas... O ant molberto, pačia-
me jo studijos centre, puikavosi vienas tokių – gal net ir 
ryškiai raudonas...

Kita vertus, argi nuo 2003-ųjų ar 2004-ųjų V. Eigirdo 
paveiksluose jau negrįžtamai dingusios anksčiau taip jo 
mėgtos kontrastingos plokštuminės dėmės: raudonos, 
juodos, geltonos, mėlynos? O ir epitetai „Himnas nak-
čiai“ arba „Juodoji niekuma“ irgi nėra tinkami?..

Šioje vietoje, manau, gal ir nevertėtų skubėti su iš-
vadomis. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į jo Koridą arba, tiks-
liau, į 2002 m. pradėtą ir ne vienus metus vėliau plėtotą 
kūrinių ciklą koridos tema – matome iki skausmo (skaus-
mingo maksimumo) suspaustas tapybines plokštumas, 
drastiškai aštrius spalvų sąskambius, kai autorius aki-
vaizdžiai deklaruoja, jog nebijo grįžti prie skaisčiai rau-
donos, akinamai baltos ar tuštuma tiesiog pribloškian-
čios „eigirdiškosios juodos“... Ir jokių čia kompromisų!

Vis dėlto taip pat turėkime minty, kad šnekame 
apie praeities tapybos gigantų kūrinių reminiscencijas: 
štai minėta Korida, tiksliau, čia pavaizduotas bulius, ku-
ris simbolizuoja smurtą (be to, gal net ispanų diktatorių 
Franco). Beje, išlikęs P. Picasso aiškinimas, jog „bulius – 
tai ne fašizmas, o brutalumas ir tamsa“3.

Visi šie kontrastai, ryškiai raudonų, juodų, baltų 
dėmių sąskambiai žiūrovą pritrenkia kone akimirksniu. 
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Savo ruožtu ir terminas „Juodoji niekuma“ – tai tarsi 
„firminis“ V. Eigirdo ženklas. Štai net ir ne viename jo 
grafikos darbe tušas padengęs didumą popieriaus lakš-
to ploto. O praradusioje tūrį bei perspektyvą erdvėje 
šmėžuoja ir iš protu sunkiai aprėpiamų dailininko pa-
sąmonės gelmių vis išnyrančios geometrizuotos, į kau-
kes ar net į negatyvus panašios formos – kaip kokioje 
archajizuotoje neoklasicizmo stiliaus klasiko tapyboje... 
Brutalumas čia dera su manieringumu, o eigirdiški de-
monai pasikėsinę pričiupti dievus. Grafikos raiškos kal-
ba netelpa net į popieriaus lakštą – prašosi, kuo garsiau 
šaukdama, atgal į drobę.

Tiesa, štai apie 2006–2007 m. tapytuose paveiksluose 
Korida II bei Europos pagrobimas matome ir kiek susmul-
kėjusį potėpį, ir netgi manieringumo požymių – visa tai 
tarsi jau pranašauja ne pernelyg teisingą, mano many-
mu, jo kūrybinės raidos posūkį (minėta, kad dailininko 
gyvenime galop būta esminio lūžio). Tačiau vis dėlto, 
žvelgiant plačiau, autoriaus energija, emocija, meninė 
jėga, t. y. pranašumai, čia dar dominuoja...

Minties, siužetų interpretavimo požiūriu V. Eigir-
do simbolių metamorfozės itin įvairios, t. y. egzistenci-
nės, teologinės. Kūriniuose visuotinai pripažintų dės-
nių nulemtą pasaulį pakeičia neapibrėžtumo kupinas 
pasaulis. Kankinimo laukimo ir kitos situacijos neturė-
tų būti suprantamos tiesiogiai: kiekviename meninin-
ko vaizduotės atspindyje telpa visas žmogaus likimas, 
papildomos užuominos čia nėra vienareikšmės, jos ne-
patvirtinamos ir nepagrindžiamos jokiais mūsų ban-
dymais pasikliauti įprastinėje kultūrinėje vartosenoje 
įsitvirtinusiomis sampratomis apie realumą, abstrak-
tumą, idealumą... Eigirdiškas meno kūrinys apskritai 
pretenduoja aprėpti viską, atspindėti patį Kosmosą. Net 
ir tuomet, kai žiūrovui nėra paprasta suvokti, autorius 
siekia simbolikos neapibrėžtumo bei daugiaprasmišku-
mo. V. Eigirdas tiesiog trykšta noru išreikšti save kaip 
individualią formą (o kartu ir individualią formą kaip 
pasaulį).

Šie itin asociatyvūs ir daugiareikšmiai archetipiniai 
simboliai tarsi išsiveržę iš dailininko pasąmonės – jų 
akistatoje net ir pranešimą priimančiojo vaizduotė grie-
biasi iniciatyvos, puola piešti savo vizijas bei ima šokti 
pasiutpolkę.

Kai menininkas, regis, kone sąmoningai pasirinkęs 
nukraujuoti emocijomis, visas jo kūrybinių priemonių 
arsenalas – ir spalvinės plokštumos, ir koloritas, ir dažų 
sluoksniai, ir faktūros, ir lesiruočių ar tapybinių, grafinių 
ruožų išdėstymas – virtęs tam tikra vaizdine informacija, 
kurią pasitelkę imame staiga suvokti, jog visa tai yra ne 
iš šio pasaulio. Beje, šią tamsos pasaulio ir demonų temą 
bene geriausiai iliustruoja jo 2008 m. nutapyta drobė De-
monai. Ši kompozicija, manyčiau, itin išskirtinė dar ir tuo 
požiūriu, kad nurodo į artėjančią (na, bent jau kažkur 
horizonte šmėžuojančią) pabaigą...

PA S K U T I N I E J I  G Y V E N I M O  M E TA I
Apie baigiamąjį periodą nedaug turiu noro šnekėti – 

atvirai pasakius, jis man iš tiesų liūdnokas. Netgi pagau-
nu save svarstant, ar verta judinti tai, kas skaudina ir sle-
gia. Prieš keletą metų Nemune išsakiau mintį, jog galbūt 
vis dėlto Eigirdas buvo šiek tiek pamišęs kūrėjas, kuris 
painiojo meilę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui su laisvės 
poreikiu bei neapykanta visam tam, ką mes įvardijame 
kasdieniu, merkantiliu, pilku egzistavimu4.

Nežinau, nežinau, greičiausiai tai viena iš mano 
emocingų reakcijų... Šiaip ar taip, argi nėra dėsninga, 
kad šis finalinis etapas galop pažymėtas giltinės ženklu?

Be abejo, visada geriau prisiminti tai, kas šviesu ir 
gražu. Tačiau vėlgi, bandant suprasti vienus ar kitus me-
ninius ar estetinius reiškinius, juoba dar ir juos vertinti, 
kai kada neišvengiamai tenka pažvelgti ir į šešėlių kara-
lystę, į tamsybių pasaulio valdas; o ypač tada, kai aplink 
tiek neaiškumo, daugiaprasmiškumo, neapibrėžtumo ar 
atsitiktinumų...

Taigi, pernelyg neišsiplėsdamas, bandau užmesti 
akį ir į šį, t. y. vėlyvąjį, laikotarpį – į tą, kurį Vytautas 
išgyveno prieš pat nusileidžiant jo gyvenimo užsklan-
dai. Padėliokime pagrindinius faktus: aišku, pirmiausia 
prisimintinos depresinės dailininko nuotaikos, slogi dva-
sinė būsena, be to, piktnaudžiavimas svaigalais, pinigų 
stygius. Ir tai – neišsamus sąrašas. Savaime suprantama, 
visa tai atsispindi ir dailininko kūryboje.

Iškalbingiausia, mano galva, kad tik panašiu metu 
jis pamažu ritasi į vadinamosios „komercijos“ pusę: pra-
dedant maždaug 2009 ar 2010 metais jo dirbtuvėje vis 
dažniau dienos šviesą išvysdavo palyginti nedidelių for-
matų „saloniniai“ darbai, kurie nešami parduoti visur, 
kur tik įmanoma, tikintis, aišku, bent minimalaus pelno.

Apskritai klausimas, kiek tokių darbų jis paleidęs 
pasaulin. Vis dėlto nenorėčiau teigti, kad be išimties visi 
buvo prasti: vienaip ar kitaip, nepaisant visko, Eigirdo 
talentas ir čia blykstelėdavo...

Tačiau ar galima štai tokiu būdu įsiteikinėti klien-
tams?.. Neretai ir pats savęs klausiu, ar kur nors ir kada 
nors yra taip buvę, kad kartu su štai tokiu pataikavimu 
publikai kiltų ir meninis lygis.

Taip pat, kiek įdėmiau pabandžius patyrinėti paro-
doje eksponuotų paveikslų chronologiją, teko pastebė-
ti, kad vėlyviausia iš čia matytų drobių datuojama, ro-
dos, 2008-aisiais. O kur paskutiniųjų (maždaug ketverių) 
metų laikotarpio darbai – kaip tik tie, kuriuos mintyse 
pakrikštijau „kiek prastesniais“?..

Ir visa tai dar papildykime juodai nihilistiška minti-
mi apie paveikslus, kurie, tarsi kokie pamišę tarakonai, 
išsibėgiojo, pasklido po neaiškiausias pakampes ir dabar 
slapstosi, nenori pasirodyti. Iš tiesų paradoksalu, tiks-
liau, neteisinga, kad taip – tokiu banaliausiu būdu – labai 
nemenka dalis Eigirdo kūrinių tiesiog dingo.

Nenustebkime, vėlgi, jeigu atsitiktinai užklydę į 
kokią įtartinoką (meninio lygio požiūriu) suvenyrų par-
duotuvėlę (ne tiek ir svarbu kur – Palangoje arba Kaune) 
staiga pamatysime kokį Eigirdo tapybos kūrinį, o dar ir 
„besipuikuojantį“ visai įkandama kaina... Panašių nuti-
kimų, pasak liudininkų, kartkartėmis pasitaiko.

Tad suprantama, kodėl ir parodoje eksponuoti tik 
tie Vytauto darbai, kuriuos pavyko surankioti kone po 
vieną.

P. S. Vis dėlto, manau, tapytojo drobės – geriausias pa-
minklas pačiam kūrėjui. O jų, šiaip ar taip, Eigirdas pa-
liko gausybę.

1 H. Kai riūkš ty tė-Ja ci nie nė. Pa žais lis, bo ro ko vie nuo ly nas Lie tu vo je. – 
Vil nius, 2001, p. 219.

2 G. Kušlys. Pažaislio vienuolyno sienų tapybos paveikslų restauracija // 
Kauno istorijos metraštis, t. 6. – Kaunas, 2005, p. 215–216.

3 H. Read. Trumpa moderniosios tapybos istorija. – Vilnius, 1994, p. 61.
4 G. Kušlys. Plevenanti Apokalipsės dainiaus dvasia // Nemunas, 2015, 

Nr. 3–4 (939–940), p. 19.



Peizažas su aukštu dangum, 1983 Panemunė žiemą, 1987

Korida II, 2006–2007

V Y T A U T A S  E I G I R D A S



Europos pagrobimas, 2006–2007

Demonai, 2008
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Dailininkei Gražinai Vitartaitei tema pasirodė įdo-
mi ir prasminga, todėl ėmėsi darbo ir parodą 
Piliakalnių metai suformavo iš kelerių paskutinių 

metų darbų (eksponuota 30 drobių). Minėdama brandų 
pusės amžiaus kūrybinio darbo jubiliejų, G. Vitartaitė 
sugebėjo vėl atsinaujinti, pereiti prie naujų siužetų ir 
temų, dirbti su entuziazmu, eksperimentuoti ir pateikti 
naujų įžvalgų lietuviško kraštovaizdžio tema. Dailininkė 
aplankė Kernavės, Upytės, Pavištyčio, Paveisiejininkų, 
Bakainių, Pilionių piliakalnius, trokšdama patirti vietos 
savitumą, energetiką, pajusti peizažo struktūrą, spalvą, 
erdvę, pagauti įspūdį.

Istorikų teigimu, Lietuvoje piliakalnių tankumas yra 
vienas didžiausių pasaulyje, priskaičiuojama arti 1000 
piliakalnių (profesionalai į Archeologijos paminklų atla-
są atrinko 824) ir vis dar atrandama naujų, užsislėpusių 
miškų tankmėje. Jie gana tolygiai pasiskirstę visoje teri-
torijoje. Nustatyta, kad piliakalniai Lietuvos teritorijoje 
buvo formuojami tūkstantis metų iki Kristaus gimimo 
ir pirmame tūkstantmetyje po Kristaus. Nesant to meto 
rašytinių šaltinių, šie archeologiniai objektai tapo pa-
grindiniais sėslios baltų genčių gyvensenos liudininkais. 
Piliakalniai – tai seniausi Lietuvos gynybiniai įrenginiai, 
genčių gynybai skirtos atviros kalvos, kurios formuotos 
aukštinant natūralias kalvas, panaudojant jų aukštį ir šlai-
tų statumą, įrengiant žemės įtvirtinimus – griovius, py-
limus, vėlesniais laikais statant medines pilis, aptvarus. 
Šie reljefo dariniai yra su juos įrengusių žmonių veik los 
pėdsakais, nors dabar gerokai suardyti. Tai gamtos ir 
žmogaus kūriniai, lėmę istorinį Lietuvos kraštovaizdį, 
kurį vertėtų išsaugoti ir išpuoselėti kaip mūsų krašto 
savitumą. Prie piliakalnių šliejosi papėdės gyvenvietės, 
priešpiliai, papiliai, pilkapynai, gamybos centrai, švent-
vietės, kartu buvo kuriami mažų bendruomenių centrai, 
vėliau tapę jau tik archeologijos paminklų kompleksais.

Du įspūdingi tapybos darbai Kernavė I (2012) ir 
Kernavė II (2012–2013) atveria panoraminį piliakalnių 
grupės vaizdą. Tai būdingo Lietuvai kraštovaizdžio pa-
vyzdys, nes, istorikų teigimu, piliakalniai niekuomet ne-
egzistavo pavieniui – nuo vieno piliakalnio dažnai buvo 

A u d r o n ė  E r c m o n a i t ė

Smaragdo žalumo 
piliakalnių rūbas
Lietuvos Respublikos Seimas, pagerbdamas baltų genčių atminimą, primindamas, kad 
piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, tautinio atgimimo 
sąjūdžio įkvėpimo šaltinis, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, 
šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios 
vertybės, nutarė 2017 metus paskelbti Piliakalnių metais.

  

matomas kitas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 
pavasarį buvo paskelbusi gražiausio piliakalnio kon-
kursą – Lietuvos gyventojai gražiausiu išrinko Kernavės 
piliakalnių kompleksą, kurį sudaro Aukuro piliakalnis, 
du priešpiliai – Mindaugo sostas ir Lizdeikos kalnas, pa-
pilys – Įgulos kalnas bei Kriveikiškio piliakalnis. Kerna-
vės kompleksas, esantis Širvintų rajone, Neries slėnyje, 
nuo 2004 metų yra saugomas UNESCO paveldo sąraše.

Lietuvos mokslų akademijos narys koresponden-
tas prof. habil. dr. Romualdas Grigas, per parodos ati-
darymą liepos 11 dieną pasisakęs už piliakalnių temos 
plėtojimo naudą visuomenės sąmoningumo ugdymui 
tautiškumo dvasia, atkreipė dėmesį į piliakalnio, kaip 
teritorinės bendruomenės, sakralaus, kolektyvinio susi-
rinkimo vietos reikšmę. Kartu darydamas prielaidą, kad 
visi ar dalis identifikuotų piliakalnių buvo ypatinga gen-
ties susibūrimo vieta – jos alkakalnis. Gražina Vitartai-
tė savo kūriniuose, veikiama gamtos vienovės impulso 
konkretaus piliakalnio erdvėje, piliakalnį vaizduoja kaip 
simbolinį gamtos ir žmogaus sąveikos centrą (Piliakalnis 
kaip Visatos centras I ir Piliakalnis kaip Visatos centras II, 
2017) sukurdama gana taisyklingą geometrinę erdvę. 
Čia piliakalnio tūriai panyra į neapčiuopiamo rūko ter-
pę. Prigimtinis būties juslumas „panardinamas“ į rūką ir 
sureikšminama tai, kas plika akimi nematoma, kas, spė-
jama, buvus ir yra daug svarbiau – bendruomeninis ry-
šys, prigimtinė vieta, egzistencijos, būties vertės pajauta.

Kitame paveiksle (Piliakalnis prie Šešupės, 2011) niū-
rus tamsus nepažįstamas kalnas skleidžia mistinę, vos 
rusenančią šviesą ar šilumą tarsi rodydamas silpną is-
torinės minties alsavimą, sklindantį iš kuproto jo viršu-
galvio. Istorikai dar nedaug yra detaliai tyrinėję pilia-
kalnių – iki 2005 metų Lietuvoje buvo kasinėti tik 184 
piliakalniai, atlikti piliakalnių žvalgymai, sudarytas pi-
liakalnių atlasas. Turima medžiaga retai skelbiama, yra 
neapibendrinta, todėl pagal dabartinį piliakalnių pažini-
mo lygį piliakalniai siejami tik su gynybine paskirtimi, 
mokslinių tyrimų, apibendrinančių archeologinių kasi-
nėjimų medžiagą, trūkumas riboja piliakalnio struktū-
ros ir senovės genčių gyvensenos interpretavimo laisvę.
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Išsamaus piliakalnių komplekso vaizdo nebūtų be 
šventųjų ąžuolų giraičių, kurios tarpdavo artimoje pilia-
kalnių aplinkoje. Masyvūs, archajiški „pelėsių“ spalvos, 
kaip įvardijo dr. Krescencijus Stoškus per parodos atida-
rymą nenuspėjamo atspalvio žalumą, ąžuolų kamienai 
deklaruoja solidų amžių, galybę, jau primirštą giraitės 
svarbą lietuvio gyvenime. Šventybrasčio ąžuolai, augan-
tys Kėdainių rajone, Šventybrasčio kraštovaizdžio draus-
tinyje, yra botaninis Lietuvos gamtos paveldo objektas, 
saugomas nuo 1960 metų. Paveiksle Šventybrasčio ąžuolai 
(2017) užfiksuotas jų galingas, daugiau kaip pusės metro 
skersmens, stotas. Raiški šakų struktūra tarsi apmirusi 
praskriejusios, besimainančios, gležnos žalumos fone. 
Istorijos pamatus užtraukia natūralus žalsvas pelėsis, 
surambėja senolių mąstymas, tačiau gležnas jaunystės 
entuziazmas, kaip ir sprogstančios pavasario žalumos 
grožis, vis dar išlieka neatsparus atšiaurumui ir šalčiui, 
kol nepasiekia vidurvasario brandos. Šiuose paveiksluo-
se juntama skirtingos būties, seno ir naujo sąveikos įtam-
pa, išreikšta per spalvą ir formų kontrastą. Šio kontrasto 
fone sunku numatyti prasmių ir bendrų idėjų, veiksmų 
tęstinumo galimybę, bet, vertinant gamtos metamorfo-
zės, atgimimo jėgą, pripažįstant vis dar išlikusį istorinės 
atminties grūdą, yra vilties išsaugoti smilkstantį tautinio 
bendrumo praeities ir dabarties ryšį.

Gražinos Vitartaitės tapyboje spalva turi simbolinę 
galią. Šį sykį piliakalnius ji įvilko į smaragdinės žalu-
mos rūbą. Kiekviename paveiksle jis kitas – nuo tam-
saus (Piliakalnis prie Šešupės, 2011; Piliakalniai ant Nevėžio 
kranto, 2010) iki permatomai šviesaus (Upytės piliakalnis, 
2017). Žalia spalva, kurios apstu Lietuvos kraštovaizdy-
je, paprastai simbolizuoja atsinaujinimą, viltį, gyvastį, 

net sakoma, kad tai – senovės dievų spalva. Kiekvienoje 
nutapytoje drobėje žaluma įgauna individualias atspal-
vių variacijas, išryškinančias faktūrą, formą, struktūrą. 
Dailininkė tapydama neįmantriu ornamentu užkloja pi-
liakalnio kūną ir atitraukia piliakalnio vaizdą nuo realy-
bės ir natūralizmo sureikšmindama simbolinę jo buvi-
mo prasmę. Kita vertus, paveiksluose akcentuojamas ir 
nepateisinamas savos tautos istorijos užmaršties faktas: 
piliakalniai apaugę medžiais, krūmais, keistais archajiš-
ko pavidalo grybais, grimzta pelkėse ar neperžvelgiama-
me rūke, stovi yrančiais, dūlančiais šonais ar prasmenga 
skradžiai su dvarais ir jų istorijomis. Siekiama atkreipti 
visuomenės dėmesį į istorinių objektų nykimo faktą.

Tapytoja renkasi temas, svarbias ir opias jai ir Lie-
tuvai: piliakalniai, Kuršių nerija, marios, didieji ežerai, 
Nemuno slėnis, gimtosios Krekenavos apylinkės ir Ne-
vėžio vandenys. Vieta labai svarbi jos kūryboje, būtent 
gimtoji vieta – Lietuvos kraštas. Sakoma, kad tokią vietą 
praradęs žmogus tampa tranzitiniu klajokliu; netenka 
žmogiškųjų savybių – prieraišumo, kilniadvasiškumo, 
saiko ir intuicijos ribų. Kaskart gimtąją vietą, jos kraš-
tovaizdį perpiešiant, vaizduojant, prisimenant vis su-
grįžtama, norima ją pasisavinti, išsivežti, o gal tą žinią 
perduoti kitiems.

Peizažas tapo svarbus dailininkės kūryboje, matyt, 
dėl to, kad yra lankstus improvizavimui, erdvės struktū-
rai išreikšti, šviesos ir judėjimo erdvėje vaizdui pagauti. 
Naujai užgimusi piliakalnių tema atvėrė naują kūrybinį 
puslapį, leido išbandyti drobėje naujas spalvos galias. 
Kaip patikino pati dailininkė: „Tai – tik pradžia. Aš tik 
prisiliečiau prie piliakalnių temos. Medžiagos pamąsty-
mui turiu daug ir dar ne kartą prie jos sugrįšiu.“

Pilionių piliakalnis su koplyčia, 2017, 
drobė, aliejus, 80x80 cm



G R A Ž I N A  J A N I N A  V I T A R T A I T Ė

Paveisiejininkų piliakalnis su prieigomis, 2017, drobė, aliejus, 60x90 cm

Rapolas, 2017, drobė, aliejus, 60x80 cm



Paveisiejininkų piliakalnis, 2017, drobė, aliejus, 70x100 cm

Bakainių piliakalnis II, 2017, drobė, aliejus, 70x100 cm
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* * *

Žalias vasaros krūmas 
Užsiplieskė raudoniu
Tarsi susigėdęs savo jausmo 
Jau naktys kvepia rudeniu
Ir nedera žydėt tarsi pavasarį...

* * *

Saulė leidžiasi –
Lapas gyvas
Virpa.
Ruošiasi tylai
Tylėjimui
Tylos skambėjimui.

* * *

Rožės krūmas – apsipylęs žiedais,
Karštą vasaros dieną
Tartum švelnumas
Dosnumu kvepia.
Tarytum duodanti ranka
Ar mylinti širdis.
– – – – – – – – – – – –
Rožės krūmas – vasarą,
Vidudienį tvankų. 
Saulė aukštai danguje – zenite...
Apsipylęs žiedais 
Tarytum glostanti ranka 
Ar duodanti širdis.

Apsipylęs žiedais 
Trykšta medumi
Pilnatvė.

G r a ž v i l ė  B a l e i š y t ė

* * *

Vėjo skundas atbris naktimi
Kartais jo negirdi.
  
Rauda medžiai
Už lango siūbuoja žibintai.
  
Šiąnakt aš nemiegu
Lyg išgąsdintas miško žvėris.

Naujosios Romuvos renginyje Ad majorem amoris gloriam, 2014. 
K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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* * *

Sustojau prie mėlyno kelio – 
Ošė siūbavo medžiai.
Lyg skruzdės mažyčiai žmonės
Krutėjo suplūktais takeliais.

Žiūrėjau nuo mėlyno kelio – 
Galingų medžių lingavimas
Siūbavo mane, 
Mano kūną ir sielą –
Ir rodės, jog ramiai linguoja
Mažyčiai žmogeliai
Vingiuotu takeliu.

Mėlynas kelias 
Iš lėto traukės į mane, 
Apgobė mane 
Ir mažus žmogelius
Lyg šilta močiutės skara.

* * *

Žiedynai tulpių žieminių
Padabinti snaigių karūnom.
Stiklo taurės melsvas velvetas
Suplasnojusios uogos raudonos.

Už parankių sukibusios eglės
Pasivaikščiot per lauką išėjo.
Vėjo uodegą paukštis sugavęs
Lyg vaikėzas skrieja pavėjui.

Baltas  nuotykis – pusnys lyg ežeras  
Prasmengi, nugrimzti kvatodamas.
Lyg žuvelė – mažas vaikelis
Įsidrąsinęs šalčiui grūmodamas.

* * *

Sninga... Į akis
Iš lėto krenta baltos snaigės,
Krenta žvaigždės.
Į mano ištiestas rankas
Iš lėto leidžiasi
Vėsi rudens migla...

Mintis tarytum rūkas
Apgaubia galvą
Plona lengva skara.
Tuomet galbūt
Ir tu iš lėto ateini 
Ir petį palieti.

Kai spindi žvaigždės 
Sniego sūkury 
Susipina jausmai 
Svajonės mūsų rankos...

O gal tik mintimis?
O gal aukštai ten žvaigždėje
Mane tu sutinki
Kur tik labai reti
Keisti ir nerealūs
Netikėti keliauninkai lankos!

Šaltas žiemos vakaras

Kažkas – tylus ir nebylus,
Tarytum vaškas karštas degina pirštus.
Juodi šešėliai, kambarys, tamsa.
Namai lyg svetimi. Balsai, balsų aidai. 
Tenai toli už lango – kelias –
Mašinos lekia, prislopintas ūžesys.
Įkyriai tiksi laikrodis. Galvą skelia
Primygtini ausyse skylantys garsai.
Pūga už lango. Vėjas pusto sniegą.
Ir nejučia imi galvoti apie tai, 
Kaip gera būtų brist 
Per šaltą, purų sniegą
Ir netūnoti šiltame kambaryje.

* * *

Į mano širdies tuštumą ateini, Viešpatie,
Į mano širdies skurdą, vienatvę ir ilgesį.
Ateini į mano varganą tylą,
Kaip vėjo gūsis, nupūsdamas mano širdies dulkes, 
Įsiverždamas į dūlančias sielos pakampes.
Kaip baltos skaidrios snaigės
Nejuntamai paliestų skruostus...



Paminklas, skirtas Musninkų valsčiaus savanoriams atminti. Skulptorius – Algirdas Kuzma, architektas – Tumas Mazūras, 2017



Paminklas, skirtas Musninkų valsčiaus savanoriams atminti (fragmentas)
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Alovė. Dainava

Tu karti kaip išblyškęs pelūnas
Ir kaip priekalnės žvirgždas tyra.
Aš – tavo sūnus palaidūnas,
Tu paraisčio rūko skara

Kelius takelius man išklojai,
Sekei topolėtus sapnus,
Per pamiškę išviliojai
Į išdegintus sočius kraštus.

Tačiau tavo pelūno kartumo
Sugrįžtu sugrįžtu paragaut,
Tavo raistų ir tavo artumo
Pasiilgstu lyg žemė lietaus.

Sutrepentas akmuo, gailio keras,
Išlingavusi vėtras skuja,
Tu nežiūrai, ar blogas, ar geras,
O glaudi molinoj širdyje.

Atsiklaupsiu ant priemenės slenksčio,
Išbučiuosiu žvirgždėtas rankas
Ir dūmais ant pečiadangčio
Surašysiu aitriausias eiles.

Naktį 

Naktį nykią,
Klaikią, tykią
Reikia dagtį
Užsidegti
Ir išbūti, ištūnoti,
Savo būtį sužinoti
Iš ugnies, liepsnos 
Ir dūmo,
Kas palies, plasnos,
Kas tūno
Ateities angoj.

Va c l o v a s  M i k a i l i o n i s

* * *

Topolius pasodino,
Po to jau mane augino.

Mane jūs aplenkėt, topoliai,
Jus aplenkė kirviai ir obliai...

Palikom vienus ant kalno
Stiebtis iš tėviškės kelmo.

*
Laka katė
Iš kūdros,
Kurioj kačiukus skandina.

*
Pušaitė kalvoj įsitvėrė
Šaknim – į gruodą,
Šakom – į vėją.

Naujosios Romuvos renginyje Ant Rasos kalnelio, 2017. 
K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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*
Prie klano juodvarnis nutūpęs
Kapoja saulės zuikučius.
Kad snapas tau nudžiūtų!

*
Žmonės lengviau atsiduso:
Rytoj balandžio pirmoji –
Galėsim meluot atvirai.

*
Žaliam tvenkiny
Veidrodiniai karpiai
Ir mano atvaizdas.

*
Kaštonų žiedų
Eglutės – ir vėl
Įpusėjom metus?

*
Virsta upėn žilvitis – 
Mėnulio išlenktas kardas
Kerta iš pašaknų.

*
Ranka nužėrei plaukus...
Plaukia rugiai
Nuo kalvos ant kalvos.

*
Ežere mėnulis maudosi.
Rūko marškinaičiai
Ant ajerų.

*
Ko klykauja pempės
Sukilusios iš lizdų?
Tokios saldžios girtuoklės.

*
Kirskite rugį –
Pabodo jam varpas
Pavėjui lankstyti.

*
O žilvitis vis rašo
Ant vandens
Liepos vardą.

*
Išsitiesiau pievoje.
Danguje ir vėl
Nukryžiuotos gervės.

*
Skersai vieškelio
Skruzdės pramynė
Savąjį taką.

*
Samtelis – 
Taip žmonės praminė ežerą –
Semiantis dangų.

*
Tarp kiečių voriukas
Užmetė tinklą – tyko
Paskutinio vasaros spindulio.

*
Išdžiūvusios slyvos
Vasarį pražydo.
Šerkšno žiedais.

*
Upės pakraščiu
Brenda mergaitė.
Lieptas į rūką.

*
Stikline pieno,
Ar seniai tu
Žole žaliavai?

*
Plonas užuominų tinklas.
Juo gaudau tiesą
Ir bijausi įkliūti pats. 



E G L Ė  G E L A Ž I Ū T Ė - P E T R A U S K I E N Ė

gimti🠂migti

nokti🠂nykti



Tik neatsigręžk atgal, nes akmeniu pavirsi, 2017
Meno/etnokultūros projektas. Mišri technika, giclée atspaudai, 60x80 cm

Daugiau: https://www.egleg.co.uk/virsmai-transformations

mirti🠂rimti

kūsti🠂kusti
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Tik neatsigręžk atgal, 
nes akmeniu pavirsi 

Visose gamtos ir žmogaus virsmų šventėse simboliškai 
naikinama sena forma – deginami šiaudai, iškamša, kala-
dė, daužomi indai ar puodai. Iš čia ir posakis: šukės laimę 
neša – kuo smulkesnės daužomo indo šukės, tuo laiminges-
nis bus gyvenimas po virsmo. Tai simbolinė išraiška to, kad 
sena forma suiro ir nebeprisikels, jos nebereikia – pamažu 
randasi kažkas nauja, kaip daigas iš sunykusio grūdo, nes 
naujos formos atsiranda iš suirusių senųjų.

A L G I R D A S  P AT A C K A S , 
A L E K S A N D R A S  ŽA R S K U S 

Virsmų knyga, Rėdos knyga

Etnologo Aleksandro Žarskaus ir Algirdo Patacko Virsmų 
knyga ir A. Žarskaus Rėdos knyga paauglystėje padėjo su-
statyti pasaulį į vietas. Paskaitų klausėme gyvai, moky-
kloje, per etikos pamokas. Dabar šių autorių tyrinėjimai, 
studijos išleisti knygų pavidalu. Tai – tyrimas, labai pro-
tingai paaiškinantis ir sujungiantis etnokultūrą ir etiką 
į vientisą aiškią struktūrą, pagrindžiantis, kodėl ir kaip 
klostėsi senosios tradicijos, susiformavo vienoki ar kitokie 
papročiai, kodėl mums senoviškos šventės gražios, kodėl 
jos buvo reikalingos. Ką reiškia „prisėdimas prieš kelionę“ 
ar nuometas plačiame kontekste. Taip pat ir apie tai, kaip 
tradicijos nyksta, kaip keičiasi ir kas lieka už nebegyvų jų 
pavidalų. Ir apie tai, kas lieka, kai ir tų pavidalų nebelieka.

Virsmų knyga ir Rėdos knyga padeda pamatyti pa-
pročių esmę. Esmę, slypinčią giliau už išorinę folklorinę 
etnografinę išraišką, tačiau per ją pasireiškiančią. Esmės 
ir formos sąveika labai svarbi: žmogus – būtybė fizinia-
me pasaulyje, kuri kaip augalas – randasi, auga, bręsta, 
sunoksta, veda vaisius, barsto sėklas, siūbuoja, vysta, 
džiūsta ir miršta. Ir žmogus – dvasinė būtybė, išlaikanti 
kryptį, sąmoningumą ir prasmę tame laiko tekėjime. Tas 
laiko tėkmės ratas pavadintas Rėdos ratu.

Ciklas Tik neatsigręžk atgal, nes akmeniu pavirsi yra į 
vizualų pavidalą transformuota rėdos rato teorija, gal 
tiksliau ne visa teorija, ją vis vien reikia paskaityti, bet 
jos esmė – giluminis pajautimas. Tiesiogiai nieko neilius-
travau, sąmoningai nepiešiau apeigų ir švenčių, leidau 
pasąmonei valdyti voliuką ir teptuką, kol iš didžiulių 
monotipijų viskas sugulė į kompiuterį, susisluoksniavo 
su fotografija ir pasąmonėje glūdinčia etnografija. Sukasi 
Rėdos ratas tik į vieną pusę, – „laikas negailestingas“, – 
todėl negalima strigti, stabdyti, išvengti laiko tekėjimo. 
Nes, jei atsigręši atgal, sustosi, pristigsi drąsos, tuo pasi-
naudos visos blogio jėgos – kaip istorijose apie paparčio 
žiedą, ir „akmeniu pavirsi“. 

Gamtos, augalo ritmas, – kalno sluoksnis, – tai metų 
rato judėjimą žyminčios kalendorinės šventės, susijusios 
su gamtos ciklais ir su augalo pasauliu. Ir pagoniškos, 
ir krikščioniškos šventės, ir dabartinės – ne ką mažiau 

svarbios. Kalėdos, Užgavėnės, Rasa, Ilgės – keturi pa-
grindiniai metų atskaitos taškai. Ir tuo pat metu – keturi 
žmogaus gyvenimo virsmai.

Žmogaus gyvenimo sluoksnis vizualizavosi mergai-
te. Žmogaus atėjimas iš rūko, iš nematerialaus, neaiškaus 
į regimąjį pasaulį. Kasos – kaip prigimtinės kultūros žen-
klas; tai, ką gauname ateidami į žmonių bendriją kaip 
duotybę. Metų rato cikle – tai pavasario šventė gimimas/
Užgavėnės. Vėliau, antrame paveiksle, kasos virsta juos-
ta – materialios kultūros atributu, o kartu ir brandos, ma-
gijos, dalijimosi, kūrybos simboliu. Metų rate tai – Rasos 
šventė, ilgiausia diena, trumpiausia naktis, kai pražįsta pa-
parčio žiedas, o žmogaus gyvenimo rate tai būtų branda: 
vestuvės, šeima ir visas svarbus tuo metu fizinio pasaulio 
fonas. Etnografijoje juosta yra darnos ir apsaugos simbo-
lis. Mergaitė, tekėdama į vyro namus, dalija juostas visai 
savo naujajai šeimai. Teka, dovanoja, dalija. Graži juosta – 
gražus gyvenimas, materiali tvarka ir rėda. Tai – ryškus 
tarpsnis, kai žmogus aktyviai kuria materialiame pasau-
lyje. Vėliau materija pradeda blukti, nykti, kol susivelia, 
tampa nereikšminga, ir silpstantis kūnas pereina į kitą 
būklę, kitą rėdos rato linkį, – į Maros pasaulį, nematomą, 
tolstantį nuo kasdienybės, išvienijantį. Tai – mirtis. Neži-
nom, kas už jos, tik ratas sukasi, nesustoja. Žmogus ateina 
į žemę ir išeina iš jos, tarsi ir jaučiam, kad ne iš niekur ir ne 
į niekur... Ilgių, mirusiųjų minėjimo šventė. Po jos metų ra-
tas panyra į žiemą. Atskaitos taškas – Kalėdos. Senovinėse 
dainose kažkas pražįsta Kalėdų rytą, atbėga devyniaragis 
elnias, vanduo virsta vynu – stebuklai, o krikščioniškai tą 
viduržiemį švenčiamas Kristaus gimimas. Kažkas įvyks-
ta ir žmogiškoje plotmėje anapus mirties. Judesys kažkur 
įšalusioje gamtoje. Per Kalėdas žinomas paprotys pabelsti 
į miegančius avilius, nueiti apkabinti tarsi negyvas obe-
lis. Taigi ketvirtame vaizde metų ratas/gamta ir žmogus 
išsivienija – jie skirtingose dimensijose, bet sąlyčio taškas 
lieka – ta žvakelė ant medžio, pražįstančio Kalėdų rytą, 
lėkštė mirusiam ant kūčių stalo (daugelis žmonių ją iki 
šiol dar deda ir tikriausiai dės ilgai)...

Viso pasaulio tautos turi legendų, istorijų apie auksi-
nį siūlą, rišantį dangų su žeme, kelią, juostą, upę virš de-
besų ir žemėje. Tam tikrais gyvenimo momentais tas siū-
las nusileidžia arčiau, tampa beveik ranka pasiekiamas. 

Ta sąmoningai nesuvokta kultūra, esanti kažkur 
mumyse, perfrazuojant Rėdos knygos autorių, tarsi dva-
sinė rega ir klausa, leidžia palaikyti abiejų pasaulių dar-
ną. Garantuoti, kad ratas suktųsi teisinga kryptimi, kad 
nereiktų gręžiotis atgal. Kad virsmai/pasikeitimai vestų 
tolyn ir turėtų prasmę.

E G L Ė G E L A ŽI ŪT Ė–P E T R A U S K I E N Ė 
menininkė, projekto autorė
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Kiekviename krašte yra grupelės literatų, savo 
kūryba bekurstančių vietos kultūrinį gyvenimą, 
turinčių savų gerbėjų ratą bei daugiau ar mažiau 

„gaudančių“ šviežio oro gūsius iš kultūros didmiesčių. 
Dažniau atrodo, kad dauguma bijo to gūsio, vadovaujasi 
išankstine priešiškumo nuostata, esą vis tiek nieko ne-
suprasią, tai kam skaityti, domėtis. Tačiau atsiranda te-
nykščių rašančiųjų, kuriems įdomu, kas darosi „didžio-
joje“ lietuvių poezijoje, kurie seka naujienas, mėgaujasi 
ką tik išleistomis žinomų poetų knygomis.

Prie tokių „išimtinių“ priklauso ir Lazdijuose gyve-
nantys poetai Kęstas Sukackas bei Gintarius Vžesniaus-
kas. Jie ne tik skaito, bet ir kritiškai vertina, turi savo 
nuomonę apie šiuolaikinę poeziją ir ją drąsiai gina, o 
susitikę nepavydžiai pašo vienas kito kūrybą. Žiūrint iš 
šalies bei retsykiais žvilgtelėjus ir iš vidaus, atrodo, kad 
tai – darniai sugyvenantis literatūrinis duetas, kuriam 
laikas pamažu plėsti savo lokaciją, praverti Lazdijų sa-
vivaldybės ribas.

Abu poetai – tos pačios, penktą dešimtį perkopusios, 
kartos atstovai, beje, gimę gruodžio 10 dieną. Kęstas cik-
rinis dzūkas, kilęs nuo Paveisininkų, garsių savo pilia-
kalniu. Gintarius – žemaitis, iš Židikų krašto, į Lazdijus 

Posmai nuog Lazdijų
atvyęs pagal paskyrimą mokyti dzūkų vaikus istorijos. 
Jiedu aktyvūs visuomenininkai, dalyvaujantys įvairioje 
čionykštėje veikloje. K. Sukackas daug dešimtmečių dir-
ba žurnalistu, rašo straipsnius į vietinę bei šalies žinia-
sklaidą. Jų kūrybos galima paskaityti interneto svetainėje 
www.zaliazole.lt arba rasti keliose rajono literatų kūrybos 
almanachuose. Kur kas tvirčiau jaučiasi Kęstas, šių metų 
pradžioje išleidęs savo pirmąją eilėraščių knygą Alkani 
sakiniai (leidykla – asociacija Slinktys); Gintarius gi dar 
triūsia rengdamas pirmąjį eilėraščių tomelį.

Šių kūrėjų braižas iš dalies skiriasi, bet turi ir pa-
našumų. Beje, laikui bėgant, jis šiek tiek kinta. Kęstas 
labiau lyrikas, Gintarius – ironiškas (kai kada ir auto-
ironiškas). Paskaičius, kas jų publikuota ir nepubli-
kuota, susidaro įspūdis, kad abiem rūpi laiko tema, 
pamąstymai, kas ties nematoma laiko riba dedasi arba 
dėjosi. Abiem, tik skirtingomis raiškos formomis, svar-
bi emocinė būsena, akimirkos skvarbumas. Čia siūlomi 
tekstai nebūtinai visa tai liudija, bet, tikiuosi, Naujosios 
Romuvos skaitytojams dar bus progų su šiais autoriais 
susitikti ir ateityje.

   
J U O Z A S  ŽI T K A U S K A S

R O K O  G E L A ŽI A U S  nuotrauka
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***
žodžiai  tarsi vilkai
vis tyko tave praryti
be druskos
be vandens

tai tylėk
jei viską jau pasakei
be triukšmo
atminki 

kad galėtum žiūrėt į akis
ir kvėpuojant pasauliu
save pasitikrint 

***

šitas garsas tave apkabina
įtempti ausų būgneliai
piestu stojas plaukai į šiaurę
padai trypia vėją vakarį
lyg pabertų kažkas dar druskos
ant pėdsakų iki pat kelių
gerti vandenį sūrų sūrų
ir pipirą praryti aštrų
tai ką duoda laikas verta
mazgus minčių sugauti
nešti dabartį 
ginti
ir augti

***

juk bliuzas beprotiškas broli
kaip pasaulis kuriam išsibarstom
ritmas adatom duria ir blaško
stygos įtempto laiko pulsuoja
vis natas ar tu nori nenori
įveikti ne visi dar atstumai 
ir aidai nenutils jie alsuoja
užsikimši ausis bet išgirsi
decibelai išlieja tikrovę
ir trauka kuri užkoduota
lyg iš naujo
tave provokuoja

***

laisvė būti
ir laisve tikėti
laisvę suprasti
ir laisvę mylėti
laisvę švęsti
ir ja dalintis 
nes užauga
sparnuotosios viltys
ir kylančios leidžias
į tavo
pakrantes
ten kur žemė
ir ten kur tu stovi
kur stiprybe
tėvynė alsuoja

***

nors tiek
nors vis tiek
nors šiek tiek

poezijos 
gyvenimo
praeities dabarties

vis einu
nuo krantų
lig krantų

debesų pakraščiais
ligi pat pakraščių – – –  

K ę s t a s  S u k a c k a s
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(Ne)formatas

Ji kasmet gimdė ir vis teisinosi, teisinosi, teisinosi...
Taip ir paseno, vaikai užaugo, išėjo kas sau, vyras numirė...
Liko keletas sutaupytų žodžių ir darželis po langu,
kuriame ji kasdien kapstosi, kapstosi, kapstosi...
 
Dabar ji panaši į vištą, kuri niekados neskrido į dangų.
O kam? – sako. Gyvenime vis vieną tiesą girdėjo:
kaip danguje, taip ir žemėje. O gal atvirkščiai?
Nėra danguje vietos...

Jame prigrūsta žvaigždžių, raketų ir visokio šlamšto.
Žmonėms neliko nei kampo, ir tik sielos dar pralenda,
bet ne visos, nes kai kurių formatai
dangaus kanceliarijoj neperskaitomi.

Laiškelis

Brangusis Dieve, šiandien labai nusidėjau:
ir vėl vienas pasislėpęs žiūrėjau
televizorių, o jis, velnias, išplovė smegenis,
bet aš ant jo laikraštį uždėjau,

todėl kaukolė dabar tuščia lyg dėžutė –
joje susirangęs juodas žaltys
gyvena, sako, įlindo per siaurą akutę,
net Eglė jo iš ten neiškrapštys.
 
Rytoj trečias brolis Jonas vidun kiš žvakutę,
bet pamirš uždegti, nes yra kvailys…             
Dieve, šiuolaikinėj pasakoj gyvena prakutę
nuvorišai, kurie kaukolėn gali įlįst.

G i n t a r i u s  V ž e s n i a u s k a s

B I R U T Ė V ŽE S N I A U S K I E N Ė. Du poetai
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(Ne)bijok

Nevaidinsiu šaunuolio kalniečio
iš tylaus kaimelio Andų      
kur net upės negali daugiau išsilieti
kur kondoras orus sklando
 
balansuoju ant įtemptų nervų  
juokdarys čia nekiša nosies 
išsiritus iš drugio drakulos lervų
tu dar tūkstantį kartų kartosies

kai pakelsi akis – švies vėl raidės
bet matysi tik griūvančią stotį
šis žaidimas tau bus pasibaigęs
dangui ėmus iš baimės rasoti

Vėl

Vėl kaip vanagas aplekiu ratą 
Lyg ieškočiau saulės zuikučių
Lyg šaunus generolas parade
Ir juo būsiu ilgai ligi Kūčių

Tu sakai jog nebuvo dar tokio
Kad mums veltui duoną dalintų  
Ir klausytųsi Figaro juoko
Iš scenoje stovinčių spintų

Nesakau kad man buvo per prastos
Subirę plaukuos laiko dulkės
Viršum pamirštos tėvų brastos
Kyla baltos karališkos gulbės
 
Gal sugrįš, nors prišaukti nelengva:
Priešų neliko savi tik apgavo
Todėl užsižiebęs aprūkusią lempą
Geriu juodą naktį kaip kavą

Abejingumas 

Išmanioji televizija 
ir vėl atspėjo orą, 
todėl myli visi ją, 
o į jį šnairuoja. 

O aš praradau norą
domėtis juo,
kai peršoko tvorą
geltonas kaip šuo
mano jaunystės ruduo.
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Jeigu žemėlapis nežymi mano vietos,  
vadinasi, nebuvo ir manęs.

Iš 1784 m. Antano Tyzenhauzo laiško

Kirilas kybojo ant apatinės giminės medžio šakos 
lyg pigus, įskilusį šoną slepiantis naujametinės 
eglutės žaisliukas. Už kelias kapeikas pirktas uni-

versalinėj parduotuvėj. Pakabintas 1960-aisiais. Besvoris. 
Lengvai nuslystantis. Riedantis tolyn po faneriniu stalu 
arba į tamsų Iljičiaus lemputės neapšviestą kampą. Mo-
tinos ar tėvo bute. Vilniuje ar Gardine. Iš visų kritimo 
taškų regintis viršūnę.

Joje visada buvo Jis ‒ Kunigaikštijos Petras Didysis, 
Maloningosios Kilnybės dešinioji ranka, Šventojo Hu-
berto miesto žemėlapininkas. Jo brėžinys, glotnus kaip 
atlasinis Karaliaus šlafrokas ir tikslus kaip myrio valan-
da, tiesėsi ant vėžlio kiautu inkrustuoto cilindrinio sta-
lo. Viena ranka rėmėsi į karelinio beržo puskrėslį, kita 
spaudė Nikolaso Lemerio farmakopėją. Jį ir jo daiktus 
sergėjo Cereros akimis žvelgiantis, su Nemuno gaudimu 
amžiaujantis dvaras.

Kirilas Jį pažinojo iš savo tėvo Felikso Tyzenhau-
zo pasakojimų, girdėtų per Gegužės 9-ąją. Kiekvienais 
metais tą dieną rytiniu autobusu burgzdavo iš Vilniaus 
į Gardiną. Atkakęs žingsniuodavo prie Lenino statulos, 
stodavosi taip, kad priešais matytų didvyrių kapuose 
degančią Amžinąją ugnį. Laukdavo tėvo.

Feliksas Tyzenhauzas vėluodavo lygiai penkias mi-
nutes. Ateidavo ne anksčiau ir ne vėliau. Buvo pastabus 
detalėms ir kitų akiai nematomoms reikšmėms. Pastabu-
mą išsiugdė archyve. Dirbo ten daugiau nei dvidešimt 
metų. Vis tuo pačiu dokumentų saugojimo ir apskai-
tos skyriaus vyresniuoju archyvaru. Prižiūrėjo Gardi-
no gubernatoriaus kanceliarijos, gubernijos valdybos, 
statistikos komiteto, Maladečinos mokytojų seminarijos 
fondus, dvarų inventorių kolekciją. Kartą per savaitę 
nubraukdavo dulkes nuo tamsžalio ant aukščiausios 
lentynos padėto segtuvo. Jame džiūvo garbingos gimi-
nės medis. Feliksas jį nubraižė paskutiniais studijų uni-
versitete metais.

Apie Šventojo Huberto miesto žemėlapininką Anta-
ną Tyzenhauzą Feliksas pasakojo lyg apie save. Tvirti-
no, žinąs, kad šis atėjęs ištrinti seno miesto pergamentų 
įspaudų. Tikėjęs, sunku nebus, mat atitekus žemė buvo 
paklusni, nešoko lig dausų kalnais, nešiurpino beribėm 
stepėm. Tiesa, sykiais galvojęs palikti visa, kaip yra, ‒ 
olimpiškas, dar Vytauto laikais dvėluojančias pilis, Par-
mos Renesansą menančius Batoro rūmus, Bazilijonių, 

J u r g a  Ž ą s i n a i t ė

Gardiniečiai
Rašomo romano ištrauka

Brigitiečių, Bernardinų, Pranciškonų vienuolynus, tva-
rias miesto bažnyčias, Didžiąją sinagogą, runų rašmeni-
mis išdailintą Koložos cerkvę.

Dar daugiau Feliksas manėsi žinąs apie sūnaus Kiri-
lo ligą. Ne, jis nevadino nuomario liga. Feliksui tai buvo 
reikšminga žymė, ženklas, perduotas ne jam ‒ jo sūnui. 
Taip buvo paženklinti visi didieji: Cezaris, Moljeras, Bai-
ronas, Floberas, Dostojevskis, Nobelis, Van Gogas. Anta-
nas Tyzenhauzas. Visi demonų apsėsti ir jų palaiminti. 
Mediumai. Žinios nešėjai.

„Ši epilepsijos rūšis nepagydoma, ‒ tokią diagnozę iš-
girdo Klema ir Feliksas Tyzenhauzai po pirmojo sūnaus 
gimtadienio. ‒ Bet nusiminti nereikia, ligą kontroliuosi-
me. Turime efektyvių vaistų. Gali būti, kad, vaikui au-
gant, priepuoliai retės. Tėvų užduotis ‒ rūpintis, padėti, 
suprasti.“

Suprasti buvo sunkiausia. Ypač Feliksui. Jis neturėjo 
atsakymų nė į vieną dilgantį klausimą. Kodėl paveldėji-
mų ratas sustojo ties jo sūnumi? Kodėl po šitiek metų? 
Ar tai susiję su netinkamu vardu? Kirilas. Kodėl Kirilas?

Dešimčia dienų vėlavusiam gimti kūdikiui vardą išrin-
ko motina. Šitaip norėjo atsidėkoti vykdomojo komiteto 
sekretoriui Kirilui Ževuskiui už vos per metus paskirtą 
dviejų kambarių butą naujame ugniasienių namų kvar-
tale. Atsidėkoti iš visos dosnios valgyklos vedėjos širdies. 
Ji tiek sykių be jokio reikalo krūtinėje mušėsi.

Ževuskis moterų nemylėjo. Pakęsdavo tik tas, kurios 
gebėjo jį nustebinti. Kaip tik tokia buvo Klema Tyzen-
hauzienė ‒ stoties rajoną maitinančios ir linksminančios 
valgyklos vedėja. Kaulinio porceliano skruostais, su ilga, 
į kietą kuodą susukta kasa. Bespalvėmis akimis. Tokio-
mis, kokių nebūna. Niekur ‒ nei Tarybinės moters, nei 
Bangos, nei Kobieta i życie žurnaluose, net darbo pirmūnų 
lentose. Prie jų nepriderinsi nei už talonus pirktų rubinų, 
nei stiklinių brangakmenių, net raudonojo aukso. Gal tik 
iš Murmansko parvežtus aštriašonius gintaro karolius, 
brūžinančius ilgą laibą kaklą, byrančius į kiek per gilią 
U formos dekoltė. Ževuskis vis taikė prie jos pasilenkti. 
Ne, jam nerūpėjo, kur įsprūsta menkavertis vėrinys ‒ jis 
uodė iš gilaus tarpkrūčio sklindančius prancūziškuo-
sius Climat. Tobulas aromatas ‒ santalo, muskuso, kal-
nų lelijų, bergamočių, jazminų, aistros... Už begėdiškus 
trisdešimt septynis rublius. Pusė Ževuskio žmonos, me-
dicinos seselės, atlyginimo. Jokiais kitais kvapais neper-
mušamas. Visam gyvenimui įsismelkiantis į odą. Toms, 
kurios kvepinasi odekolonu Elada ar lenkiškaisiais Może 
być, netinkantis.
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Feliksui sūnaus vardas nepatiko ‒ norėjo pavadinti Igno-
tu arba Reinoldu. Nesidžiaugė jis ir naujuoju butu. Ne-
iškentęs nė vienų metų, pabėgo į Gardiną, pas bevaikį 
devintą dešimtį baigiantį giminaitį. Apsigyveno dviaukš-
čiame XIX a. statytame keturių erdvių butų name. Pasi-
šovė dirbti Lenino aikštėj įsikūrusiame archyve. Iškalbų, 
patrauklios išvaizdos istoriką iš Vilniaus priėmė išsyk. Iš 
pradžių jam buvo patikėti dviejų giminių ‒ Bulharinų ir 
Bychovecų ‒ fondai, vėliau leido tvarkyti ir kitus.

Kirilo tėvai, nors ir gyveno skirtinguose miestuo-
se, bendrauti nenustojo. Kartą per mėnesį vienas kitam 
skambindavo, cituodavo pamėgtus tekstus. Klema ‒ vis 
tą pačią Aleksandros Kolontaj esė Kelią sparnuotajam 
Erosui! arba Antono Makarenkos Pedagoginę poemą, o 
Kirilo tėvas ‒ Ericho Fromo Meną mylėti ir Antano Ty-
zenhauzo laiškus. Iš raudono telefono ragelio moteriš-
kas kontraltas skelbė: „Pagrindinė santuokos forma turi 
būti konkubinatas arba serijinė monogamija. Santuokos 
pastovumas laisvam žmogui nėra priimtinas, jis tapatus 
poreikiui kaupti ir saugoti turtą.“ Po trumpos pauzės: 
„Moterys nebėra nuobodžios namų dekoracijos ar nu-
dremžtos bažnyčių šluotos. Jos turi teisę paklausti, kas 
yra vyras, ir atsakyti ‒ tik paprastas jautienos gabalas.“

Iš balto perlamutrinio ragelio nenubyrėdavo nė vie-
nas keiksmažodis, pašaipa, pritarimas. Iki tol, kol Klema 
tardavo: juk aš teisi, Feliksai. Be klausiamosios intonacijos. 
Leisdama prasiveržti dramatiškam baritonui: „Konfor-
mistinė vienybė nėra aistringa ir stipri; ji šalta, padiktuota 
rutinos, todėl dažniausiai neįstengia nuraminti vienatvės 
nerimo. Vienybė, pasiekiama produktyviame darbe, nėra 
tarpasmeninė. Vienybė orgiastiniame ryšyje yra trumpa-
laikė, netvari, o vienybė konformizme tėra tik pseudovie-
nybė. Tai ‒ vien daliniai atsakymai į egzistencijos proble-
mą. Galutinis atsakymas slypi tarpusavio santykiuose, 
vienyje su kitu per meilę.“ Atvėsus paskutiniam žodžiui: 
„Tas, kas įsivaizduoja, kad visos uogos prisirpsta tuo pa-
čiu laiku kaip žemuogės, nieko nežino apie vynuoges.“

Jųdviejų pokalbis trukdavo ne ilgiau kaip pusva-
landį. Visada baigdavosi neatsakomais klausimais apie 
sūnų Kirilą: kur ir su kuo jis praleis atostogas, ar pagis 
nuo epilepsijos, jei ne, kaip toliau gyvens, ar mokysis, ar 
dirbs, kaip išmis jiedviem mirus.

Padėjusi ragelį, Klema išsitraukdavo pusstorį žaliu 
tušinuku prirašytą sąsiuvinį ir skaitydavo paskutiniuose 
lapuose pabertus įrašus:

10 priepuolis. Ūmai nustojo kalbėti ir judėti. Nieko 
negirdėjo, nejautė. Žvilgsnis pagavo suptis lyg sieninio 
laikrodžio švytuoklė. Visa tęsėsi 35 sekundes.

11 ir 12 priepuoliai tokie patys kaip 10.

13 priepuolis. Dingo sąmonė. Atsipalaidavo rau-
menys. Stūgtelėjęs krito žemėn. Pradėjo dusti. Veidas 
pamėlo. Trūkčiojo akių vokai, mėšlungis išrietė rankų 
pirštus. Iš burnos dribo rausvos putos. Įsikando liežu-
vį. Priepuolis truko 5 minutes. Išmiegojo 14 valandų.

Tarp priepuolių. Jaučia nerimą, baimę. Užuodžia 
bjaurius kvapus. Regi ryškiaspalves šviesas. Girdi 
triukšmą ir Ūdrio dainą iš Klovos operos Pilėnai. 

Išvados: Jokio pagerėjimo. Vaistai neveikia. Liga 
progresuoja.

Po pokalbio su žmona Feliksas trupančiuose, seno lai-
ko kvapų prisigėrusiuose rankraščių, brošiūrų, metrikų 
puslapiuose ieškodavo žinių apie garsųjį giminaitį Anta-
ną Tyzenhauzą. Apie jo ypatingą žymę. Tokią pačią kaip 
Kirilo. Ir nesvarbu, kad giminės medyje jųdviejų šakos 
buvo nutolusios per porą šimtmečių, Feliksas tikėjo, kad 
sūnui lemta pakartoti garbaus sentėvio gyvenimą ‒ ki-
tame laike, kitomis sąlygomis, neritmiškai plakant homo 
sovieticus širdžiai. Kaip tik todėl kviesdavosi Kirilą į Gar-
diną. Kad šis pažintų ilgaamžio, nervingais pėdtakiais 
išberto miesto šlovę. Kad suprastų veik neįskaitomus 
1784 m. laiško žodžius:

Gavęs seniūno vietą, kasdien stebeilydavau į man nie-
kad neatsiveriančius, net nesugirgždančius, šaudyklų 
angomis lekuojančius senuosius Gardino vartus. Jau 
anuomet, vos savo užmojų kelionėn leidęsis, žinojau, 
kad vartų valdoje nedrįsiu menko smaigo rakt. Jei ką 
statysiu, tai tik už tų karių, didžiūnų, kunigaikščių, 
karalių ir dievų subestų iečių.

Šiuotarp vasaris. Ligi pat ryto tvinksi žvaigždės 
ir plakasi ant medžių žvygsinti žvarba. Šalvena. Einu 
prie lango. Pro ripsines užuolaidas baltvykslės dvaz-
ga. Naktis jau baigiasi. Snieginos vėlės paliovė norų 
rutulius lipint. Vartų auda išbaidė. Jau metas kilt, su-
skubt su šios eiklios šviesos ir man nepermanomo te-
atro amžium. Jo Didenybei laiminant. Viešpaties Lai-
krodininko gera valia. Proto sveikatai neapleidžiant.

Ir kam Bagužis man tą Bromą1 ant sekretero pametė? 
Juk žino ‒ „viečnasties“ knygų seniai nebeskaitau. 
Nepridera. Ne ta gadynė. Dabar prie žalvarinės lovos 
sudėti mano sapnus globoja fiziokratų raštai. Tiesa, 
kai pernai man patikėta dukterėčia šarkų bažnyčion 
ėmė ruoštis, griebiaus Vilniaus pavietą virkdančio Ol-
ševskio. Paguosmės mat ieškojau. Tam sykiui ją radau.

Nūnai sau mintiju, kad akstino mane kaltė. Bi-
jojau ‒ pasmerks už prastą rūpestį našlaičiais. Bro-
liams padėjus gyvastį, vaikus jų pažadėjau užaugint. 
Duokdie, tą pažadą tęsėt. Nors padėkos jokios. Tik 
ar dėl to turiu graudintis? Juk tai ‒ tik prievolė kaip 
begalė kitų.

O kaip luošos dvasios namuos įkalinta Eufemija? 
Ar vėl neramdoma kaltė lapoja? Per tiek žiemų jos 
mano valios gruodas nepakando.

Eufemija – tik tolima iš tėvo pusės, Holšteino vo-
kiečių šakos atkritus giminaitė. Dviem vasaromis ir pa-
vasariais jaunesnė už mane. Tvirto stuomens, besaikių 
gimdymų nesumaitoto kūno, karingo žvilgsnio, nelyg 
italų tafta krentančių gelsvų plaukų. Ji ‒ seno Gardino 
gyventoja. Pačios gimties pro miesto vartus įleista.

Eufemijos bijojau kaip maro pelenais barstyto 
pašto trakto. Tokiais keliais ne vien mirtis, bet ir kvai-
šinančios pageidos karietomis, vienkinkiais, poriniais 
vežimais, pėsčiomis, vis pro vartus į kunigaikščių 
miestą nestabdomos surieda. Dažnai karališkųjų svitų 
vedamos ir lydimos.

Eufemija kamavosi juodąja tulžimi. Kadais tą 
ligą vadinau dykūnų negalia. Mane suradusi, pagel-
bėt prašė.
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Nutildęs kaltę, imu dėlioti naujo miesto planą. Sta-
nislovo Augusto paskirtoj dykynėj. Plynoj kaip mano 
nupud ruota baužė, bet, Dievo meilė, kad už tūžmin-
gų seno miesto vartų. Tame plane ‒ iš Antikos baltos 
ramybės ręstas dvaras, virš jo deivės Cereros statula, 
priešais rustuoto cokolio Eufemijos belangė. Kiek to-
lėliau ‒ juodais taškais pabirusios manufaktūros, mo-
kyklos, teatras, gaudžiantys malūnai, observatorija, 
spaustuvė, šventųjų gydykla. Dar bravoras, arklidės, 
fontanų sodai. Mano slaptoji priebėga ir aureole tvies-
kiančios čigonės Luminitos pėdos.

*  *  *
Grįžęs iš mokyklos, Kirilas krisdavo į išsėdėtą fotelį, už-
sikeldavo kojas ant vienstypės taburetės, įbesdavo akis 
į priešais kabantį, rytietiškais motyvais išmargintą kili-
mą. Leisdavosi jo skraidinamas į žemės spalvomis raibu-
liuojančią Alacho akį, Šventąjį šaltinį, į Gyvybės medžio 
viršūnę, į uždarą Rojaus sodą. Pro žydinčius granatme-
džius ‒ Šacho Abaso gėleles, vinklias arabeskas, stebimas 
dvigalvių erelių, išdidžių povų, stebuklingų Simurgų.

Ištrūkęs iš raibų kilimo labirintų, neramus žvilgsnis 
šaudavo į gremėzdiškos sekcijos keterą. Ten oriai rikia-
vosi tuščios užsieninės skardinės ‒ nesuprantamais už-
rašais, rastos, vogtos, skolintos, dovanotos, lyg Aladino 
lempos, išleidusios geruosius savo džinus. Tik viena, 
nuo olandiško alaus, buvo kažko pilna. Ne skysčio, ne 
kapeikų, net ne pajūryje surinktų gintarų ‒ pasenusių, 
apdulkėjusių norų. Sunkiausi gulėjo pačiame dugne. Re-
gis, spaudė ne tik tviskią skardinę, bet ir porcelianinius, 
krištolinius, Lietuviškąja tarybine enciklopedija kraujuojan-
čius sekcijos vidurius.

Vėliau Kirilo vyzdžiai pabirdavo ant aštuoniasde-
šimt aštuonių poliruoto kaštoninės spalvos pianino kla-
višų. Krasnyj Oktiabr ‒ geriausias instrumentas visoje 
Sovietų Sąjungoje, šimtą metų laikančiomis stygomis ir 
niekad neskylančia rezonansine lenta. Skambantis geriau 
už bet kokį Rosler, Petrof ar Scholze. Atgabentas traukiniu 
iš Maskvos. Dovana Kirilui dešimtojo gimtadienio pro-
ga. Rekomenduota Kirilo Ževuskio, psichiatro Viktoro 
Niunkos ir muzikos mokytojos Salomės Obertaitės. Visi 
trys laikėsi tos pačios nuomonės, kad, norint palengvin-
ti epilepsijos priepuolius, būtina išmokti groti Mocartą, 
Haidną, Šopeną, Čaikovskį, Bartoką. Pradedant nuo ba-
gatelių, menuetų, etiudų. Kiek vėliau įtraukiant ir Šos-
takovičiaus sonatas. Tik pastarąsias nuolat tikrinant ‒ ar 
skambanti muzika nežeidžia, neliūdina, nesislepia už 
kaukių ir grimasų, ar ji nėra pernelyg realistiška, sar-
kastiška, dviveidė (kaip kad jos autorius, vieną veidą 
rodantis operoje Ledi Makbet iš Mcensko apskrities, o kitą ‒ 
Katerinoj Izmailovoj).

Groti Kirilą mokė Salomė Obertaitė ‒ trisdešimt 
vienų metų solfedžio ir fortepijono mokytoja. Beveidė, 
bekūnė, besielė, nepadoriai gyvomis, neramiomis it su-
gauti žalčiai rankomis ‒ jos pakibdavo ore ir nerdavo į 
klavišus tarytum į gelmingą vandenį.

Kirilas greitai įsiminė natas ir juos atitinkančius kla-
višus, išmoko skirti smuiko ir boso raktus, paklaustas 
atsakydavo, kiek pustonių ir tonų turi oktava, kas yra 

akoladė, kokie yra alteracijos ženklai, kokia yra mažoro 
dermė, kas yra melizmos, kaip apverčiami intervalai. Be 
jokio rikto išvardindavo minoro ir mažoro rūšis, septa-
kordo garsus, dermės laipsnių pavadinimus, transpona-
vimo būdus. Ir mėgavosi skambindamas netikslias natas. 
Tarytum tyčia melagingai pasakojo gerai žinomą istoriją. 
Tikrindamas, kaip jo melą priims Salomė. O ji, sakytum, 
negirdėdavo. Nenorėjo girdėti. Kažin ką sau po nosim 
niūniuodavo, įsisupusi į nėriniuotą skarą, čiūžindavo 
prie lango, palengva jį atverdavo. Kirilas žinojo, kad 
Salomė stovi užsimerkusi ‒ jokiems vaizdams neleidžia 
užgožti sklindančios muzikos.

Ar ji galvojo apie jį? Ne, greičiausiai ne. Juk turėjo 
tik rankas. Glostančias jo įtemptus pečius, tiesinančias 
nugarą, užsegančias neklusnią sagą, slystančias per vy-
turais susisukusius plaukus. Ne, ji negalvojo, tik pakluso 
įnoringų rankų valiai. Kartais atrodė, kad visa, ką Salomė 
liečia, yra aštru, karšta, sopu. Ji lyg norėjo atsitraukti, ta-
čiau pirštai patys lipo. Sykį ir Kirilo plaštaka taip buvo 
prikepusi. Prie metalinio dubens auselės. Įkaitusiame 
inde apgaulingai stingo lydytas sviestas. Iš pradžių buvo 
saldu, netgi svaigino, tačiau akimirksniu apkarto, paga-
vo svilint, remžt.

Kirilas neabejojo, kad Salomės pojūčiai tokie patys 
kaip ir jo. Ji lygiai taip pat muša pirštais per pjaunančius 
klavišus. Mėgaujasi įstabiais garsais virstančiu skausmu. 
Neįstengia sulaikyti vidaus syvais pratrūkstančio jaudu-
lio. Kaskart baigusi kūrinį, ji pakyla nuo drėgnos kėdės. 
Užleidžia vietą Kirilui. Jis nė kiek nesibodi. Sėdasi. Jaučia 
jos paliktą šilumą, įsileidžia savin. Skambina.

Jei ne skruzdėlės ir Ževuskis, šios pamokos nieka-
da nebūtų pasibaigusios. Rudąsias ir vykdomojo komi-
teto sekretorių atsitempė Kirilo motina. Skruzdėles ‒ iš 
kolektyvinio sodo, o Ževuskį ‒ iš alsios valgyklos salės.

Aplinkiniams abejinga Salomė išsyk atkreipė dėmesį 
į tuos skirtingų dydžių ir formų taškus. Mažieji gurėjo 
pasieniais, palangėmis, prašapdavo už sekcijos, piani-
no, lempinio televizoriaus Tauras 211. Didysis atriedė-
jo tiesiai į kambario vidurį, po čekoslovakiško krištolo 
sietynu. Įsisegė į Salomę žaliomis lyg kibdagiai akimis. 
Nepaisė žvairakiuojančių Kirilo ir jo motinos. Šeiminin-
kišku balsu kvietė Salomę kavos, arbatos, zefyrų, kubie-
tiško romo Havana Club. Toji miklino prie saldėsių lyg pa-
tikli skruzdė. Neraginama sėmė melchioriniu šaukšteliu 
Dabiska Kafija miltelius, bėrė į balto porceliano puodelį, 
nardino gabalinį cukrų, maišė, ragavo, maišė. Stebėjo 
prie kojų mizgančias skruzdes, tylėjo, klausėsi Ževuskio. 
Šis porino apie gerą ir blogą muziką, apie talentingus ir 
netikusius muzikantus, apie grožį ir bjaurastį, darbštu-
mą ir tingį, melą ir tiesą, meilę ir abejingumą, ištikimybę 
ir išdavystę, šunis ir kates, lakštingalas ir varnas, liūtus 
ir hienas. Išlenkęs penktą Havana Club taurelę, perėjo 
prie panašumų ‒ moters ir piktžolės, zefyro ir vaginos, 
nuomario ir orgazmo, per trumpos antklodės ir nevisa-
verčio gyvenimo. Ževuskis perėjo žodžius lyg skruzdėlių 
motinėlė kiaušinius ‒ dešimtimis, šimtais, tūkstančiais. 
Ta apstybė kipėjo ant linoleumu išklotų grindų, ropojo 
tapetuotomis sienomis, lindo į spinteles, stalčius, piani-
ną, į Salomės, Kirilo, Klemos širdis. Ją sustabdyti galėjo 
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tik dustas. Visus parazitus naikinantys DDT milteliai. 
Klema jų nusipirko buitinių prekių parduotuvėj. Vasarą 
būtų išbėrusi ant kopūstų. Nelaukusi, kol Salomė su Že-
vuskiu išeis, puolė barstyti judančius skruzdėlių takus.

Kirilas stebėjo, kaip „viskas grimzo migloje, žiloj 
kaip sniegas“2. Pradėjo irti tai, kas didžiausia: sienos, 
lubos, grindys, sekcija, skraidantis kilimas, pianinas, du-
rys, Ževuskis. Maži, mažiausi, priešingai, jungėsi, lipo 
vienas prie kito: dulkės, skruzdės, Kirilo motina, Salo-
mė. Kurių ‒ didžiųjų ar mažųjų ‒ pusėj buvo Kirilas? 
Niekas nematė. Niekam nerūpėjo. Visi jį paliko giliam, 
migdančiam sniege.

Klema apie tądien Kirilą ištikusį priepuolį neparašė 
nė žodžio. Neįstengė apibūdinti. Negalėjo nustatyti truk-
mės. Nieko neatsiminė.

Kirilas pašoko neįprastai žvalus ir gyvybingas. Me-
tėsi pro duris. Nubildėjo laiptais.

Šaukė Salomę.
Grįžo kitos dienos pavakarę. Žengė tiesiai prie bu-

ratino rakteliu užrakintos gėrimų spintelės. Truktelė-
jo. Priešais vidujį veidrodį staipėsi penkių žvaigždučių 
armėniškas konjakas, vengriškas vyšnių likeris, lietu-
viškas midus, Sovetskoje šampanskoje. Už butelių gužė-
jo pirmos klasės cigaretės su filtru Kosmosas ir Kaunas. 
Tókios slãptos, būtinai užrakintos spintelės puikavosi 
kiekviename bute. Tiesa, jose slepiamos gėrybės galėjo 
skirtis. Pavyzdžiui, Kirilo bendraklasio Stepono motina 
ten laikė konservuotus žirnelius, Paukščių pieną, šprotus, 

tirpią indišką kavą. Sykį buvo ištraukusi jugoslaviškų 
cigarečių Ronhill. Lyg kokius saldainius siūlė plikalū-
piams paaugliams. Sakė, ne kartą mačiusi juos perkant 
befiltrį mėšlą. Kaip tikra motina ragino palyginti tai, kas 
nepalyginama.

Kirilas nepaėmė nė vieno butelio. Nelietė ir cigare-
čių. Stvėrė į ritinėlį susuktus lapus. Prieš kelis mėnesius 
juos buvo palikęs tėvas. Atvežė iš Gardino. Norėjo, kad 
Kirilui būtų po ranka. Liepė skaityti, kai jausis pralaimė-
jęs, paliktas, apvogtas. Kai panūs išsiaiškinti priežastis.

Kirilas žinojo, kad tėvas verčia garbaus, beveik prieš 
porą šimtų metų mirusio giminaičio laiškus. Neva juose 
įrašyti visi atsakymai į nūdienos klausimus. XVIII a. pa-
baigos epistolika atidengia giliai įsikirtusias, surizgusias 
giminės šaknis. Ten daugiau vertingos informacijos nei 
Adolfo Šapokos Lietuvos istorijoje, kurios, beje, nė vienam 
knygyne nerasi, gal tik kokiam komiso skyriuj, antikva-
riate ar atokaus vienkiemio palėpėj atsitiktinai užeisi.

Kirilą paliko. Apvogė. Jis pralaimėjo.
Salomę išsivedė Ževuskis. Kirilas jųdviejų nepavijo. 

Visą miestą išvaikščiojo, troleibusais, autobusais išvaži-
nėjo, naujus inkariukus nuplėšė.

Nerado.

1 Kunigo Mykolo Olševskio (~1712–1779) didelio populiarumo XVIII a. 
sulaukęs pamokslų rinkinys Broma atverta ing viečnastį.

2 B. Pasternakas. Žiemos naktis, vertė S. Geda.

Gardinas, 2009
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Niekas nemato visos tiesos. Iki galo. Bet nujaučia, 
ilgisi, įsivaizduoja. Ir rašo apie tai tekstus. Kai kam 
pavyksta...

J ŪR AT Ė B A R A N O VA

Filosofija – tai visada mąstymas ties riba...
M E R A B  M A M A R D A ŠV I L I

...apie filosofinės sistemos teisingumą privaloma spręs-
ti iš visumą, kontekstą įžvelgiančių ir aprėpiančių po-
žiūrio taškų, o ne kritikuoti pavienius teiginius...

N A G L I S  K A R D E L I S

D Ė L  K O  K I L O  N O R A S  
R A Š Y T I  Š Į  T E K S TĄ
Kadaise perskaičiau Gedimino Jankaus rašinėlį skiltyje 
Etažerė (Nemunas, 2013, vasario 7–13) apie Petro Venclovo 
romaną Iš tamsos į tamsą (Versus aureus, 2012). Iš pradžių 
pasirodė, kad tai – visiškai nevertas dėmesio ir visiškai 
nekaltas tekstas – tik kelios paviršutiniškos mintys kaž-
kokio romano (o jų pasirodo šiais laikais ištisos šūsnys!) 
tema. Tačiau pirmas įspūdis buvo apgaulingas. Teksto 
pobūdis labai ilgai nedavė ramybės – ne dėl kokių nors 
meistriškai argumentuotų įžvalgų, subtilių pastebėjimų 
ar gilesnio egzistencinio požiūrio, o atvirkščiai – dėl pa-
viršutiniško, neatsakingo ir... beveik teroristinio kalbėji-
mo! Tiesiog – dėl akivaizdaus faktų neatitikimo ir neto-
lerancijos kitokio pobūdžio pasaulėvaizdžiui, dėl vien 
emocinio teologinių ir filosofinių idėjų pateikimo, dėl 
ypač provincialaus (filosofine prasme), beveik sektantiš-
ko požiūrio į atskiras filosofines idėjas, dėl stačiokiško 
noro įpiršti tik savąją, atseit absoliučiai teisingą, tiesą. 
Dėl vien diktatoriškai reziumuojančio, be jokios argu-
mentacijos, tono ir nekvestionuojamos kritiko pozos...

Ypač stebino tai, kad visa ši afektinė (ne efektinė) ma-
nifestacija buvo skirta ne „pristatomos“ knygos autoriui 
P. Venclovui ir net ne aptariamo (prabėgomis!) romano 
herojaus dvasinėms kolizijoms atskleisti, o vienam origi-
naliausių Lietuvos mąstytojų – Arvydui Šliogeriui. Nors 
jis šioje situacijoje yra visiškai pašalinis asmuo – ir pats, 
kaip asmenybė, ir jo terminai, idėjos bei teorijos... Gal-
voje vis kirbėjo klausimas: dėl ko, analizuodamas minė-
tą romaną, kalbėdamas plačiai auditorijai, G. Jankus su 
kažkokiu nemotyvuotu įtūžiu bando visų (!), jo galva, 
negatyvių P. Venclovo kūrinio aspektų autorystę pri-
skirti profesoriui A. Šliogeriui? Man visai nesvarbu, kad 
G. Jankus priklauso žurnalistų ar rašytojų sąjungoms, 
kad, pasak paties Nemuno, yra „objektyvus teatro kritikas 
ir pateikia operatyvių, objektyvių, originalių recenzijų 
apie šalies teatrų spektaklius“, tačiau šiame tekste (kuris, 

Ta u t v y d a s  N e m č i n s k a s

Ir vėl „šliogerizmo“ baubas?
atkreipkime dėmesį, buvo visiškai ne apie teatrą ir pa-
skelbtas be pavadinimo), nepastebėjau nei didelio objek-
tyvumo, nei originalumo, nei aiškesnės dėstomų minčių 
eksplikacijos, juo labiau – jų pagrindimo. Neišvydau ar-
gumentuotos ir kvalifikuotos (ypač teologiniu-filosofiniu 
kampu, kokiu buvo „pasišauta“ sužaisti) egzistencinio 
konteksto analizės, aiškinant romano personažo dvasi-
nių ir kitokių lūžių peripetijas. O juk tai galima buvo 
padaryti netgi tokiame trumpame ekspromte.

Savo retorika G. Jankaus straipsnelis-etiudas man 
pasirodė, lyg būtų kieno nors užsakymas – tam, kad būtų 
susidorota su neįtikusiu savo idėjomis žmogumi.

Suprantu galimus asmeninius G. Jankaus išgyveni-
mus, nuoskaudas ir sieloje, ir realiame gyvenime – tuo 
dramatišku istoriniu laikotarpiu, kuriuo ne tik jam vie-
nam teko gimti, gyventi, mąstyti ir dirbti didžiąją savo 
gyvenimo dalį. Tačiau toks, beveik vien su afektais be-
siribojantis, neapykantos pliūpsnis ne tik žalojusios pra-
eities ideologinėms klišėms ar priverstiniam to meto 
vienintelės pasaulėjautos piršimui, bet kažkodėl ir filoso-
fijos  profesoriui, visiškai kitos (netgi svetimos G. Jankui) 
srities profesionalui – ne tik nesiderina su šio kultūrinio 
leidinio propaguojama tolerancijos ir pagarbos kitokiai 
minčiai, laisvo kūrybiškumo atmosfera, bet netiktų net-
gi ir paprastame kasdieniame (buitiniame) bendravime, 
nors tai būtų net karšta polemika dėl idėjų, terminų ar 
ideologijų, net dėl skirtingo pasaulio problemų matymo.

Šiuo atveju polemikos net nebuvo – vien smūgiai 
„žemiau juostos“ – į vieną pusę, ir neakivaizdžiai, už 
akių... Jei taip darytų svetimas kultūrai (šiuo atveju – li-
teratūrai) žmogus, tiesiog nutylėčiau – ko norėti, gal tie-
siog nesupranta, ką daro. Bet kai neapykantos pritvinku-
si isterija liejasi iš po teatro kritiko plunksnos...

Esant tokiai situacijai, kurią iš pradžių užčiuopiau 
visiškai intuityviai, labai ilgai delsiau vis mąstydamas – 
ar reikia „įsikišti“ ir kažką įrodinėti. Pagaliau išdrįsau 
kiek įmanoma aiškiau išskleisti filosofo A. Šliogerio min-
čių, sąvokų ir labai dažnai gana aštriai išreiškiamos pa-
radoksalios pasaulėvaizdinės stovėsenos suvokimą kiek 
platesniame kontekste. Mėginsiu suprasti – kas „pasi-
kėsino“ į „šventąsias“ teatro kritiko vertybes? Ir drauge 
pasiaiškinsiu – ar tikrai dėl viso, kas blogiausia pasau-
lyje – kaltas būtent šis filosofas. Taip pat sieksiu suvok-
ti, kas vis dėlto buvo tas G. Jankaus tekstas: P. Venclovo 
romano apžvalga-pristatymas-anonsas ar tiesiog išsi-
tyčiojimas iš keleto G. Jankui tiesiog šiaip nepatikusių 
A. Šliogerio minčių bei jo paties asmens? Stabtelėsiu tik 
ties keliais, mano galva, klaidinančiais, neatsakingais 
ir žeidžiančiais ne tik patį A. Šliogerį, bet ir kitus mąs-
tančius skaitytojus, G. Jankaus teiginiais. Ir ramiai, be 
emocijų, išankstinių simpatijų ar antipatijų pabandysiu 
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parodyti kitokį nei G. Jankaus minimų dalykų matymo 
rakursą. (Šis tas dėl operatyvumo – panašūs mąstymai, 
manau, niekada nesensta...)

Derėtų pirmiausia peržvelgti tą „nelemtą“ P. Venc-
lovo romaną, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Nors šis ro-
manas ir nėra tas kūrinys, kuris mane būtų patraukęs 
savo tematika ar stiliumi, siužetų vingiais ar kokia nors 
ypatinga filosofine gelme, bet vis vien turėjau įsigilinti, 
norėdamas iš tiesų pamatyti ir suvokti, į ką gerbiamas 
„teatro kritikas“, rašytojas taip piktai ir nekorektiškai pa-
viršutiniškai (netgi savotiškai liguistai) sureagavo.

„ P R I V E R S T I N A I “  VA RTA N T 
P.   V E N C L O V O  R O M A N O  P U S L A P I U S
Suteikdamas romanui pagrindinį toną ypač pretenzingu 
knygos pavadinimu  (Iš tamsos į tamsą), autorius mano, 
jog išriš gyvybės ir mirties, žmogaus gyvenimo tikslo ir 
prasmės klausimus, bet plėtodamas tą tematiką, viską su-
kuičia, išbarsto ir pameta begalinėje pagrindinio herojaus 
gyvenimo faktų srovėje – tiesiog nuslysta paviršiumi. Juo-
da knygos viršelių spalva su grėsme spinduliuojančiais 
laiptais, vedančiais kažkur į nebūtį (?) ne visai dera su 
įvairiomis spalvomis žaižaruojančiomis gyvybės apraiš-
komis knygos turinyje (su egzistencine visos žmonijos 
srove per epochas ar paties pagrindinio personažo įvairia-
briaunėmis psichologinėmis, socialinėmis, politinėmis ar 
net fiziologinėmis peripetijomis). Suprantu – P. Venclovas 
bandė filosofiškai ir teologiškai angažuotis labai aukštam 
skrydžiui (epopėjai?), bet matome tik psichologizuotą (be-
veik) novelių kaleidoskopą, tik retkarčiais perskrodžiamą 
egzistencinio nerimo išprovokuotų klausimų dūrių be ko-
kio nors platesnio ir gilesnio požiūrio.

Todėl knyga atrodo lyg autobiografinio stiliaus 
(gana tiesmukai, beveik dokumentiškai chronologiškai 
dėliojamų epizodų samplaikos prasme) parafrazė tam 
tikrų (ypač – moralinių) vertybių paieškų tema.

Jei knyga būtų pavadinta, pavyzdžiui, „Dvasinių 
ieškojimų dienoraštis“, „Žmogus – istorijos lūžiuose“ ar 
„Dvasios kelias istorijos vingiuose“, o gal net „Gyveni-
mo ir istorijos klystkeliais...“, tuomet daug kas „atsisto-
tų“ į reikiamas vietas. Forma atitiktų turinį, o „pakuo-
tė“ – „produktą“. O dabar – tai lyg žmogaus (knygos 
autoriaus ar (ir) personažo) prisiminimai ir bandymas 
retrospektyviai įprasminti savo gyvenimą atbuline data.

Gal P. Venclovas pagrindinio veikėjo lūpomis ir at-
lieka viso savo pragyvento gyvenimo literatūrinį (per)
vertinimą, perrašymą? Kad suvoktų esmę to, kas įvyko... 
Kad būtų lengviau eiti toliau. Kas žino?

Todėl labai keistai atrodo G. Jankaus kaltinimai 
P. Venclovui, jog šis „sąmoningai glumina skaitytojus“. 
Juk viena iš meno (ir literatūros) funkcijų ir yra paveikti 
žiūrovą, skaitytoją, klausytoją – perduoti jam tam tikrą 
žinią, šokiruoti jį, pakeisti, auklėti...

O gal šis romanas – tiesiog autentiškas ir beveik 
spontaniškas egzaltuoto atvirumo (užkoduotos išpažin-
ties?) pliūpsnis, lyg literatūrinė psichoterapija? Ir nerei-
kia jaudintis dėl to, kas nutiko romano herojui, kad jis 
lyg ir nesurado apčiuopiamos prasmės pasaulyje ir savo 
gyvenime (o ar mes visi labai lengvai kažką surandame 
ir visam laikui atsakome sau į sunkiausius klausimus?). 

Abejonės, klaidžiojimai, bandymai – tai juk visiškai tei-
sėti ir „privalomi“ kiekvieno žmogaus būties failai. Juk 
tik taip žmogus stiprėja, mokosi, suranda (realizuoja) 
save. Ir ko čia taip piktintis – nejau negali būti rašomas 
romanas ir apie tamsiuosius dvasios klaidžiojimus, ne 
vien apie gyvenimą lyg šventę rojuje?

Toks yra pagrindinis egzistencinis žmogaus užda-
vinys – ieškoti. Ir nieko blogo nematau, kad romano 
autorius gyvenimo epopėjos epizodus kartkartėmis vis 
apraizgo mirties tematikos gijomis. Atvirkščiai – tai vi-
siškai pozityvus bandymas tai daryti viešai – romanu.

Po Ph. Arièso konstatacijos, jog praėjusi epocha mirtį 
išstūmė iš mūsų gyvenimo, paslėpė tolimiausiuose kam-
peliuose, P. Venclovo siekis yra visiškai suprantamas, sa-
valaikis, drąsus ir priimtinas. Ir mąstyti apie mirtį nėra 
joks nihilizmas. Iš tamsos – į tamsą, iš nebūties – į nebū-
tį, iš niekur – į niekur, kaip sako Jonas Mekas. Koks skir-
tumas, kaip pavadinsi romane tuos taškus – juk iš tiesų 
svarbiau, ką veiksi toje atkarpoje.

Pacitavęs R. M. Rilke („der Tod ist gross“), autorius 
galėjo vėliau plėtoti šią temą, galbūt sekdamas poetu, o 
gal įpynęs ką nors iš samurajų mirties kodekso ar garsių-
jų stoikų. O dabar – kalbėdamas apie visišką pabaigą be 
jokios prasmės („visko pabaiga, kur jau nieko nebus“) – 
„užsiciklina“. Romano herojų „pjauna“ nuolatinės abe-
jonės ir negalėjimas apsispręsti, nesugebėjimas pasirinkti 
(„taip ir balansuosi iki gyvenimo pabaigos ties tikėjimo 
ir netikėjimo riba“).

Nors ir keista, bet toks yra gyvenimo dėsnis: kiekvie-
nas savo gyvenimo laiką, savo realią egzistenciją įpras-
mina savos valios veiksmu – realiu veikimu. Jei abejosi 
lig mirties – taip ir liksi pusiaukelėje...

Šį savo rašinį internete pateikęs su antrašte Soviet-
mečio herojus: nykuma ir beprasmybė, G. Jankus, atrodytų, 
sąmoningai menkina visos tos epochos dvasinę situaci-
ją – atseit tuomet buvo tik tokie pavyzdžiai. Tačiau argi 
sovietmetis buvo vien nykuma – būtis be jokių prošvais-
čių? Argi žmogus, neužčiuopiantis savos egzistencijos 
prasmės – tai vien „ano“ meto situacijų rezultatas? O 
ką – šiuo metu, vadinamojoje laisvoje (?) visuomenėje, 
beprasmybės, absurdo, tuštumos, neteisybės ir skausmo 
mažiau ar visiškai nėra? Demokratija su laisvos rinkos 
gniaužtais išoperavo visa tai amžiams – ir visi esame skli-
dinai pripildyti laimės, džiaugsmo ir optimizmo, pras-
mingai su šviesa striksintys bendro krikščioniško Gėrio 
link individai, palaiminti ir išganyti? Ar iš dabartinio, 
ne sovietinio, gyvenimo jau yra eliminuoti tokie dalykai 
kaip absurdas, niekis, tuštuma, nihilizmas, beprasmybė, 
lėkštumas, manipuliacija, išnaudojimas, diktatūra, anal-
fabetizmas, kurie, pasak G. Jankaus, vešėjo tik socia-
lizmo metais? Ar teatro kritikui neatrodo, kad esminiai 
egzistenciniai klausimai su įvairiomis savo variacijomis 
individui yra tokie patys bet kurioje epochoje, bet kokio-
je santvarkoje? Suprantama – viešoji nuomonė visuomet 
yra formuojama pagal to meto valdžios „madas“. O be-
prasmybės, nykumos ir didžiulių dvasinių atradimų bei 
polėkių yra ir kapitalizme, ir socializme, ir „prie dikta-
tūros“, ir vadinamojoje demokratijoje...

Tačiau grįžkime prie romano reikalų. Pagrindinis vei-
kėjas, klausydamasis W. A. Mozarto Requiem, prisipažįsta, 
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jog ši muzika „gniuždo, verčia trauktis... nusižeminti, bet 
ūmai kilsteli širdį į viršų, žadina orumą ir pasididžiavi-
mą“. Vadinasi, romano herojus ne toks jau bejausmis ir 
tuščias nihilistas, kaip teigia G. Jankus. Juk visi žinome 
nuskaistinantį meno poveikį (dar Aristotelis, sako, kalbė-
jęs apie „katarsį“). O žymusis H. Hesse, bandydamas rasti 
išeitį (literatūriškai – egzistencinį sprendimą), atsidūręs 
tarp sacrum ir profanum sferų, taip pat renkasi muziką – 
ir tai daro savo romano Stiklo karoliukų žaidimas kertinio 
veikėjo, muzikos magistro asmeniu, kuris atlieka, kad ir 
kaip būtų keista, W. A. Mozarto kūrinius... Tik tokia mu-
zika neša sielą tikrosios harmonijos link.

Ir tikrai – mūsų dienų autorius D. Campbellas savo 
monografijoje, jei galima taip pavadinti,  Mozarto muzikos 
poveikis tiesiog praktiškai (moksliškai?!) įrodo gydomąjį 
tokios muzikos kūrybiškumą, įkvepiantį ir intelektą la-
vinantį poveikį. Net yra suradęs metodus, kaip pasiekti 
vienos ar kitos kūrybinės, egzistencinės ar vien psicholo-
ginės savijautos pilnatvės. Jis rašo, jog muzika „padeda 
susigrąžinti vidinius kraštovaizdžius, atkurti gyvenimo 
erdviškumą ir iš naujo prisijungti prie gamtos ritmų“.

Panašius minčių eigos posūkius, prisodrintus gi-
lesnės informacijos iš įvairių sričių, galėjo „atlikti“ ir 
romano autorius P. Venclovas, šitaip suteikdamas savo 
kūriniui (pagrindiniam veikėjui) dar tirštesnių filosofi-
nių-kultūrologinių „apmąstymų“. Ir įdomesnių konteks-
tų sprendžiant gyvenimo turinio – prasmės, tikslo, ver-
tybių klausimus. Tačiau romane yra ir vaizdų, kuriems 
nieko negali pridurti. Įspūdingas, mano galva, yra kad 
ir šis, tiesiog hamletiškas etiudas: „...kokia turėtų būti 
neapsakomai maloni būsena: nejausti, nežinoti, nebijoti, 
nesižeminti, nieko nesitikėti.“

Labai keista, bet, pervertęs visą romaną, taip nie-
kur ir nepamačiau kyšančių A. Šliogerio „ausų“. Nie-
kur neaptikau „šliogeriško“, juo labiau – „marksistinio 
niekio“... Atvirkščiai – knygoje apstu tokių sąvokų kaip 
„beprasmybė“, „nuobodulys“, „nebūtis“, „baimė“, „tuš-
tuma“ ar „abejonės“, kurios, atrodytų, yra artimesnės 
J.-P. Sartre“o, M. Heideggerio ar S. Kierkegaard“o stilis-
tikai, jų atrastų egzistencijos sausros žemynų geografijai.

Visi bent kiek mąstantys supranta, kad gyvenimo 
tuštumos ir absurdo (ir savo sieloje, ir pasaulyje – re-
aliame gyvenime) fiksavimas nėra naujas atradimas. Ir 
P. Venclovas šiuo atveju stovi dar tik pradiniame visų 
tų problemų įvardijimo ir bandymo filosofiškai gilintis 
taške, nuo kurio „kelionę“ mirties, savižudybės, gyveni-
mo vertės, prasmės ir tikslo apmąstymuose jau senokai 
atliko visi mano minėti ir nepaminėti autoriai. O su vie-
nu jų – A. Camus – radau, rodos, ir akivaizdžių sąsajų (o 
gal P. Venclovas tiesiog „peržaidžia“ kai kurias jo idėjas, 
kas žino?).

Štai – P. Venclovas: „...mane kankina permanentinis 
beprasmybės jausmas. Jis tolydžio stiprėja...“, „...mane 
slegia beprasmybė ir nuobodulys...“, „...kad ir ką bedary-
tum – viskas veltui... neįmanoma pasipriešinti...“, „... vis-
kas šiame pasaulyje vyksta be tavo valios, o mokslu visiš-
kai pasitikėjai...“, „...kas iš tų mokslų ir žinojimų... jeigu 
jie vis tiek lemia nusivylimą, kas iš tų pagavų ir įžvalgų, 
jei jos subanalėja, sustabarėja, pasidaro nebepritaikomos 
šiam daiktiškam pasaulyje?“.

O čia – A. Camus: „...proto galios ieško ir randa 
vien prieštaravimus ir neatitikimus...“, „...jei ir galiu per 
mokslą apčiuopti reiškinius ir juos išvardinti, tai vis dėlto 
suvokti pasaulio negaliu...“ (A. Camus. Rinktiniai esė. – 
Baltos lankos, 1993).

Taip netikėtai pakliuvęs į šią žmogaus egzistencijos 
aiškinimosi „mėsmalę“, pabandžiau paieškoti dar kokio 
nors kito (ne vien G. Jankaus) požiūrio į P. Venclovo ro-
maną Iš tamsos į tamsą. Ir pasisekė – Naujojoje Romuvoje 
(2013, Nr. 1) aptikau Algimanto Lyvos rašinį Iš šviesos 
į šviesą, kuriame recenzentas mūsų aptariamą romaną 
mato visiškai pozityviai. Jam imponuoja herojaus „sto-
jiška, tvirta pozicija“, jis suvokia, kad „romano herojus 
išliko savimi ir netapo niūrių aplinkybių auka nei ma-
rionete“. Savo apžvalgą A. Lyva baigia mažorine gaida: 
„Nepaisant minorinių Epilogo sąskambių, knyga nėra 
nei nihilistinė, nei pesimistinė. Skaitant galima pajusti 
kuklų atsargų optimizmą, kad žmogaus gyvenimas nėra 
beviltiškas šviesos spindulėlis beribėje tamsoje...“

Turime dvi visiškai priešingas nuomones apie tą 
patį kūrinį: viena – juodai pesimistinė (G. Jankaus), o 
kita – šviesiai optimistinė (A. Lyvos). Manau, neanali-
zuosiu (ne toks dabar mano mąstymų laukas ir rašymo 
tikslas), kas lemia visiškai skirtingus kokio nors kūrinio 
perskaitymo būdus, tačiau pateiksiu dar vieną, šį kar-
tą – trumpą R. Stankevičiaus internetinio komentaro 
Gūžinėjimas patamsiais ištrauką: „...paviršiuje visą gyve-
nimą pliuškenęsis herojus, paviršiuje ir pasilieka... taip 
ir nepakylantis iš socialinio konteksto... ir papasakotas 
gyvenimas nei skaitytojui, nei, panašu, pačiam autoriui 
jokių gelmių neatrakino...“ Negaliu nesutikti su šiuo 
konkrečiai taupiu ir ypač taikliu pastebėjimu. Bet visi 
tie viražai – tik tarp kitko. O man svarbiau apčiuopti, 
kaip G. Jankaus tekste atsirado A. Šliogeris ir suvokti 
motyvaciją, dėl ko įvyko viešas žinomo filosofo pasau-
lėžiūros, idėjų išjuokimas.

K E L E TA S  PA S T E B Ė J I M Ų  D Ė L  Y PA Č 
D R A S T I Š K Ų  I R  N E  V I S A I  T I K S L I Ų 
G E D I M I N O  J A N K AU S  I Š S I Š O K I M Ų
Tad ko vis dėlto išsigando gerbiamas G. Jankus? Kas, 
skaitant P. Venclovo romaną, sukėlė neapykantą kažko-
dėl būtent A. Šliogerio asmeniui, jo idėjoms?

Jau pačioje savo „anonso“ pradžioje teatro (o šiuo 
konkrečiu atveju – ir romano) kritikas sutrinka ir nejau-
kiai „susigūžia“. Nejau „gyvenimo laikinumas, bet kokių 
pastangų bergždumas“, kaip sako G. Jankus, toks realiai 
akivaizdus ir neginčijamas faktas, taip gniuždo „etaže-
rės“ apžvalgininką? Ir jis tiesiog paprastai ir žmogiškai 
pasipiktina nesugebėdamas sutalpinti tokių neigiamų 
apžvelgiamo romano minčių į savo „humanistinio“ ar 
„krikščioniško“ pasaulėvaizdžio kontekstą... Bet kaipgi 
taip? Juk visi miršta – kaip Biblijoj: „iš dulkės į dulkę“. 
Tad ko čia siusti? Jei tokia tvarka nepatinka ir gadina 
nervus, tai reikėtų į teismą „paduoti“ ir aktorių-bardą 
K. Smoriginą, kuris dainuoja: „...aš trumpam atėjau, aš 
ilgam išeinu...“

Matyt, G. Jankus dar ne iki galo (nors abejoju, ar iš 
viso galima vieną kartą ir visam laikui) susitaikė su gy-
venimo dėsniais – ypač su išėjimo artėjimu.
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Tačiau – apie viską iš eilės. Išskirčiau tris pagrindi-
nius dalykus, kurie akivaizdžiai papiktino teatro kriti-
ką. Tai iš kažin kur atsiradęs (lyg iš dangaus nukritęs) 
„niekis“, sielos alergiją sukeliantis „marksizmas“ bei 
P. Venclovo romano herojaus (ir kažkodėl – filosofijos 
profesoriaus A. Šliogerio?) „Dievo“ suvokimas (arba tie-
siog – tikėjimo problematika).

A )  „ N I E K I S “
Visiškai trumpame rašinėlyje „niekis“ paminėtas net 
penkis (!) kartus: „Niekio glėbys“, „niekio terminija“, 
„šliogeriškas niekis“, „brukamas niekis“, „šliogerinis 
niekis“. Visa tai atrodytų lyg koks trumpas filosofo 
A. Šliogerio seminaro konspektas... Iš pradžių G. Jankus 
„niekį“ sieja su „juoda nebūtim“, paskui – su „marksiz-
mu“ ir „materializmu“, o dar vėliau – su „nihilizmu“. 
O viską vainikuoja priešpaskutinis G. Jankaus eksprom-
to sakinys, kur jis „niekį“ lygina su „tamsybių tamsa“. 
Keistokai atrodo, kai vienas terminas prabėgomis „pa-
skaninamas“ skirtingomis nuorodomis į literatūrinę, 
socialinę-politinę ar net filosofinę sritis. Viskas visiškai 
neatsakingai painiojama siekiant pigaus ir greito efek-
to – emocinio poveikio...

Ir iš karto piešiamas paveikslas, kuriame filosofas 
A. Šliogeris, apsiginklavęs sovietmečio ideologijos „ieti-
mis“, bruka visiems aplink tik tamsą ir visa ko neigimą.

Bet tai, mano galva, visiška nesąmonė ir netgi liguis-
tas kliedesys. „Niekio“ problema visiškai nėra A. Šlioge-
rio „patentuotas išradimas“. Ir jis visiškai nesiekia „už-
krėsti“ kuo daugiau Lietuvos piliečių šiuo „niekiu“ ar 
„nihilizmu“, kaip mums primygtinai nori įteigti G. Jan-
kus. O juokingiausia, jog jis atseit yra radęs to įrodymų 
netgi... P. Venclovo romane.

Apie „niekį“, matyt, kalbama tiek, kiek gyvuoja 
žmonija. Ir filosofijos istorija mums pateikia įvairių indų, 
japonų, graikų pavyzdžių. Išsiskiriantis yra viduramžių 
mokytojo Eckharto mąstymas apie Dievą kaip „niekį“. 
Judant mūsų dienų link – G. Hegelis, S. Kierkegaard“as, 
M. Heideggeris susidūrė su šia patirtimi itin radikaliai 
ir bandė visa tai išdėstyti savo tekstuose.

Štai kaip „kietai“ egzistenciškai „kerta“ filosofas 
M. Heideggeris: „...be pirmapradės Nieko atverties nėra 
jokios būties sau ir jokios laisvės...“ (M. Heidegeris. Rink-
tiniai raštai. – Mintis, 1992). Taigi – „niekas“ yra „būties“ ir 
„laisvės“ pagrindas! (Šioje vietoje atsiranda šioks toks są-
vokų „niekis“ ir „niekas“ neatitikimas, tačiau šio formato 
rašinyje tokia detalė, manau, neturi lemiamos reikšmės.)

Po G. Hegelio vertimų A. Šliogeris „prisipažino“ su-
gebėjęs giliau pagrįsti savąją „niekio“ teoriją – jis, pasi-
rodo, iš jo gavęs kažkokį impulsą. Originalusis filosofas 
sakosi supratęs, jog per visą žmonijos istoriją žmonės tik 
naikino viską aplink save ir veni kitus. O šio destruktyvu-
mo priežastį jis sieja su „niekiu“, kuris slypi žmoguje, to-
dėl jis ir „...naikina tam, kad nors kiek uždengtų tikrovės 
stoką, užkimštų žiojinčią jame Niekio skylę...“ (A. Šlioge-
ris, V. Gustas. Pokalbiai apie esmes. – Tyto alba, 2013) Tokia 
būtų viena (pirma, kurią noriu išskirti) „niekio“ versijų 
A. Šliogerio mąstyme – tai „niekis“ pačiame žmoguje.

Tačiau viename interviu jis vėl (kaip dažnai yra 
buvę) prasitaria abejodamas, net prieštaraudamas pa-

čiam sau: „...aš pats nežinau, kur rasti niekio vietą...“ ir 
kiek vėliau – „...dėl Niekio, teisybę sakant, šio klausimo 
ir dabar nesu išsprendęs...“ (ten pat) Kaip matome, G. 
Jankus nori būti šventesnis už popiežių: tikina žinąs ne 
tik, kas yra tas šliogeriškas „niekis“, o ir koks yra pats 
A. Šliogeris.

Kiek plačiau šią problemą filosofas mėgina aiškinti 
svariame dvitomyje Niekis ir esmas (Apostrofa, 2005). Štai 
kaip vienas žymus išeivijos lietuvių filosofas A. Mic-
kūnas tiksliai pastebi pagrindinę fundamentaliausio 
A. Šliogerio veikalo giją: „Šiame veikale prof. A. Šlioge-
ris atskleidžia nesėkmingas Vakarų filosofijos pastangas 
įveikti nuolatines Niekio (Nihil) apraiškas; jis eina toliau, 
negu tokie įžymūs mąstytojai kaip M. Heideggeris... Le-
vinas ir parodo, kaip rasti pozityvų pagrindą (! – T. N.), 
kurio niekaip negalėjo įžvelgti ankstesni filosofai...“

Kas Vakarų tekstuose (kultūroje?) yra „niekas“ ir 
„tuštuma“, Rytuose – „pilnatvė“ ir „prasmė“... Ypač tai 
akivaizdu japonų kultūroje (filosofijoje, dailėje, sodų 
formavimo mene). Netgi „budizmas teigia, kad už visų 
juslių, jausmų ir mąstymų, yra tuštybė, niekas... bet „nie-
kas“ sudaro vertę, kurioje dalykai turi savo pozicijas ir 
yra susiję...“

Bet dabar nusileiskime ant žemės – į lietuviškąją 
kasdienę aplinką...

Ne mažiau žinomas filosofas K. Stoškus aptinka ir 
įvardija, kas mus supa šiame pasaulyje – tai „inercinis 
nuobodulys... gryna beprasmybė ir niekas“ (K. Stoškus. 
Rezignacija, arba mirties filosofijos iššūkis modernybei. – Vil-
niaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011). O jau-
nesnės kartos filosofas G. Mažeikis paantrina: „...būtis ir 
niekis yra ne sąvokos, o neišvengiami, esminiai prasmin-
go ir baigtinio gyvenimo momentai...“  ( G. Mažeikis. Po 
pono ir tarno. – Kitos knygos, 2012). Atkreipkime dėmesį – 
„niekis“ (ar „niekas“) yra „prasmės“ atributas...

Prisiminkime kad ir Ch. Baudelaire“o „spliną“, 
J.- P. Sartre“o „šleikštulį“ ar A. Camus gyvenimo „absur-
dą“. Visur jaučiamas „niekio“ bei „tuštumos“ prieskonis.

Juk bet kuris kultūros laikotarpis turi įvairiausių 
„tuštumos“, „beprasmybės“, „niekio“ apraiškų. Kai ku-
rie šių potyrių įgaudavo netgi „privalomo“ kultūrinio 
ingrediento „statusą“ menininko ar rašytojo gyvenime... 
Šitaip „tuštuma“, „niekas“, „beprasmybė“, įaugę į visuo-
menės kultūrinę raišką, suteikia naujų aspektų pasaulio 
pažinimui.

Todėl šioje vietoje neiškęsiu nepacitavęs ištraukos 
iš Karin Johannisson studijos Melancholijos erdvės (Bal-
tos lankos, 2011): „...kiekvienas laikmetis turi jausmų ir 
nuotaikų paradigmas, tiksliau nei kitos apčiuopiančias 
tai, kas jaudina individą ar grupę. Jos veikia kaip tam 
tikros emocinės normų sistemos. Būdamos nematomos, 
tačiau visur esančios, jos virsta tapatybės dalimi, atstoja 
atokvėpio valandėles interpretuojant aplinkinį pasaulį. 
Jos tampa būdais suprasti patį save...“

Pasirodo, jog tas „niekas“ yra labai dviprasmiškas 
(daugiaprasmis?) dalykas, o filosofijos istorijoje – tai tie-
siog įvairiapusė (netgi paradoksali) patirtis. Todėl vien-
pusiškai ir lėkštokai kaltinti A. Šliogerį dėl šios sąvokos 
autorystės ir bandymo tuo „nuodyti“ visuomenę yra juo-
kingai atrodanti savotiška kultūrinė paranoja...
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B )  „ M A R K S I Z M A S “
Savo trumpo rašinio pradžioje G. Jankus dar rašo ka-
butes ir valdosi („mūsų laikų „marksisto“ A. Šliogerio 
filosofiniuose darbuose...“), bet vėliau jau „drebia“ be 
ceremonijų („tasai paretušuotas marksizmas-šliogeriz-
mas akivaizdus ir P. Venclovo romane...“). Skaityda-
mas P. Venclovo romaną, neradau jokio marksizmo, 
juo labiau „šliogeriško“, turinčio, pasak G. Jankaus, 
ypač juodą nihilistišką potekstę (juk Dievo nepripažini-
mas  P. Venclovo romane dar nelegetimuoja absoliutaus 
G. Jankaus nuosprendžio, kad A. Šliogeris (visiškai ne-
susijęs su romanu) yra socialistinio politinio-ideologinio 
bloko pakalikas).

O štai ką rašo pasaulyje žinomas krikščionybės bei 
marksizmo tyrėjas A. MacIntyre’as, be galo įžvalgus ir 
iš tiesų gilus akademiško pasaulio atstovas: „...marksiz-
mas išlieka iš tikrųjų vienintelis mūsų turimas projektas 
atkurti viltį, kaip visuomenės dorybę...“ (A. MacIntyre. 
Marksizmas ir krikščionybė. – DEMOS kritinės minties ins-
titutas, 2012)

Kažką panašiai yra suvokęs ir žinomas kultūros 
tyrėjas Leonidas Donskis, pripažindamas, jog „kaip at-
pirkimo ir pažemintųjų kolektyvinio išganymo paža-
das, marksizmas atrodo stulbinamai krikščioniškas...“ 
(L. Donskis. Neapykantos formos: įaudrinta vaizduotė mo-
derniojoje filosofijoje ir literatūroje. – Versus aureus, 2007)

Taip šie analitinio prado atstovai mąsto juk ne be 
pagrindo: juk krikščionybė „siūlo“ geresnį, teisingesnį 
gyvenimą tik po mirties, o marksizmas tai bandė pasiek-
ti dar žemiškajame gyvenime. Čia ir yra abiejų sistemų 
sąlyčio taškas. Be abejo – vien idėjos, teorijos lygmenyje, 
nes praktikoje (realybėje) šios idėjos, esminiai žmogiš-
ki siekiai, bendro gėrio siekimo metodai išsigimsta dėl 
žmogiškosios dvasios silpnumo, egoizmo ir puikybės. 
Ir tai nuolat grėsė žmonijai bet kurioje epochoje – geros 
idėjos, teorijos ir planai nuolat nukrypsta nuo pradinės 
(idealios) krypties – gyvenimo realybė viską suvulgari-
na! Teisingiau – pats žmogus sugadina. Ir istoriškai nieko 
čia naujo – pažvelkime į Lietuvos gyvenimą paskutiniais 
dešimtmečiais...

Tačiau grįžkime prie A. Šliogerio. Dar marksizmo 
apgulties metais jis susidomėjo egzistencializmu: skaitė 
S. Kierkegaard“o ir M. Heideggerio tekstus (kaip pats 
yra sakęs, jau tuomet turėjo „atsišvietęs“ kelias dešimtis 
tomų ir po kelis kartus išstudijavęs!); ir disertacijos tema 
juk buvo egzistencializmo filosofijos atstovai, jų mąsty-
mo išskleidimas – kur jau ten jo pasaulėžiūrinės sąsajos 
su marksizmu. Tikras absurdas įtarti jį keliaklupsčiau-
jant prieš sovietinius ideologinius stabus...

Pažvelkime, kas supo šį filosofą, kokios mintys 
sklandė už Vilniaus universiteto sienų tuomet, socia-
lizmo metais. O atmosfera filosofijos katedroje iš tiesų 
buvo išskirtinė – tikra mąstymo laisvės oazė! Ir sukūrė 
ją ne kas kitas, bet filosofas Eugenijus Meškauskas, se-
nosios kartos inteligentas. Jis „padarė tai, ko, turbūt, tuo 
laikmečiu nebūtų sugebėjęs padaryti ištisas filosofijos 
fakultetas... sugebėjo išauginti išties aukšto lygio filoso-
fų – tokių kaip A. Šliogeris, A. Sverdiolas, T. Sodeika, R. 
Pavilionis, E. Nekrašas...“ – reziumuoja L. Donskis (Va-
karų ir Lietuvos filosofijų santykių problemos // Metmenys, 

1995, Nr. 68), vienas įžvalgiausių, ypač moralių ir drąsiai 
ieškančių tiesos intelektualų. O pasak paties A. Šliogerio, 
jo kartos filosofai buvo gal net labiau nesuvaržyti ir ne-
saistomi jokių ideologinių mitų, o sykiu ir labiau laisvi 
nei bet kurio kito laikotarpio Lietuvos filosofai.

Kalbėdamas 1994 m. Santaros–Šviesos suvažiavime 
Lemonte, L. Donskis prisiminė prieš dvejus metus Vil-
niuje įvykusią A. Šliogerio paskaitą. Joje esą pastarasis 
kalbėjęs apie filosofijos katedros vedėją E. Meškauską, 
kuris „savo paskaitomis ir visa griaunančiu skepticiz-
mu... ištisą filosofų kartą apsaugojo nuo ideologinių 
prietarų“ (ten pat).

Ar dar gali būti svaresnių argumentų atmetant 
G. Jankaus kaltinimus A. Šliogeriui „marksizmu“?

Tuos dalykus (E. Meškausko sukurtą ypatingą 
atmosferą) patvirtina ir filosofas K. Stoškus savo raši-
nyje Meškausko fenomenas (Naujoji Romuva, 1998, Nr. 1): 
„... mąstymo laisve čia galėjo naudotis visi, jeigu tik paka-
ko potencijų“, „K. Marksas E. Meškausko mokykloje ne-
buvo dogma, o toks pat laisvai interpretuojamas autorius 
kaip ir visi kiti“. Pavadinęs E. Meškausko vadovaujamą 
katedrą „dvasine oaze“ totaliniame tų laikų ideologijos 
spaudime, K. Stoškus, mano galva, pateikia paskutinį, 
lemiamą argumentą G. Jankaus kaltinimų „byloje“ prieš 
A. Šliogerį...

Galėčiau pastiprinti tą įspūdį šiais L. Donskio žo-
džiais: „A. Šliogerio idėjos ir darbai bus suvaidinę bene 

K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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lemtingą vaidmenį galutinai pralaužiant ledus ir įteisi-
nant šiuolaikines Vakarų filosofijos studijas Lietuvoje.“ 
(Metmenys, 1995, Nr. 68) Ar galėtume įsivaizduoti dar 
geresnį laisvo mąstytojo apibūdinimą?

Pridursiu dar vieną bruožą filosofijos katedros ve-
dėjo portretui, suprantama, dar kartą pasinaudojęs filo-
sofo K. Stoškaus prisiminimais (kur rastume geresnį liu-
dininką, jei jis net 40 metų buvo greta savo mokytojo!): 
„...kritiškumu, racionalumu, moksliškumo išpažinimu, 
maištingumu E. Meškauskas buvo faustiškas, modernus 
vakarietis...“ (Naujoji Romuva, 1998, Nr. 1)

Apibendrinant visus šiuos pastebėjimus, akivaiz-
du, jog G. Jankus, švelniai kalbant, kliedi kaltindamas 
A. Šliogerį marksizmu.

C )  D I E V O  S A M P R ATA
Traktate Niekis ir Esmas A. Šliogeris pavadina Dievą 
„niekio apreiškimu“ ir sako, jog jis – „autentiškiausias 
niekio vardas...“ (tai būtų antroji filosofo A. Šliogerio 
„niekio“ versijų), suprantama, taip pritraukdamas ugnį į 
save. Už panašius išsišokimus filosofas ir anksčiau buvo 
kritikuojamas visuomenėje (dažniausiai visiškai ne filo-
sofijos specialistų), atseit jis – tikras nihilistas, bedievis, 
beveik išprotėjęs... Juo labiau, kad net ir po negailestingų 
išpuolių jis lyg tyčia, erzindamas, su savita, tik jam bū-
dinga ironija, meta: „...jeigu katalikai turi tiesioginį ryšį 
su Dievu, kuris jiems praneša savo dekretus... tai, rem-
damiesi Dievo valia, turi į Seimą atnešti Dievo  dekretą. 
Su jo parašu...“ (Dievas – tuštumos vardas // Atgimimas, 
2008, Nr. 20)

Po viso to, atrodytų, visiškai yra aiškus jo požiūris 
į krikščionišką pasaulėžiūrą ir tikėjimą iš esmės. Tačiau 
taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio... Jei pažvelgsime pla-
čiau, pamatysime visiškai kitą A. Šliogerio pusę (gal tik-
rąją, o ne agresyviai šokiruojančią): „...mano Dievas yra 
šio pasaulio Dievas... sulaukęs tiek metų, kiek turiu, aš 
esu debesų ir upelių žmogus; visi mano dievai... yra ten, 
laukuose ir giriose, kalvose ir debesyse. O jei kas mane 
vadina ateistu, tai jau ne mano bėda. Aš nesu joks ateis-
tas ir netgi nejuokaudamas vadinu tą Gyvosios Gamtos 
Galybę, kuri dovanoja absoliučiai viską, Senuoju Šeimi-
ninku – čia iš Faulknerio – arba Senuoju Sodininku...“ 
(Lietuviškosios paraštės. – Vilniaus Universitetas, 2011)

Suprantama – po tokių prisipažinimų A. Šliogerį 
„priskirčiau“ kokiai nors pagonių bendruomenės atmai-
nai... Iš tiesų – ar ne žmogiškiau, įdomiau ir prasmingiau 
yra pamažu ir vis plačiau studijuoti, lyginti, analizuoti 
vieno ar kito autoriaus mintis, teiginius ir tik po to pa-
teikti platesnei auditorijai nei galvą guldyti ekstremis-
tiniuose išsišokimuose degant kokia nors sunkiai nusa-
koma neapykanta, primygtinai siekiant priklijuoti kokią 
nors  neigiamą „etiketę“.

Tačiau paklausykime, ką kalba savose srityse ypač 
kompetentingi žmonės. Ir kaip turėtume reaguoti į jų 
mintis, taikydami G. Jankaus „metodą“?

Štai ką yra šnekėjusi neseniai išėjusi žinoma rašy-
toja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė: „...kartais gali būti 
priimtinesnė religija be Dievo. Man – taip pat.“ (Tikėti ir 
rašyti: 21 šiuolaikinis lietuvių rašytojas apie tikėjimą, kūrybą 
ir save. – Aidai, 2002) Čia rašytoja kalba apie budizmą, 

kuris (o siaube!) neturi Dievo... Tai lyg kokia savitaiga, 
individualaus tobulėjimo, dvasios psichotreningas, o ne 
religija... Ir nieko tokio – visuomenė jos, kiek prisimenu, 
nevedė ant ešafoto, o atvirkščiai – žavėjosi...

Savotiškai netikėtas muzikanto ir kompozitoriaus, 
viso mūsų gyvenamojo meto rusų kultūros dvasinio 
etalono Boriso Grebenščikovo paradoksalus atradimas: 
„... buvau Indijoje ir lankiausi pas vieną puikų sikhų tra-
dicijos Mokytoją. Jis man pasakė pritrenkiančią frazę: re-
ligija egzistuoja tiems žmonėms, kurie nemoka mylėti...“ 
(J. Ivanauskaitė. Švelnūs tardymai. – Tyto alba, 2005)  Šioje 
vietoje G. Jankus turėtų patirti infarktą...

O štai kaip netikėtai į krikščionišką Dievą sureaguo-
ja visiems žinoma aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė: 
„...įsijungiu radiją – žvalus optimistinis kunigo balsas 
kalba apie Meilę. Bendrystę. Žmogus sukurtas džiaugs-
mui. Džiaugsmui?! Kaip erzina kartais tie dešimtis kartų 
per dieną (kalbu apie Marijos radiją) kartojami žodžiai: 
meilė, šeima, džiaugsmas, Dievas arti, va, tik pašauk, ir 
Jis su tavim, Dievas – tai meilė. Gyvenimas – Dievo Do-
vana! Negaliu girdėti. Išjungiu. Gyvenimas yra Kančia! 
Nustokit meluoti. Kančia...“ (D. Kazragytė. Ramybės ne-
rimas. – Tyto alba, 2010) Tai tikrai nėra tikėjimo palaimos 
supratimas ar koks tikėjimo pomirtiniu gyvenimu liudi-
jimas. Aktorė sakosi yra kupina „pykčio net ant paties 
Dievo: kodėl padarei viską taip, kad reikia kankintis?“ 
(ten pat).

Ir ką dabar turėtume daryti? Ir toliau visus rūšiuo-
ti kaip tuos produktus – vieni tinka vartoti, o kiti – ne... 
Atseit tik krikščioniškos malonės paliesti, tūnantys am-
žinoje palaimoje ir džiaugsme asmenys yra pažangūs, o 
visi kitaip mąstantys apie pasaulį – beveik nusikaltėliai, 
pavojingi visuomenei... Ar ne juokinga tokia G. Jankaus 
selekcija? Ir kodėl privalome kokio nors veikėjo žmogiš-
kąją ir kūrybiškąją vertę matuoti pagal jo priklausomybę 
kokiai nors konfesijai, religingumo laipsnį kaip vienintelį 
ir teisingą Dievo paveikslo įsivaizdavimą? Juk žmogaus 
vertybinį užsiangažavimą rodo jo darbai ir elgesys rea-
lybėje. Arba yra žmogiškumas, arba jo nėra. Ir visiškai 
nėra svarbus jo perskaitytų knygų skaičius, sukurtų teo-
rijų pripažinimas, kokių nors interpretacijų skaičius ar 
turimų diplomų prestižas.

Štai evangelistų teologas Holgeris Lahayne“as in-
ternetinių rašinių cikle Klaidinantis Sokratas (2008 07 22), 
taip pat kaip ir G. Jankus, bando „išdėti į šuns dienas“ 
A. Šliogerio mąstymą (terminus, tam tikrus teiginius, 
pasisakymus). Bet tai jis atlieka, suprantama, tik iš savo 
pozicijos – siauros teologijos mokslo „varpinės“, įtikėjęs, 
kad tik jo Tiesa – vienintelė, neapskundžiama ir priva-
loma, apimtas euforijos dėl tos tiesos totalumo. Jis žvel-
gia tik iš fanatiškai tikinčiojo vienos pasaulio matymo 
versijos bokšto. Bet juk tikėjimas – tai kartu ir laisvė, ir 
rizika be jokių garantijų, tai proto išsižadėjimas ir šuolis 
į bedugnę. Tad kodėl kitaip mąstantys yra klaidatikiai, 
kuriuos prievarta reikia „atvesti į protą“? Ar negali būti 
atvirkščiai?..

Visa laimė, jog minėto teologo sieloje dar sukrebžda 
žmogiškumo ir loginio (sveiko?) proto dalelė: „Šliogeris 
taip pat ir ne toks ateistas, kaip senojo stiliaus komu-
nistai (ar fašistai), norėję religiją sunaikinti iš pagrindų. 
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Šliogeriui religija netrukdo, gali sau egzistuoti ir net būti 
naudinga.“

O ką sako Bažnyčia? Dar II Vatikano susirinkimas 
(1962–1965) logiškai pagrindė Dialogo svarbą ir suteikė 
jam struktūrą. Bažnyčia aiškiai pripažino, kad įprastas 
krikščionybės privilegijuotumas, išskiriantis ją iš kitų 
religijų, gali turėti ir neigiamų pasekmių. Po šios kons-
tatacijos jau praėjo 50 metų... O kas pasikeitė?

Be abejo, tiesos monopolio pasigrobimas ir kitų kva-
lifikavimas protiškai nepilnaverčiais – tokia bendruome-
nių ar katalikiškų institucijų laikysena dabar, XXI amžiu-
je, atrodo kraupiai, kaip fašizmo ar stalinizmo doktrinų 
aidas. Tačiau nereikia stebėtis – visa žmonijos istorija 
patvirtina tai, jog žmogaus prigimtis yra tokia pat per 
amžius: išnaudoti kitą, save aukštinti, o kitą – žeminti... 
Ir nieko  čia radikaliai nepakeisi...

Tačiau bandykime sugrįžti į svarstymų kelią.
Kai ramiai ir be fanatizmo atsisukame į žmogiškosios 

egzistencijos dviprasmiškumą, pastebime daug visiškai 
natūralaus nerimo, sutrikimo, neaiškumo, tuštumos... 
Todėl, mano galva, P. Venclovas turi teisę rašyti tai, ką 
galvoja, ką patyrė ir taip, kaip supranta – turi visišką teisę 
į personažo galvą sukišti bet kokios (ar net jokios!) religi-
nės konfesijos ar filosofinės sistemos sampratą apie gyve-
nimą, žmogų ir pasaulį. Ir dėl to visiškai nereikėtų kaltinti 
su romano idėjomis nesusijusio A. Šliogerio – jo minčių, 
sąvokų, terminų, paties mąstymo specifikos. Geriau ver-
tėtų rimtai pastudijuoti šio filosofo kūrybą – tuomet gal 
ir atsivertų platesnis ir tikras supratimas.

Arba – štai dar vienas  žmogiškojo buvimo žemėje 
suvokimo pavyzdys. Rašydama apie A. Camus, filosofė 
J. Baranova lyg ir sutinka, kad „jeigu nori eiti iki galo 
ir be iliuzijų suvokti tiesą apie save ir pasaulį, žmogus 
neišvengiamai susiduria su to pasaulio absurdiškumu“, 
o paskui retoriškai ir radikaliai egzistenciškai klausia: 
„... ar pats pasiryžimas nepasiduoti ir surasti prasmę be-
prasmybėje nėra didžiausias egzistencinis tikrumas, kurį 
teigia pats žmogus? Vilties ir ateities neturėjimas – tai 
aukščiausias galimas sąmoningumas. Jis sugrąžina pras-
mę...“ (J. Baranova. Meditacijos: tekstai ir vaizdai. – Tyto 
alba, 2005) Štai kaip mąsto filosofijos profesorė, moteris, 
savo akiratyje stojiškai išlaikanti ir derinanti protą, logi-
ką, įvairius tekstus, teorijas ir... kasdienę realią egzisten-
ciją. Ir kodėl nesuradę jos žodžiuose nei Apvaizdos, nei 
Atpirkimo, nei tikėjimo išpažinimo, turėtume priskirti ją 
A. Šliogerio „gaujai“ ar apšaukti „marksiste“?

Galima būtų dar ir dar cituoti vieną įdomiausių 
Lietuvos mąstytojų, bandyti suprasti, ką jis kalba apie 
tikėjimą ir Dievą. Tačiau išvada viena – A. Šliogeris nėra 
bedvasis, nemoralus, viską neigiantis, niekuo netikintis 
pilietis. Atvirkščiai – tai vienas įžvalgiausių ir drąsiausių 
intelektualų, nepaperkamas tiesos ieškotojas.

Baigdamas samprotavimus apie tikėjimą, pacituosiu 
E. O. Wilsoną, Pelegrino universiteto profesorių, kuris 
yra laikomas bioįvairovės ir sociobiologijos tėvu: „Reli-
gija skaldo, mokslas vienija. Ypač religinės dogmos didi-
na pasaulinį konfliktą, o mokslu pagrįstas humanizmas 
siūlo vienintelį patikimą kelią šiam žalingam poveikiui 
silpninti. Kaip atsirado tokia skaldanti žmogaus prigim-
ties jėga? Atsakymas yra tas, kad beveik visą pamatinę, 

genetinę žmonijos istoriją religinis tikėjimas teikė pra-
našumą. Jis vienijo genties narius per žūtbūtines kovas 
su kitomis gentimis, drąsino tikinčiuosius suteikdamas 
pranašumo pojūtį. <...> Tas konkurencinis pranašumas, 
kurį teikė mitų kūrimas ir religinis užsidegimas, kaip nu-
sprendė daugelis biologų, evoliucijos metu padėjo plisti 
genams, kurie nulemia polinkį išmokti šių psichologinių 
procesų. Smegenys yra užprogramuotos priimti kokią 
nors religingumo formą...“ Ir toliau – „...sutrikimas, iš-
reikštas neapykanta... neišnyko nepaisant aiškaus mito-
logijų, grindžiančių tradicinę religiją, absurdiškumo...“ 
(Po teroro: skatinant dialogą tarp civilizacijų. – Dialogo kul-
tūros institutas, 2007)

Mano tikėjimas teisingas, o kitų – ne. Tikintis žmo-
gus teisingas, o netikintis – nenormalus, nukrypęs nuo 
normos, pažeistas, netikras... – ar tai nėra tautiškojo-
krikščioniškojo fanatizmo, peraugančio į dvasinį terorą 
apraiška? Su tokiu mąstymu mums dar labai toli iki Kito 
gerbimo, tolerancijos ir susikalbėjimo. O ką jau kalbėti 
apie kokią nors veiklą dėl bendro gėrio savo aplinkoje, 
juo labiau pasaulyje...

Bet, vis dėlto, 

K A S  I Š  T I E S Ų  Y R A  TA S  Š L I O G E R I S ,
kurio daug kas bijo, kuriam daug kas pavydi, šalinasi ar 
tiesiog puola niekinti?

Prisipažinkime – kiekvienas žmogus, jeigu jis yra są-
žiningas prieš save, yra savo veiklos fanatikas – jis dirba 
su aistra ir iš širdies. Toks yra filosofas A. Šliogeris, kurį 
suprasti nėra lengva, net jei seki (ne tik skaitai, bet ir 
studijuoji) jo kūrybą ne vieną dešimtmetį. Filosofė, viena 
įžvalgiausių intelektualių J. Baranova pastebi (įspėja?), 
jog „Šliogerio talentą visų pirma aptinki skaitydamas 
parašytą tekstą, o ne klausydamas jo viešų improviza-
cijų“ (Meditacijos: tekstai ir vaizdai). Apie tai užsimena ir 
L. Donskis: „Iškilus lietuvių mąstytojas Arvydas Šlioge-
ris kartas nuo karto leidžiasi išprovokuojamas ir įmeta-
mas ne į savo kalbą. Dalindamas provokatyvius ir nere-
tai stipriai perdėtų vertinimų kupinus interviu, Šliogeris 
dalyvauja ne savo kalboje. Jo tikroji kalba – visiškai kita. 
Interviu, polemikos, viešos patirties verbalizacija – ne jo 
sfera.“ (Arvydas Šliogeris tarp provokacijos ir tylos // http://
www.donskis.lt/a/lt/13/1_/2171)

Iš tiesų, juk tekstai visuomet yra suręsti kaip išbaig-
ti filosofiniai etiudai, kaip aforistiškai nušlifuotų frazių 
konstruktai, todėl – kad ir metaforiniai, kupini giliausių 
teorinių išprotavimų – jie yra visiškai suprantami, nes 
fantastiškai vientisi savo minčių eiga. Kalbėdamas on 
line, šis savitas mąstytojas visiškai nepaiso viešai „pri-
imtų“ nuomonių, „įsigalėjusių“ mąstymo dogmų ar ma-
dingų „srovių“, sako tik tai, ką pats išmąstęs ir supratęs, 
dažnai drąsiai improvizuoja, todėl, suprantama, sukelia 
labai karštų reakcijų: storžieviškų įžeidimų, kategoriško 
pasmerkimo ar prasčiokiškų pasityčiojimų.

Kita galima tokios priešiškos reakcijos priežastis 
yra tai, kad A. Šliogeris nori būti autentiškas kone iki 
dvasinio ekshibicionizmo. Jis tiesiog kankinasi: „...kaip 
žengti savo žingsnį, kaip tarti savo žodį, kaip palytėti 
savo laiką, kaip regėti savo akimis?“ (A. Šliogeris. Post 
scriptum.  – Regnum, 1992)
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Pripažindami A. Šliogerio talentą, kaip sako L. Dons-
kis, „mes nerandame tinkamos kalbos jam nusakyti, jį pa-
togiai apgyvendinti mūsų kultūros egzistencijos namuo-
se, pagaliau jį įvardinti...“ (...tarp provokacijos ir tylos). Juk 
unikalus ir neįprastai originalus savo įžvalgomis mąs-
tytojas viešojoje erdvėje „automatiškai“ atsiduria „ana-
pus“ priimtų, pripažintų, nurodytų, aprobuotų mąsty-
mo schemų. Todėl L. Donskis, matąs ne tik savo gimtos 
šalies, bet ir europinį kontekstą, reziumuoja: „...nedidelė 
šalis paprastai nesuranda adekvačios kalbos... dideliam 
savo mąstytojui įvertinti...“ (ten pat)

Nepaisant visų perversiškų (?) A. Šliogerio „išpuo-
lių“, J. Baranova vis dėlto „gina“ šio filosofo teisę turė-
ti būtent tokią asmeninę poziciją (kad ir kokia kartais 
keista, nelogiška, erzinanti ji galėtų atrodyti kitiems): 
„...talentas yra drąsa... Ji persmelkia viską, ką jis rašo ir 
daro. Kita vertus, ta tiesa kartais ima erzinti, šokiruoti... 
Talentas turi teisę kalbėti tai, kas jam šauna į galvą ir ši-
taip džiuginti aplinkinį pasaulį savo netikėtumu. Kitaip 
viskas eis tik nuobodyn ir nykyn...“ (Meditacijos: tekstai 
ir vaizdai)

Tačiau juk (ne tik filosofijoje) koks nors realaus pa-
saulio įvykis niekada nebus adekvačiai rekonstruotas 
(konstatuotas) teksto audinyje. Tai visuomet yra teorinis 
darinys (sukurtas sąmonės naudojant sąvokas) apie tą 
įvykį, reiškinį. Todėl visos sąvokos yra tarsi metaforos, 
kaip sako pats A. Šliogeris, o J. Baranova dar priduria: 
„...filosofas – tai kūrėjas, kuris sugalvoja naujus žodžius 
tam, kad galėtų papasakoti savus mitus. Niekam nežino-
mus ir negirdėtus...“ (ten pat) Visos „teorijos“ ir „termi-
nijos“ yra tik paties autoriaus minčių vizija apie realybę, 
ir tiek, nes „jis kalbasi tik pats su savimi. Pasakoja tam, 
kad papasakojęs galėtų sau ir kitiems pasakyti: sukūriau 
tik dar vieną mitą, tik dar vieną iliuziją“ (ten pat).

Autentiškai besistebintis gamta, mokantis ja grožė-
tis, jautriai reaguojantis į civilizacijos nuosmukį, bandan-
tis perspėti mus dėl to, moraliai žvelgiantis aplink save. 
Iš tiesų – unikalus giedras žvilgsnis, skaidrus matymas, 
poetiškai metaforiškas mąstymas – visa tai spindi iš pa-
ties filosofo A. Šliogerio ir jo tekstų. „...labai ilgai reikia 
klausyti, ką Šliogeris kalba, rašo ir daro, kad išgirstum jo 
ilgesį ir atsakomybę, tuos jausmus, kuriuos galima pava-
dinti meile.“ (ten pat) Tai pastebi moteris, filosofė, viena 
autentiškiausiai (moraliai – žmogiškai – eseistiškai) ra-
šančių asmenybių Lietuvoje. Reikia daug pastangų, no-
rint pasiekti bet kokio filosofinio teksto prasmių gelmes...

Štai knygoje Lietuviškosios paraštės galima rasti vie-
tų, kur A. Šliogerio siela atsiveria neįtikėtinai natūralia 
meile, nuostaba, pasigėrėjimu ir rūpesčiu dėl žemės ir 
žmonijos apskritai: „...turi įsipareigoti ne tik kitam žmo-
gui... turi įsipareigoti ir gyvuliams, ir paukščiams, ir me-
džiams, ir grybams, ir žolynams, upeliams ir kalvoms...“ 
Arba kitoje vietoje: „...o man žemė yra viskas. Tėviškės, 
tėvynės žemė, peizažas man yra savotiškas absoliutas...“ 
Kur bepažvelgtum – visur A. Šliogerio mąstymas vi-
suomet orientuotas pirmyn, į pažinimo gelmes, į meilę 
savam kraštui. Ir visas jo gyvenimas – tai nuolatinis ar-
tėjimas prie tikrosios daiktų ir pasaulio esmės! Be abejo, 
tikint (galbūt tik giliai širdyje) pozityviomis žmogaus 
intencijomis... Ir toks „naujų, alternatyvių simbolių pa-

saulių įvardijimas, kūrimas, pripažinimas dažniausiai 
reikalauja ne tik entuziazmo, estetinio atvirumo nauju-
mui, avantiūrizmo ir gebėjimo kūrybingai klysti, bet ir 
išdavystės, atsisakymo, kritikos, aukos...“ – teigia filoso-
fas G. Mažeikis (Po pono ir tarno).

Itin įdomu, kad savo solidžioje monografijoje Ekolo-
ginė etika: ištakos ir dabartis (Vilniaus universiteto leidyk-
la, 2002) Česlovas Kalenda, apžvelgdamas pasaulinių 
religijų mokymus apie gyvybę, jos saugojimą ir Lietuvos 
mąstytojų požiūrį į problemą, ekologiškiausio lietuvių 
filosofo vardą suteikia... būtent Arvydui Šliogeriui!

Ir dar vienas įdomus pastebėjimas (iš L. Donskio ra-
šinio Arvydas Šliogeris tarp provokacijos ir tylos): „Trumpu-
tis siužetas apie tai, kaip į Arvydą Šliogerį reaguoja iški-
lūs kolegos svetur. Garsus amerikiečių filosofas Robertas 
Ginsbergas (pridursiu, kad artimas mano draugas) prieš 
metus gavo iš manęs dovanų A. Šliogerio knygą Niekio 
vardai, išverstą į anglų kalbą ir išleistą Nyderlandų akade-
minėje leidykloje Rodopi. Man buvo įdomi jo nuomonė... 
<...> ...Ginsbergas buvo beveik perskaitęs knygą, prisirašęs 
pieštuku šimtus pastabų ir puikiai nusiteikęs. Anot jo, Ar-
vydas Šliogeris – aukščiausio lygio mąstytojas, savo kal-
ba ir dvasia artimas įdomiausiems prancūzų filosofams.“

Ar vis dar atrodo, kad filosofas A. Šliogeris yra koks 
„baubas“, nuo kurio reikia saugoti jaunąją kartą, kuris 
savo „niekiu“, „nihilizmu“, „tamsa“ gali užkrėsti dau-
gybę padorių žmonių; ar koks užsislaptinęs agentas – 
materialistas iki pašaknų ir totalus marksistas, bedievis, 
kuriam nieko nėra švento?..

A P I E  I N T E L E K T UA L U S ,  R A Š Y M Ą  B E I 
T O L E R A N C I J Ą
Gal G. Jankaus priešprieša A. Šliogeriui yra paaiškinama 
tuo, jog teatro kritikas atstovauja kolektyvinei mąstymo 
sistemai (teologiniam reglamentui), o filosofas yra tota-
liai individualaus mąstymo atstovas? Kitaip sakant, čia 
susiduria vieno (!) individo pasaulėvaizdžio ir kolekty-
vinės (tūkstantmečiais kultivuotos) sąmonės požiūriai.

Psichologiškai žiūrint, stiprus tikėjimas „anapusy-
be“ (apvaizda, malone) iš tiesų realiai gali padėti ištverti 
šį gyvenimą, surasti jame prasmę ir tikslus. Netgi paaiš-
kinti viso pasaulio sandarą. Ir tai yra per amžius die-
giamas, iš kartos į kartą perduodamas tarsi savotiškas 
kolektyvinės savisaugos mechanizmas. O individualus, 
skirtingas nuo įprasto, požiūris yra itin drąsus, radika-
lus, daugeliu atvejų skeptiškas ir netgi priešingas kolek-
tyviniam. Tokiu atveju „užuovėjos“ nuo pasaulio grės-
mių yra kur kas mažiau.

Tikroji tolerancija, manau, yra ne tik paprastas Kito 
gerbimas, išklausymas, bet ir bandymas įsijausti į jo 
„kailį“, siekis suprasti, kodėl jis pasirinko kitokį nei tavo 
požiūrį. O juk pastebime, kad per paskutinį dešimtmetį 
viešoje TV erdvėje nebeliko normalių profesionalių pole-
minių laidų. Analitines politikos, ekonomikos laidas jau 
seniai išstūmė šamanų, ekstrasensų, astrologų ir netgi ra-
ganų pasirodymai. Jų žodis tapo lemiamu, ekspertiniu... 
Ar ne iš čia ir tas beatodairiškas noras greitai (atsainiai, 
neatsakingai, net išsityčiojant) įpiršti savo tiesą, neturint 
nei išsamaus išsilavinimo, nei profesionalaus išmanymo 
tų dalykų, apie kuriuos kalbama?
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Pats A. Šliogeris, vertindamas šiuolaikinę viešosios 
minties situaciją, sako, kad dabartiniam „fanatikui dia-
logas tikrai nereikalingas, nes jis visada ir viską žino: 
jis žino tiesą, kurią padiktavo Dievas, Absoliuti Dvasia, 
Elektronas, Kvarkas arba Rinka“, o „jeigu kitas sako ki-
taip, jis yra eretikas ir turi būti sunaikintas...“ (Pokalbiai 
apie esmes)

Dažnos fanatizmo apraiškos bet kurioje srityje (poli-
tika, dailė, literatūra, religija, mityba, sportas etc.) mane 
paprastai stebina, juokina, bet kartu ir kiek gąsdina. Nes 
taip ima reikštis diktatūrinės tendencijos. Ypač – medi-
jose. Taip pasidaro galima ir manipuliacija piliečiais. Ir 
todėl kitaip – blaiviai ir logiškai (analitiškai) – mąstantys 
žmonės yra nepaklausūs. Tad jie tiesiog negerbiami, pa-
šiepiami, vulgariai niekinami, nes nepripažįsta tam tikrų 
grupių ar klanų aprobuotų  mąstymo klišių ir „tiesų“...

Panašiai apie fanatiškai mąstančių žmonių savimo-
nę seniau yra kalbėjęs įžvalgus kultūrologas Gintaras 
Beresnevičius: „...visi kiti yra barbarai arba idiotai, todėl 
triuškintini visomis įmanomomis priemonėmis... jie už-
programuoti elgtis agresyviai kitokiomis mitologijomis 
besiremiančių darinių atžvilgiu... taip kultūriniame-po-
litiniame fronte kyla visų karas prieš visus, kur teisieji 
triuškina neteisiuosius... bara už galvojimą ne taip... Re-
zultatas savitas: atskiras mitologijas, atskiras preceden-
tų aibes išpažįstantys asmenys nuolat jaučiasi teisūs... O 
kiekviena daugiareikšmiškumo ir daugiasluoksnio pa-
saulio apraiška jiems tampa vieta agresijai.“ (G. Beres-
nevičius. Ant laiko ašmenų. – Aidai, 2002)

Tokius žmones pastebi ir L. Donskis, labai taikliai, 
lyg koks psichologas, įvardydamas tas jų destruktyvaus 
elgesio kultūrinėje erdvėje priežastis: „...už susireikšmi-
nimo ir kitų žeminimo arba žiauraus ir brutalaus žodyno 
slypi jų pačių vienišumo ir išnykimo baimė“; arba – kito-
je vietoje: „...perdėta kritika dažnai tėra gebėjimas misti 
svetimu talentu, save įstengiant paversti dėmesio objek-
tu tik tada, kai neigi didesnį už save...“ (L. Donskis. Pa-
ralelinės tikrovės: aforizmai, įžvalgos ir mažosios europietiškos 
istorijos. – Versus aureus, 2013)

Tai yra simptomiška ne tik politinio, socialinio, bet 
ir kultūrinio lauko visumos struktūrai. Ir tai nėra kažkas 
naujo – taip buvo visuomet: save – kelti aukštyn, o kitą – 
žeminti ir išnaudoti; ieškoti tik naudos, viską grobti sau, 
o kitus – kompromituoti... Tokia yra gamtinė, genetinė 
žmogaus prigimtis, programa – ir nieko čia nepadarysi.

*

Kažkodėl baigiant šį rašinį įsėlina abejonė – o gal čia ne 
tas Jankus, kuris teatro kritikas, rašytojas? O tuomet – ko 
aš čia tiek „vargau“?

Bet, šiaip ar taip – nors pats sau pasiaiškinau dar 
kartą, kas per fenomenas yra tas Arvydas Šliogeris su 
savo terminologija, teorijom ir aštriais pasisakymais... Ir 
to pakanka.

Ir dar kartą įsitikinau, jog prieš ką nors drastiškai 
(pasidavus pirmoms emocijoms) puolant reikėtų pagal-
voti, pasvarstyti, pastudijuoti tą dalyką, apie kurį nori-
si nekantriai, gal net labai kategoriškai ir negailestingai 
kalbėti; bandyti jautriau priartėti prie teksto, prie paties 
autoriaus galvojimo... Ir tik tuomet labai atsargiai reikš-
ti savo verdiktą kuriuo nors klausimu – mintys turi su-
bręsti...

Kaip sakė išmintingasis Jonas Mekas: „Norim viską 
kontroliuot, bet turėtų būti dabar panašiai kaip vaikui 
gimstant... Ateina laikas gimti ir viskas, kuo mes galim 
padėt – yra tik padėt gimt. Padėt, bet ne kontroliuot. 
Padėt tą momentą, kai kas nors ateina į pasaulį... ne tik 
vaikai, bet ir idėjos, ir viskas į pasaulį ateina savo laiku 
ir savaime. Mes turim be jokios jėgos, lengvai, lengvai, 
beveik šilkiniais pirštais – padėt! Tik padėt gimt visa 
kam.“ (J. Mekas. Laiškai iš niekur, 1997)

Pridurčiau dar vieno protingo žmogaus (kurį visuo-
met turiu savo galvoje, ką bemąstyčiau ar berašyčiau, 
kaip švyturį ar kompasą), buvusio Čekijos prezidento 
Václavo Havelo mintį: „Rašytojai ir apskritai intelektua-
lai gali, o galiausiai netgi privalo atlikti savo vaidmenį, 
nes jie yra būtent tie žmonės, kurių profesija, ne, kurių 
pašaukimas reikalauja daug intensyviau apčiuopti vi-
suotines reiškinių sąsajas, jausti bendrą atsakomybę už 
pasaulį ir viešai išreikšti šią savo vidinę patirtį“, ir taip 
yra todėl, pabrėžia puikus intelektualas, kad „jie nesi-
tapatina su jokia ideologija, o su žmogiškąja esybe, jos 
orumu ir perspektyvomis...“ (V. Havel. Vilties erdvė – Lie-
tuvos ir Čekijos draugija, 1997 )

Taip suprantu mąstantį ir rašantį pilietį, žmogų hu-
manistą.

O jei kas to nesiekia ir taip negyvena, tai yra tik 
šiaip – praeivis. Praeinantis prošal minties, teksto, pras-
mės, tiesos, gal net savo gyvenimo esmės, nors dažnai ir 
įsivaizduoja esąs nepajudinamas monumentas...
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Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje paminėtos Australijoje gyvenančios ir Lie-
tuvoje kasmet apsilankančios poetės ir vertėjos 

Lidijos Šimkutės 75-osios gimimo metinės. Eilėraščius 
pradėjusi rašyti gimtąja kalba (pirmą kartą išspausdinta 
Metmenyse, 1977, Nr. 33) save tarsi pasmerkė kūrybinei 
vienatvei anglakalbiame pasaulyje. Ir prie anglų kalbos 
perėjo gal ne tiek vidinio balso verčiama, kiek susiklos-
čius aplinkybėms. Kūrybinis kraitis solidus: pirmi du 
poezijos rinkiniai Antrasis ilgesys (1978) ir Prisiminimų 
inkarai (1982) lietuvių kalba išleisti JAV, trečiasis – Vėjas 
ir Šaknys 1991 m. Lietuvoje. Vienas rinkinys išleistas an-
glų kalba, penki lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną lie-
tuvių ir vokiečių bei lietuvių ir lenkų kalbomis ir keturi 
dvikalbiai užsienio kalbomis (vokiečių ir anglų bei du 
rinkiniai japonų ir anglų kalbomis). Iš viso 13 knygų. Kū-
ryba išversta į 16 užsienio kalbų, publikuota žurnaluose 
ir antologijose. Išvertė australų ir kitų tautų poezijos ir 
prozos į lietuvių kalbą, taip pat lietuvių poezijos į anglų 
kalbą. Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 2004 m., Pietų 
Australijos rašytojų centro narė nuo 1992-ųjų.

PAU Z Ė S E  AT S I S K L E I D Ž I A  G E L M Ė
M. Mažvydo bibliotekos paskelbtame renginio anon-
se pateikta Tomo Venclovos ištrauka iš poetės rinkinio 
Kažkas pasakyta įvado: „Lidija Šimkutė – ypatingas atve-
jis mūsų literatūroje. ...ji gyvuoja ne tik erdvėje tarp že-
mynų, bet ir erdvėje tarp kalbų: jos teksto pilnatvė atsi-
skleidžia tik abiejų variantų sankirtoje... Šimkutei artima 
orientalinė tradicija, kada žodis beveik „nuplaunamas“, 
susilieja su gestu, šokio judesiu, ritualo akimirka. Eilės 
turi pavirsti nelyginant Kyoto sodu, kuriame tėra akme-
nys ir smėlio ratilai aplink juos, užuominomis ir nutylė-
jimais kalbantys apie kažką esmingiausio, ligi galo ne-
suvokiamo ir neišsakomo.“

Poetė nustebo, kad per atostogų įkarštį į M. Maž-
vydo bibliotekos muzikos salę susirinko tiek daug po-
ezijos gerbėjų. Atėjusius savo kūrybos fortepijonine 
muzika pasitiko jauna kompozitorė Raminta Naujany-
tė-Bjelle. Kaip toliau paaiškėjo, savo kuriamai chorinei 
kompozicijai ji ieškojo tinkamų eilių, ir ne itin sėkmin-
gai. Kol atsitiktinai neaptiko L. Šimkutės eilėraščių 
knygos. Apie autorę nieko nebuvo girdėjusi, bet iškart 
suprato, kad rado, ko ieškojo. Nutarė susirasti ligi tol 

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

Visą mums duotą laiką – 
harmonijos paieškose
Poezijos sala tarp Australijos ir Žemaitijos

negirdėtą Lidiją, gauti leidimą jos eiles panaudoti kom-
pozicijai Surasti Mėnulį. Australija ne kliūtis ryšiui už-
megzti, per Autorių teisių asociaciją pavyko L. Šimkutę 
susirasti. Atrinko keturis poetės eilėraščius iš rinkinio 
Kažkas pasakyta, pritaikė mišriam chorui ir Cosmo gon-
gui. Šis kūrinys Jaunųjų kompozitorių konkurse Vox ju-
ventutis pelnė antrą vietą ir choro simpatijų prizą. Poetei 
2014 m. atvykus į Lietuvą, susipažino, užsimezgė drau-
gystė. Renginyje Raminta džiaugėsi patirtu artumu, 
nepaisant 50 metų skirtumo. Poezijos skaitymų pauzes 
Raminta papildė išraiškingu dainavimu, derėjusiu prie 
bendros vakaro nuotaikos.

Renginį praturtino rodomos L. Šimkutės sukurtų 
mandalų piešinių skaidrės. Jos neįkyriai kvietė į visa, 
kas mus supa, žvelgti iš amžinybės perspektyvos. Dr. 
Imelda Vedrickaitė, siūlanti išleisti šių mandalų ir poe-
tės eilėraščių albumą, pastebi, kad „Šimkutės mandalų 
piešiniai gali tapti jos kai kurių hermetinių eilių pers-
kaitymo kodu, tiksliau – jos poezijos kairotinio laiko vi-
zualia paralele. Biografinis-istorinis laikas, stiprėjantis 
vėlyvuosiuose Šimkutės eilėraščiuose, nublanksta prieš 
susijungimo su Amžinybės laiku. Šis neapčiuopiamas 
ilgesio laikas pasireiškia simbolinėmis, kartais emble-
minėmis formomis. Tiek Šimkutės eilėraščiuose, tiek ir 
piešiniuose susiduriame su abstrakcijos skaitymo laiku, 
skirtu artėti prie Absoliutaus.“
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Mandalas ir dalį savo archyvo – poezijos rinkinius ir 
į kitas kalbas išverstas knygas, kultūros ir literatūrinius 
žurnalus, nuotraukas, renginių afišas, susirašinėjimus 
su poetais, rašytojais ir kitais asmenimis, jai užrašytas 
knygas ir skirtus dailininkų ekslibrisus – L. Šimkutė nuo 
2008 m. perleisdavo Nacionalinei M. Mažvydo biblio-
tekai. Deja, gavusi neprofesionaliai pateiktą medžiagos 
sąrašą, nesiryžo atiduoti bibliotekai didžiausio likusių 
dokumentų pluošto. Šią medžiagą įteikė Literatūros ir 
meno archyvui. Poetė tikisi, kad viskas bus sutvarky-
ta ir netrukus pasirodys internete. Bus gera paspirtis 
tiems, kurie tyrinės poetės kūrybą, o kad taip bus, ne-
tenka abejoti. Beje, savo sukurtus ekslibrisus jai skyrė 
net 17 dailininkų, tarp jų Stasys Eidrigevičius, Antanas 
Kmieliauskas, Mikalojus Povilas Vilutis, Stasė Medytė, o 
Vincas Kisarauskas, Gražina Didelytė ir Klemensas Kup-
riūnas – net ne po vieną kūrinį.

Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos kate-
dros profesorė, Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji 
mokslo darbuotoja Dalia Kuizinienė priminė, kad dalis 
L. Šimkutės archyvo (dublikatai) saugoma ir VDU Lie-
tuvių išeivijos institute, nors dėl ribotos vietos patalpo-
se gali būti perkelta į Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejų arba Literatūros ir meno archyvą. Profesorė savo 
pranešimą skyrė jubiliatės poezijai, kurią apibūdino 
kaip minimalistinę, ir tai esąs skiriamasis jos bruožas. 
Minimalistiniai minties eilėraščiai – tai ne tik glaustu-
mas, bet ir gebėjimas suteikti poetiniam žodžiui daugia-
prasmiškumo, išryškinti simbolinius ir kultūrinius klo-
dus. L. Šimkutės poezijoje daug metaforizuotų minčių, 
mitologiškumo, universalizuotos pasaulio sampratos. 
„Tyla, žodis, atmintis, prisiminimas, praeitis, nuolati-
nis gamtos cikliškumas L. Šimkutės poezijoje susipina 
į mitologinę sampratą, kuri vėlyvesnėje jos kūryboje 
itin puikiai susijungia su rytiečių gyvenimo filosofija 
ir pajauta“, – taip D. Kuizinienė apibūdino jos poezijos 
ypatybes. Priminė ir žymų Australijos rašytoją Davidą 
Maloufą, kuris L. Šimkutės rinkinio Tylos erdvės įžango-

je taikliai pastebi: „Šių eilėraščių apimtis nepalyginamai 
didesnė, nei būtų galima spręsti iš mažo, retai išbarstytų 
ir kruopščiai sudėliotų žodžių skaičiaus. Pauzėse atsi-
skleidžia gelmė.“

M A L O N U M A S  U Ž P I L D Y T I  T Y L Ą
Pauzė, tyla – iš tiesų šiuose tarpsniuose tarp žodžių glū-
di vienas esminių L. Šimkutės kūrybos bruožų. Autorė 
palieka skaitytojui malonumą pačiam užpildyti tylą, jai 
suteikti prasmę. Tyla ne mažiau prasminga už žodį ar 
ženklą, nes tai emocijos, jausmo, vaizduotės žadinimo 
priemonė, o visa kartu susilieja su žmogaus vertybinėmis 
nuostatomis, gyvenimo filosofija.

Galima skaityti Šimkutės eiles ir mėgautis kaip 
šiltais saulės spinduliais ar pavėsio vėsa. Galima pasi-
duoti klausimui: iš kur tai? Kiek visame tame budizmo, 
šintoizmo ar krikščionybės užtaiso? Kiek paveikta ja-
ponų tanka ar haiku, o gal į lietuvės kūrybą atėjo kitu, 
savitu keliu? Galima priimti kaip žmonijos giliapradės 
išminties raišką, išsiskleidusią pasaulio religijose, bet 
ne dogmose. Daug svarbiau, kad ta mus pasiekianti 
ir jaudinanti išmintis padeda suvokti vieną svarbiųjų 
L. Šimkutės kūrybos savybių, padeda skverbtis į kūry-
bos gelmę, kuri jaudina lietuvį ir austrą, japoną ir anglą.

Jeigu šias nuostatas priimsime kaip duotybę, kaip 
tam tikras intelektinio žaidimo taisykles, galimas daik-
tas, sutrumpinsime kelią į Lidijos Šimkutės poezijos pa-
slaptis. Joje nerasime įvykių tėkmės, pasakojimo, priežas-
tinių ryšių ar moralizavimo. Net veiksmažodžių nedaug 
aptiksime, ir tik jei pavyks. Vyrauja kitos poetinės prie-
monės: originalios metaforos, netikėti minties šuoliai, 
savitos stebėsenos išvados, dažnai keliančios nuostabą. 
Viskas per savo pačios pojūčius, patirtį, supratimą. Tik 
nereikėtų pamiršti, kuo tas supratimas pagrįstas, į kokius 
ramsčius atsiremia. Šioje poezijoje nėra su tradicinėmis 
vertybėmis nesiskaitančio, dažnai jas žeminančio post-
modernizmo, o ir humanizmo gijai įtvirtinti apsieinama 
be pamokslavimo.

Poetę jubiliatę sveikina jaunosios kartos muzikantė Raminta Naujanytė-BjelleImelda Vedrickaitė aptaria Lidijos Šimkutės mandalų rinkinį
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O  R A N K R A Š Č I A I  V I S  D Ė LT O  D E G A
Poetė ne viename interviu yra išsakiusi mintį apie nuo 
mažumės patirtą vienatvę ir anksti suvoktą savo kito-
niškumą. Gimusi Krakių kaime netoli Mosėdžio (Skuo-
do r.), buvo vos pustrečių metukų, kai su tėvais turėjo 
apleisti gimtinę ir pasitraukti į Vakarus. Kalbėjo žemai-
tiškai, ne visada suprato, ką šneka lietuviukai dipu-
kų stovykloje Vokietijoje. Australijoje nuo 1949-ųjų dar 
daugiau skyrėsi nuo kitų vaikų savo nesuprantama kal-
ba, apranga, elgesiu, būdu. Mokykloje buvo skatinama 
kalbėti ne tėvų, o anglų kalba. Labai ilgėjosi savo anksti 
mirusios sesutės dvynės Liuselės. Visa tai vertė užsidary-
ti savyje, nuo mažens klaidžioti vaizduotės pasaulyje. Tikra 
atgaiva buvo tėvelio sekamos lietuviškos pasakos, nuke-
liančios į vaizduotės pasaulį. Vaizduotėje viskas įmano-
ma. Lietuva buvo mitas, ją įsivaizdavo tarsi siūruojantį 
žiemkenčių lauką, gėlėmis nusėtas žalias pievas ir dan-
guje besimainančius debesis, skubančius į nežinomybę. 
Anksti suvokė gyvenimo trapumą ir nepastovumą, iš-
moko džiaugtis šia akimirka, kuri juk nepasikartos, kaip 
tie bėgantys debesys. Čia ir dabar suvokimo, intuityvaus 
pažinimo pradmenys.

Vaizduotės pasaulis atvedė ir prie pirmųjų eiliavimo 
mėginimų. Savo 75-mečio renginyje poetė perskaitė vie-
nintelį išlikusį tos savo pirmapradės poezijos jaudinantį 
kūrinėlį, kurį parašė, kai jai buvo setyneri. Jame išsakyta 
vaikiška meilė gimtinei Lietuvai, kokią susikūrė iš tėvų 
sekamų pasakų, prisiminimų ir kurią ypač praturtino 
tėvelio pasakojimai. Jis mėgo poeziją, ją skaitydavo ir 
Lidiją pratino klausytis ir pačiai rašyti. Mergaitė susikur-
toje pasakoje gyveno, kūrė tėvynės ilgesio kupinas eiles. 
Įsivaizdavo esanti vaidilutė, ugniai ir dievams įkvėptai 
aukodavo savo sukurtų eilėraštukų lapus. Sakoma, kad 
rankraščiai nedega, bet mergaitė šią tiesą paneigė.

Jau po tėvelio mirties parašė eilėraštį Mano tėvas. 
Australijos poezijos festivalyje 2004-aisiais jis pateko į 
šio amžiaus geriausių eilėraščių šešetuką ir perskaitytas 
per ABC televiziją.

Vaizdinis mąstymas neturi ribų, pajėgus nešti į bet 
kokias erdves. Anksti sužadinta vaizduotė dar neužtikri-
na tiesaus kelio į poezijos karalystę, bet pagelbėti gali. 
Įgytoji dietologės specialybė, darbas ligoninėse, sveikos 
gyvensenos propagavimas padėjo pažinti žmones ir gy-
venimą. Užsiėmimai sportu (krepšiniu, lauko tenisu ir 
pastaraisiais metais joga) grūdino kūną ir stiprino valią, 
skaitymo pomėgis plėtė akiratį ir padėjo susirasti daug 
bendraminčių. Kas pasakys, kuri sritis čia svarbesnė, jei 
visos veikė asmenybės savikūrą, išsiliejo į kūrybinę ir 
visuomeninę veiklą. 1966 m. ištekėjo už Romo Pociaus, 
drauge užaugino sūnų ir dukrą, turi tris vaikaičius.

B A L S A S  G E R A I ,  D U   –  D A R  G E R I AU
Iš publikos pakilo į renginį iš Kupiškio atvykęs 
L. Šimkutės poezijos gerbėjas kunigas Justas Jasėnas. 
Prisiminė, kaip 1998 m. pirmą kartą išgirdo poetę, skai-
tančią savo eilėraščius apleistoje Nevėžninkų koplyčio-
je netoli Panevėžio, kur vyko poezijos skaitymai. Lidijos 
eilės, jos balsas ir aplinka, kurioje glaudėsi benamis, pa-
darė tokį jaudinantį įspūdį, kad grįžęs J. Jasėnas parašė 
jai skirtą eilėraštį. Išgirdęs skaitančią Maironio muzie-
juje, 2016 m. parašė dar du. Šiuos tris poetei dedikuo-
tus eilėraščus, minint jos jubiliejų, J. Jasėnas perskaitė 
M. Mažvydo bib liotekoje. Štai paskutinis, parašytas 
Kaune (2016 09 21):

Lidijos balso tankmė
Archajinio šulinio vanduo
Geliančiai atviros
Nuogos beveik
Rudenėjančio Kauno Sienos                          

Žodžio paprašė ir filosofas prof. Juozas Algiman-
tas Krikštopaitis, kuris nebuvo organizatorių numatytas 
kalbėtojas, bet apie poetės kūrybą yra parašęs ne vieną 
straipsnį ir esė, tad jubiliejiniame vakare turėjo ką pasa-
kyti. Prabilo apie išeivystės fenomeną, atsiremdamas į 
Algirdo Juliaus Greimo išsakytą mintį, kad jokios sveti-
mos kalbos žmogus negali išmokti. Jis gali visą gyvenimą 
vartoti svetimą kalbą, bet iki gyvenimo pabaigos išnešio-
ja savo gimtosios kalbos stigmas. Taip teigdamas, Greimas 
rėmėsi ir savąja patirtimi, bet neįrodyta, kad jo išvados 
vienodai tinka kiekvienam žmogui. Neteko nieko girdė-
ti ir apie garbiosios poetės stigmas. Greimo ir Šimkutės 
likimo panašumą rasime nebent vienoje abiejų gyveni-
mo datoje: abu buvo priversti pasitraukti iš Lietuvos 
1944-aisiais. Skirtumas tas, kad Greimui buvo 27-eri, jis 
jau buvo spėjęs baigti Grenoblio universitetą (studijavo 
kalbotyrą), Lietuvoje atlikęs karinę tarnybą, karo me-
tais mokytojavęs Šiaulių mergaičių gimnazijoje ir dėstęs 
Prekybos institute. Taigi subrendusi asmenybė, o Lidijai 
buvo vos pustrečių metukų. Regis, ir prof. Krikštopaitis 

Poetės kūrybą nagrinėja VDU profesorė Dalia Kuizinienė
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jaučia, kad Greimo patirtimi vargu bau galėtume paaiš-
kinti likimines poetės stigmas, juo labiau jos poezijos 
savastį, nors kiekvienas savaimingas mėginimas gali 
suteikti naujų įžvalgų. Beje, poetei yra tekę viešėti pas 
Greimą Prancūzijoje.

L. Šimkutė eilėraščius pradėjo rašyti ne publikavi-
mui, o sau, tai buvo saviraiškos būdas. Rašė gimtąja lie-
tuvių kalba, o 1972 m. tas eiles skaitė per antrą Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą Čikagoje, vėliau jo tęsinyje 
Toronte, Kanadoje. Susilaukė A. Mackaus knygų leidėjo 
Gintauto Vėžio ir poeto Henriko Nagio skatinimo savo 
kūrybą spausdinti. Tik 1977 m. eilėraščiai išspausdinti 
Metmenyse, vėliau Aiduose, šeštadieniniame kultūriniame 
Draugo priede. O dėl eilėraščių spausdinimo anglų kalba 
nutiko taip. Australijos Tarybos literatūros skyrius (Aus-
tralia Council, Literature Board) ir atskiri asmenys pra-
dėjo domėtis kitataučiais rašytojais, rašančiais gimtąja 
kalba. Savo kūrybos vertintojų paskatinta, Lidija pradėjo 
versti savo kūrybą, debiutavo Lydia Simkus vardu (As-
pect, Vol. 5/4, 1982). Prasidėjo jos kūrybinė dvikalbystė. 
1984 m. buvo pakviesta pristatyti savo kūrybą daugia-
kultūriame rašytojų  simpoziume Melburno universitete 
Viktorijos valstijoje ir perskaityti pranešimą, kodėl pasi-
rinko rašyti lietuviškai, nors mokslus baigė anglų kalba. 
Šis klausimas rūpėjo ir pačiai Lidijai.

L. Šimkutė apsieina be tarpininko – vertėjo, ir tame 
J. A. Krikštopaitis įžvelgia svarbią jos kūrybos savitumo 
prielaidą. Ji pati yra ta vertėja, kuri lygia greta abiem 
kalbomis verčia ir kuria, taip apsisaugo nuo kito asmens 
invazijos į savo poetinį audinį. Tai svarbu ir net išskir-
tina – išsaugomas poetinio žodžio autentiškumas. Abi 
kalbos tarnauja vienodai, lietuviškas ir angliškas tekstai 
tampa lygiaverčiais kūriniais. Ne pažodine prasme, o 
mentaline, dvasinės sanklodos atitiktimi. Retas atvejis 
lietuvių poezijoje, kai kūrėjas prabyla dviem balsais, tei-
gia J. A. Krikštopaitis. Tačiau įvertinti gali tik adekvatus 
skaitytojas, gerai mokantis lietuvių ir anglų kalbas.

T I LTA S  Į  P R I PA Ž I N I M Ą
Likimo įnoriu praradusi gimtinę Lietuvą, anapus pu-
siaujo atrado Australiją. Tarp šių dviejų traukos centrų 
teka poetės gyvenimas, taip ir neatsakius į būties klau-
simą: kuris šių centrų svarbesnis? Matyt, neteisingai 
formuluojame klausimą, nes čia ir ten tapo neskaidomu 
vieniu. Neįmanoma atskirti, kuriai geografinei vietai 
įvardyti tiktų čionai, o kuriai tenai. Priklauso nuo judė-
jimo ir žmogaus geografinės padėties. Pastovus liko tik 
nuolatinio nerimo jausmas, verčiantis nuolat keisti buvi-
mo koordinates. Gal todėl kone kasmet su atskrendan-
čiais paukščiais ir Poezijos pavasariu keliems mėnesiams į 
Lietuvą pargrįžta ir poetė. Kai jau buvo savyje išgyvenu-
si kūrybos stigmą, prisipažino: „Tačiau kaip poetei man 
tenka visą gyvenimą ieškoti vietos fizine ir metafizine 
prasme“ (straipsnyje Netikėti gyvenimo ryšiai, 1992). Lem-
tis, formą ir turinį įgaunanti eilėraščiuose.

Jau po pirmųjų knygų buvo pastebėtas savitas 
L. Šimkutės talentas, dažnai sutelktas į savo pačios jaus-
mus. D. Kuizinienė renginyje teigė, kad į minimalizmą 
dėmesys atkreiptas vėliau. Poetė įsitikinusi, kad minima-
lizmas didžia dalimi būdingas jau pirmuose rinkiniuose. 
Puiki erdvė užmegzti diskusiją. Dėl vieno nekyla ginčų: 
poetės smalsumas, visuomeninis aktyvumas, bendravi-
mas su Australijos lietuvių bendruomenės nariais ir kitų 
tautų literatais turėjo poveikį, jei ne tiesiogiai jos kūrybai, 
sklaidai neabejotinai. Kelias į platesnį tarptautinį pripaži-
nimą prasidėjo, kai pradėti leisti dvikalbiai L. Šimkutės 
poezijos rinkiniai. Tai buvo svarbu gal ne tiek pačiam kū-
rybos vyksmui, kiek siekiant supratimo, palaikymo, be to, 
skatinimo toliau rašyti ir savąja lietuvių kalba. Įvadus jos 
dvikalbėms knygoms parašė australas rašytojas ir poetas 
Davidas Maloufas (Tylos erdvės, 1999), Antanas A. Jonynas 
(Vėjo žvilgesys, 2003), dviejų Booker Prize ir Nobelio literatū-
ros premijos laureatas Johnas Maxwellas Coetzee (Mintis 
ir uola, 2008), Tomas Venclova (Kažkas pasakyta, 2013), Aus-
tralijos poetė Jan Owen (Baltos vaivorykštės, 2016) ir kiti.

Juozas A. Krikštopaitis Lidijos Šimkutės poeziją sieja su išeivystės fenomenu Poetę sveikina Lietuvos rašytojų sąjungos atstovai Birutė Jonuškaitė 
ir Vladas Braziūnas. G E D I M I N O  Z E M L I C K O  nuotraukos
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K A I P  B U T O  Š O K Ė J A  T I E S  P R A R A J A
Mūsų tautietės poezijos vertėjas į vokiečių kalbą aus-
trų poetas, rašytojas ir performeris Christianas Loidlas 
(1957–2001) rašinyje Kūno garsai. Poetė Lidija Šimkutė dar 
1995 m. rašė: „Jos eilėraščiai persunkti pagonišku gam-
tos, kūno, kalbos, emocijų sakrališkumo vienybe, remiasi 
ta pačia įtampa tarp nuojautos ir paslapties. <...> ...jos po-
ezijoje sukristalizuotas aukščiausias misterijos nuojautos 
intensyvumas... Šitame pasaulyje šoka ir žaidžia jos gar-
sai – tarytum Baltijos šviesoje, gintaro saulėje – didingi 
savo ikikrikščioniškumu.“

2000 m. Vienoje išspausdintoje L. Šimkutės rinktinė-
je vokiečių ir anglų kalbomis Weisse Schatten / White Sha-
dows vertėjo Ch. Loidlo parašytame įvade randame dar 
įtaigesnį poetės archajiškų įvaizdžių ir mitologiškumo, 
kartu modernumo ir jaunatviškumo išryškinimą. „Lidi-
jos Šimkutės poezija yra pirmapradė. ...aistra susilieja su 
abstrakcija. ...jos poezija slinksta ties išnykimo riba kaip 
Buto šokėja ties praraja: Jos eilėraščių įspūdis greitesnis 
už mintį. Kaip totemas, kaukės ir besikartojanti netiesi-
nė lietuvių vokalinė muzika, jie sukelia įvaizdį pasaulio, 
kuris yra archajiškas ir jaunatviškas, modernus ir drauge 
labai gyvybingas. <...> Jos eilėraščiai yra tarsi esencijos 
ir formulės. <...> Iš pirmo žvilgsnio Šimkutės eilėraštis 
prisišaukia tylą. Tai meditatyvi kokybė, kuri prabyla dar 
prieš susiformuojant kalbos sąvokai. <...> Kokiu būdu ši 
kokybė atsiranda? Galbūt tai Lietuvos moterų išminties 
reliktas ar dvasia prieš sanskritą, kuri Lietuvoje ir dabar 
sklando.“

Knygų recenzijas apie L. Šimkutės poeziją yra 
spausdinę R. Pakalniškis,  K. Bradūnas, I. Vedrickaite, 
V. Sventickas, R. Tamošaitis, J. Sereikaitė, R. Dragenytė, 
R. Čergelienė (Sara Poisson). Savo įžvalgų yra pateikę 
M. Martinaitis, S. Geda ir kiti lietuviai, bet žvilgsnis iš 
šalies, kitos literatūrinės ir kultūrinės terpės, dažnai at-
veria visiškai nelauktų sąsajų, kaip kad cituoto tragiškai 
žuvusio austrų intelektualo Ch. Loidlo atveju.

S E N E S N I  I R  U Ž  H A I K U
Japonijoje, leidykloje Chikurinkan Osakoje, japonų ir an-
glų kalbomis 2014 m. išleistas L. Šimkutės poezijos rinki-
nys Mintis ir uola, o 2016 m. antrasis – Kažkas pasakyta. Į 
japonų kalbą juos vertė ir savo lėšomis išleido nuostabus 
žmogus, plataus akiračio poetas profesorius emeritas 
Koiči Jakušigava (Koichi Yakushigawa), pasižymėjęs ir 
kaip fotografas. Jis seniai verčia ir publikuoja L. Šimku-
tės eilėraščius Kansajaus draugijos žurnale Ravine, Kioto 
poezijos žurnaluose ir internete. 2017 m. Poetų sambūry-
je Osakoje profesorius pristatė apžvalgą Lidijos Šimkutės 
eilėraščiai ir haiku: „...nors įvaizdžių kondensacija ir ar-
gumentų nebuvimas rodo panašumą į haiku, aš galvoju, 
kad Lidijos eilėraščiai yra daug senesni už haiku, atėję 
iš kažkurio laikotarpio dar prieš Kristų, kada moterys 

žynės, stovėdamos prieš gyvenamuosius urvus, skelbė 
šventas maldas genčiai suvienyti... Jeigu jos eilėraščius 
skaitysite ne širdimi, atmesite kaip nesuvokiamus... ga-
lite ir neskaityti.“

Geras patarimas iš haiku žinovo lūpų. Galima tik 
stebėtis, kaip lengvai susikalba skirtingiausių kultūrų 
pasauliai! Žemynai nėra skiriamoji riba. Pateiktose iš-
traukose japonas ir austras pastebi tą pačią L. Šimkutės 
poezijos gyvasties ypatybę: nepaprastą jos įvaizdžių, me-
taforų, simbolių archajiškumą, skaitytoją pasiekiantį per 
lietuvių kalbą, sanskrito amžininkę. „Visa tai ne iš bet 
kur, o iš begalinio Lidijos vitališkumo“, – svariai, kaip 
reikalauja minimalistinė tradicija, apibendrino Vladas 
Braziūnas, kartu su Birute Jonuškaite sveikinęs jubiliatę 
nuo Lietuvos rašytojų sąjungos.

L. Šimkutė neslepia, kad, siekiant išgauti tą kristalinę 
esmę, daug reiškė jos pagarba ir domėjimasis Rytų me-
nais, kultūra ir filosofija, nors iš pateiktų Ch. Loidlo ir 
K. Jakušigavos citatų nematyti, kad jie būtent šią sąsają 
būtų pabrėžę kaip esminę. Matyt, esmė – žmogiškosios 
vertybės, kurios bendros visai žmonijai ir glūdi pasą-
monės kloduose, o atgyja poezijoje. Gal taip išsiveržia ir 
mūsų tautos genuose ir pasąmonėje užkoduota stiprybės 
programa?

Mums sunku lenktyniauti su kitomis tautomis lie-
tuvių literatūros senumu ir žinomumu pasaulyje, bet ar 
Rytų ir Vakarų atstovų įžvalgos neskatina drąsiau in-
terpretuoti lietuvių mitų, tautosakos, liaudies meno, gal 
skleisti ir dar neatrastų lietuvių literatūros slėpinių, pa-
rodant jų vertę pasauliniam mokslui ir kultūrai.

K A D  N E B Ū T Ų  P R A R A S TA  A N G E L Ų 
K A L B A
Hum. m. dr. Ramutė Dragenytė renginyje gvildeno poe-
tės vidines kūrybinės energijos versmes, savaimingumo 
ištakas, apibūdino kūrybos vietą tarp kitų išeivijos ir 
Lietuvos poetų. Įsidėmėtinas jos išsakytas pastebėjimas, 
kad „Šimkutė skiriasi nuo lietuviškų mokyklų poezijos, o 
ypač moterų poezijos, kuriai būdingas naratyviškumas, 
polinkis į išpažintinę lyriką ir vadinamąsias autentiškas 
patirtis. ...jos dvikalbiškumas, gyvenimas dviejose vals-
tybėse, ją tarsi išstumia iš nacionalinio tapatumo ribų, 
todėl jos kūryba instituciniu požiūriu atsiduria lyg ir 
nuošalyje (ji nepatenka į knygų penketukus, dvyliktu-
kus ir nėra apdovanojama premijomis). Todėl linkėčiau, 
kad mąstant lietuvių literatūros procesą, jos kūryba būtų 
deramai įvertinta“.

Baigsime primindami Edwardą Reilly, bene pirmą 
australą, rašiusį apie Lidiją Šimkutę, kuris prasitarė: 
„Jeigu ignoruosime ją ir kitomis kalbomis rašančius po-
etus, prarasime giją, mus siejančią su angelų kalbomis.“ 
(Outrider, Brisbane/Australia, June, 1987). Prasmingas 
įvertinimas.
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Krito sniegas ir Katino kailiukas styrojo kuokš-
tais, tačiau jis buvo ramus. Jau ištisas valandas 
jis tupėjo prigludęs prie žemės, pasirengęs mir-

tinam šuoliui. Tvyrojo naktis, bet tai buvo nesvarbu – 
tykančiam grobio Katinui bet koks paros laikos buvo 
nė motais. Be to, jo nevaržė žmogaus valia, nes tąmet 
žiemojo vienas. Visame pasaulyje nebuvo jokio balso, 
kuris kviestų, ar ugniakuro, ant kurio garuotų valgis. 
Niekas jo nevaržė, nebent tik savi troškimai, despotiškai 
užvaldydavę jų nepatenkinus – taip, kaip dabar. Katinas 
buvo labai alkanas – tiesiog išbadėjęs. Dienų dienas oras 
laikėsi labai žvarbus ir visi silpnesni laukiniai padarėliai, 
jo grobis pagal gamtos dėsnius, užgimę tarnauti jo gen-
čiai, beveik visą laiką tūnojo savo urveliuose ir lizduose, 
ir užsitęsusi Katino medžioklė nedavė vaisių. Tačiau jis 
lūkuriavo su jo padermei būdinga neįtikima kantrybe ir 
atkaklumu; maža to, jis neabejojo, kad pavyks. Katinas 
buvo absoliučių įsitikinimų būtybė ir jo tikėjimas savo 
sumanymais niekuomet nesusvyruodavo. Kiškis praša-
po tenai, tarp žemai nusvirusių pušies šakų. Dabar siau-
rutė landa buvo už purios sniego uždangos, bet jis tikrai 
ten buvo. Katinas matė pilką kiškio šešėlį, tokį žvitrų, 
kad, net turėdamas aštrią ir ištreniruotą akį, spėjo tik 
grįžtelėti persekiojamojo link ir šis dingo. Taigi jis tupė-
jo, vis laukė nejudėdamas, baltoj nakty, klausydamas iš 
aukštikalnių kylančio šiaurio tolimo kaukimo, tolydžio 
virstančio siaubingu įniršio crescendo ir nirtulingais sny-
gio sparnais smingančio žemyn į klonius ir tarpeklius 
lyg pulkas nuožmių erelių. Katino tūnota ant kalno šlai-
to, ant medžiais apaugusios terasos. Keletas pėdų virš jo 
stūksojo uolos pakiluma, tokia stati nelyg katedros siena. 
Katinas dar nebuvo ja lipęs – medžiai atrodė kaip neį-
veikiamos kopėčios į gyvenimo aukštumas. Jis dažnai su 
nuostaba žiūrėdavo į uolą ir kupinas apmaudo niauriai 
kniaukdavo, tarsi žmogus grėsmingos Dievo apvaizdos 
akivaizdoje. Kairėje buvo status skardis. Užpakalyje – 
vertikali užšalusios kalnų upės siena su nedideliu miš-
kingos augmenijos intarpu. Priešais Katiną tiesėsi kelias 
namo. Kai kiškis išlindo, atsidūrė spąstuose; jo mažos 
minkštos letenėlės nebūtų pajėgusios įveikti tokio sta-
taus šlaito. Katinas laukė. Jo tupėta vietoje, panašioje į 
miško verpetą. Medžių sampyna ir krūmai šiurkščiais 
šaknų pirštais įsitvėrę kalno šlaito, besivyniojantys ka-
mienai ir šakos, vijokliai, ataugomis suraizgantys viską 
stipriais mazgais ir vijomis, kėlė keistą jausmą, tarsi au-
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galai metų metus būtų pynęsi siautulingoje vandens sro-
vėje, tik tai buvo ne vanduo, o vėjas, niršiausiomis puoli-
mo akimirkomis sudėliojęs viską ratu besidriekiančiomis 
linijomis. O dabar visą šį sūkurį iš medžio ir akmens, 
sutrūnijusių kamienų ir šakų bei vijoklių užklojo snie-
gas. Užgriuvęs nuo kalno gūbrio viršuje sniego stulpas 
sukosi spirale tarsi gamtos mirties šmėkla, dievaži, tuo-
met nugarmėjo nuo skardžio krašto, o Katinas gūžėsi, 
stebėdamas, kaip šis įniršęs atsitraukia. Šaltis lyg ledo 
adatėlėmis smaigė odą pro jo dailų tankų kailiuką, tačiau 
jis nė sykio nesudrebėjo ir neišleido nė garselio. Nieko 
nelaimėtų, jei sukniauktų, o prarastų labai daug: kiškis 
išgirstų, kad jo tyko.

Temo, vietoj įprastos naktinės tamsos tvyrojo tirštas 
baltas debesis. Tai buvo pūgos ir mirties naktis. Ji visiškai 
užklojo kalnus, apglėbė juos, įvarė baimės ir su siautuliu 
įveikė, tačiau tų kalnų apsupty tupėjo anaiptol neįveiktas 
Katinas – maža, nepalaužiama būtybė, tikras kantrybės 
ir galios įsikūnijimas pilku kailiuku.

Dar įnirtingesnis vėjo šuoras praūžė šalia uolos, 
sūkuriavo visa savo jėga, kol galiausiai nugarmėjo nuo 
skardžio.

Tuomet Katinas išvydo porą akių, kupinų siaubo, 
paklaikusių nuo noro sprukti, jis matė virpančią išsiplė-
tusią nosytę, dvi stačias ausis, tačiau neišleido nė garso, 
ramiai laukė – kiekvienas jo nervas ir raumuo įsitempė 
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lyg styga. Staiga kiškis išlindo lauk – ilga virtinė bandy-
mų sprukti, sumišusių su siaubu, bet Katinas jį sučiupo.

Katinas pėdino namo, vilkdamas savo auką per 
sniegą.

Gyveno jis savo šeimininko troboje, suręstoje gru-
biai, tačiau tvirtai, lyg iš vaikiškų kaladėlių. Žemi stogo 
šlaitai buvo storai apkloti sniegu, bet troba nesusmukusi. 
Du langai ir durys buvo užverti, tačiau Katinas žinojo, 
kaip įsmukti vidun. Jis nuskuodė prie už trobos augu-
sios pušies, nors ir buvo nelengva, įsikandęs sunkų kiš-
kį, užsikeberiojo iki mažo langelio pakraigėje, nusliuogė 
kopėčiomis žemyn į kambarį, užšoko ant šeimininko lo-
vos su visu kiškiu ir triumfuodamas garsiai užkniaukė. 
Šeimininko nebuvo; išėjo dar ankstyvą rudenį, o dabar 
jau buvo vasaris. Paprastai negrįždavo iki pavasario ir 
žiemodavo kaime, nes buvo jau senas, o nuožmus kalnų 
šaltis surakindavo jo kūną lyg pumos nagais. Katinas se-
niai suprato, kad šeimininkas išėjęs, tačiau jo mąstymas 
visuomet rėmėsi tam tikra įvykių seka; viskas, kas anks-
čiau buvo – pasikartos, be to, turint tokią nuostabią ga-
lią kantriai laukti, nebuvo sunku kiekvienąsyk sugrįžus 
namo tikėtis rasti šeimininką.

Kai Katinas pamatė, jog šeimininkas dar negrįžęs, 
nuvilko kiškį nuo nedailaus minkštasuolio, tarnavusio 
kaip guolis, ant grindų, letenėle prispaudė kūnelį, kad 
nejudėtų, ir pradėjo graužti pakreipęs galvą, kad kąstų 
stipriausiais dantimis.

Trobelėje buvo tamsiau negu miške, čia taip pat 
tvyrojo siaubingas šaltis, nors ir ne toks nuožmus. Ka-
tinas buvo dėkingas Apvaizdai, kad ši, iš anksto neatsi-
klaususi, dovanojo kailiuką. Šis buvo rainai pilkas, ant 
snukučio ir krūtinės baltas, ir toks tankus, koks tik kailis 
gali užaugti.

Vėjas pustė sniegą į langus su tokia jėga, kad šis 
barškino į stiklą lyg ledo gabalėliais, o troba šiek tiek 
drebėjo. Staiga Katinas išgirdo bildesį, nustojo graužti 
kiškį ir sukluso, jo blizgančios žalios akys įsmigo į langą. 
Pasigirdo kimus šūktelėjimas, kupinas maldavimo ir ne-
vilties; tačiau Katinas žinojo, jog tai – ne jo šeimininkas, 
todėl lūkuriavo, viena letenėle prispaudęs kiškį. Šūktelė-
jimas pasikartojo ir Katinas atsiliepė. Jo supratimu gana 
aiškiai leido suprasti tai, kas buvo visų svarbiausia. Bal-
selyje galėjai justi atsako troškimą, žinią, įspėjimą, siaubą 
ir, galiausiai, kvietimą burtis draugėn; tačiau vyras lauke 
jo negirdėjo, nes stūgavo pūga.

Paskui pasigirdo smarkus beldimas į duris, tada dar 
vienas ir dar. Katinas nuvilko kiškį palovin. Smūgiai daž-
nėjo ir stiprėjo. Nors kumštis, daužęs duris, buvo gan 
silpnas, apimtas nevilties žmogus įgavo jėgų. Galop spy-
na pasidavė ir prašalaitis įžengė vidun. Katinas įdėmiai 
stebėjo iš palovio, jo žalios akys prisimerkė ir susiaurėjo 
nuo netikėtos šviesos. Vyras brūkštelėjo degtuką ir ap-
sidairė. Katinas matė apšepusį veidą, pamėlusį nuo šal-
čio ir bado, vyras atrodė senesnis ir vargingesnis net už 
jo šeimininką, atstumtą kitų dėl savo skurdo ir kuklios 
praeities; Katinas girdėjo, kaip iš kenčiančio vyro lūpų 
sklinda nesuprantamas, raižus, graudulį keliantis mur-

mėjimas. Jame buvo girdėti ir keiksmai, ir malda, bet 
Katinas to nežinojo.

Atėjūnas užrėmė išlaužtas duris, paėmė glėbį malkų 
iš kampe suverstų atsargų ir užkūrė krosnį taip greitai, 
kaip tik galėjo sustirusiais nuo šalčio pirštais. Dirbdamas 
jis taip smarkiai drebėjo, jog Katinas, tupėdamas palovy, 
jautė, kaip virpa guolis. Smulkaus sudėjimo ir paliegęs 
vyras, paženklintas negandų, kurias užsitraukė ant savo 
galvos, randais, sėdėjo viename iš senų krėslų, gūžėsi prie 
ugnies, tarsi ji būtų vienintelis dalykas, kurio troško jo 
siela, laikydamas ištiestas pageltusias rankas su geltonais 
lyg paukščio nagais, ir dejavo. Katinas išlindo iš palovio 
ir su visu kiškiu įšoko seniui į skreitą. Apimtas siaubo, 
atėjūnas garsiai riktelėjo ir pašoko nuo krėslo, Katinas 
nuslydo žemyn, nagais kabinosi grindų, sustingęs kiš-
kis nukrito, o vyras prigludo prie sienos žiopčiodamas ir 
baldamas iš išgąsčio. Katinas sugriebė kiškį už sprando 
ir atvilko prie senio kojų. Veriantis Katino kniaukimas vis 
garsėjo, darėsi įkyrus, jis aukštai išrietė nugarą ir mosavo 
uodega lyg kokia nuostabia vėduokle. Katinas trynėsi į 
vyro pėdas, kyšančias pro sudriskusį apavą.

Senis atsargiai nustūmė Katiną į šalį ir ėmė dairy-
tis po trobelę. Nors ir sunkiai, jis užsiropštė kopėčiomis 
ant aukšto, įžiebė degtuką ir įtempęs žvilgsnį įsistebeili-
jo į tamsą. Baiminosi, kad jeigu yra katinas, kažkur bus 
ir žmogus. Jo anksčiau sutikti žmonės anaiptol nebuvo 
malonūs, ir jo paties žmogiškieji išgyvenimai nebuvo jam 
maloningi. Tarp panašių į save buvo tarsi senas klajojan-
tis Izmaelis; aptiko brolio trobą, nieko nerado namie ir 
tuo džiaugėsi.

Vyras grįžo pas Katiną ir, lenkdamas sukumpusią 
nugarą, paglostė ją, gyvūnėlis išsirietė lanku.

Atėjūnas pakėlė kiškį, godžiai apžiūrėjo ugniakuro 
šviesoje. Vyro žandikauliai sujudėjo. Atrodo, galėjo su-
ryti kiškį žalią. Katinui besitrinant aplink kojas, apgrai-
bomis naršydamas po grubiai sukaltas lentynas ir stalą, 
surado lempą su žibalu joje ir patenkintas suniurnėjo. 
Įdegė lempą; tada surado keptuvę ir peilį, nudyrė kiškį, 
paruošė jį kepti, Katinas visą laiką trynėsi apie kojas.

Trobelei prisipildžius čirškančios kiškienos aroma-
to, ir vyras, ir Katinas panašėjo į alkanus vilkus. Viena 
ranka senis vartė mėsą, o kita pasilenkęs glostė Katiną. 
Katinas pagalvojo, kad jo būta puikaus žmogaus. Jis 
mylėjo jį iš visos širdies, nors pažinojo labai trumpai, o 
apgailėtini ir griežti senio veido bruožai nesiderino su 
gražiais dalykais.

Atėjūno veidas buvo nešvarus ir apšepęs, įdubu-
siais nuo karščiavimo skruostais ir bloga menančiomis 
padūmavusiomis akimis, tačiau Katinas pripažino vyrą 
nedvejodamas ir mylėjo jį. Nors kiškiena dar buvo pus-
žalė, nei vyras, nei Katinas neturėjo kantrybės laukti. 
Vyras nukėlė keptuvę nuo ugnies, padalijo mėsą į dvi 
lygias dalis, padavė vieną Katinui, kitą pasiėmė sau. 
Abu ėmė valgyti.

Baigus vakarieniauti, senis užpūtė lempą, pasišaukė 
Katiną, įsiropštė į guolį ir užsitraukęs apiplyšusius ap-
klotus užmigo kartu su Katinu užanty.
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Vyras liko žiemoti kartu su Katinu, o žiemos kalnuo-
se ilgos. Teisėtas lūšnelės šeimininkas negrįžo iki gegu-
žės. Visą tą laiką Katinas sunkiai triūsė ir gana smarkiai 
sublogo, nes dalijosi su svečiu viskuo, išskyrus peles, ir 
kartais reikėjo būti labai budriam ir to triūso vaisių buvo 
mažoka dviem. Senis buvo silpnas, ligotas ir medžioti 
negalėjo, tačiau ir valgė nedaug. Ištisas dienas jis gulė-
jo guolyje arba sėdėjo susigūžęs prie užkurtos krosnies. 
Laimė, malkos buvo po ranka, netoli durų, ir senis bent 
tiek sugebėjo savimi pasirūpinti.

Katinas nepailsdamas medžiojo. Kartais dingdavo 
kelioms dienoms, ir vyras iš pradžių išsigąsdavo, kad 
Katinas negrįš, tačiau vėliau išgirsdavo pažįstamą kniau-
kimą prie durų ir įleisdavo Katiną vidun. Tada abu pie-
taudavo dalindamiesi po lygiai; o Katinas ilsėdavosi 
murkdamas, kol galiausiai užsnūsdavo atėjūno glėby.

Artėjant pavasariui, medžiojamų paukščių ir žvė-
relių gausėjo; vis daugiau smulkių laukinių gyvūnėlių 
išlįsdavo iš savo urvelių ieškodami meilės arba maisto. 
Vieną dieną Katinui nusišypsojo sėkmė – sumedžiojo 
kiškį, kurapką ir pelę. Negalėjo visko vienu kartu par-
nešti, bet galiausiai suvilko grobį prie trobos durų. Su-
kniaukė, tačiau niekas neatidarė. Visi kalnų upokšniai 
atitirpo, oras prisipildė vandens gurguliavimo, kartkar-
tėmis pertraukiamo paukščių čiulbesio. Ir medžiai pava-
sario vėjyje šlamėjo kitaip; tolumoje pro miško proskyną 
matėsi kalnas, iki pat viršūnės suvešėjęs rausva ir auk-
siškai žalia spalvomis. Krūmų pumpurai buvo pabrinkę, 
rausvai žvilgantys, kur ne kur jau matėsi žiedai; tačiau 
Katinas nieko bendra su žiedais neturėjo. Jis tupėjo šalia 
savo grobio prie trobos durų ir vis kniaukė ir kniaukė, – 
triumfuodamas, skųsdamasis, maldaudamas, – tačiau 
durų niekas neatvėrė. Palikęs savo lobį prie durų, Kati-
nas nupėdino už trobos, kaip patrakęs užlipo pušies ka-
mienu, įlindo pro langelį vidun, tada kopėčiomis pateko 
į kambarį, – vyras buvo išėjęs.

Katinas vėl sukniaukė – tas garsas, kai gyvulėlis šau-
kiasi žmogaus draugijos, vienas graudžiausių pasaulyje; 
jis apieškojo visus kampus; užšoko ant kėdės ir sužiuro 
pro langą; niekas neparėjo. Vyras išėjo ir negrįžo.

Katinas suėdė pelę ant žolytės šalia trobos; kiškį ir 
kurapką skaudama širdimi parsitempė trobon, nors ir 
nebuvo su kuo dalytis. Galiausiai, per dieną ar dvi, jis 
suėdė laimikį pats; tada ilgokai miegojo guolyje, o kai 
atsibudo, vyro vis dar nebuvo.

Katinas vėl iškeliavo į savo medžioklės plotus ir va-
karop grįžo nešinas įmitusiu paukšteliu, su atkakliu už-
sispyrimu tikėdamas, kad vyras bus grįžęs; lange degė 
šviesa; Katinui sukniaukus, senasis šeimininkas atvėrė 
duris ir įleido jį vidun.

Šeimininkas buvo draugiškas Katinui, tačiau prie-
raišumo jam nejuto. Jis niekad jo neglostė, kaip tai darė 
švelnesnis atėjūnas, didžiavosi juo ir rūpinosi jo gero-
ve, vis dėlto be sąžinės graužaties paliko vieną žiemoti. 
Bijojo, kad Katinui ko nenutiktų, tačiau jis buvo labai 
stambus palyginti su savo gentainiais, be to, puikiai me-

džiojo. Todėl, kai išvydo Katiną prie durų visame gražu-
me, – žvilgančiu žieminiu kailiuku, balta krūtine ir lyg 
sniegas spindinčiu snukučiu, – jo paties veidas nušvito, 
ir Katinas savo vingriu, nuo džiūgaujančio murkimo vir-
pančiu kūneliu apsivijo šeimininko kojas.

Katinas suėdė paukštelį pats vienas, nes šeimininkas 
jau virėsi vakarienę ant krosnies. Po vakarienės Katino 
šeimininkas išsitraukė pypkę ir ėmė ieškoti menkų ta-
bako atsargų, kurias prieš žiemą buvo palikęs trobelėje. 
Dažnai pagalvodavo apie jas, nes tabakas ir Katinas atro-
dė tokie dalykai, dėl kurių verta pavasarį sugrįžti. Tačiau 
tabakas buvo dingęs – nelikę nė dulkelės. Vyras truputį 
pasikeikė, nors tai veikiau buvo panašu į monotonišką 
burbėjimą. Jis visada buvo didelis girtuoklis; trankėsi po 
pasaulį, kol aštrūs gyvenimo kampai įsirėžė giliai į sielą, 
dėl to ši sugrubo ir jokie praradimai jos nejaudino. Vyras 
buvo labai senas.

Ieškojo tabako niršiai, su buku užsispyrimu; tada 
ėmė paikai dairytis po kambarį. Staiga vyrui dingtelėjo, 
kad kažkas ne taip. Dar vienas krosnies dangtis sudužęs; 
seno kilimo skiautė pritaisyta virš lango, kad sulaikytų 
šaltį; jo malkos buvo dingusios. Patikrino žibalo skardi-
nę – ji buvo tuščia. Metė akį į guolio užtiesalą, pakėlė jį 
ir nepritariamai sugargė. Vėl ėmėsi tabako paieškų.

Galų gale liovėsi. Įsitaisė šalia krosnies, kalnuose ge-
gužę dar šalta; sėdėjo įsikandęs tuščią pypkę, suraukęs 
grublėtą kaktą, jis ir Katinas žvelgė vienas į kitą per tą 
neįveikiamą tylos barjerą, egzistuojantį tarp žmogaus ir 
gyvūno nuo pat pasaulio sukūrimo.

Iš anglų kalbos vertė VA I D A  R A M O N I E N Ė

Nežinomas čekų dailininkas. Katinas
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Imdamas šią knygą į rankas, nesitikėjau, kad būsiu pri-
verstas sukti galvą, žadinti atmintį, naršyti po internetą, 
kad tekste minimi vardai, pavardės, definicijos ar situ-
acijos surastų mano sąmonėje savo vietas ir užpildytų 
intelekto tuštumas – romano herojus (iš pradžių jis be-
vardis) po pasaulio kultūrinius sluoksnius nardo kaip 
žuvis vandenyne. Na, gal kaip ruonis ar pingvinas, tik 
retkarčiais išlipantis pasivaikščioti į krantą ir pasimė-
gauti drungnais šiaurinės saulės spinduliais. Labiausiai 
jis mėgsta bendrauti su antros XX amžiaus pusės kino, 
teatro, muzikos ir literatūros žvaigždyno senbuviais. Ir 
ne tik su ryškiausiais – su visais. Neniekina ir kitų lai-
kotarpių – Apšvietos, Viduramžių bei Antikos. Istorija, 
etnografija bei archeologija jam taip pat ne svetimos. Ir 
kalbų barjeras lengvai peržengiamas. Jeigu tai būtų re-
alus, istorinis veikėjas, demonstruojantis savo intelektą, 
galėtų pasivaržyti su kokiu Alfonsu Nyka-Niliūnu, tik 
romano erdvės šiek tiek riboja minties perversijas ar iš-
dykavimus, bet tekstuose ir siužeto viražuose jų stoka 
guostis nederėtų.

Pradedamas kūrinys nuo sapno, kuriame herojus, 
vis dar bevardis, mėgina pats save numarinti, bet pada-
ryti to iki galo jam nepasiseka – mato savo pakasynas, 
kurias rengia iš kažkur atsiradę jo giminaičiai, girdi gies-
mes. Tik ne tas primityviąsias lietuviškąsias Viešpaties 
angelą ar populiarųjį Amžinąjį atilsį, jis sugeba pasimė-
gauti garsiuoju Hugo Wolfo Feuerreiteriu. Ir bendrauti 
jis teikiasi ne su kokiu provincijos parapijos klebonu ar 
bažnyčios maršalka tetėnu, o su pačia María Casares, 
nepamiršdamas nemokšoms priminti ką, kada, kieno ir 
kokiuose filmuose yra vaidinusi. Ši abiejų Orfėjų Prin-
cesė suteikia būsimajam romano herojui, kuris šiek tiek 
vėliau pasivadins abreviatūra K., vienos dienos gyveni-
mo limitą: „Darykite ten, ką norite, jums negalioja laikas 
ir erdvė, būkite, kur norite, bendraukite, su kuo norite, 
o mes žiūrėsim, kas iš to išėjo. Svaikite. Dabar jūs vyno 
kopija. Beje, turėsit ir pagalbininką.“ (p. 9) Tokiu ne visai 
įprastu būdu jis atriša sau rankas, tapdamas vyno kopija 
ir pakildamas šiek tiek nuo žemės ir kasdienės buities, 
tuoj pat prasitardamas, kad romano vaizdai bus rodomi 
lyg „iš volungės skrydžio“.

Atsiplėšti nuo žemės nesiskubinama, herojus ilgo-
kai sėdi savo kambaryje ir mėgina susivokti, kas esąs, 
kur esąs ir kaip esąs. Pamatęs ant stalo gulinčią Serge“o 
Gainsbourgo kompaktinę plokštelę, perskaitęs prancū-
zišką įrašą, jis lyg ir atsitoki, bet prisiminus, kad Gains-
bourgas yra ne tik žydas, bet ir prancūzas, reikalas kom-
plikuojasi – kyla įtarimas, kad kažkas čia vis dėlto yra 
negerai. Tą negerumą padidina sąmonėje iškilę tikrovės 
faktai: „prancūzai Vartan, Laforet ir Aznavouras aps-
kritai yra visokie armėnai, pasaulio struktūra praranda 
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Per metrą nuo žemės

pas kutinius segtukus ir subyra į pirmaprades dalis, lyg 
tortas, vėl grįžtąs į cukrų ir margariną“ (p. 13). Tą su-
byrėjusį pasaulį privalu surinkti, subalansuoti ir išgry-
ninti, bet autoriui tai padaryti nelabai sekasi, nes maga 
pažiūrėti, kas yra už širmos, kurioje plyšelį padarė pirš-
tu durdama pati María Casares. Taigi maga žvilgtelėti, 
kas yra už to subyrėjusio pasaulio ribų, bet tai nėra labai 
paprasta užduotis, net slaptingasis jo padėjėjas grafas 
Pti, nežinia iš kur atsiradęs, ne tik nieko nepaaiškina, 
bet dar labiau sujaukia sąmonę, užsiminęs apie paštetą 
su šafranu. Tebetvyrant galvoje totaliam nežinojimui, 
dingteli mintis, kad įmanoma pasislėpti po abreviatūra 
ir grįžti į pradžių pradžią.

Jei kas tikisi, kad romano siužetas bus renčiamas 
realizmo stiliaus metodu, o būsimo romano herojaus K. 
portretas tapomas sodriais ir ryškiais brėžiais, apsirinka. 
Nors ir pažadama, kad pasakojimas prasidės nuo hero-
jaus vaikystės, bet tai daroma ne autoriaus, o Trijų muš-
kietininkų veikėjo d“Artanjano lūpomis. Skaitytojui tenka 
tik nuspėti, kad K. vaikystė prabėgo su šia ir kitomis nuo-
tykių literatūros knygomis rankose. Nuo pat mažens jis 
gyveno ne realiame, o pramanytame Dumas tėvo kūrinių 
pasaulyje. Tačiau tai bus tik spėlionė, nes tuoj pat užsižai-
džiama Dumas tėvo ir Dumas sūnaus, Flaubert“o įvaiz-
džiais, liekant d“Artanjano, Porto ir Aramio draugijoje. Ir 
ne anoje, vaikiškoje, o dabartinėje, smarkiai devalvuotoje 
tikrovėje. „O ko tu nori, sako Portas, šitiek metų praėjo, 
susidėvėjom, deromantizavomės, žmonija suskaitė mus 
ligi senatvinio marazmo. Net mūsų šešėliai už mus au-
tentiškesni. Va, pats pažiūrėk.“ (p. 16) K. mėgina žvilg-
telėti, bet šešėliai dingsta. Pasirodžiusi kavinės padavėja 
Luiza nurenka nuo stalo nesančius indus. Pagaliau ir pati 

Kęstutis Navakas. 
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Luiza vos netampa šešėliu. „Kinematografas, galvoja 
K., viskas kinematografas, matricos įsisriegia į smegenis 
mikrono tikslumu ir niekur nuo jų nesidėsi, geriau eisiu 
to sušikto šafrano. Ką tik kalbėjausi su d“Artanjanu, o 
jo, pasirodo, kad ne itin. Dumas, kuris tėvas, pripjovė 
grybo. Eisiu, nes štai ji ir bučiuojasi tik po darbo. Vis-
kas kinematografas, jei dar čia pasėdėsiu, ausyse pradės 
skambėti Ennio Morricone, o finaliniai titrai bus sklidini 
šviežiai mirusių aktorių pavardžių. Einu.“ (p. 17)

Niekur toli jis nenueina, nes kituose skyriuose tapo-
mi pusiau tikroviški, pusiau siurrealistiški miesto vaiz-
dai: vėjas, medžiai, miesto sodas, gatvės, kavinė, kurioje 
dirba Luiza su Telma, o barmenui Dodikui jo šeiminin-
kas pagaliau išskalbė kelnes. Romano herojus K. mėgina 
įsimylėti vieną iš tų kavinės padavėjų, bet jam nepavyks-
ta, nes paaiškėja, jog jiedu – ne pora. Vietoj meilės prisi-
pažinimų tenka išdėstyti trumpąjį meno istorijos kursą, 
nors toks aktyvumo proveržis jam nėra būdingas, nes 
dažniausiai, atėjęs į kavinę, užsisako kokio nors gėrimo 
taurę, sėdi ir tyli, net mažai geria, kartais kažką pasa-
kydamas pats sau. „Tiek ilgai tylėjęs yra tik Charles“as 
Bronsonas filmo The Mechanic pradžioje: šešiolika minu-
čių ir trylika sekundžių. Po to pasakė Yes.“ (p. 27). Telma 
norėtų, kad jis dar kalbėtų ir kalbėtų, bet jis to nedaro, 
net nepasako, kad tas Charles“as yra Karolis Bučinskis, 
gimęs JAV, Pensilvanijoje, 1921 m., o numiręs 2003 m., 
vadinas, beveik šviežiai. Beje, prieš tai dar buvo Plinijus 
Jaunesnysis, Altamiros olos jaučiai, žemės centras, El-
vio CD, Oscaras W. (greičiausiai Wilde“as), paskendusi 
Ofelija (matyt, iš Hamleto). Ir visa tai tik užuominos, ne-
pasakant, kad Paulis Klee buvo Šveicarijos vokietis, kar-
tu su rusu Vasilijum Kandinskiu įkūręs Mėlynojo raitelio 
grupuotę, turėjusią didelės įtakos avangardizmo susi-
formavimui. Visa tai būtina žinoti skaitytojui, norinčiam 
suvokti apie ką ir dėl ko rašoma. Na, dėl Elvio CD gal ir 
nereikėtų plačių paaiškinimų, nes ir šimtamečiai senoliai 
susivoks, jog tai – Elvis Presley. Apie Jane Birkin taip pat 
būtų šį bei tą turėję girdėti, o jei ir ne, tai jų pačių proble-
mos, o ne romano herojaus ir ne mūsų reikalas.

Mums labiau rūpi išsiaiškinti herojaus K. santykį 
su tikrove. „Nusiramink, sako grafas Pti, tau reikia per-
traukos, tu juk ir gyveni pertraukomis, tiesioginis vaiz-
das frontaliai į veidą tave žudo.“ (p. 31) Nors pati Jane 
Birkin sakė, kad žudo tik kinematografas – žiauriausias 
iš menų. Herojus K. nenori nei žudyti, nei žūti, tik išsi-
aiškinti ir susipažinti. „Tai ir susipažink, sako grafas Pti, 
tu gi viską sugebi, susikurk tą susipažinimą, juk gyveni 
savo vidumi, tavo vaizduotė keturiasdešimt dviejų kilo-
metrų ilgio, kam tau ta realybė, realybėje visų merginų 
kišenės pilnos troleibusų talonų, o tai prerafaelitams ne-
patiktų. Net Michelangelo, kuris sugebėjo viską, nesuge-
bėtų iš marmuro iškalti troleibuso talono.“ (p. 32). Čia ir 
yra didžioji mūsų herojaus (gal ir autoriaus) problema – 
tikrovė jam per daug banali ir neįdomi („tai realu, o kas 
realu, yra už mano kompetencijos ribų“, p. 37), kur kas 
įdomiau fantazija. Tačiau gyventi vis dėlto reikia tikrovė-
je, nes į svajonę nepabėgsi. Gal tik grafas Pti gali egzis-
tuoti virtualiai – jis atsiranda ir išnyksta kada panorėjęs, 
bet ir jis greičiausiai tik pramanas, dūmas akims muilinti. 
Vis dėlto ta virtuali tikrovė užkrečiama – net kavinės pa-

davėja Telma į ją įsukama. Kiti šios įstaigos darbuotojai 
tokių savybių, žinoma, neturi. Jiems realybė yra realybė, 
ir tikriausia ji plaunant nešvarius indus. Beje, bendravi-
mas su menamais daiktais bei gyvūnais (nematomi in-
dai, nematomas šuo) yra atklydęs iš teatrinės (vaidybos) 
studijų programos, prozos tekstuose didelės perspekty-
vos jis neturi – autoriui, regis, pavyko išnaudoti visas 
jos galimybes, nebent kada nors būtų mėginama panirti 
į mistines erdves.

Ir tada prasideda japoniškasis tarpsnis, nes miesto 
sode greta ant suolelio prie mūsų herojaus prisėda Tos-
hiro Mifune. Mat neaplankęs Japonijos ir nepažinęs jos 
kultūros, neparašęs nė vieno haiku, tikru intelektualu 
netapsi. Būtų stebuklas, jei ta Japonijos kultūros istorija 
būtų pasakojama nuosekliai, bet ir čia tik užuominos, į 
kurias įsipina dar didžiausia Antarktidos stotis Makmer-
das ir aklasis Gantenbainas, o Toshiro Mifune mūsų 
herojaus K. paprašo šiek tiek išsipasakoti. Tas išsipasa-
kojimas taip pat nėra labai sklandus ir ryškus, nes mote-
rys, su kuriomis jis mylėjosi, kurioms svajojo skirti savo 
gyvenimą, savaime pačios atsiranda ir išnyksta. Iš jų ir 
buvusi herojaus žmona. Ir visa tai vyksta naktimis. Ne, 
ne naktimis, o Naktį. Tad Naktis jam viena egzistencijos 
formų. Nes Naktį arba miegama, arba rašoma. O jei nėra 
apie ką rašyti, ir dar lietus, tada vėl m... Bet apie moteris 
ir meilę jau sakiau.

Paskui apsimestas aklumas Barselonoje, viešbučio 
skalbyklos tarnautojas Chaimė, negras Nboka iš Dram-
blio Kaulo Respublikos, kur buvo tardytoju iš šeštojo 
kabineto, o dabar valo batus ir pardavinėja įmantrias 
rankines, atsiųstas iš gimtosios šalies. Lope de Vega, 
Lud wigo van Beethoveno Penktoji simfonija, Skalbykla 
Nr. 5, improvizuotas kūrimas postmodernios pjesės, kuri 
čia pat, skalbykloje, ir suvaidinama. Tačiau visa tai vyks-
ta ne dabar ir ne čia, o būta kažkada, kažkur, nes kai K. 
atsimerkia, jį pasveikina kavinės padavėja Telma ir pasi-
teirauja, kur jis viešėjo. Žinoma, Barselonoje, bet geriau 
būti užsimerkus ir baigti komponuoti pradėtą pjesę. Po 
to vėl miestas, atspindžiai vitrinose ir Jeanas Gabinas, 
kuris kažkodėl su mūsų herojumi nenori bendrauti ir 
grįžta į nebylųjį kiną, bet atsiranda keturi galingi diedai 
iš grupės Metallica. Gabino K. dar norėjo paklausinėti 
apie Jeaną Renoirą ir jo tėvą, bet prancūziškai susikal-
bėti neįstengė. Diedai iš Metallicos stebisi, kodėl K. sėdi 
prieš laiptus ir šnekasi su savimi, o tada jau atsiranda 
reikalas pacituoti pastraipą iš Franzo Kafkos Dienoraščių. 
Galų gale viskas susipina: Metallicos diedai dingsta, o ant 
suolelio mato sėdinčius veikėjus Holę, Gaudeamą ir En 
iš rašomos postmodernios pjesės, tik Tomas išėjo picos.

Dėl tos prancūzų kalbos K. šiek tiek gudrauja, nes ji 
nėra jam svetima, juk įrašas ant Gainsbourgo kompakto 
jam buvo puikiausiai suprantamas – Dieu est un fumeur 
de havanes, je vois ses nuages gris – perskaičius jį, pasidarė 
gera ir ramu. Pradėtą postmodernią pjesę vis dėlto reikia 
užbaigti, nes tie keturi veikėjai K. neduoda ramybės, o ir 
grafas Pti yra tos pačios nuomonės. Bet tai dar nereiškia, 
kad darbas tuoj pat ir čia bus padarytas.

Reikia mūsų herojui tik užsimerkti ir jis gali atsidurti 
bet kur – Makmerdo stotyje Antarktidoje, Japonijos Mei-
dži epochoje, Čilėje, Čikagoje, Romoje ar Paryžiuje. Jam 
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niekas negali sutrukdyti pasivažinėjimo automobiliu su 
Claudia Cardinale, o filme atsidurti vietoj Marcello Mas-
troianni. Jei situacija darosi kritiška ar dviprasmiška, tuoj 
pat atsiranda grafas Pti ir konfliktas išsprendžiamas, o 
grafas priverstas grįžti atgal į savuosius komiksus. Už-
simerkęs jis gali daryti bet ką: gerti vyną, mylėtis su 
moterimis, diskutuoti su Freudu, nužudyti žmogų, bet 
užsimerkęs visą gyvenimą neišbūsi, reikia retkarčiais ir 
atsimerkti.

Būti atsimerkus ir gyventi, kaip dauguma žmonių 
gyvena, nėra įdomu. Skirti pasimatymą merginai kur 
nors miesto sode, prie fontano, taip pat banalu – romano 
herojus K. merginos iš baro laukia tupėdamas medyje. 
Ne iš karto sulaukia, pateikiama net keletas to laukimo 
variantų, bet Luiza pagaliau ateina ir tikisi K. dėmesio. 
Apkabinti, pasibučiuoti, pasiglamonėti ar pasimylėti kur 
nors ant nuošalaus suolelio taip pat yra brutalu, kaimiš-
ka. Padėtį vėl gelbsti grafas Pti, pasiūlydamas tam reika-
lui kurti filmą, kurį pats imasi režisuoti. Atsiranda proga 
aprašyti filmo kūrimo procesą. Ir ne tik aprašyti – pade-
monstruoti. Vis dėlto išvengti realizmo, nors ir išmonin-
go, vaizduojant intymias meilės scenas, nepasiseka. Užtat 
skamba užkadrinė Ennio Morricone“s muzika. Akimirkai 
pasirodo Marcello Mastroianni ir Jeanne Moreau. Nors 
tai visai kito filmo – M. Antonioni Naktis – veikėjai, hero-
jus K. sugeba partnerei sušnabždėti į ausį, jog ten buvusi 
ir Jo laukusi Ji. Grafas Pti tą šnabždesį pasmerkia, nes jis 
gadina visą kinematografą. Taigi – kinematografas, visur 
kinematografas, nors iš tikrųjų tai buvo tik trumputė, ko-
kių trijų minučių, Luizos vizija apie Giesmių giesmę. Tik-
rovėje buvo šiek tiek kitaip, nes į pasimatymą atėjo ne 
Luiza, o Telma, bet kurti naujo filmo nebuvo prasmės, o 
herojus K. staiga panoro iškeliauti. „Man nereikia pinigų, 
Telma, aš keliauju, kur noriu, tereikia panorėti, palauk 
pusę minutės, Telma, būtinai turiu pakeliauti, geltonieji 
deimantai išbadė man akis.“ (p. 114)

Romano herojus K. nuolat kalba apie keliones, mini 
egzotiškiausias šalis, paslaptingiausias vietoves, bet kon-
krečių ir detalių įrodymų, jog ten tikrai yra buvęs, nepa-
teikia. Jis tik žino apie tai, turi daug informacijos, kurios 
galima pasisemti iš žinynų, televizijos, interneto. Kelionė 
į Matalą Kretoje ypatinga tuo, jog pats sėda prie išsinuo-
moto automobilio vairo ir važiuoja. Lauktume pasakoji-
mo apie regimus kraštovaizdžius, sutiktus žmones, nuo-
tykių įspūdžius. Ir nesame apvilti, jų apsčiai atsiranda. 
Ir pakeleivių su savo istorijomis, ir ypatingų vietovių. 
Pakeleiviai, žinoma, nėra banalūs nuotykių ieškotojai ar 
kokie maldininkai ar hipiai. Jie ir atsiranda, ir išnyksta 
nepastebimai, net pačiam vairuotojui nežinant. Iš pra-
džių iš nebūties išnyra Niekas, o po kurio laiko Estera. 
Niekas – lyg ir šiuolaikinis personažas, toks pusiau bom-
žas, pusiau žurnalistas, o Estera – Biblijos personažas, 
save įvardijanti kaip Persijos karalienę, nors iš tikrųjų 
yra paprasta Irano žydė, turėjusi šiokių tokių nuopelnų 
vietos gentainiams. Ši kelionė ypatinga dar tuo, jog, pa-
siekus tikslą, pasirodo K. pasąmonės fantomai: Holė, En, 
Gaudeamas ir Tomas. Savo kelionės draugui Niekui jis 
paaiškina, kad teks šiek tiek užtrukti stebint teatro sce-
nas. Kitaip tariant, čia bus rašoma kadaise Barselonoje 
pradėta K. pjesė. Ne tik rašoma, bet ir vaidinama. Pje-

sė kaip pjesė – moderni ar net postmoderni, lietuviškas 
prancūziškų absurdo pjesių variantas. Netikėtumas gal 
tik toks, jog beveik pačiame kelionės įkarštyje atsiranda 
kavinės padavėja Telma, atsargiai paklaususi, ar jis jau... 
Tai yra ar jis jau pabudo ir atsimerkė. Vadinas, ir ši kelio-
nė yra virtuali, o jei ir ne visai, tai tik kažkada buvusios 
ar galėjusios būti kelionės prisiminimas.

Tuose Matalos kalkakmenių katakombose, kur ka-
daise būdavo laidojami romėnai, romanas baigiasi. Žino-
ma, neapsieinama be užuominų apie Ovidijų, Vladimi-
rą Horowitzą, skambinantį Skriabino dešimtąją sonatą, 
be Federico Fellini filmo Orkestro repeticija, Christopho 
Ransmayro ir Roberto Musilio knygų citatų. Bet tai ir vis-
kas – toliau plėtojama modernioji eseistika, nes autorius 
nusimeta nuo pečių abreviatūros K. naštą. Jei vėliau ir 
šmėsteli kartą kitą herojus K., ilgiau knygos puslapiuose 
neužsibūna, gal tik pasenęs ir suvargęs grafas Pti čia kiek 
svarbesnis, bet ir jis yra praradęs virtualųjį žavesį. Auto-
rius nusileidžia ant žemės, o tie skyriai, kuriuose veikia 
tikros dabarties asmenybės (klasės draugai, kaimynai, 
šiaip pažįstami žmonės), jau nebepakyla į romano api-
bendrinimų aukštumas. Tačiau tai nereiškia, kad teks-
tas darosi banalesnis ar prastesnis, gal netgi priešingai. 
„Bandymą realybe mes neabejotinai atlaikytume, realybė 
pasirodytų dar gražesnė už virtualybę, nes ir mes gra-
žesni už mus atitinkančias idėjas.“ (p. 171) Be iliuzijų ir 
pramano poetas apsieiti, žinoma, negali, nes jos padeda 
(p. 180). Ir apsvaigimas padeda, bet ne visada, kartais jis 
ir žlugdo. Reikia herojiškos valios pakilti ir nueiti. „Štai 
dabar sėsiu rašyti, parašysiu, kad ėjome su Estera į tur-
gų, paskui pirkome Chaimui vazelę, o vakare žiūrėjome 
kokį nors „film noir“. Ir atrodys, kad taip iš tiesų buvo, 
kad mes ne vienas kito vizija.“ (p. 198) Ir kas už širmos, 
jau yra žinoma, ji demitizuojama, nes Estera ją nebran-
giai nupirko.

Realybė taip pat gali būti žavi. Iš tikrųjų tokia ji ir 
yra, tik nedaug kas tai pamato ir patiria. Ir knygų rašy-
mas yra žavus užsiėmimas, kol tas rašymas neduoda ra-
mybės ir reikalauja sėsti prie kompiuterio. Jei ir ne visada 
ekrane sumirga klasiko plunksnos vertas tekstas, kartais 
pasklinda tik draikalai, darbas retai nueina niekais. Kęs-
tučiui Navakui ypač pasisekė. Ir ne tik šį kartą, nes jo 
tekstas žavi stiliumi. Ne intrigos vingrybėmis, ne siužeto 
mastais ir charakterių bei aistrų siautėjimais, o paradok-
siškomis minties perversijomis, intelekto proveržiais, 
valios gniaužtų viražais. Apibūdinant vienu žodžiu, tai 
būtų talentas. Bendrauti su tokia „institucija“ ir persona-
liai, ir virtualiai ne visada lengva, nes dialogui būtinas 
lygiavertis partneris, o knygos skaitymas ir yra diskusija 
su kūrėju ir jo personažais, po kuriais dažniausiai sle-
piasi pats rašytojas. Kartais labai išradingai ir sumaniai, 
kartais visai atvirai ar net demonstratyviai, kaip tai daro 
Rimantas Kmita savo romane Pietinia kronikas. Skaitant 
Vyno kopiją, kartais tenka rezignuoti, atidėti knygą į šalį 
ir pasitikrinti ar pasipildyti informaciją, bet jei visa tai 
įveiki, gali pats save pasveikinti. Autoriui tų sveikinimų 
ir pagyrimų gal nelabai ir reikia, nes atseikėta su kaupu. 
Užvertęs paskutinį puslapį ir padėjęs knygą į lentyną, vis 
dar girdi autoriaus minties šlamėjimą ir pamažu nutols-
tantį intelekto ošimą. O tai įkvepia.
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Tokią Naująją Romuvą pamatė pirmieji skaitytojai 1931 
metų sausį.

Naujoji Romuva pakeitė logotipą – 1933, Nr. 1 (105); jis išli-
ko atnaujinant leidybą 1994-aisiais ir naudojamas iki šiol.

Paskutinis Juozo Keliuočio suredaguotas numeris – 1940, 
Nr. 24–26 (492–494). Naujai valstybės valdžiai toks leidinys 
buvo nepriimtinas – nepadėjo nei Lenino ir Stalino por-
tretai, nei redaktoriaus straipsnis Į naująjį dinamizmą, kvie-
čiantis menininkus dirbti naujomis politinėmis sąlygomis.

1994 metais Naujoji Romuva gimė antrą kartą – 1994, Nr. 1 
(495). Redaguoti žurnalą ėmėsi Vaidotas Daunys, įsteigti 
leidinį jam padėjo Liudas Dambrauskas, Jonas Antanaitis, 
Mindaugas Bloznelis ir Arvydas Juozaitis. Planuota leisti 
žurnalą kas mėnesį datuojant kiekvieno mėnesio 7 diena, 
šitaip prisimenant ir pagerbiant 1940-ųjų liepos 7-ąją, kai 
pasirodė paskutinis prieškarinio žurnalo numeris.

Kiekvienas 1995 metų numeris truputį vėlavo. Žinoma, 
dabar, praėjus keliems dešimtmečiams, tai jau ypatin-
gos reikšmės neturi, o ir konstatuoti tai gali tik itin pa-

Naujoji Romuva Nr. 600
Šis žurnalo numeris – 600-asis skaičiuojant nuo 1931 metais pasirodžiusio pirmojo Juozo 
Keliuočio įsteigto Iliustruoto savaitinio kultūros gyvenimo žurnalo numerio. Tokio savotiško 
jubiliejaus proga prisiminkime kelias ypatingas „Naujosios Romuvos“ raidos gaires ar šiaip 
vieną kitą įdomesnį numerį, atspindinčius tam tikrus žurnalo istorijos įvykius ar posūkius.

1931, Nr. 1

1994, Nr. 1

1933, Nr. 1

1999, Nr. 5

1940, Nr. 24–26

1940, Nr. 24–26
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stabus skaitytojas: pavyzdžiui, gegužės 7-aja datuota-
me numeryje skelbiamas Česlovo Kavaliausko, Viktoro 
Petkaus ir Vaidoto Daunio pokalbis, vykęs Kaišiadory-
se gegužės 18-ąją. Tai buvo paskutinis Vaidoto Daunio 
suredaguotas numeris – 1995, Nr. 5 (500); liepos 29-ąją 
Vaidotas žuvo taip ir nespėjęs parengti šešto, birželį tu-
rėjusio pasirodyti numerio.

Vaidoto Daunio žūtis sukrėtė visą Lietuvą – ką jau kal-
bėti apie Naujosios Romuvos redakciją... Žurnalo leidybos 
ėmėsi Arvydas Juozaitis. Pirmas jo vadovaujamos redak-
cijos parengtas numeris pasirodė vėlyvą rudenį – 1995, 
Nr. 6–7 (501–502). Daugelis publikacijų jame, supranta-
ma, skirtos Vaidotui Dauniui atminti.

Pirmųjų Vaidoto Daunio parengtų žurnalų viršeliai buvo 
ramiai pilkokų atspalvių; Arvydas Juozaitis kažkodėl 
pamėgo švelniai rudoką. Ir nors puikiai žinota, kad Juo-
zas Keliuotis pagražindavo savo viršelius įvairių spalvų 
tonais (kiek tai leido ne itin tobula tarpukario Lietuvos 
poligrafija), vis dėlto neskubėta susigrąžinti šį Naujosios 

Romuvos dizaino bruožą. Bet štai 1997-ųjų pavasarį Lai-
mono Noreikos ir Monikos Mironaitės nuotrauka tarybi-
nės Lietuvos televizijoje (1966) nusidažė mėlynai – 1997, 
Nr. 5–6 (515–516). Ir vėl prasidėjo keliuotiškasis viršelio 
tonų žaismas... Šis numeris įdomus dar ir tuo, kad čia 
pirmąsyk atsirado savotiškas numerio motto – Arvydo 
Šliogerio mintis iš knygos Būtis ir pasaulis. Dabar aforiz-
mų kolekcijoje – 77 Lietuvos ir pasaulio mąstytojai.

Nuo 1996 metų Naujoji Romuva jau nepretendavo į mėn-
raštį – kas antrą mėnesį leidome maždaug dvigubai 
storesnį nei Vaidoto Daunio laikais numerį, nors nume-
racija (1–2, 3–4 ir t. t.) dar rodė, kad orientuojamasi į 12 
numerių per metus. 1998-aisiais atsisakėme tokio kiek 
klaidinančio numeravimo, tačiau – kad ir kaip nume-
ruojant – per metus pavykdavo išleisti tik penkis nu-
merius. Lemtingas lūžis įvyko 1999-ųjų pabaigoje – jau 
gruodį rengiant 5-ąjį numerį Arvydui Juozaičiui kilo 
„išganinga“ mintis: „Gal pavadinkime jį pirmuoju kitų 
metų numeriu...“ Taigi, palydėję 1999-uosius su keturiais 
numeriais, perėjome prie griežto ketvirtinio periodišku-

1997, Nr. 5–6

2008, Nr. 1

2000, Nr. 1

2008, Nr. 2

2003, Nr. 1

2014, Nr. 1
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mo. Šis numeris – 2000, Nr. 1 (530) – Arvydui Juozaičiui 
buvo paskutinis: sausio 25-ąją vyriausiasis redaktorius 
pasiprašė į dimisiją.

Tobulėjant XXI amžiaus poligrafijai vis dažniau susimąs-
tydavome apie spalvotos spaudos perspektyvas. Anaip-
tol neketinome Naujosios Romuvos paversti madingu 
„glianciniu“ leidiniu, tačiau ne kartą patyrėme apmau-
dą publikuodami pilkų atspalvių ar vieno dirbtinio tono 
puikų tapybos paveikslą. Pagaliau gražūs norai sutapo 
su galimybėmis: 2003, Nr. 1 (542) – pirmas numeris su 
spalvotais viršeliais. Paveikslų galeriją atidarė Marijos 
Cvirkienės kūrinys Buvo sodyba.

Praretėjus periodiškumui, savaime suprantama, padi-
dėjo kiekvieno numerio apimtis. Kartais, įsismaginę, 
pririnkdavome per 90 puslapių ir šitaip pridarydavome 
keblumų spaustuvei, mat tokią popieriaus šūsnį sunkiai 
įveikdavo segimo staklės. Iš štai pirmas modernesnės įri-
šimo technologijos numeris – 2008, Nr. 1 (562); kaip sako 
spaustuvininkai – „siūtas klijuotas“. Pasveikinęs mus 
tokios modernizacijos proga, vienas bičiulis leidėjas pri-
dūrė: „Dabar Naujoji Romuva jau žurnalas.“ Pasiteiravę, 
o kas gi buvo anksčiau, išgirdome: „Sąsiuvinis.“

Išnaudodami naujas technines galimybes, ne kartą viršy-
davome 100 puslapių apimtį, tačiau rekordas buvo pa-
siektas kaipmat: 2008, Nr. 2 (563) – 120 puslapių.

Atrodė, niekas netrukdo mums plėsti savo kūrybinius 
sumanymus, bet štai 2014-aisiais – ir tai minint atnau-
jintos leidybos 20-metį! – gavome Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondo antausį: nė cento valstybinės 
paramos. Teko spręsti naują „kūrybinį“ klausimą – kaip 
išlikti. Laimė, turime gausų nuoširdžių bičiulių būrį. 
Būtent už jų mums suneštus litukus išleidome itin ku-
klų numerį – 2014, Nr. 1 (586): 40 susegtų puslapių ir tik 
dvi – matyt, nesunku nutuokti, kokios – spalvos...

Jau antras numeris buvo „siūtas klijuotas“ ir su spalvo-
tu viršeliu, bet tik 50 puslapių, o į metų pabaigą beveik 
priartėjome prie normalaus tradicinio „formato“ – ir visa 
tai remiant tik mūsų bičiuliams, kurių ilgiausius sąrašus 
publikavome kiekviename numeryje. O 2015-aisiais – 
vėl Spaudos rėmimo fondo akibrokštas: parama vos 
vienam numeriui išleisti ir tik nuo antro ketvirčio. Tad 
pirmą ketvirtį vėl išleidome „blokadinį“ numerį – 2015, 
Nr. 1 (590).

Po šių leidybinių nokdaunų praėjo jau pora metų, bet 
sunku pasakyti, ar jau visiškai baigėsi kuracijos proce-
sas. Vienaip ar kitaip, 600-ąjį numerį pasitinkame opti-
mistiškai, turime gražių kūrybinių sumanymų ir esame 
nepaprastai dėkingi šauniems mūsų bičiuliams – auto-
riams, herojams, skaitytojams. Tik tokiomis sąlygomis ir 
įmanomas prasmingas kultūros procesas. Tad imkimės 
kartu septintojo šimto.

Poetinės vasaros palydėtuvės  
ant Rasos kalnelio

Jau metus gyvename naujose 
Žinijos draugijos patalpose ir 
savo kūrybos renginius įpratome 

 rengti „gotikinėje“ buvusio vie-
nuolyno salėje. Tačiau su poetine va-
sara nutarėme atsisveikinti tiesiog 
jaukiame vidiniame Žinijos kiemelyje.

Kartu su poetais, kuriems buvo 
iškelta užduotis be savo eilėraščių 
padeklamuoti ką nors iš kitų poetų 
kūrybos, eilėraščius skaitė dailinin-
kės Vija Tarabildienė ir Emilija Taloč-
kienė, mokytojas lituanistas Kęstutis 
Subačius, filosofas Naglis Kardelis, 
Žinijos draugijos bendradarbės Ta-
tjana Simaškienė ir Rasa Meškytė. 
Akordeonisto Svajūno Ilčiuko melo-
dijos ne tik paryškino poezijos gar-
sus, bet ir pakėlė nuo suolų valso 
entuziastus.

Šitaip užbaigę Vasaros darbus, ar-
tėjame dabar prie Rudenio gėrybių...
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K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotraukos


