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Vis dar yra vardų, kuriuos turime ryžtingiau 
įtraukti į kultūrinę savo atmintį, įvertinti jų veik
lą, „įstatyti“ į tinkamą literatūros paveldo vietą. 

Vienas tokių vardų yra  Juozas Almis Jūragis – poetas, 
vertėjas, paskaitininkas, redaktorius, kultūrininkas, gi
męs 1917 m. spalio 3 d. Baltkalnio kaime, Laukuvos 
valsčiuje, Tauragės apskrityje, ūkininkų šeimoje. Šįmet 
jam sukaktų ypatingas šimto metų jubiliejus! Nugyveno 
gražų amželį – amžinybėn iškeliavo eidamas 97uosius, 
jo kapas liko tolimojoje Australijoje.

Savo vaikystę laiškuose ir autobiografijoje J. A. Jū
ragis prisimindavo labai jautriai. „Mano tėvai gilioje 
Žemaitijoje turėjo trobą prie vieškelio. Taigi esu gimęs 
pakelėje. Ši aplinkybė galbūt apsprendė visą mano kla
jūnišką gyvenimą. <...> Vieškelis buvo mano žaidimų 
erdvė, o apylinkių plotai – mano pasaulis, kuris sielą ir 
kūną maitino, brandino ir džiugino. <...> Mane supanti 
gamta buvo mano esybės dalis, o aš pats buvau dalis 
tos gamtos...“1 „Anksti pavasarį snieguolės prasikaldavo 
pro suledėjusį  sniegą ir iškeldavo gležnus savo baltus 
žiedus. Man jų būdavo gaila. Atsargiai peiliuku atkrapš
tydavau sniegą, kad joms būtų šilčiau... Ak, tie lietuviš
kieji, žemaitiškieji pavasariai! Mano vaiko metuose taip 
mažai ko reikėjo, kad laimėje gyvenčiau... Aš tebegyvenu 
anų pavasarių gyvastingumo apžavėtas... Kokia skurdi 
ir išvargusi būtų mano širdis svetimose pakelėse, jei į ją 
nešviestų gimtinės pavasarių šviesa...“2 Jūragių namuo
se sklandė meilės, gėrio, dorumo idėjos. Berniukas augo 
apsuptas tėvų ir trijų vyresnių seserų meilės. Skaityti iš 
maldaknygės jį išmokė mama, kuri visus darbus dirbo 
garsiai giedodama giesmes. Jau gerokai ūgtelėjęs, 1928 
metais, pradėjo lankyti Laukuvos pradžios mokyklą, o 
1933 m. įstojo į Plungės kapucinų gimnaziją – ateitį matė 
su vienuolio abitu. Mokėsi kartu su Algirdu Mykolu Do
brovolskiu (tėvu Stanislovu – A. R.) Tačiau Jūragis, atbu
vęs noviciatą, išmokęs lotynų, vokiečių kalbas, krimtęs 
filosofiją, abitą nusivilko, nors su kapucinais ryšiai liko 
gan glaudūs. Beje, ir A. M. Dobrovolskis, ir Jūragis visą 
gyvenimą mėgo poetą R. M. Rilke, abu vertė jo eilėraš
čius iš vokiečių kalbos, mokėjo jų atmintinai. 1944 m. Jū
ragis pasitraukė į Vakarus, vėliau per Vokietiją, Prancū
ziją, Austriją, Italiją 1948 m. pasiekė Australijos krantus. 
Niekada nesugrįžo aplankyti Tėvynės, nebuvo sąlygų, 
galimybių, sveikatos. „Ar galėjome mes, ateiviai iš vėsios 

A l d o n a  R u s e c k a i t ė

...siela visada alkana 
ir ištroškusi 

tėvų dvasinio palikimo...

šiaurės šalies, pasveikinti Australiją kaip savo kraštą? 
Mums trūko Lietuvos oro, Lietuvos saulės ir dangaus, 
lietuviško švelnaus, lyriško pažįstamo gamtovaizdžio... 
Bet mes buvome žmonės, kurių likimas jau nulemtas, 
kurių visi tiltai sudeginti...“3

Rašyti eilėraščius Juozas Almis pradėjo paauglys
tėje, pirmąjį eilėraštį 1931 m. išspausdino Žvaigždutė-
je, vėliau bendradarbiavo ir kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose. Apie 1939 metus parengė pirmąją knygelę 
Laukai meldžiasi, tačiau užklupo rusų okupacija, vėliau 
karas, emigracija. Šių eilėraščių rankraščiai liko Lietuvo
je pas gerą bičiulį, kuris juos išsaugojo ir po daug metų 
persiuntė autoriui, o šis išleido 1986 m. su pavadinimu 
Žeme, būk mano motina. O prieš tai Australijoje buvo išleis
ti du Jūragio eilėraščių rinkiniai: Tolimieji miražai (1964), 
Akmens ir paukščio metas (1977).

J. A. Jūragis yra pirmasis naujosios emigracijos lietu
vis, išleidęs poezijos knygą Australijoje, nors savo kūry
boje jis mažai rašo apie tą žemę, kurioje gyvena. Mintimis 
nuolat grįžta į Tėvynę. Tačiau pirmiausia reikia pakalbėti 
apie ankstyvuosius eilėraščius, rašytus Lietuvoje 1933–

Juozas Almis Jūragis, 1972
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1939 m., nors ši knyga išleista kaip trečioji. Knygą Žeme, 
būk mano motina autorius palydėjo tokia įžanga: „Aš pats 
į šiuos eilėraščius žiūriu kaip į mano sielos istorijos dalį, 
be kurios mano gyvenimas nebūtų pilnas, o mano kūry
ba neturėtų tikrosios pradžios.“ Kokia ta tikroji pradžia? 
Ankstyvieji eilėraščiai siejasi su poeto Vytauto Mačernio 
pasauliu. Abu žemaičiai, jauni, abu juos literatūros ty
rinėtojai priskiria žemininkų literatūros krypčiai. Jiems 
svarbi tėviškė, gimtieji laukai, miškai, pelkės ir tolumos, 
lydi begalinis namų ilgesys, egzistencinis nerimas, vie
natvė, meilės troškimas, prasmės ieškojimas. „Sunku 
gyventi man be tėviškės laukų auksinių /... / Ten ir da
bar saulėje nokstančios varpos arčiau prie žemės svyra, 
/ Baltais žiedais spindėdamos, ramunės šypsosi visur iš 
parugių, / Rasos ir vėstančios prieš naktį žemės kvapas 
orą tyrą / prisotina kvepėjimu svaigiu...“ (J. A. Jūragis. 
Tėviškės pasiilgimas). Tekstuose daug sąsajų su V. Mačer
nio Vizijomis.

Eilėraščių knygai Tolimieji miražai kaip motto poe
tas vėl pasirinko V. Mačernio eilėraščio Laiškas miru-
siam draugui žodžius. „Žemėj, kas didinga – tai jaunystė 
mumyse...“ Šioje Australijoje išleistoje knygoje liūdesio 
mažiau nei ankstyvuosiuose eilėraščiuose. Šviesūs jau
nystės, Lietuvos prisiminimai, meilė, gamtos stebėjimas. 
Nepaisant emigranto dalios, „Spinduliai tie į širdį man 
krinta, / gaivalingos šviesos jon prilieja...“ (Spinduliai šir-
dyje). Šioje knygoje yra ir patriotinių eilėraščių skyrius.

Knygos Akmens ir paukščio metas aplanke poetas pri
sipažįsta: „Minutėse ieškau šimtmečių aido... / Ieškau 
tikrųjų žodžių ir minčių... / Ieškau šviesos ir gėrio vis 
tamsėjančiuose pasaulio horizontuose...“ Ir iš tiesų šios 
knygos eilėraščiuose galima justi pasaulio džiugesį, gy
venimo pilnatvę. „Žmogaus būtis – tai tobulasis žiedas, / 
tai apskrita grandis, be galo, be pradžios...“ (Archimedas). 
Nors kelio pabaigoje laukia juoda mirtis: „Į rankas puola 
ledas – / šaltas mirties baltumas“ (Vaikšto šerkšnas...). Šioje 
knygoje apmąstoma ir būtis, ir kasdienė buitis. Lietuva 

čia tarsi kvėpuoja virš visų eilėraščių, tačiau kalbos apie 
ją nedaug, pasakyta talpiai: „Mano tauta – / veržli krau
jo banga / tarp saulėtekio ir saulėleidžio.“ (Mano tauta)

Paskutinioji poeto knyga Tik sapno ugnį jausi išleis
ta 1999 m. Vilniuje su profesorės V. Daujotytės palydi
muoju straipsniu, kuriame ji taip apibendrina: „Vienas iš 
daugelio egzodo autorių, pasirinkusių eilėraštį kaip dva
sios gyvenimo, bendravimo su kitais, bendrumo būdą.“ 
Programinis šios knygos eilėraštis galėtų būti Žmogus – 
tamsoje giedantis paukštis: „Žmogau, / Tau duota tik pra
džia ir pabaiga, / Pats privalai dienoms suteikti esmę...“

J. A. Jūragis buvo parengęs ir dar vieną eilėraščių 
rinkinį Kronikos laiko negero, tačiau persigalvojo ir jo ne
išleido – pasvarstė labai savikritiškai, kad nieko naujo 
nepasako, kad jo laikas jau praėjęs...

Be originaliosios kūrybos, Jūragis daug laiko ir su
gebėjimų atidavė dirbdamas kultūrinį darbą tarp Austra
lijos lietuvių. Autobiografijoje (1990) rašo:

„Ir man malonu pažymėti, kad prie Australijos lie
tuvių kultūrinių darbų ir aš savo kuklia plunksna pri
sidėjau kaip lietuviškų laikraščių bendradarbis, kaip... 
redaktorius, kaip poezijos žodžio sakytojas per minėji
mus, šventes ir literatūros vakarus...“4 „Manęs klausyti 
žmonės mėgo ir kai kalbėdavau 300 žmonių salei, mikro
fono man nereikėjo, kol buvau jaunas...“5 Dar ir 2010 m., 
būdamas  93ejų, per Vasario 16ąją vietos  lietuvių ben
druomenės susibūrime paskaitė keletą eilėraščių, sulau
kė audringų plojimų ir žurnalistų buvo įvertintas kaip 
sodraus balso savininkas. Jūragis išties buvo puikus ora
torius, skaitė paskaitas apie lietuvių kultūrą, literatūrą, 
rašytojus. Tačiau svarbiausias buvo redaktoriaus darbas. 
J. A. Jūragis redagavo Australijos lietuvių metraščio (1962) 
pirmąjį tomą, Plunksnos klubo almanachą Plunksna ir žo-
dis (1966), Australijos lietuvių poezijos rinkinį Terra Aus-
tralis (1972). Dėl pastarojo pavadinimo kilo diskusijų, tad 
Jūragis laiške Bern. Brazdžioniui aiškino: „Kodėl „Terra 
Australis“ („Pietų kraštas“)? Dėl to, kad visai eilei knygo

J. A. Jūragio laiško A. Ruseckaitei fragmentas Juozas Almis Jūragis su žmona Lidija
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je dalyvaujančių poetų tas vardas patiko, nes egzotiškai 
skamba. O egzotiškas pietų kraštas, ar mes to norime, 
ar nenorime, per 25 metus buvo ir dabar yra kasdienė 
mūsų buities realybė. Kodėl mes turime bijoti ar gėdytis 
tą faktą pripažinti?“6 Almanache Terra Australis geriau
siai atsispindi Australijos lietuvių poetų nuotaikos, jų 
kūrybinis pajėgumas. Jis daug metų rašė, jog Australi
joje lietuviai esą laikini, vis dėlto po kelių dešimtmečių  
pripažino: „Kai nostalgijos amžinoji ugnis kiek prigeso, 
mums prasisklaidė svetimumo rūkai, ir mes naujai pra
regėjome. Pamatėme, kad Australija – gražus, spalvingas 
ir turtingas kraštas, kad jame galima gyventi, statytis 
namus, suktis lizdą... Mūsų šaknys Australijoje jau giliai 
įleistos...“7 Jūragis daug metų rinko medžiagą apie lie
tuvių gyvenimą šiame žemyne, sukaupė didelį archyvą, 
planavo parašyti Australijos lietuvių literatūros istoriją, 
tačiau pritrūko laiko ir jėgų.

Už kūrybą, literatūrinę veiklą J. A. Jūragiui 2003 m. 
paskirta Lietuvių rašytojų draugijos premija. Ji iškil
mingai, poetui sėdint ąžuolų vainiku apipintame krėsle, 
buvo įteikta Sidnėjaus lietuvių klube.

Tačiau Jūragis, gyvendamas tolimojoje Australijoje, 
„Jūragynėje“, kaip jis mėgo vadinti savo namus, apie Tė
vynę visada galvojo, sekė jos įvykius, fiksavo ir ieškojo 
galimybės, kam ir kaip perduoti savo archyvą į gimtąjį 
kraštą, suprasdamas, jog po mirties jo kūrybinis paliki
mas nukeliaus į atliekų konteinerius. Nesusilaukė atžalų, 
tad kitokios vilties nebuvo. 1993 m. į Australiją atvažiavo 
poetas ir kunigas Ričardas Mikutavičius, Jūragis prašė jo 
patarimų šiuo klausimu ir svečias patarė siųsti archyvą į 
Maironio lietuvių literatūros muziejų. Taip prasidėjo il
gametis šio teksto autorės ir J. A. Jūragio susirašinėjimas, 
o poetas  nuo 1996 m. ėmė siųsti į muziejų savo asmeninę 
biblioteką – susidarė 450 įvairių knygų. Atsiuntė ir kitą 
unikalią medžiagą: dešimt didelio formato aplankų Lie-
tuvos laisvės kova Australijos (Sydney NSW) didžiojoje spau-
doje 1990–1991 metais. „Man labiausiai rūpėjo atiduoti 
muziejui mano asmeninių laiškų kopijų aplankus ir rin
kinių iškarpų iš Australijos (Sidnėjaus) didžiųjų laikraš

čių, kuriuose buvo rašoma apie Lietuvos laisvės kovą 
veržimosi į laisvę metu.“8 Jūragis atliko didžiulį darbą – 
jis stropiai surinko ir suklijavo visus spaudos straipsnius, 
kuriuose bent žodžiu užsimenama apie Lietuvą.

Poetas persiuntė dalį epistolinio archyvo. Aktyviau
siai susirašinėta su Australijos lietuviais rašytojais, re
daktoriais dėl kūrybos, recenzijų, pranešimų. Yra Aldo
nos Veščiūnaitės, Prano Pusdešrio, Jurgio Janavičiaus, 

Kunigas P. Butkus,  
J. A. Jūragis, L. Žalienė, 
Bern. Brazdžionis (visi čia 
susirinkę jo viešnagės proga), 
A. Skirkienė, A. Skirka, 
St. Jūragienė. Australija, 
Sidnėjus, 1978

Kitoje šios fotografijos pusėje J. A. Jūragis užrašęs: „Pasiruošęs važiuoti į 
Bern. Brazdžionio minėjimą. 2002 m. liepos mėn.“
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Magdalenos ir Juozo Slavėnų, kun. Pranio Dauknio, 
Genovaitės Kazokienės, Viktoro Baltučio ir kitų asmenų 
laiškų. Koresponduota ir su kultūrininkais iš Lietuvos. 
Ypač vertingi Irenos Kostkevičiūtės laiškai, kuriuose ji 
domisi poetės M. MykolaitytėsSlavėnienės (Putino se
sers) ir jos vyro J. Slavėno archyvo likimu. Tuo pačiu 
klausimu Jūragiui laiškus rašė ir V. MykolaičioPuti
no Raštų sudarytojas, redaktorius Aleksandras Žirgulys. 
Muziejui perduota korespondencija su seserimis, ypač 
su Onute. Jie vienas kitą surado apie 1966 metus. Išsau
gota daugybė seserų laiškų, surištų į savotišką „tomą“. 
„Onutės laiškai kaip seseriškos meilės paliudijimai... Se
suo buvo mano stipriausias ryšys su Lietuva, su tėviške. 
Mano laiškai buvo atsiliepimai į jos ilgesį ir pastangos 
būti arti jos širdies...“9

Laiškuose šio teksto autorei Jūragis dažnai įdėdavo 
savo ar abiejų su žmona Lidija nuotraukų, dažniausiai 
fotografuotasi sode, tarp žydinčių augalų, gėlynuose. Ne 
be reikalo savo autobiografijoje jis prisipažino, jog esąs 
gamtos žmogus. Gyvendamas „Jūragynėje“, džiaugėsi 
kiekvienu krūmeliu, žiedu, vaisiais, stebėjo paukščius, 
klausėsi jų giesmių. Buvo labai jautrus, poeto laiškai 
kupini grožio, kalba vaizdinga, pasakojimas pagavus. 
Jūragis nemažai atviravo ir apie savo asmeninį gyveni
mą. Savo pirmąją žmoną Stanislavą sutiko plaukdamas 
į Australiją, kartu išgyveno kelis dešimtmečius, palikuo
nių nesusilaukė. Liko našlys. Tuomet jį ištiko liūdnos 
nuotaikos. „Kai Stanislava mirė, buvome išgyvenę kartu 
44 metus. Pasijutau netekęs lygsvaros ir gyvenimo tiks
lo. Pajutau, kokia labai sunki ir slegianti tuštuma yra 
vienat vė. Blaškiausi tuščiuose namuose. Ramybė ir no
ras ką nors veikti buvo nuo manęs pasitraukę. Pradėjo 
krikti sveikata ir savo ateitį mačiau nekokią – galvojau, 
kad reikės dienas baigti senelių namuose. Išgelbėjo mane 
kilnios sielos moteris Lidija, taip pat kaip aš ir vieniša, 
ir sužeistos širdies asmenybė. Mūsų draugystė džiovino 
jos ir mano ašaras, gydė jos ir mano širdies žaizdas. Per 
trejus metus, ją lankydamas, suvažinėjau aštuoniolika 
tūkstančių kilometrų, kol pasidariau užtenkamai jai ar
timas žmogus. Jos žmogus. Būti jos žmogumi yra vienas 
džiaugsmas. Mudu esame ne tik vienodo likimo paliesti. 
Mudu esame vienodos prigimties, panašių jausmų, pa
našių troškimų žmonės. Dabar mes žaidžiame gyveni
mą kaip vaikai ir branginame gyvenimą kaip seniai, nes 
mūsų amžiuje kiekviena nauja diena yra didelė Kūrėjo 
dovana ir mums suteikta malonė.“10 Tuomet, kai J. A. Jū
ragis važinėjo tuos tūkstančius kilometrų, kad pelnytų 
Lidijos meilę, jam jau buvo per septynias dešimtis metų, 
tačiau likimas jiems buvo palankus, kartu dar nugyveno 
laimingą dvidešimtmetį. Ir kaip Juozas Almis laiškuose 
rašydavo – laikydamiesi už rankų, šypsodamiesi, vienas 
kitą globodami, gerbdami. „Mudu vis dar gyvename, 
nors ir eidami senyn, skaisčioje meilėje ir draugystėje, 
kaip jauni.“11 „Ajajai – ką mes veiktume nesišypsoję, 
žvelgdami vienas į kitą? Šypsantis ir juokaujant kaip 
lengva ir pašėlusiai smagu gyventi...“12 Laiškuose, minė
damas Lidiją, visada ją vadino „mano angelas“, „mano 
Rytmečio Saulelė“, visada buvo justi didelė meilė, švel
numas, pasididžiavimas. Per Lidijos asmenybę poetas 
žvelgė ir į kitas moteris, jas vertino. „Aš garbinu moteris, 

nes jos pašventina mano dvasią. Moteris man atrodo esy
bė, stovinti aukščiau už vyrų giminę, dvasingesnė, ap
dovanota tuo, ką Goethe vadina „ewig weibliche“ – tuo 
amžinuoju moteriškumo dvelkimu, kurį jaučiame, bet 
nemokame įvardinti. Man moterys – tai kaip gražios Die
vo darželio gėlės, o be jų pasaulis būtų kaip labai šaltas 
plieno fabriko sandėlis. Matydamas gražias moteris, to
kias kaip mano žmona Lidija, vis galvoju, kokios jos bus 
žavingos, kada, apsivilkusios astraliniu kūnu, vaikštinės 
nevystančiose antgamtinėse pievose tarp niekada nenu
vystančių ir peržydėti negalinčių gėlių. Aš buvau laimin
gas. Niekada savo ilgame gyvenime nesutikau moters, 
kuri man būtų šitą pažiūrą į moteris supurvinusi.“13

J. A. Jūragis dažnai primindavo, jog Australijoje jie 
esą laikini, lietuvių čia gyvena mažai, nuslops kultūrinis 
gyvenimas, lietuvių demografija niveliuosis. Jis troško, 
jog,  kas svetur gyvenant padaryta lietuvių kultūrai, su
grįžtų į Tėvynę, kad jų darbai prisijungtų prie Lietuvos 
rašytojų darbų ir atrodytų lyg išeiviai niekur nebuvo 
pasitraukę...

Tad ši J. A. Jūragio svajonė išsipildė.

1 Terra Australis. Australijos lietuvių poezijos rinkinys. – Sydney, 
1972, p. 148.

2 Iš laiško A. Ruseckaitei, 2005 10 12.
3 Egzodo rašytojai. Autobiografijos. – Vilnius, 1994, p. 365.
4 Ten pat, p. 367.
5 Iš laiško A. Ruseckaitei, 2007 09 27.
6 Iš laiško Bern. Brazdžioniui, 1972 09 02.
7 Egzodo rašytojai, Op. cit., p. 367.
8 Iš laiško A. Ruseckaitei, 1997 06 13.
9 Iš laiško A. Ruseckaitei, 1997 11 07.
10 Iš laiško A. Ruseckaitei, 2004 10 12.
11 Iš laiško A. Ruseckaitei, 2006 10 25.
12 Iš laiško A. Ruseckaitei, 2003 12 08.
13 Iš laiško A. Ruseckaitei, 1999 03 20.

J. A. Jūragis savo sode
Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus rinkinių
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XIX amžius, kuriame vyksta šio straipsnio įvykiai, Lietuvai 
pažymėtas didžiais Adomo Mickevičiaus ir Ignoto Domeikos 
vardais. Rašinio herojus Ignotas, gimęs amžiaus pradžioje, 
tik keletas metų po trečiojo Žečpospolitos padalijimo, vos 
dvidešimties baigė Vilniaus universitetą, už dalyvavimą 
slaptoje Filomatų draugijoje nuteistas gyveno kaime Zapolės 
dvare. Prisidėjęs prie Lapkričio sukilimo ir šiam pralaimėjus, 
turėjo pasitraukti į Prūsiją ir 1832 metų rudenį emigravo 
į Prancūziją. Paryžiuje baigė antrą universitetą – Aukštąją 
kalnakasybos mokyklą, tapo kalnų inžinieriumi ir 1838 metų 
pradžioje, gavęs puikų pasiūlymą, išvyko dirbti į Čilę, ku-
rioje nuveikė didžių mokslo darbų. Čilė jam buvo ir laimės, 
ir kančios šalis.

A l g i m a n t a s  G r i g e l i s

Trys Ignoto Domeikos dienos, 
septyni portretai 

ir keturi herbai
Su Rimo Zigmo Bičiūno piešiniais Domeikos knygos tema

L A I M I N G O  M I RT I N G O J O 
G Y V E N I M O   R ATA S
Būna tokių dienų, kai prieš žmogaus akis prabėga vi
sas jo gyvenimas, pakylėdamas jį į dvasines aukštumas, 
jeigu jo būtis šioje žemėje vyko teisingai, dorai ir pras
mingai, tarnaujant savo tėvynei ir jos žmonėms. Ignotui 
Domeikai tokia diena buvo 1888 metų lapkričio 1oji, 
kada, siaučiant štormui centrinio Atlanto platumose, 
grįždamas į Čilę laivu Potosi, jame parašė savo garsųjį 
moralinį testamentą Akistata su tuo Vienatiniu1. Savo gy
venimo darbus jis jau buvo padaręs, už juos buvo sulau
kęs žmonių meilės ir pasaulinės mokslinės šlovės. Savo 
paskutiniajame testamente, surašytame 1887 m. gegužės 
24/13 d. Žybartauščinoje, jis jau buvo pasakęs savo vai
kams, kaip jie turėtų elgtis po jo mirties:

–  kad jo sūnūs Hernanas ir Kazimieras būtų nuoširdūs 
katalikai, kad savitarpiai mylimai elgtųsi ir taip pat 
mylėtų ir gerbtų savo seserį Aną, kad vengtų tar
pusavyje net mažiausio nesutarimo ir nesantaikos, 
ar tai dėl paveldo, ar tai dėl kokio nors kito šeimos 
klausimo;

–  kad pinigai ir namų turto įvertinimas būtų padalytas 
lygiomis dalimis tarp brolių Hernano ir Kazimiero 
ir jų sesers Anos Domeyko;

–  kad namas Jungay rajone, kuriame jis apsivedė, ku
riame gimė jo vaikai ir kuriame mirė jo žmona ir iš
tekėjo jo duktė, pasiliktų šeimos nuosavybė ir būtų 
vengiama jį parduoti.

Taigi, jis jau žinojo, kad „tas Vienatinis, kuris skai
čiuoja dienas, atėjo jam pasakyti: Pakaks! Keleivi, tu vis
ką padarei. <...> Tuomet tu mesi paskutinį žvilgsnį į savo 
nelaimingą gimtinę, kuri yra prievartaujama ir engiama, 
pamiršta tų tautų, kurios savo sūnų krauju daugiau kaip 
septynis šimtmečius gynėsi nuo neapkenčiamos azijatų 
galybės invazijos. Tu grąžinsi savo širdį ir žmogiškuo
sius palaikus kraštui, kuriame tu atradai savo antruosius 
namus. Šitai užbaigia laimingo mirtingojo 50ies metų 
gyvenimo ratą.“ 

Ignotui buvo likę dar pabūti šioje žemėje du mėne
sius ir dvidešimt tris dienas.

Ignotas Domeika – geologas, mineralogas, 
kalnų inžinierius (Mokslinis redaktorius 
Algimantas Grigelis). – Vilniaus 
universiteto leidykla, 2017, 726 p.
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T R Y S  I G N O T O  D O M E I K O S  D I E N O S
Domeika daug rašė savo atsiminimuose, ką jis veikė tą ar 
kitą dieną 1884 m. grįžęs į Lietuvą. Tačiau daugybėje jo 
tekstų, be jau paminėtos Akistatos, knygoje esama, mano 
nuomone, keleto išskirtinių, kurios spindi kaip dvasin
gumo perlai, sukelia sielos virpulį, šaukiasi protėvių še
šėlių ar su švelniu humoru žvelgia į tikrovę...

Malda.  1831,  gegužės  31

Vaiskus ankstyvas 1831 m. gegužės 31 d. rytas Zapolės 
dvaro kiemelyje. Ignotas dieną prieš tai Lydoje jau buvo 
susitikęs su generolu Chłapowskiu ir gavęs paskyrimą 
į majoro Macewicziaus pulką, bet buvo paleistas par
vykti į namus atsisveikinti. Tą rytą taip aprašo savo at
siminimuose:

„Apyaušriu arkliai jau buvo pabalnoti; sustojo tarnai 
priebutyje atisveikinti. Nežinia, kodėl negerai pasijutau; 
išeinant apėmė dar lig šiol nepatirtas nerimas; susilai
kiau ir grįžau į kambarius, pamanęs, kad gal ką pamir
šau. Žvilgterėjau į laikroduką – jau metas. Einu ir vėl 
ant slenksčio tarsi kas mane būtų už skverno sulaikęs. 
Šmėstelėjo mintis apie motiną, tarsi perspėtų, kad blogai 
pradedu nepasitaręs pirma su Dievu, nepaprašęs jo glo
bos. Nuėjau į miegamąjį, užsidariau duris ir atsiklaupęs 
sukalbėjau „Tėve mūsų“ ir maldas, kurių vaikystėje bu
vau išmokytas; baigdamas savo širdyje pajutau žodžius, 
kuriuos ištariau: 

Pone Dieve Visagali, Šventojoje Trejybėje Vienatinis, 
padaryk, kad mano mintys, žodžiai ir darbai Tavo tar-
nystei ir garbei būtų skirti ir niekados Tavo valiai šven-
tai nebūtų priešingi. 

(Nuo tos minutės per penkiasdešimt metų, kad ir 
kur būčiau, net iki šios dienos, buvo ir yra ši malda tar
si apsauginis skydas ir teikia jėgų. Sukalbu ją kasdien ir 
kiekvienu atveju.)

Pabučiavau brangią man žemę, vikriai ir pilnas užsi
degimo pašokau, prisegiau kardą prie juosmens, lengvai 
užsėdau ant savo Kaštano ir – su Ponu Dievu! <...> Šitaip, 
paskutinį kartą metęs žvilgsnį į gražiai žaliuojančius pa
sėlius, kurių derlių nuimti jau teks kam kitam, visiems 
laikams apleidau Zapolę.“2

Rauda.  1884,  rugpjūčio  14

1884 m. rugpjūčio 13 d. Domeika su svainiu Antoni 
Wierzbowskiu atvyko į motinos gimtinę Sačyvkuose, 
kur buvo labai iškilmingai sutiktas. Kitą rytą jis išskubėjo 
aplankyti motinos, su kuria buvo atsisveikinęs 1832 m. 
pavasarį, kapo.

„Vos tik pirmasis saulės spindulys įspindo pro lan
gines, pakilau ir išėjau prie savo motinos kapo. Iš paskos 
atbėgo mano dukterėčia Jadzė, nes ir jai nesimiegojo.

Kelias eina pro kalvelę, ant kurios nuo neatmenamų 
laikų stovėjo maža koplytėlė, kurioje, esant gyvai senelei, 
poniai Ancutovai, sekmadieniais aukotos mišios, vakare 
susieidavo melstis namiškiai. Nesulaukė ta šeimos kop
lytėlė dienos, kad ją užgrobtų pirmas stačiatikių popas, 
sugriuvo, supuvo, ir šiandien nematyti jos nė pėdsako. 
Toliau kelias pasisuka prie upės [Ščaros], pereiname til
tą, prie kurio kadaise ūžė didelis – kaip atsimenu – van

dens malūnas; šiandien tik keletas išlikusių jo polių kyšo 
iš vandens.

Už tilto į kairę akį patraukia atviras, šviežiai sėjai 
suartas laukas, o ant aukštumėlės – mažos kapinės, kele
tas kryžių, nedidelė balta koplytėlė, prie jos du medžiai.

„Ten, – užsiverkusi tarė Jadzė, – ilsisi mano senelė; jau 
ten daugiau mirusiųjų nelaidoja, nes stačiatikių tikėjimo 
valsčionims popas amžinam poilsiui parinko vietą kažkur 
arčiau kaimo, net takelį, vedantį į senas kapines, užarė.“

Patraukėme per išartą dirvą ir suklupome prie kapo. 
Ak! Ar daug yra tokių, kuriems Viešpats leidžia po 

pusės amžiaus išvarymo, iš už jūrų, iš kitos Žemės ru
tulio pusės grįžti ir suklupti prie motinos kapo, kurios 
palaiminimas saugojo kelionėje. Motinėle mano! Te tos 
gausios ir pamaldžios ašaros bus Dievui auka už tave, 
kuri nuo gimimo mane vystei, kai dar buvau bejėgis 
naujagimis, vėliau kaprizingas, neklusnus vaikas, paskui 
arogantiškas drąsuolis mokykloje, paskui dar išdiduolis, 
pamirštantis Tavo patarimus ir įspėjimus, ir išsiskiriant, 
kai širdis Tau sakė, kad manęs nebepamatysi ir nebepri
glausi prie savo įsčių.

Motinėle mano! Kas man, jei ne Tu, pirmąkart mal
dai sudėjo rankas, kas nuvedė prie altoriaus ir išmokė 
„Tėve mūsų“? Tu mane – pamenu – važiuodama su 
manimi Švenčiausiosios Mergelės šventėn į šią šiandien 
našlaite likusią bažnyčią, pavedei jos globai.

O Dieve! Jei jau Tavo sprendimu ir per Tavo gailes
tingumą mano motina neturi matyti tos kankynės, kurią 
kenčiame, ir tų šiandien apleistų kapinaičių, pranešk jai 
per savo angelą, kad meldžiuosi ir melsiuosi iki mirties 
už jos išgelbėjimą Tavo garbei. 

Nueidamas nuo savo motinos kapo mačiau, kad į jį 
panašus mūrinis mano dėdės Mykolo antkapis jau iro į 
gabalus, iš kryžių, kuriuos mūsų žmonės iš artimo kaimo 
statė ant savo tėvų kapų, vieni supuvę guli ant žemės, 
kiti palinkę dar kurį laiką grumiasi; kapai apėję samano
mis ir piktžolėmis, gretimame lopinėlyje valstietis užarė 
nuo neatmenamų laikų kapams skirtą žemę.“3

Ir  vėl  Vi lniuje .  1886,  gruodžio  10

Nuo Vilniaus per Lydą nuvykti iki Žybartauščinos buvo 
apie 180 km. Domeika Vilniuje lankėsi ne kartą, apie tai 
užsimena laiškuose W. Laskowicziui4. 1886 m. gruo
džio 10 d., grįždamas traukiniu iš Paryžiaus per Berly
ną ir Varšuvą namo, nakčiai apsistojo Vilniuje. Gruodžio 
13ąją apie tai rašo B. Zaleskiui:

 Anksti ryte išvažiavęs iš Varšuvos, tą dieną nakčiai 
apsistojau Vilniuje. Gausiai su vėju snigo, ir sniegas 
tirpo ant žemės, tačiau stotyje radau keletą ponių, ku-
rios manęs laukė, ir tyliai, su ašaromis, pasveikino... 
Apėjau dalį miesto, katedroje klausiausi mišių, paskui 
kitų mišių Aušros vartuose, ir tiktai pasižiūrėjau į šv. 
Onos bažnytėlę, į Dominikonų ir į mūsų senąjį univer-
sitetą. Čia jokių permainų neradau.5

Kaip žinome, Aušros vartų Madona lydėjo jį visą gy
venimą... Tą pačią dieną rašo W. Laskowicziui:

Vilniuje apniukę, prastas oras, lynoja. Už tai pakeliui iš 
Vilniaus į mano Lydą, kuri per mylią nuo Zapolės, sto-
tyje aptikau puikų restoraną, barščiai tiršti, ir padavėjas 
su fraku ir pirštinaitėmis. Taip kad, mano mielasis, gali-
ma pasakyti, kad Paryžius čia baigiasi prie pat Zapolės.6
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1886 m. gruodžio 21 d. rašo iš Vilniaus W. Lasko
wicziui, kad keturias dienas praleido Vilniuje... kur taip 
gera nors numirk (aż do zamordowania się)7.

S E P T Y N I  I G N O T O  D O M E I K O S 
P O RT R E TA I
2017 metų liepos 20 dieną, per patį viduržiemį po gausių 
lietų visomis spalvų varsomis pražydo sausringoji Ata
kamos dykuma... Tą pačią dieną Vilniuje iš spaudos išė
jo didžiulė autorių kolektyvo knyga apie įžymųjį XIX a. 
geo logą ir mineralogą Ignotą Domeiką, Čilės kalnakasy
bos tėvą. Tai rašytinis paminklas asmenybei, kurią turėtų 
žinoti kiekvienas intelektualas. Šiame veikale pirmą kar
tą bandoma patyrinėti fizinius Ignoto Domeikos bruožus 
bei aiškintis jo mauzoliejuje Santjago kapinėse sukurtų 
simbolių reikšmę.

Iš knygos viršelio į skaitytoją žvelgia mąslaus žmo
gaus žvilgsnis. Ką gi mums byloja šio žmogaus veidas?

Veido bruožai gali daug ką pasakyti apie žmogaus 
asmenybę. Tuo užsiima fiziognomika (veidoskaita) – 
šimtmečių senumo mokslas. Negalėdamas pretenduoti 
į išsamesnę analizę, norėčiau pabandyti charakterizuoti 
I. Domeikos asmens bruožus, galbūt atskleidžiančius jo 
asmenybės ypatumus. Veidoskaitai vertingiausi yra na
tūralūs fotografuotiniai portretai.

Ignoto Domeikos atvaizdų iš įvairių jo gyvenimo 
laikotarpių autoriaus archyve yra surinkta apie trys de
šimtys. Tai – tapyti portretai, fotografijos (dagerotipai), 

skulptūriniai biustai. Iki Santjago laikotarpio yra žinomi 
tik du atvaizdai: I. Domeikai priskiriama Vilniaus minia
tiūra, datuojama apie 1820 m., ir dailininko Kurovskio 
Paryžiuje 1833 m. tapytas portretas. Kiti žinomi origi
nalūs atvaizdai yra jau iš gyvenimo Santjage laikotarpio 
(nuo 1850 m.).

Ignotas Domeika apibūdinamas buvęs 169 cm ūgio, 
estetiško malonaus veido, tamsių plaukų gražiai nuau
gęs vyriškis. Buvo kresnas, stiprus ir ištvermingas, ar jo
damas, ar pėsčiomis kalnų ekspedicijose galėjo pakęsti ir 
alkį, ir šaltį, dykumoje – ir troškulį, ir kaitrą. Plaukdamas 
laivu, sirgdavo jūros liga. Sulaukęs vidutinio amžiaus, 
nusiskųsdavo dantų skausmais, o artėjant prie 80ies, 
atsirado kurtumas. Tačiau iki senatvės išlaikė puikią fi
zinę formą. 1884 m. atvykęs į Krokuvą, buvo apibūdin
tas kaip smalsus ir entuziastingas jaunos dvasios žmo
gus. Gyvendamas pas dukterį Žybartauščinoje, kasdien 
nueidavo kilometrus, grožėdamasis gimtaisiais laukais.

Ignoto Domeikos veido bruožai, sprendžiant iš fo
tografijų, bėgant laikui mažai keitėsi. Buvo gana plataus 
veido, su didesniais skruostikauliais. Teigiama, kad pla
tesnio veido žmonės dažnai užima aukštesnę socialinę 
padėtį. Tamsi akių spalva rodo žmogų turint greitesnę 
reakciją. Nosis nėra didelė, o nesmailus nosies galiukas 
gali rodyti švelnesnį būdą ir kantrumą. Gražios neatlė
pusios ausys yra gyvybingumo ir nepriklausomybės po
žymis, formuoja patrauklaus veido estetiką. Dideli ausų 
speneliai simbolizuoja neįtikėtiną sėkmę gyvenime.

1820 1833 ~1850

1871 1880 1884 1888
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Taigi, Domeikos žmogiškuosius bruožus sukūrė jo 
protėvių genai, o asmenybę suformavo jis pats, jo tėvų 
šeimos bei mokyklos aplinka. Galbūt galima būtų teigti, 
kad jis buvo energingas ir nuotaikingas žmogus, turėjo 
lyderio bruožų. Nesileido valdomas emocijų, greičiau 
rasdavo išeitį. Savo gyvenimą susitvarkęs taip, kad ga
lėtų užsiimti tik mėgstama veikla. Kartu linkęs išklausyti 
aplinkinius, bet sprendimus priimantis vadovaudamasis 
savo nuomone. Mėgo visada viską žinoti. Buvo nepa
prastai sąžiningas, dosnus, nesavanaudis, giliai tikintis 
žmogus. Turėjo ištikimų draugų, buvo jiems nuoširdus 
ir atviras. Žinojo, ko reikia, kad jaustųsi patogiai ir gerai. 
Siekė turėti tobulą šeimą. Patyręs vos metukų sūnelio 
Henriko netektį, nepuolė į depresiją, bet išjojo į kalnus 
atsigauti gamtoje.

Nepaprastai mylėjo savo pavergtą Tėvynę. Tačiau 
nepaprastai gerbė ir savo antrąją Tėvynę ir jos žmones, 
pasiaukojamai jiems tarnavo. Pajutęs, kad artėja „akista
ta su Vienatiniu“, grįžo iš Lietuvos numirti į Čilę. Jo vai
kai ir vaikų vaikai buvo jau ne lenkai, o čiliečiai. Ši šalis 
tapo Domeikų šalimi, ir jiems dosniai atsidėkojo.

Č I L Ė   –  I G N O T O  D O M E I K O S  L A I M Ė S 
I R  K A N Č I O S  Š A L I S
Visur ir visada, kur likimas šiam žmogui lėmė būti ir dar
buotis, ar nuo Zapolės dvarelio iki Uspallatos aukštumų, 
ar nuo Araukanijos Antuco iki Atakamos Čiukikamatos, 
ar tarp Nedzviadkos ir Žybartauščinos, visur Domeikos 
gyvenimą ir darbus lydėjo aukštieji Vilniaus filomatų 
siekiai: DORA, MOKSLAS, TĖVYNĖ.

Ignotas Domeika (1802–1889) buvo senos Lietuvos bajo
rų Kontrimų giminės palikuonis, gimęs Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės žemėse Didžiojoje Nedzviadkoje 
Naugarduko apskrityje (dabar Kareličų rajonas, Baltaru
sija). Tarp Vilniaus universiteto Alumni savo gyvenimu 
ir darbais jis užima vieną žymiausių vietų. Talentingas 
geologas, mineralogas, pedagogas, etnologas, filoma
tas, mokslo visuomenės veikėjas – Ignotas Domeika 
gyveno tuo laiku, kuris yra žinomas kaip Romantizmo 
amžius. Savo troškimais ir veiksmais jis buvo ištikimas 
šio amžiaus atstovas. Šio įžymaus žmogaus gyvenimas 
buvo nepaprastai turiningas, spalvingas ir įdomus. Igno
tas Domeika ir Adomas Mickevičius yra vieni didžiųjų 
mūsų krašto žmonių, kuriuos davė Lietuvai XIX amžius. 
Tai asmenybės, išaugusios ir subrendusios Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės ir jos Vilniaus universiteto in
telektinėje ir dvasinėje aplinkoje, pasiekusios pasaulinį 
pripažinimą. Nei Domeikos, nei Mickevičiaus neįmano
ma pasisavinti kokiai nors vienai tautai.

Šis žmogus tebėra gyvųjų atmintyje. Jo gyvenimo 
kelias buvo nuostabus. Jis buvo gimęs mokslui, kūrybai, 
atradimams. Jo šlovė bėgant metams didėjo, nes jis buvo 
atlikęs didžių darbų. Jis buvo atsidavęs darbui, šeimai, 
pareigai, Tėvynei. Ir jam buvo dosniai atlyginta. Likimas 
jam buvo maloningas. Tai buvo laimė. Tačiau tai buvo 
įgyta slapčiausio liūdesio ir kančios kaina. Neapsako
mas Tėvynės ir jį mylėjusių žmonių ilgesys, jo tremties ir 
emigracijos drama vis prasiverždavo jo laiškuose iš daug 
iškentėjusios sielos gelmių.

Ignotas Domeika – Vilniaus universiteto filosofijos 
magistras (1822) ir Paryžiaus aukštosios kalnakasybos 
mokyklos kalnų inžinierius (1837) – 1838 m. išvyko 
dirbti į Čilę tik keleriems metams, bet praleido ten net 
46 metus, visą laiką ilgėdamasis carizmo priespaudo
je paliktos Tėvynės. La Serenos koledžo (1838–1847) ir 
vėliau Santjago universiteto chemijos ir mineralogijos 
profesorius (1848–1884), Čilės švietimo sistemos orga
nizatorius, Čilės Respublikos garbės pilietis (1846), ke
turis kartus (1867–1883) rinktas Santjago universiteto 
rektoriumi, Krokuvos menų ir mokslų akademijos na
rys (1874), Krokuvos Jogailos universiteto garbės dak
taras (1887), Ignotas Domeika pelnytai įvardijamas kaip 
didysis XIX a. švietėjas ir humanistas. Tai asmuo, dėjęs 
pagrindus transatlantinei mokslo sklaidai ir globaliai 
plintančiai civilizacijai.

Ilgametė Ignoto Domeikos veikla Čilėje ir nuolati
niai ryšiai su Europos mokslo centrais vertintini kaip in
telektinio tilto tarp Europos ir Pietų Amerikos kūrimas. 
Pripažinkime, jog tai – fenomenas mokslo istorijoje. Jo 
gyvenimas ir darbai liudija pirmiausia apie įgimtus ga
bumus, pažinimo troškimą, tyrėjo ir mąstytojo talentą. 
Kita vertus, senosios lietuvių bajorų Kontrimų giminės 
šaknys Nedzviadkoje ir Žybartauščinoje, Filomatų drau
gija Vilniaus universitete, mokslo draugai Vilniuje ir 
Paryžiuje, šeima Santjage veikė jo mentalitetą, teikė jam 
stiprybės, buvo jo asmenybės pamatas. Jį siejo dvasiniai 
ryšiai su daugeliu žmonių. Jis nebuvo vienas. Jis nesi
skundė dėl nuotolių, nes jis visuomet buvo arti gražių
jų gimtųjų Naugarduko apylinkių, čia pat prie Vilniaus 
universiteto ar Aušros vartų Dievo motinos. Laiškais 
Adomui Mickevičiui ir Władysławui Laskowicziui, ku
rie nepaprastai dori ir atviri, jis lyg ir prisiartindavo prie 
gimtinės. Nors ir gyveno Čilėje, jis buvo Lietuvos sūnus, 
priklausė Abiejų Tautų Respublikai – kaip tada buvo su
prantama – ir Lietuvai, ir Lenkijai. Neatsitiktinai jo Či
lės kelionių dienoraščiai pavadinti Tremtinio atsiminimai. 
Tačiau jis buvo ir savo antrosios Tėvynės – Čilės garbės 
pilietis. Jis buvo doras, pamaldus ir sąžiningas žmogus, 
dėmesingas vyras ir tėvas, puikus analitikas, gabus lite
ratas, atviras, darbštus, visapusiškas...

I G N O TA S  D O M E I K A   –  L I E T U VA I
Akademinio leidinio apie savo įžymųjį tautietį iki šiol 
neturėjome. Spragą užpildė ši mokslo istorikų kolekty
vo knyga, kurioje nušviečiami jo gyvenimo laikotarpiai 
nuo gimtosios Nedzviadkos dvarelyje iki Čilės Santjago, 
kur jis rado antrąją Tėvynę ir ten atgulė amžinojo poilsio. 
Išskirtiniai Ignoto Domeikos asmenybės bruožai buvo 
patriotizmas, altruizmas, tikėjimas. Jo sąsajos su gim
tuoju kraštu ir savo tėvynainiais, po Lapkričio sukilimo 
pralaimėjimo išblaškytais po Rusiją ir Europą, niekada 
nenutrūko. Jo giminės palikuonių veikla užima svarbią 
vietą Čilės aristokratijos elito istorijoje.

Šios knygos tikslas – Domeika Lietuvai – yra pasa
kyti viską, ką žinome apie Ignoto Domeikos pirmuosius 
29erius gyvenimo metus Ščiutine, Vilniuje, Zapolėje, 
Žybure ir jo likimo tolesnes sąsajas su Prancūzija, Čile, 
Lenkija, sulaukus senatvės, keliones po Europą ir piligri
mystę į Šventąją Žemę, pagaliau – grįžimą paskutiniam 
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atodūsiui į antrąją Tėvynę. Knygoje išsakomos naujos 
mintys apie I. Domeikos asmenybės bruožus, pateikia
ma daug originalių duomenų iš Vilniaus archyvų, iki šiol 
dar neskelbtų dokumentų bei retų istorinių portretų ir 
nuotraukų, surinktų po 2002 m. Rengdami knygą, auto
riai, be abejo, panaudojo platų I. Domeikos memuaristinį 
palikimą, skelbtą jo tremtinio prisiminimuose, laiškuose, 
geologo, mineralogo, geografo, etnologo publikacijose.

Ignotas Domeika – didysis XIX a. švietėjas ir huma
nistas, įvairiapusiška asmenybė, vienas tų Apšvietos am
žiaus pradininkų, ėmusių tiesti kelius globaliai mokslo 
žinių sklaidai, – išmintingas žmogus, pedagogas, švieti
mo sistemos reformatorius, vadinamas Čilės, buvusios 
mokslo pasaulio periferija, mokslo apaštalu. I. Domei
kos darbai ir vizijos rodo visuomet buvus jo tvirtą dva
sinį ryšį su pavergtos tėviškės gamtiniais ir istoriniais 
vaizdais, biobibliografiniai duomenys apie jo veiklos at
spindžius spaudoje ir memuaristikoje žymi I. Domeikos 
asmenybės išskirtinumą, jo darbų tarptautinę reikšmę.

N U O  A R AU K A N I J O S  A N T U C O  I K I 
ATA K A M O S  Č I U K I K A M AT O S
XIX a. Lotynų Amerikos gamtos ir kultūros tyrimuose 
viskas buvo nauja. Šio žemyno mokslo atradimų istori
joje svarbiausią vietą užima gamtininkai: geografas Alek
sandras von Humboldtas (1769–1859), geologas ir mine
ralogas Ignotas Domeika bei botanikas Claudio Gayus 
(1800–1873). Domeikos asmenybės vaidmuo Čilės valsty
bės raidoje ir visuomenės brendime buvo išskirtinai svar
bus. Čilė – tai nuo Peru šiaurėje iki Ugnies Žemės pietuo
se daugiau kaip 4 300 km nusidriekusi Pietų Amerikos 
šalis. Siaura, 200–350 km pločio, teritorija, įsispraudusi 
tarp Ramiojo vandenyno ir Andų kalnagūbrių per sep
tynias klimato juostas, stulbinantys klimato kontrastai, 
Centrinio (Maipu) slėnio subtropikai, aridinė Atakamos 
dykuma, Domeikos kalnagūbris, Araukanijos miškai, 
pietuose tundra, ledynai, daugybė salų salelių. Čilė – tai 
kalnakasybos, vynuogynų ir sodų bei vyno šalis.

Ignotas Domeika padėjo mokslinius pagrindus Čilės 
kalnakasybos pramonei, vadovavo šios šalies aukštojo 
mokslo reformai, įkūrė meteorologijos stočių tinklą. Do
meika surado ir aprašė 27 naujus mineralus ar jų atmai
nas, tyrė rūdinių (vario, aukso, sidabro ir kt.) naudingųjų 
iškasenų telkinius. Tyrė Čilės Andų geologinę sandarą 
ir geomorfologiją, nustatė svarbius geologinius dėsnin
gumus, sudarė šalies pirmąjį geologinį žemėlapį. Iškėlė 
hipotezę apie tektoninių judesių įtaką Andų Kordilje
rų susidarymui – hipotezę, kurią patvirtina šiuolaikinė 
plokščių tektonikos teorija. Paskelbė darbų apie Čilės 
požeminius vandenis, karštąsias versmes, meteorologiją, 
vulkanologiją, krašto geografiją, metalurgiją, meteoritus. 
Paliko gausias, kruopščiai aprašytas mineralų ir fosilijų 
kolekcijas Čilėje, Prancūzijoje, Lenkijoje.

Ignoto Domeikos bibliografijoje nurodoma per 1360 
mokslo darbų, raštų ir dokumentų. Apie jį patį paskelb
ta daugiau kaip keturi tūkstančiai publikacijų. Domeika 
visą laiką rašė dienoraščius, atsiminimus, aprašydavo 
savo keliones, žmonių poelgius, kasdienius papročius, 
gamtinės aplinkos detales. Jis paliko tūkstančius pus
lapių dienoraščių, laiškų, apybraižų, aprašė ir vietinių 

Lotynų Amerikos indėnų, Čilės mapučių (araukanų), 
su kuriais jam teko susidurti, išskirtinius bruožus. Savo 
knygoje Mano kelionės. Tremtinio dienoraščiai8 jis rašė: „Vis
kam užtenka laiko, kai yra noras ir palaimina Dievas, o 
iš visų pasaulio nelaimių, dėl kurių žmonės skundžiasi, 
tik vienos nepatyriau – nuobodulio.“

N U O  N E D Z V I A D K O S  I K I 
Ž Y B A RTAU Š Č I N O S
Po daugelio metų, praleistų Čilėje, 1884 m. rugpjūtį Igno
tas Domeika su sūnumis Hernanu ir Kazimieru parvyko 
į Tėviškę, gimtąją Nedzviadką. Trumpai pabuvę, sūnūs 
išvyko tęsti mokslų – Hernanas kunigystės Romoje, Ka
zimieras kalnakasybos Freiberge, o Ignotas ketverius 
metus gyveno pas dukterį Aną jos dvarelyje Žybartauš
činoje (Gardino sritis), rašė atsiminimus, keliavo po Eu
ropą, aplankė Romą, Šventąją Žemę. 1888 m. jis grįžo į 
Čilę, į savo namus Santjage, Kueto gatvėje Nr. 572, kur 
išlikusi to namo vilnietiška dvasia, ir netrukus, 1889 m. 
sausio 23 d., mirė.

1888 m. Ignotas Domeika parašė:
Du kartus jis skersai išilgai  išvaikščioja Čilę nuo vir-
šaus iki apačios. Jis mato jos gausius turtus ir jos der-
lingas žemes. Jis perpranta turtingas šio krašto žemės 
gelmes. Jis kopia į aukščiausias Andų viršūnes ir nu-
sileidžia į narsiųjų araukanų namus. Tačiau laimingas 
mirtingasis dar net nesvajoja apie jo laukiančią garbę 
ir privilegiją...

Ignoto Domeikos paminklas centrinėse Santjago kapinėse, 
Domeikos alėjoje
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Iš tikrųjų, garbė ir privilegijos jo neaplenkė, Ignotas 
Domeika iki šiol tebėra gyvųjų atmintyje. Šiam žmogui 
likimas buvo itin palankus. Jo vardas neišnyko nei is
torijos metraščiuose, nei žmonių atmintyje. Jis turi būti 
vienodai brangus ir Lietuvai, ir Čilei, ir Baltarusijai, ir 
Lenkijai. Jo sūnaus Kazimiero palikuonys, kurių paskli
dusių pasaulyje yra beveik trys šimtai, laiko garbe būti jo 
šeimos nariais. Mes galime didžiuotis juo, tardami jo var
dą, įamžintą minerale, fosilijoje, kalnyne, mieste, gatvėje, 
mokykloje, kometoje. Mūsų pažintis su Ignotu Domeika 
turi tęstis, nes jo gausaus palikimo tyrinėjimas kaskart at
skleidžia naujų, įdomių ir svarbių mokslo istorijai faktų.

K E T U R I  H E R B A I
Ignoto Domeikos kapavietė Santjage įprasmina didelių 
Čilės šeimų simboliką ir siekį nesiskirti ir anapus gyveni
mo. Iškilmingas paminklas Ignotui Domeikai centrinėje 
Santjago kapinių alėjoje yra mauzoliejus, priglaudęs po
žemio ertmėje jo šeimos ir jo palikuonių palaikus. Ketu
riose paminklo plokštėse granite įrašyti ir vis dar įrašomi 

Domeikos šeimos narių, vaikų, vaikaičių, provaikaičių 
vardai ir pavardės. Paskutinis įrašas Ana Domeyko Ala
mos 1902–2007 yra jo garsiosios provaikaitės. Visi jie yra 
Domeikos.
Ypatingą simbolinę reikšmę turi herbai, iškalti akmeny
je visose keturiose paminklo pusėse. Tai giminės herbas 
Domeyko – šeimos simbolis, Čilės universiteto Santjage 
herbas – mokslo simbolis, Katalikų bažnyčios kryžius – 
tikėjimo simbolis, Čilės Respublikos herbas – Tėvynės 
simbolis. 

Jokie naujojo pasaulio turtai, kurių man niekada ne-
reikėjo, jo nuostabus dangus ir kalnai, vietinių žmo-
nių draugiškumas, nuopelnai, ramus gyvenimas, per-
teklius, netgi mano žmonos kapas nesustabdytų manęs, 
jei tik turėčiau galimybę ištrūkti per Atlantą ir pabūti 
šalia Jūsų, su Jumis, ir nors dieną prieš mirtį pažvelgti 
į mūsų Gimtąją Žemę, kuri traukia mane su ta pačia 
meile... (1872).

Tai įprasmina šio nuostabaus Žmogaus buvimą šio
je žemėje. 

Ignoto Domeikos, jo žmonos Enriketos bei kitų šeimos narių atminimo įrašai
Ignoto Domeikos sūnų Kazimiero ir Hernano bei kitų šeimos narių atminimo įrašai

Domeikų šeimos herbas Danguel
Čilės universiteto herbas
Herbas su kryžiumi
Čilės Respublikos herbas
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Mūsų bičiulis Rimas Zigmas Bičiūnas ne kartą 
girdėjo pasakojimus apie įžymųjį mokslininką 
Ignotą Domeiką, jo įstabų gyvenimo kelią ir 
didžius nuopelnus pasaulio mokslui. Dailininkas 
savo ekspresijas išreiškė piešinių cikle (popierius, 
17x24 cm), pasirinkęs temas: Tėviškėje, Vilniu
je, Paryžiuje, Čilėje. Čia publikuojami septyni 
piešiniai iš dvidešimties, juos dailininkas pado
vanojo šio straipsnio autoriui (LMA Vrublevskių 
bibliotekos Rankraščių skyrius, F317, Algimanto 
Grigelio fondas).

1 Žr. Naujoji Romuva, 2016, Nr. 4, p. 11–12.
2 I. Domeika. Mano kelionės. Tremtinio atsiminimai, t. 1. – Pradai, 

Vilnius, 2002, p. 49–50.
3 I. Domeika. Lietuvoje // Ignotas Domeika – geologas, minera-

logas, kalnų inžinierius (Mokslinis redaktorius Algimantas 
Grigelis). – Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 81–82.

4 I. Domeyko. Listy do Władysława Laskowicza. – Instytut Wy
dawniczy Pax, Warszawa. 1976, s. 552.

5 Z. J. Ryn. Ignacy Domeyko – Kalendarium życia. – Kraków, 
2006, s. 622.

6 I. Domeyko. Op. cit., p. 552.
7 Ten pat, p. 571.
8 I. Domeyko. Moje podróże. Pamiętniki wygnańca, t. 1. – Zakład 

Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kra
ków, 1962.

Mokslo palikimas



La Serenoje. Tyrėjas

Vilniuje. Magistras Paryžiuje. Vėl studijos



Grįžęs į tėviškę

Santjage. RektoriusČilėje. Kalnų inžinieriai
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Varėnos rajono Naujųjų Valkininkų vaikų sana
torijoje Pušelė sienų tapyba buvo kuriama 1969–
1972 metais. Dailininkai Birutė Žilytė ir Algir

das Steponavičius dirbo sintetine tempera ir sukūrė 110 
kv. m ploto monumentalų kūrinį. Apie 50 m ilgio gale
rija, jungianti architektų E. Chlomausko ir Z. Liandz
bergio suprojektuotos (pastatyta 1970 m.) vaikų sanato
rijos du korpusus, pasipuošė įspūdingu meno kūriniu. 
Dailininkai sumanė ilgo vienodo koridoriaus sieną su
dalinti į dvylika segmentų, o kiekviename segmente 
sukurti atskirą erdvę lietuviškai pasakai. Kiekviename 
paveiksle atsilapodavo durys į šviesą, į tolį, taip tapyba 
įgaudavo paslaptingo švytėjimo įspūdį. Šachmatinė juo
dų ir baltų grindų kvadratėlių mozaika dar labiau susti
prindavo perspektyvos ir žaidimo efektą. Sodri raudo
na, patamsinta tauriu barokiniu ornamentu ar papuošta 
dekoratyviniu simboliu, ar gili pilkai mėlyna ritmiškai 
atsikartodavo koridoriaus erdvėje ilgą sieną žaismingai 
dalindama plokštumomis, bet ir išsaugodama vientisu
mą dėl bendrų komponavimo principų. Iš paveikslo tarsi 
nužengdavo pasaka: Eglė žalčių karalienė, Kova, Trys rai-
teliai, Knygos, Vandenis, Vasara, Slibinas ir mergelė, Jaunys-
tės šventė, Ikaras, Mergelė gulbė, Gyvenimo kelias, Mėlynas 
žirgelis. Paveiksluose pasirodydavo žvaigždynai – pa
slaptingi, su jų išraiškingais Zodiako simboliais Šauliu, 
Vandeniu, Mergele, Žuvimis, Skorpionu, Svarstyklėmis, 
Dvyniais, pasakojantys kito, dar nepažinto, pasaulio is
toriją. Dekoratyvus piešinys, ryškios spalvos, meistriš
kos kompozicijos ir dailininkų fantazija kūrinį pažymėjo 
netradiciniu kokybės ženklu, o kaip sakė pati Birutė Žily
tė, „žadino pasaulio keistumo ir paslaptingumo jausmą“.

Dailininkai Birutė Žilytė ir Algirdas Steponavičius 
studijavo grafiką Valstybiniame dailės institute (dabar 
Vilniaus dailės akademija). Ši darni menininkų šeima 
kūrė estampus, iliustravo knygas ir periodinius leidi
nius, dirbo prie sienų tapybos, knygų mene buvo naujos 
plastinės kalbos novatoriai, naujo meninio mąstymo sti
listai. Jų kūriniuose iš naujo ir originaliai buvo įvertinti 
lietuvių folkloro motyvai, mitologiniai pasakojimai, 

A u d r o n ė  E r c m o n a i t ė

Paslaptingo švytėjimo 
sienų tapyba
2017 metų spalio 5 dieną parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusios kasmetinės baldų 
parodos renginyje „Vilniaus galerija“ demonstravo atkurtą didžiąją vaikų sanatorijos „Pušelė“ 
sienų tapybos dalį. Šio darbo unikalumas – sukurta kilnojamoji nekilnojamojo meno kūrinio 
paroda. Pasitelkiant šiuolaikines dizaino technologijas, atkuriamos nykstančios ar pažeistos 
sienų tapybos vietos, sukuriamas skaitmeninis „išgydytas“ pavidalas.

tautosaka. Šie tautiniai motyvai buvo pažįstami dauge
liui dar nuo vaikystės ir atėjo į mūsų sąmonę per namų 
židinį, o per alegorinį dailės kūrinio pasakojimą vien
minčius tautiečius pasiekė kaip paslaptinga žinia. Tuo 
metu, 7–9 dešimtmečiais, formavosi nauja Lietuvos dai
lės kryptis – savita, atradusi tautinį tapatumą, pažinusi 
istoriją ir kurianti naują meninę formą. Jos atkakli, bet 
tyli meninė kova prieš sovietizmo apraiškas kultūroje 
įdiegė tautinio solidarumo ir pasididžiavimo lietuviš
kąja meno mokykla idėjas. Tautos istorijos vaizdiniai, 
prigimtinio tikėjimo patirtis ir optimistinės fantazijos 
nepalaužiamai kūrė tikro ir nepakartojamo tautos gy
venimo viziją. Už kūrybinio darbo laimėjimus Algirdui 
Steponavičiui 1990 metais paskirta Lietuvos nacionalinė 
premija, o Birutė Žilytė Lietuvos nacionalinės premijos 
laurete tapo 2015 metais.

Pušelės vaikų sanatorijos sieninė tapyba buvo di
džiausias Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus kū
rinys – originali ir viena įspūdingiausių XX a. pabaigos 
Lietuvos freskų. Kurortų klestėjimo metais sanatorijose, 
poilsio namuose meno kūriniai buvo branginami, pri
žiūrimi, jiems skirtas ypatingas dėmesys, o kūrėjams su
teikta daugiau laisvės fantazijai. Vėliau, finansinės krizės 
metais, sumenko kurortinių objektų priežiūra, aplinka 
neteko įprasto patrauklumo. Dalį Pušelės sanatorijos pa
talpų užėmė Spenglos vaikų globos namai, kitoje dalyje 
veikė ligoninė. Per paskutinį nepriežiūros dešimtmetį 
sieninė tapyba labai nukentėjo – „paremontuota“ negra
bių ūkininkų, palupinėta ir pabraižyta „gabių“ globo
tinių. Susirūpinta sieninės tapybos gelbėjimu. Sutelkus 
dailininkų draugų pastangas, įsitraukus Dailininkų są
jungai, 2015 balandį Valkininkų sanatorijos Pušelė sie
ninė tapyba Kultūros ministro įsakymu buvo paskelbta 
valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Kultūros 
vertybių registre jai suteiktas unikalus kodas: 14550. 
Buvo parengtas freskos restauravimo projektas, skirtas 
finansavimas. Tačiau šiemet Sveikatos ministro įsakymu 
nutarta uždaryti ligoninę – bešeimininkį pastatą perims 
valstybės turto fondas. Koks planuojamas tolesnis pa
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stato likimas – nežinoma, tik aišku, kad kurį laiką sto
vės nešildomas ir neprižiūrimas, o gal bus griaunamas.

Lietuvos dailininkų sąjungai šiuo metu priklauso 75 
monumentaliosios dailės profesionalūs kūrėjai. XX a. 7–9 
dešimtmečiais jų sukurti vitražai, freskos, dekoratyviniai 
lipdiniai, mozaikos ir sienų tapybos darbai papuošė 
visuomeninius interjerus, viešąsias erdves. Visuomenė 
panoro artimoje aplinkoje kasdien matyti architektūros ir 
meno sintezę. Dailininkų ir architektų bendradarbiavimas 
vertė ieškoti naujų erdvės suvokimo ir konstravimo prin
cipų, atradimų plastikoje, technologijoje, augo emocinė, 
meninė dailės kūrinių raiška. Ypač didėjo meninės kūry
bos paklausa kurortuose. Devinto dešimtmečio pradžioje 
vien Druskininkuose veikė 27 sanatorijos ir pensionatai, 
27 sanatorijosprofilaktoriumai, 33 poilsio namai. Statybų 
sąmatose įsitvirtino nuostata – iki 2 proc. sąmatos vertės 
skirti dailės kūrinių įsigijimui. Poilsiui ir rekreacijai skirta 
aplinka leido beveik nevaržomai reikštis meninei minčiai. 
Kūrėsi nauja moderni dekoratyvinė plastika, stip ri monu
mentaliosios dailės lietuviškoji mokykla – savita, stilin
ga, moderni, nepamiršusi lietuvių liaudies meno ištakų, 
meistriškai pridengusi meninėmis metaforomis tautos 
sielos geluonį. Lietuvos kultūros vertybių registre įregis
truoti 82 sienų tapybos darbai, 25 vitražai, 7 pano – šios 
grupės kūriniai yra saugomi kaip atskiros nekilnojamojo 
kultūros paveldo meninės vertybės, kita kūrinių grupė 
yra saugoma kartu su architektūros ansambliu ar atskiru 
statiniu. Daugeliui šių kūrinių nereikėjo laukti tradicinių 
50 metų nuo sukūrimo ir jie buvo įtraukti į sąrašus anks
čiau dėl jų meninio unikalumo.

XXI amžiaus virsmas, kapitalizmo statyba, finan
sų krizės, stiklinės minimalistinės architektūros mada, 
meno rūšiavimo į blogą ir gerą praktika pakirto mo
numentaliosios dailės pamatus, nutraukė istorijos tęs
tinumo ir Lietuvos dailės tradicijos perimamumo gijas. 
Daugelis monumentalistų ėmėsi molbertinės tapybos ar 
kitų praktikų. Buvę didingi pastatai aptriušo patekę į at
sitiktinio savininko rankas. Dingo ir monumentaliosios 
dailės kūriniai – vienus uždengė gipso kartono plokštės, 
kitus paslėpė dažų sluoksnis, vitražus išmontavo, kad 
įstatytų didžiules vitrinas, kiti kūriniai „pavargo“ smilkti 
praradę žiūrovą, praradę šeimininką. Jaunieji Lietuvos 
europiečiai patirtį ir tradiciją paneigė kaip atgyveną, so
vietinį skurdą, stagnaciją, kliūtį ir blogį, o kaip alternaty
vą prioritetiniu menu pripažino instaliacines vizijas, ma
tyt, kad netyčia nesuklystų vertinant ir reiškiant meninę 
poziciją ankstesniosios dailės kartos atžvilgiu. Prasidėjo 
irimo procesas, išryškėjęs ir struktūriškai, ir atskirais pa
vidalais. Buvo išardyta ir valstybinė restauravimo dar
bų ir kultūros paveldo apsaugos organizacinė struktūra. 
Kūrėsi naujos institucijos, kurių tikslas buvo išsaugoti 
kultūros paveldą politinių ir socialinių permainų metu, 
pradėjus nekilnojamojo turto privatizavimą. Unikali lie
tuviškoji profesionali dailė, kurios kūrėjai visomis išgalė
mis stengėsi išsaugoti nesuteptą menininko vardą, buvo 
sudėta į vieną lentyną su politinio užsakymo kūriniais.

2003 metais įvykusioje ICOMOS 14oje generalinėje 
asamblėjoje buvo nustatyti principai dėl sieninės tapybos 

išsaugojimo ir konservavimo. Buvo pripažinta, kad sie
ninės tapybos kūrinių nykimas ir atsitiktinis arba tyčinis 
naikinimas – tai netektis, kuri veikia reikšmingą pasauli
nio kultūros paveldo dalį. Sieninės tapybos kūriniai yra 
neatsiejama paminklų ir vietų bei vietovių dalis. Dauge
lis sieninę tapybą veikiančių problemų yra susijusios su 
bloga statinio arba struktūros būkle, taip pat netinkamu 
naudojimu, palaikomosios priežiūros stoka, dažnais tai
symais ir keitimais. Buvo pripažinta, kad kultūros pavel
do apsaugos įstatymai ir reglamentai privalo uždrausti 
sieninės tapybos ir jos aplinkumos naikinimą, neleisti 
jai degraduoti arba ją keisti. Teisės aktai turėtų ne vien 
numatyti sieninės tapybos apsaugą, bet ir atverti prieigą 
prie šių objektų ir pasirūpinti pripažinimu visuomenėje. 
Pažymėta, kad itin svarbus metodas organizuojant sieni
nės tapybos apsaugą yra surašymas ir suinventorinimas.

Per savo veiklos laikotarpį Lietuvos kultūros pavel
do mokslinis centras (nuo 1995 m. – Kultūros paveldo 
centras) ne vieną kartą struktūriškai keitėsi, bet iš esmės 
nekintanti išliko pagrindinė jo veiklos sritis: kultūros 
paveldo paieška, jo inventorizavimas, moksliniai tyri
mai, teikimas įrašyti į Kultūros paminklų sąrašus ar į 
Kultūros vertybių registrą. Valstybinė paminklosaugos 
komisija, turinti formuoti valstybės paveldo apsaugos 
politiką, 2009 metais priėmė sprendimą Dėl dailės kūri-
nių ir architektūros objektų, kuriems mažiau negu 50 metų, 
apsaugos problemų, kuriame pabrėžė, kad ekspertai prita
rė 99 architektūros objektų įrašymui į Kultūros vertybių 
registrą suteikiant pirminę teisinę apsaugą. Tame pačia
me sprendime buvo nutarta: „Siūlyti Lietuvos dailinin
kų sąjungai aktyviau inicijuoti žymių dailininkų kūrinių 
apsaugą“, atsižvelgiant į tai, kad tokių  kūrinių sąrašas 
nebuvo pateiktas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad archi
tektūriniai objektai teisėtai atsiranda tik parengus pro
jektą ir gavus statybos leidimą, o statybos leidimai jau 
daugiau kaip 50 metų archyvuojami ir saugomi kartu 
su projektine dokumentacija. O monumentaliajai dailei 
nebuvo nustatyta apskaitos sistema, kūriniai buvo pirkti 
autorinių sutarčių pagrindu ir nebuvo saugomi kūrinių 
projektai. Todėl atlikti dailės kūrinių, kurie sukurti per 
pastaruosius 50 metų, inventorizaciją poros dailininkų 
sąjungos darbuotojų pajėgomis yra neįmanoma. Prime
name, kad 1994 metais buvo priimtas Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Monumentalioji 
dailė priskiriama nekilnojamojo kultūros paveldo sričiai. 
Šio įstatymo paskirtis – išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį 
kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti 
sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Nustatyta, 
kad Kultūros paveldo departamentas atlieka nekilnoja
mojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio adminis
travimo funkcijas, konkrečiai: „organizuoja ir koordi
nuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą, 
atskleidimą ir stebėseną“.

Kultūros paveldo išsaugojimo veikla yra didžiulio 
masto. Dailės paveldo institutas, 2004 metų duomenimis, 
buvo inventorizavęs 17270 meno vertybių. Kiekybiškai 
didžiausią ir vertingiausią saugotinų meninių vertybių 
dalį  sudaro bažnytinė dailė. Sovietiniu laikotarpiu nebu
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vo vykdoma bažnyčių inventorizacija. Lietuvoje yra apie 
800 įvairių konfesijų maldos namų, o per metus pavyksta 
inventorizuoti 10–15 bažnyčių. Dailės kūriniams taikomi 
bendrieji kriterijai – į Registrą įtraukiami: 1) visi kūriniai, 
sukurti iki 1850 metų; 2) objektai, išsilaikę 100 metų; 3) 
senesni kaip 50 metų objektai. Taigi apie iki 50 metų 
dailės laikotarpį, o gal ir platesnį, žinios bus skurdžios, 
o gal ir saugoti nebus jau reikalo, nes šio laikotarpio kū
riniai tapo irgi labai pažeidžiami dėl niokojimo, griovi
mo, demontavimo. Jeigu visuomenė ir valstybė nesieks 
dailės kūrinį išsaugoti, jį prižiūrėti, stebėti nuo jo sukū
rimo pradžios, tai kažin ar tai visuomenei dailės reikės 
po 50 ar daugiau metų... Ar bus saugomi tikrai geriausi 
kūriniai? Ar įmanoma, kad ištisus 50 metų nevyko tikra 
meninė kūryba ir visuomenei nereikia dailės istorijos re
miniscencijų? Vertėtų pamąstyti – gal tik meninė kūryba 
padėjo išsaugoti tautinį sąmoningumą? Turėtume la
biau gerbti kolegų kūrybą ir meninę kūrybą apskritai 
dėl visuomenės vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymo 
būtinybės ir kaip neįkainojamo nematerialaus valstybės 
turto išsaugojimo svarbos. Valstybė, tinkamai mobiliza
vusi dailininkų monumentalistų pajėgas, išsaugojusi dar 
išlikusius brandžius kūrinius ir sudariusi patenkinamas 

sąlygas naujiems kūriniams atsirasti, galėtų tapti ne tik 
„miestu – kultūros sostine“, bet „valstybe – kultūros are
na“, ypač patrauklia turizmo sferoje.

Puikų pavyzdį, kaip dera saugoti ir pristatyti vi
suomenei dailininkų Birutės Žilytės ir Algirdo Stepona
vičiaus Valkininkų vaikų sanatorijos Pušelė sieninę ta
pybą, parodė prekybos centro Domus Vilniaus galerijos 
direktorius Audrius Klimas. Jo iniciatyva ir pastangomis 
dailininkų sieninė tapyba buvo išfotografuota, retušuo
ta dalyvaujant Birutei Žilytei, paruošta skaitmeninei 
spaudai ir atspausdinta nemažinant tikro paveikslo dy
džio. Spaudiniai sukomponuoti ant aliuminio kompozi
to plokščių ir sumontuoti į 2,3x32 m sieną. Taip sieninės 
tapybos kūrinio dalies iliustracija tapo kilnojamąja pa
roda. Dar 2016 metais dailininkų Birutės Žilytės ir Al
girdo Steponavičiaus kūrinių motyvais ir inspiruotas jų 
kūrybos vaizdinių Vilniaus nacionalinio dramos teatras 
pastatė spektaklį Kaulinis senis ant geležinio kalno (reži
sierius Jonas Tertelis). Tada pirmą kartą sienų tapybos 
fragmentas Saulė (2,3x3,0 m) A. Klimo iniciatyva buvo 
eksponuotas Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre. Tai sėkminga idėja pristatant visuomenei ir po
puliarinant nekilnojamus meno kūrinius.
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R I T UA L I N I S  L A I K A S
Abu autoriai turi savus prioritetus, braižą, mastelio, kon
cepcijų, raiškos preferencijas. R. Kriukas yra linkęs į 
stambesnius gabaritus, autorinės technikos ieškojimus. 
I. StulgaitėKriukienė domisi kamerine kūryba, jai svarbu 
emocijos perteikimas bei egzistencinės idėjos. Stiklo kūri
nius ji integruoja į vaizdo ar garso instaliacijas. Turėdami 
tai omenyje, galėtume kūrinius atributuoti vienam ar ki
tam autoriui. Tačiau patys menininkai pasirinko neakcen
tuoti autorystės ir savo kūrinius sulieti į darnų monologą. 
Scena užleidžiama asketiškiems kūrinių pavadinimams ir 
patiems kūriniams. Sudėtinga technologinė pusė, kūrinių 
gimimo metai ir matmenys lieka užkulisiuose. Esame 
kviečiami išgrynintam, išvalytam ir atviram pokalbiui su 
pačiais kūriniais – jų plastika ir semiotika. 

Pirmojoje salėje iš tamsos išnyra apšviesto stiklo lui
tas. Stilizuotas duonos kepalas – tai ir tautos simbolikos 
aidas, protėvių, istorijos įamžinimas, ir nuoroda į meną 
kaip autorių išgyvenimo šaltinį. Žvelgiant iš arti, regime 
speigą, grublėtą mėnulio paviršių, atšiaurią gamtą. Stik le 
sustingdyti oro burbulai stabdo laiką. Apie laiką ir tra
dicijas kalba ir videoinstaliacija Ritualai. Į taurę pripila
ma karšto stiklo ir ši išsilydo. Proceso seka suskaidyta į 
atskirus etapus, iš kurių kiekvienas įstrigęs nuolatinia
me pasikarojime. Tai – cikliško laiko samprata, vyravu
si pagoniškoje pasaulėvokoje. Tačiau bendroje vyksmų 
mozaikoje vyksta judėjimas į priekį. Laikas tirpsta kaip 
žvakė. Taip dvi opozicinės sampratos susijungia į neda
lomą visumą.

A R C H E T I P I N I S  VA I Z D I N Y S
Vakarėjant – tai stiklo ir šešėlių žaismas. Sumaniai ap
šviestos aptakios stiklo skulptūros meta gigantiškus, 
persidengiančius šešėlius. Susidūrimas su kūriniu gali 
vykti per žvilgsnio kelionę po abstrakčias formas. Tačiau 
tai gali būti ir šešėlių teatras, pasakojantis rišlų naratyvą 
ar pateikiantis skirtingų istorijų šukes. Dvi per atstumą 
išeksponuotos skulptūros savo šešėliais susiglaudžia, su
artėja, ima komunikuoti. Jų smaigaliai atsiduria šviesos 
aureolėje. Ši kompozicija veikia kaip archetipas, kolekty
vinės pasąmonės vaizdinys. Ji vienu metu atrodo ir labai 
pažįstama, žinoma, ir sunkiai konkrečiai identifikuoja
ma. Pažadintos sunkiai verbalizuojamos asociacijos savo 
gijas tiesia link Mikalojaus Konstantino Čiurliono Karalių 
pasakos vaizdinės struktūros ir dar toliau – giluminių sak
ralinės dailės ikonografinių schemų link.

A u s t ė j a  M i k u c k y t ė - M a t e i k i e n ė

Išlaisvintas stiklas
2017 m. rudenį Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje vyko Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir 
Remigijaus Kriuko dueto meninio stiklo paroda „Monologai“. Ši ekspozicija išlaisvina stiklą iš 
ankštų taikomojo ir dekoratyvinio meno rėmų.

I. StulgaitėKriukienė yra Vilniaus dailės akademijos 
doktorantė. Jos tyrinėjama tema susijusi su stebėjimu, 
kaip „iš funkcionalaus stiklas kartais virsta ir moderniu, 
postmoderniu, ir net konceptualiu meno kūriniu.“ Iš 
tiesų paradoksalu, jog ši paroda, griaunanti taikomosios 
stiklo paskirties stereotipus, vyksta būtent Taikomosios 
dailės ir dizaino muziejuje. Ekspozicija Monologai turėtų 
įeiti į dailės istoriją kaip tvirtas pareiškimas, jog stiklas 
gali virsti absoliučia abstrakcija ar kinetine instaliacija. 
Ši paroda tapo svarbiu meniniu įvykiu be deklaratyvių, 
provokatyvių, rėksmingų akcijų. 

B Ū T I E S  K AT E G O R I J A
Idėjinė branda ir meistrystė sužavėjo ir meno žinovus, 
ir platesnę auditoriją. Nieko keisto, jog ši paroda buvo 
gausiai lankoma visą mėnesį. Nieko nuostabaus, jog 
Kriukai šiuolaikinio meno mugėje ArtVilnius’17 žiūro
vų išrinkti geriausiais autoriais, o jų ekspozicija ren
ginio lankytojų pripažinta sėkmingiausiu stendu bei 
pastebėta komisijos. Pavergti šiaip jau retai į muziejus 
ir galerijas užsukančiųjų širdis ir protus, neišsižadant 
kokybės ir nepataikaujant vidutinybei – didžiulis lai
mėjimas. Lietuvos parodinis gyvenimas nepaprastai 
turtingas, dinamiškas ir įvairus. Kone kasdien atida
romos naujos parodos. Daugybė vidutiniškų, kelios 
prastos, kelios geros ir viena kita, verta išskirtinio dė
mesio. Paroda Monologai neabejotinai atsiduria tarp 
vertų ypatingos atidos, o galbūt net netelpa į šią ver
tinimo schemą. 

Stiklas – trapi ir skaidri medžiaga, tačiau šioje pa
rodoje tokios savybės išryškinamos iki absoliuto. Stiklas 
kone dematerializuojamas. Čia taip laisvai ir įgudusiai 
džiazuojama medžiaga, jog ši tampa dvasine patirtimi, 
transcendentalia, metafiziška tikrove. Stiklas išlaisvina
mas iš buities pančių. Jam suteikiama būties kategorija. 
Ir atvirkščiai – tai egzistencializmo įkūnijimas, įvaizdi
nimas, perteikimas užuominomis. Meditatyviai, kon
templiatyviai stebėdami kūrinius, fiksuojame minties 
judesius, svyravimus nuo literatūriško simbolio prie 
neapčiuopiamybės ir atgal prie ženklo, simbolio, alego
rijos. Gyva, pulsuojanti, nesustingdoma reakcija – pačių 
kūrinių padiktuotas ritmas. Stiklo kūriniai čia yra antro
pomorfiški, kinetiniai aktualiai ar virtualiai. Jie atveria 
natūros ir kultūros kontekstus ne priešpriešindami šias 
sąvokas, bet surasdami jų sąlyčio taškus.
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Instaliacija Brizas apjungia garsą, šviesą ir stiklą. 
Ritmika, muzikalumas, tūnantis visuose parodos objek
tuose čia turi ir tiesioginę reikšmę. Skambančią medita
tyvią muziką papildo gyvas garsas – sukabintų stiklinių 
taurių skimbčiojimas. Mėnulio būgnelio ar vėjo varpelių 
muziką primenanti melodija intensyvėja ir atslūgsta. Už
buriantis taurių virpėjimas paremtas racionaliu matema
tiniu tikslumu. Tačiau skaičiavimai, matavimai, ūžiantis 
vėjelis ištirpsta. Sąmonę vėl okupuoja šešėlių žaismas. 
Žvelgiant iš arti, vietoje nenustygstantys šešėliai panašė
ja į per mikroskopą regimą gyvybę. Ant rankų užsliuo
giantys apskritimai juda lyg medūzos. Žinomi šviesos ir 
šešėlių reiškiniai apsigaubia stebuklo aura, ima stebinti 
lyg vaikystėje.

K E L I O N Ė S  L E I T M O T Y VA S
Kamerinės skulptūros salėje patenkame į dar vieną ste
buklų šalį. Nemaža dalis skulptūrų čia reprezentuoja 
laivo, kelionės, plaukimo tematiką. Skraidančio laivo 
ragas. Palankus vėjas sustingsta burėje kaip inkliuzas 
gintare. Pasiklydusiame laive gyvenimas nesustoja ir 
jame išdygsta gyvybės medis. Vaivorykštės spalvomis jo 
laukia Senasis švyturys. Kelionės leitmotyvas perteiktas 
minimaliomis formomis, naudojant atpažįstamus sim
bolius, tačiau originaliai juos perinterpretuojant. Nepai
sant asketiškų formų, skulptūros atrodo monumentalios, 
t . y. didingos. Jos pažadina epinės antikinės literatūros 
mistiką. Šviesos ir spalvų misterija siaučia kaip audra 
stiklinėje ir kviečia į savęs pažinimo kelionę.

Nukeliaujama į nepažintas planetas, į Mažojo prin
co valdas, kur prisijaukinamos lapės, kalbama apie 
draugystę ir smauglį, virškinantį dramblį, t. y. kūrybiš
kumą. Tam tikra prasme Kriukai patys yra Antoine’o 
de SaintExupéry tipo kūrėjai. Šio prancūzų autoriaus 
novelę galima skaityti visais gyvenimo etapais ir atrasti 
kiekvienam gyvenimo tarpsniui aktualių minčių. Taip 
ir šioje parodoje lankosi ir vaikai, ir senjorai. Ir visi at
randa sau aktualių estetinių ir koncepcinių idėjų. Kiek 
vaikiški simboliai jų kūriniuose atveria gilias filosofines 
prasmes. 

S T I K L I N Ė  PA S T O R A L Ė
Gamtos reiškiniai ne sustingdomi stikle, o prikeliami 
naujam gyvenimui. Artėjant prie Kraterio, jis optiškai ir 
fantazmiškai išsiveržia. Naktyje absorbuoja savo foną ir 
skaidruma virsta aklina tamsa. Ledo gėlės pasistiebia ir 
pražįsta. Auksinė pagrindo pluta šauna aukštyn stiklo 
liftu ir priartėja. Akivarai kunkuliuoja, ryja pastozinius 
stiklo potėpius. Sena kerpė atkartoja medžio žievės tekstū
rą. Nakties vėsa nueina pagaugais kristaliniu paviršiumi. 
Elegantiškame Širšių lizde dūzgia atspindžiai. Metališkas 
klampios nakties spindėjimas braunasi į dubenį, kuria
me pratūnos iki ryto aušros. Pirmieji spinduliai apšviečia 
Rytmečio rasą. 

Vienybė su gamta, paprastumas, neskubri laiko tėk
mė pripažįstami puoselėtinomis vertybėmis. Gyvenimo 
grafika, idilė – kuklus namelis miško apsuptyje, tirami
su pyragėlį primenantis sluoksniuotas potyrių peizažas, 
buvimas išlaisvinančiuose fantazijos srautuose. Tokiame 
iš klišių išvaduojančiame gyvenimo būde abstrakčios są

vokos gali turėti savo atvaizdus. Invazija – vienas įspū
dingiausių kūrinių. Tarsi paglamžytas stiklas čia suku
ria ugnies, liepsnos liežuvių įspūdį. Unikalaus vaizdo 
potyris patvirtina savo unikalumą asociacijų sistemoje 
atitikmens neturinčia forma. 

S N I E G O  B U R B U L A I
Kitoje salėje – dar viena instaliacija. Mėnesienoje riedan
čios girnos boluoja tamsoje. Netaisyklingų apskritimų 
amuletai, rodos, levituoja ore. Nesvarumo būseną toliau 
pakeičia priešingas – traukos, klimpimo pojūtis. Pelkėje 
varvekliai stiebiasi aukštyn, o juos tirpdo sugniaužytų 
skardinių šviesa. Skardinės tarsi užsimena apie vartoto
jiškumą, masinę gamybą. Štampuojamų stiklo produktų 
pelkėje ši paroda sužiba ryškia šviesa. Stiklo varveliai 
kalba apie amžinąją stiklo ir ledo paralelę, stiklo medžia
gos gebėjimą lydytis, varvėti, lašėti, taigi, jos artimumą 
gyvajai gamtai.

Priešpaskutinėje salėje – namukų armija. Namų pa
matai grublėti, todėl jie pasvirę į įvairias puses, atrodo 
nestabilūs, griūnantys. Čia tarsi vėl atsigręžiama į pir
mųjų eksponatų tematiką ir ieškoma ryšio su savo tautos 
praeitimi, savomis šaknimis, pabrėžiama Tėvynės svarba 
vertybinėje hierarchijoje. Namukuose gyvena ir keturios 
stichijos. Ugnis liepsnoja raudoname stikle, žaliuosiuose 
gyvena žemė, o po baltuoju stogu glaudžiasi oras ir van
duo. Baltieji namukai savyje stingdo oro burbulus, pri
menančius snaiges. Skulptūros mintyse persiformuoja į 
sniego burbulų žaislus. Todėl čia vėl atsikartoja grįžimo 
į vaikystę ir gebėjimų fantazuoti bei stebėtis atgaivinimo 
motyvas. 

Paskutinėje erdvėje – meno mugėje ArtVilnius’17 pri
statytosios 4 dienos Marse. Šį kartą skulptūrų ansamblis 
išeksponuotas kiek mažiau paveikiai, ne taip efektingai. 
Kojos dar vis žengia parodų salės grindimis, o ne Marso 
paviršiumi. Tačiau šį sykį lengviau apžiūrimos pačios 
pavienės skulptūros. Jų siluetai ištirpsta tamsoje, glotniu 
paviršiumi varva šviesa. Akistatoje su sustingusiais atei
viais ar jų Žemėje paliktais kiaušiniais apima malonus 
baugumas. Tad šį sykį ta pati instaliacija nesuveikė kaip 
bendras vaizdas, tačiau paskatino tyrinėti mikropasaulį, 
neatpažintų skraidančių objektų reliktus ir įvertinti šios 
nežinomos kultūros (o iš tiesų parodos autorių) plasti
nę pajautą. Mažyčiai ekspoziciniai pakitimai kardinaliai 
pakoregavo kognityvinius procesus. 

*  *  *
Prieš iškeliaudami iš parodos, galime pasižiūrėti trumpą 
videofilmuką, atskleidžiantį, kaip gimsta štai tokie skulp
tūriniai šedevrai. Už hipnotizuojančios pasakos slepiasi 
ilgas, sunkaus fizinio ir komandinio darbo, įgūdžių ir ži
nių bagažo reikalaujantis procesas. Tačiau Kriukų paro
da Monologai neatsiduoda racionalumu, pastangų našta, 
fizinio darbo prakaitu. Elegantiški, subtilūs ir dvasingi 
artefaktai paslepia bet kokius rankų darbo sudėtingumo 
pėdsakus. Apie funkcionalumą šiame kontekste kalbėti 
net neverta. O dekoratyvumo prasme patrauklūs kūri
niai neapsiriboja šia sumenkinančia paskirtimi. Net ir 
būdami „gražūs“, jie sugeba virsti abstrakcijomis, kves
tionuojančiomis pozityvizmo galias.  



Vakarėjant

Ten, kur namai

I N D R Ė  S T U L G A I T Ė - K R I U K I E N Ė  I R  R E M I G I J U S  K R I U K A S



Nakties vėsa Palankaus vėjo

Susitikimas

Nematomas laivas, Laivelis Krateris
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* * *

toks apgavikiškai 
lengvas
Kęstučio Navako 
eilėraštis
prikala delną
prie raudono
arbatos puodelio
išeisiu ir aš
į naktį
bet pirkti ne batų
o Boulangerie bandelės
ten už prekystalio 
didmiesčio ragana
siūlo išsirinkti
pernykštį
prisilietimo kvapą
ten sėdintieji 
žalvariniais liežuviais
mala ir mala
mala ir mala
atminties pupeles
kol visai užmirštu
kokios bandelės 
čia atėjau
ar batų
ir kas prikalė delną
prie raudono 
arbatos puodelio

D i a n a  P a k l o n s k a i t ė

* * *

suspausti mintis ir žodžius 
nerimą, sumaištį, žingsnių trepsėjimą
atmestą telefono skambutį –

visą sugaištą dieną belaukiant
į geltoną laiko grūdelį –

atsargiai padėt ant palangės
ir kavą gurkšnojant stebėti:

bevardis paukštukas atskris ir sules
ar vėjo gūsis nuneš į ganyklą?

* * *

per daug, per ilgai, per tirštai
nusistovėjęs vanduo

varnų nejaukus karksėjimas

medžių lapai nerausta, negelsta, nesitaškuoja

bet aš įnirtingai žingsniuoju
link horizonto –

šitam miesteliui parnešti
spalvoto rudens 

* * *

tavo rankų venomis teka 
rudeninio paukštuko giesmė –
štai įsilieja į laumių krosnį, lydosi
įgauna ochros atspalvį, pakvimpa
pušų spygliais ir man šilta, ir man jauku
nors toli labai toli ir nė vienas žodis
iš jo giesmės man nepriklauso

* * *

noriu, kad mane mylėtum
per mūsų žodžius

kaip vaikystėje per aviečių krūmus

(paskui rinkausi tik kadagius
apsnigtus gruodį)

dar noriu paliesti tavo ranką
atgniaužti delną

ir paglostyti gyvenimo liniją

o tada mylėk mane per raides
visą gyvenimą

aš tau jas renku kiekvieną dieną

lyg varnėnas erškėtrožių uogas  
kurių čia niekad netrūksta  
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* * *

groju
tavo vardą
burnoj
kaip mėtinį
saldainį –
pakišu 
po liežuviu –
apšąla 
gomurys
užspringstu
kosčioju
vos neišspjaunu
perkandu
per pusę –
groju
dvi puseles 

* * *

tu neturi kūno –

prišalę gluosnio šakos 
parko provėžoj

trakšteli plonas ledukas –

šitaip atplėšiu delną
nuo delno 

* * *

tu esi sniegas
užklojęs pernykščius lapus

krisiu į pusnį
keturiom, lyg žvėris –

sušildysiu sielą
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* * *

visai atsitiktinai
pasipurškiau kvepalais
ne iš savo gyvenimo
visai atsitiktinai
aptikusi buteliuką
užgriozdinto stalčiaus
kamputyje ir dabar
šitoj kelionėj ant ratų
niekaip negaliu
pasikeisti suknelės
jeigu išdrįsčiau –
nusivilkčiau suknelę
ir keleiviams viliūkiškai
ja pamojuočiau
jeigu išdrįsčiau
ir tą kvepalų buteliuką
ant galinės sėdynės 
palikčiau kitai
nepažįstamai moteriai 

* * *

šį tamsų
neapčiuopiamą
lapkričio rytą
galiu pasakyti:
kai sugrįšiu namo
be nostalgijos
ir be fazanų...
tačiau
nusilaužtum liežuvį
kvatodamas
paskutinę minutę
barstydamas
ant šaligatvio
ir mašinoms
po ratais – – –

seno palto kišenėj
nei kaštonų
nei suglamžyto
popieriaus lapo

* * *

viską suprantanti
paukščio akis
įstringa galugerkly
mirkčioja



Šv. Jurgis (Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia), 1992

E G L Ė  V A L I Ū T Ė



Iš diptiko Apšarmoję lapai, 2003

Iš triptiko Tirpstantis ledas (II)
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Čiurlionio namai Vilniuje, bendradarbiaudami su 
Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, 
Lietuvos dailės muziejumi, Lietuvos literatūros 

ir meno archyvu, kolekcininku dr. Jauniumi Gumbiu, 
J. ir M. Šlapelių namaismuziejumi, 2017 m. rugsėjo 14 ‒ 
lapkričio 15 dieną savo patalpose (Savičiaus g. 11) ekspo
navo parodą Lietuvių dailės draugijai – 110. Parodoje patei
kiami menininkų, dalyvavusių nuo pat pirmųjų lietuvių 
dailės parodų, – Antano Žmuidzinavičiaus, Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio, Kazimiero Stabrausko, Petro 
Kalpoko, Antano Jaroševičiaus, Adalberto Vaitiekaus 
Staneikos, Tado Daugirdo, Kajetono Sklėriaus, – pas
telės, akvarelės, aliejinės tapybos technika atlikti darbai. 
Vitrinose ir stenduose galima pamatyti unikalių doku
mentų iš Lietuvių dailės draugijos fondo: parodų plaka
tų ir katalogų, valdybos posėdžių ir bendrų susirinkimų 
protokolų, parodų kasos knygų, pirmuosius Draugijos 
išleistus atvirukus, Draugijos narių laiškų, kitų vidaus 
dokumentų. Su Lietuvių dailės draugijos priešistore, visa 
jos veiklos istorija lankytojai buvo kviečiami susipažinti 
ekspozicijoje, projektuojamoje į ekraną: joje pateikiamos 
išsamios iliustracijos, svarbiausių Lietuvių dailės drau
gijos dailininkų biografijos. Parodą ir jos metu vykusius 
kultūros renginius (temines paskaitas, koncertus, iškilių 
Draugijos asmenybių vakarus, knygų sutiktuves) iš da
lies rėmė Lietuvos kultūros fondas.

Lietuvių dailės draugija buvo įkurta Vilniuje 1907 m. 
rugsėjo 2 d. (pagal naująjį kalendorių – rugsėjo 15 d.). Ši 
organizacija, kartu su tais pačiais metais įsteigta Lietuvių 
mokslo draugija, turėjo didžiulės įtakos modernios lietu
vių tautos kultūrinei savimonei. Lietuvių dailės draugi
jos veikla pritraukė gerokai platesnį palaikytojų ir suvo
kėjų ratą nei Lietuvių mokslo draugija. Pradėjusi nuo 15 
entuziastų grupelės, iki Pirmojo pasaulinio karo ji subūrė 

N i d a  G a i d a u s k i e n ė 

Lietuvių dailės draugijai – 110

kelis šimtus narių, tarp kurių – pirmosios parodos orga
nizaciniame komitete dirbę broliai Vileišiai, Lietuvos pa
triarchas Jonas Basanavičius, būsimieji Lietuvos vyriau
sybės atstovai Antanas Smetona, Kazys Grinius, Mykolas 
Sleževičius, Mykolas Biržiška, Stasys Šilingas, Martynas 
Yčas, Steponas Kairys, Jurgis Šaulys ir kiti. Draugija iki 
karo surengė 8 lietuvių dailės parodas, kuriose ekspona
vo per 1000 tapybos, skulptūros, grafikos darbų, parodas 
aplankė daugiau nei 10 000 žiūrovų. Trys iš jų – antroji, 
penktoji ir aštuntoji – buvo perkeltos ir į Kauną, o ket
virtoji – į Rygą. Organizacijos valdyba didžiavosi, kad 
susitelkė anksčiau nei tarptautinė Vilniaus dailės drau
gija, įsikūrusi 1908 m., kad sistemingiau laikėsi metinių 
parodų ritmo.

Draugijos pirmininkui A. Žmuidzinavičius išvykus 
į Ameriką rinkti organizacijai aukų, antrąją lietuvių dai
lės parodą rengė pirmininko pavaduotojo pareigas ėjęs 
M. K. Čiurlionis, lietuvių dailininkų debiutą įvertinęs 
taip: „Ta paroda turėjo didelę svarbą mūsų kultūros 
prašvitime. Ji buvo žadintoja, sakysime, heroldas, kuris, 
išėjęs švintant ant kalnelio, žolynais apaugusio, papūtė 
auksinį trimitą į visas puses, kviesdamas dvasios dar
bininkus sukurti vieną didelę dailės liepsną mūsų mo
tinai Lietuvai pagerbti ir išaukštinti. Ir susirinko darbi
ninkai, nedaug jų, tiesa, buvo, bet ugnis liko sukurta.“ 
M. K. Čiurlionis gerokai pakėlė reikalavimus parodos 
dalyviams, periodiškai rašė meninį skonį lavinančius 
straipsnius, kūrė plakato, katalogo projektus, pats pa
teikė parodai daugiau kaip 60 paveikslų, tarp kurių 
buvo ir novatoriški, niekur iki tol neeksponuoti „sonati
niai“ ciklai. Jie sužadino lietuvių, rusų, lenkų kalbomis 
leistoje Vilniaus periodinėje spaudoje gyvas diskusijas 
estetiniais klausimais. Rengiant parodą Lietuvių dailės 
draugijai – 110, atrinkti būtent antrajai lietuvių dailės 
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parodai pateiktieji menininko darbai, leidžiantys išvys
ti, kaip stip riai jo vizualinė kalba buvo nutolusi nuo kitų 
dailininkų figūratyvaus peizažo, tegul atskirias atve
jais ir siekiančio simbolistinės raiškos. 1908–1909 metais 
M. K. Čiurlionis inicijavo prie Draugijos ir Muzikų sek
ciją, įkūrė muzikos leidinių fondą, organizavo originalių 
muzikos kompozicijų konkursą, kuris laureatus skelbė 
1910 m., jam pačiam jau sunkiai sergant. Menininkas su 
žmona siūlė, kad bent kartą per metus vyktų ir vaidina
mų naujų pjesių konkursas. Deja, M. K. Čiurlioniui mi
rus, nebeatsirado, kas šį darbą pratęstų.

Draugija organizavo knygų viršelių, vinječių, afišų 
konkursus arba tarpinikavo, skelbiant juos, tuo skatin
dama lietuvių grafikos raidą, nors užsakovų, kuriems 
reikėtų estetiško sprendimo, nebuvo daug. Organizacija 
kėlė sau uždavinį plėtoti leidybinę veiklą: pradėjusi nuo 
keturių dešimčių atvirukų ar didesnio formato paveiks
lų reprodukcijų, 1912 m. ji pajėgė 1500 egzempliorių ti
ražu išleisti albumą Lietuvių kryžiai – pastarojo maketo 
fragmentus su A. Jaroševičiaus grafiniais piešiniais bei 
J. Basanavičiaus įžanginės studijos rankraščio faksimilę 
buvo galima pamatyti parodoje.

Šalia profesionalios dailės skyriaus nuo pirmųjų 
lietuvių parodų veikė ir liaudies meno skyrius, kuriame 
eksponuoti meistriškai išausti audiniai, ypač suvalkie
čių prijuostės ir juostos, taip pat staltiesės, lovatiesės, 
medžio drožiniai, kryžių, koplytstulpių atvaizdai. Šiuo 
palikimu nuo pirmųjų metų rūpinosi J. ir K. Griniai, 
M. K. ir S. Čiurlioniai, A. Žmuidzinavičius, T. Daugir
das, A. Jaroševičius, J. Staugaitis, P. Rimša ir kiti. Nuo 
1910 m. Draugija skirdavo lėšų meistriškiausiems dar
bams įsigyti. Po trejų metų etnografijos kolekcijoje jau 
buvo apie 1000 eksponatų. Į savo etnografijos skyriaus 
kolekciją darbus iš parodų pirko ir Lietuvos mokslo 
draugija, tautinę savimonę žadinę inteligentai J. Basa
navičius, J. ir O. Vileišiai ir kiti. Liaudies meistrų darbai 

skatino diskusijas, kuo savitas lietuvių tautinis stilius – ši 
tema būdinga XX a. pradžios jaunųjų Europos tautų pu
blicistikoje. 1913 m. visos Rusijos naminių dirbinių paro
doje Sankt Peterburge Draugija surengė turtingą lietuvių 
skyriaus ekspoziciją.

Netekusi produktyviausio ir savičiausio garbės na
rio, Draugija surinko 265 M. K. Čiurlionio darbus ir 
1911 m. balandžio 23 d. Vilniuje atidarė pomirtinę jo 
darbų parodą. S. Čiurlionienei pasiūlius, birželį buvo 
įkurtas Čiurlionio fondas. Dalis pomirtinės parodos ko
lekcijos 1911 m. pabaigoje – 1912 m. pradžioje pervež
ta į Maskvą ir Sankt Peterburgą, kur rusų dailininkų 
draugija Мир искусства surengė menininko, tapusio 
jų sambūrio nariu, tapybos parodas, koncertinį rytmetį 
(parodoje pamatytoji visuma paskatino žinomus rusų 
intelektualus to meto idėjų kontekste reflektuoti jo kū
rybą). 1913 m. Lietuvių dailės draugija planavo išleisti 
knygą apie M. K. Čiurlionį, tačiau įgyvendinti šį suma
nymą pavyko tik 1927aisiais. 1913 m. prie Draugijos 
įsteigta M. K. Čiurlionio kuopa, kuri siekė išpirkti meni
ninko vizualinį palikimą, išleisti jo muzikines kompozi
cijas (pirmiausia simfoninę poemą Jūra ir harmonizuo
tas lietuvių liaudies dainas) ir įsteigti jo vardo premiją. 
1913–1914 m. Vilniuje veikė nuolatinė M. K. Čiurlionio 
paveikslų paroda. Draugija siekė įkurti paveikslų gale
riją lietuvių dailininkų kūriniams eksponuoti. Tokiam 
muziejui M. K. Čiurlionis buvo žadėjęs paaukoti savo 
darbus, atsirado ir daugiau dovanotojų ‒ P. Kalpokas, 
K. Stabrauskas, T. Daugirdas, P. Rimša, A. Žmuidzinavi
čius, dailės kūrinius pirkusi Draugijos iždininkė S. Gim
butaitė, kurios bute iki 1911 m. rudens buvo draugijos 
būstinė. Už surinktas lėšas Pamėnkalnio teritorijoje, į 
projektą įsitraukus ir Lietuvos mokslo draugijai, įsigytas 
sklypas Tautos namams, kuriuose turėjo būti suplanuotos 
ne tik ekspozicijos, bet teatro, koncertų salės, biblioteka, 
skaitykla, patalpos įvairioms lietuvių draugijoms. Įšal
dyti Tautos namų projektą, uždaryti parodą, sustabdyti 
leidybinę veiklą teko dėl prasidėjusio Pirmojo pasauli
nio karo. 1915 m., prie Vilnaus artėjant frontui, Draugija 
priėmė sprendimą evakuoti M. K. Čiurlionio darbus į 
Maskvą, iš ten 1920 m. jie buvo parvežti į Kauną.

Po karo Lietuvių dailės draugija oficialiai atsikur
ti įstengė tik 1926 m., tačiau jos veikla truko vos keletą 
metų, nors oficialiai ji likviduota 1940aisiais. Vis dėlto ir 
per šį trumpą laikotarpį Draugija spėjo surengti apie 20 
sezoninių, apžvalginių, grupinių ir personalinių parodų. 
Ji palaikė gyvus ryšius su Latvijos dailininkais, toliau rin
ko liaudies meną, tarpukario Lietuvoje organizavo vieną 
didžiausių tautodailės parodų, 1927 m. dalyvavo Šiaurės 
ir Rytų Europos tautų kilimų parodoje Luvre (Paryžius). 
Išleido parodų katalogų, V. Bičiūno apybraižą M. K. Čiur-
lionis (1927), keletą spalvotų jo paveikslų reprodukcijų, 
A. Rūkštelės knygą Lietuvių tautodailė (1929).

Lietuvių dailės draugija buvo vienintelė dailininkus 
ir jų kūrybos rėmėjus vienijusi organizacija iki 1920ųjų. 
Ji rūpinosi ne tik ritmingu dailės gyvenimo pulsu, bet ir 
kitomis kultūros sritimis, nepaprastai svarbų vaidmenį 
atliko išsaugant M. K. Čiurlionio palikimą. Draugijos 
veiklą rėmusi inteligentų dalis aktyviai dalyvavo kuriant 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.



T A D A S  D A U G I R D A S . Kiemo kampelis, 1885

K A J E T O N A S  S K L ĖR I U S . Krymo etiudas, 1906
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P E T R A S  K A L P O K A S . Žiema paupyje

A N T A N A S  ŽM U I D Z I N AV I ČI U S . Juodoji valanda, 1906
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Pradedant mąstyti apie profesorės, akademikės Vik
torijos DaujotytėsPakerienės fenomeną, pirmiau
sia reikėtų atidžiai dar kartą perskaityti visą Že

maitę, paskui perversti Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos 
Raganos ir Gabrielės PetkevičaitėsBitės kūrinius, prisi
minti, ką nuveikė lietuvių kultūrai Sofija Kymantaitė
Čiurlionienė, nepamirštant ir Filomenos Bortkevičienės 
bei Julijos ir Veronikos Janulaityčių darbų. Pravartu pa
tyrinėti ir Lietuvos žemėlapį, susirandant Keiniškę, Puzi
niškį, Bukantę, Židikus, Joniškį, Linkaičius, Malavėnus. 
Jei Varnius (nuo Keiniškės iki Varnių – 7 km) laikysime 
kultūriniu regiono centru, nuotoliai nuo jo į vakarus, 
šiaurę ir rytus nebus labai dideli – čia suminėtos vietovės 
iš Žemaitijos arealo beveik neišeina. Neprošal prisiminti 
ir datas: Viktorija Daujotytė nuo Žemaitės nutolusi per 
visą šimtmetį (1845 – 1945), visos kitos šiek tiek arčiau – 
1861, 1873, 1877, 1878, 1883, 1886. Gimimo metai – as
menybių pradžia. Gimimo vieta – prigimtinės kultūros 
šaknys. Tėvai, kaimynai, vaikystės ir jaunystės aplinka 
koreguoja veiklos amplitudę, bet jos kardinaliai nepakei
čia charakterio savybių, nepadidina ir nesumažina darbų 
reikšmės. Atsineštinė erudicija plėtojama ir turtinama, jei 
yra ką turtinti ir ugdyti – niekas neatsiranda iš nieko, iš 
tuštumos. „Pristatydama prigimtinės kultūros terminą, 
dr. D. Vaitkevičienė išskyrė keturis šios kultūros požy
mius: ši kultūra vietinė (pabrėžiamas ypatingas santykis 
su prigimtine vieta), savaiminga, tęstinė, ekocentriška ir 
policentriška.“ (Asmeniniai kursai, p. 389) Ir kitoje vietoje: 
„Galėtų būti ir gimtoji. Ratilais, artimesniais ir tolimes
niais, sukasi gimtoji kalba, gimtieji namai, gimtoji šalis, 
gimtasis kraštas. Tad ir gimtoji kultūra.“ (ten pat, p. 490)

Būsimoji profesorė ir akademikė ateina į šį pasaulį 
ne tuščiomis rankomis, ji atsineša solidų „įdirbį“ – Že
maitijos regiono gamtą ir jos šviesuolių darbus. „Tikriau
siai apie moterų kūrybą pradėjau galvoti nuo Žemaitės, 
nuo to, kad Žemaitę, jos knygas, išleistas 1948 metais 
(tamsžaliai juodom nugarėlėm viršeliai), skaitė mano 
tėvo motina Bronislava Daujotienė; kur baigdavo skaity
ti, palikdavo akinius apvaliais stiklais, ant pakaušio suri
šamus vilnoniu siūlu. Paaiškindavo man: tai apie mane, 
apie mano gyvenimą. Niekad to neužmiršau, grįždavau 
universitete, galiausiai pajutau, kad ir iš labai toli, „fe
ministinės kritikos“, „moteriško rašymo“ mintis, o toliau 
galėjau eiti ir savarankiškai.“ (ten pat, p. 261–262) Tai 
retas prisipažinimas, unikalus blyksnis iš ten, iš gimtųjų 
namų, iš Keiniškės, kur buvo dar ne vien Daujotų sodyba 
(dabar tame kaime nėra nė vieno gyventojo). Taigi – iš 

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

Žemaitė nuo Varnių
Pamąstymai apie knygą „Asmeniniai kursai“ ir jos autorę –  
profesorę Viktoriją Daujotytę

pradžių buvo Žemaitė, vėliau atsirado kitos ir kiti, iš ku
rių bene svarbiausias bus Jurgis Baltrušaitis. Skirsnemu
niškis, iš Paantvadžio. Skaitant rusiškus ir lietuviškus jo 
eilėraščius, studijuojant garsiuosius jo vertimus, tyrinė
jant biografijos vingius, pradėjo formuotis daujotytiški li
teratūros apmąstymų ir tyrinėjimų metodai fenomenolo
gija ir hermeneutika, ant jos darbo stalo atsirado Martino 
Heideggerio, Edmundo Husserlio, Wilhelmo Dilthey’aus 
knygos. Iš pradžių gal buvo tik Vilniaus universiteto ar 
Mokslų akademijos bibliotekos stalai ir tų raštų rusiški 
vertimai. Tik gerokai vėliau šių ir kitų garsių europiečių 
originalus ir lietuviškai prakalbintus tekstus bus galima 
paimti į rankas ir įtarpuoti juos į savąsias knygų len
tynas. Pagaliau ne bereikšmiai ir bendraamžio Arvydo 
Šliogerio kūrybinės minties vingiai – Šliogerynė kažkur 
netoli Keiniškės ir Žebenkavo, senųjų Daujotų ir Šlioge
rių genties šaknys praeityje kažkur pinasi („...neužmiršk 
sakei, kad iš Šliogerių esi, kad iš garbios giminės, kad ir 
apnykusios“; Viktorija Daujotė. Tai parėjau, p. 39).
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Vilniaus universitetas, Istorijos filologijos fakultetas, 
lituanistikos katedra būsimosios profesorės minties pra
siskleidimo ir sužydėjimo, pasaulio atsiskleidimo vieta 
ir erdvė. Apie jaunystę ir studijas atsivėrimų nėra labai 
daug, nors esama svarbių. „1963ųjų metų ruduo, gal 
jau lapkritis. Pirmakursiai lituanistai grotuotoje pirmo 
aukšto auditorijoje prie tada dar visą laiką atvirų vartų į 
tuometinę Gorkio gatvę. Tie, kurie be „stažo“, dirbame 
fabrikuose, gamyklose, daržovių bazėse, kepyklose. Aš 
su dar keliais bendrakursiais, tarp jų ir Saulius Šaltenis, 
netrukus pašauksimas į sovietų armiją – Grąžtų gamyk
loje, drausmė beveik karinė, septintą valandą jau turime 
būti patikrinti ir praleisti pro vartus. Paskaitos vakare – 
nuo 18 valandos. Ryškiausios, svarbiausios – dar jaunų, 
elegantiškų docentų Vinco Urbučio (kalbotyros įvadas) 
ir Donato Saukos (lietuvių tautosaka). Vinco Urbučio 
viskas aristokratiškai suderinta: kostiumo, marškinių, 
kaklaraiščių spalvos, tik sarkastiška šypsena atskirai. 
Donatas Sauka dažniausiai su megztiniu: kalba vaikščio
damas, tai sunerdamas rankas, tai jomis gestikuliuoda
mas, mus, snūduriuojančius, stebi. Dažnai „bakina“ Sau
lių, greičiausiai žino, kad jis mokytojo lituanisto Rapolo 
Šaltenio iš Utenos sūnus. Sustoja, pažvelgia į užrašus, 
pasako kokią pastabą, nusijuokia. Nori mus išjudinti, 
pažinti. Kiek ten mūsų, apie trisdešimt, įsidėmi vardus, 
pavardes. Duoda klausimų... Kartą liepia aprašyti situa
ciją iš patirties. <...> Paskui aptarinėja, negailestingai šai
posi, bet ir pagiria. Pirmą sykį rašiau apie senus namus 
šiaudiniu stogu palei daubą ir girią, apie trobą, kurioje 
gimiau. Apie babūnėlę, kurstančią ugnį, šnabždančią ry
tinius poterius. Nuo to rašinio, gerai profesoriaus įvertin
to, įgijau kad ir mažytį lituanistinio sąmoningumo grū
delį. Nežinojau, kad įėjau į kelią, kurio ilgai nesuvokiau, 
bet po daug metų grįžau. Buvau įsidėmėta.“ (Asmeniniai 
kursai, p. 366)

Laimė, tas kelias gana lygus, be didelių duobių ir 
posūkių, nors einantis į kalną, kopiant į jį būtinas ryžtas, 
valia, užsispyrimas. Talkina prigimtoji kultūra ar įgim
toji erudicija. Labai svarbūs ir to kelio ženklai. Ryškiau
sias  Donato Saukos. Šiek tiek atokesnis Jurgio Lebedžio, 
gerokai toliau esančios, bet pakankamai ryškiai švie
čiančios Vinco MykolaičioPutino, Vandos Zaborskaitės, 
Meilės Lukšienės, Irenos Kostkevičiūtės, Aurelijos Raba
čiauskaitės figūros. Kas buvo lemtinga – sunku pasakyti. 
Gal tas lyrikos kursas, klausytas 1965–1966 metais trečia
me kurse, gal ambicija cituoti originalo kalba Rilke, Ver
laine’ą, Bloką, gal Vinco MykolaičioPutino Lėlių baladės 
deklamacijos atmintinai vaikštant po auditoriją, o gal tie 
padainavimai per tautosakos kurso paskaitas. O gal tas 
lyg atsitiktinis postūmis: reikia tau kietesnio kaulo, kad 
taip lengvai nesugraužtum, kad dantis atšiptum, kad 
galėtum rašyti diplominį darbą apie Jurgį Baltrušaitį. 
Ir padavė ant lapelio surašytas pirmines bibliografines 
nuorodas. Padavė, o pats pasišalino palikdamas vieną 
spręsti ir apsispręsti.

Praėjusio amžiaus septinto ir aštunto dešimtmečių 
sąvartoje Jurgio Baltrušaičio sugrįžimui laikas buvo gana 
palankus, tiesą sakant, jis jau buvo begrįžtantis ir bent 
iš dalies „amnestuotas“ – 1967 Vaga buvo išleidusi jo Po-
eziją, nors dar prieš dešimtmetį, 1957 metais, Vilniaus 

saugume kurpiant garsiąją „liaudies priešų“ bylą, rusiš
kojo Kalnų tako rankraštinis egzempliorius buvo konfis
kuotas ir Viktoro Petkaus teisme pateiktas kaip vienas 
iš įkalčių – gavo aštuonerius metus lagerių. Vorkutos, 
kitų Sibiro gulago kaliniai ir anksčiau pusiau slapčiomis, 
pusiau viešai nusirašinėjo, skaitė ir deklamavo Jurgio 
Baltrušaičio rinkinių eilėraščius, mat didžiųjų Sąjungos 
kalėjimų bibliotekose jų būdavo įmanoma aptikti. Tai 
paliudijo ne tik Viktoras Petkus, bet ir monsinjoras Ka
zimieras Vasiliauskas bei kiti buvę ilgamečiai zekai. Tad 
1974aisiais pasirodžiusi Viktorijos Daujotytės monogra
fija Jurgis Baltrušaitis buvo sutikta palankiai ir kaipmat 
dingo iš knygynų – skaitančioji visuomenė dar buvo al
kana „kitokios“ poezijos, „kitokio“ jos vertinimo. Jaunoji 
kūrėja taip pat buvo „pastebėta“, pagirta ne tik kritikų ir 
literatūros mokslininkų – jau kitais metais priimta į Rašy
tojų sąjungą. Pati autorė, regis, šiuo savo darbu nebuvo 
visiškai patenkinta, nes prie šios asmenybės ir jo kūrybos 
grįžinėjo vėliau ne kartą.

1972aisiais tapusi Vilniaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedros dėstytoja, „įstrigo“ joje beveik pu
samžiui: 1982 – docentė, 1983–1985 – Lietuvių literatūros 
katedros vedėja, 1988 – filologijos daktarė, 1990 – profe
sorė. Skaitė ir senosios, ir naujosios lietuvių literatūros 
paskaitas, vedė lyrikos seminarus. Ilgiau sustodama tai 
prie Kristijono Donelaičio, tai prie Antano Baranausko, 
tai prie Maironio, tai prie Julijono LindėsDobilo, tai 
prie Balio Sruogos, tai prie Kazio Binkio, tai prie Vytau
to Mačernio, tai prie Salomėjos Neries, tai prie Justino 
Marcinkevičiaus ir niekada neužmiršdama Žemaitės, 
priartindama ir suaktualindama Šatrijos Raganos, Sofijos 
KymantaitėsČiurlionienės, Vandos Zaborskaitės, Meilės 
Lukšienė bei Jurgio Lebedžio darbus. Išgarsėjo ir tapo 
beveik legendiniais jos naudojami literatūrinės analizės 
metodai fenomenologija ir hermeneutika, artinantys ir 
vienijantys poeziją su filosofija – Lietuvių filosofinė lyrika 
(1977), Literatūros filosofija (2001). Tai, prie ko Vytautas 
Kubilius tik artėjo (kartais gal intuityviai), dėl ko mušte 
mušėsi, Viktorija Daujotytė, tyliai triūsdama savo kated

Viktorija Daujotytė. 
Asmeniniai kursai. – 
Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2017
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roje, dar anais laikais įgyvendino praktiškai su kaupu. 
Nuo debiutų 1969 metais įsiminusi Marcelijaus Martinai
čio ir Romualdo Granausko pavardes, „nepaleido“ jų ne 
tik profesoriaudama Universitete, bet ir po jo. Naršė, nar
dė ji po visą lietuvių literatūros istoriją ir dabartį, ieškojo 
ir rado, kas joje buvo primiršta, nepastebėta, nutylėta, 
paslėpta, nutolinta, subanalinta, schematizuota, politi
zuota. Jos paskaitose ir raštuose daug ryškiau ir spalvin
giau suspindo ne tik mūsų literatūros klasikų Donelaičio, 
Žemaitės, Maironio, Salomėjos Nėries, bet ir dabarties 
rašytojų Janinos Degutytės, Juditos Vaičiūnaitės, Onės 
Baliukonytės asmenybės ir jų poezija, nekalbant jau apie 
Donaldą Kajoką, Joną Strielkūną, Joną Juškaitį, Alfonsą 
NykąNiliūną ar Sigitą Gedą. Čia nėra galimybės pla
čiau pasamprotauti apie Algirdą Julių Greimą, Czesławą 
Miłoszą, Marcelį Proustą ar Rainerį Maria Rilke, kurių 
asmenybės ir kūryba jau nuo studijų laikų atsirado jos 
akiratyje, įsikirto į sąmonę, plėtė ir gilino pasaulėžiūrą ir 
jauseną, padėjo suformuoti tyrinėjimų metodą, pagaliau 
praturtino ir mūsiškę originaliąją literatūrą, tapo tarsi jos 
nematoma dalimi. Beje, Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis taip pat niekada nebuvo nutolęs ar užmirštas. Ypač 
tada, kai pamėginama išeiti „už literatūros“, kai imama 
diskutuoti apie tarpdisciplinines problemas ir jų svarbą 
kultūros plėtotei.

Šie pasvarstymai nepretenduoja tapti išsamiais 
Asmeninių kursų (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2017), juo labiau, jų autorės, profesorės ir akademikės 
biografijos aprašymais ar jos veiklos (kūrybos) tyrinėji
mais. Mintis kilo netikėtai, gimė iš nuostabos, panirus 
į veikalo tekstą. Meluočiau, sakydamas, jog anksčiau 
nebuvau skaitęs Viktorijos Daujotytės knygų ar su ja 
nebendravęs Rašytojų klube per literatūrines popietes 
ar poezijos vakarus, bet ir įtarti neįtariau, kokio mas
to ir kokios apimties fenomenalią asmenybę regiu. Ži
nojau, kad profesoriauja universitete, tyrinėja ir dėsto 
lietuvių literatūrą studentams lituanistams. Buvau įsi
gijęs ir skaitęs jos monografiją Jurgis Baltrušaitis, buvau 
įsidėmėjęs skyrelį iš knygos Nerimas, darė įspūdį sam
protavimai apie Sigitą Gedą, Justiną Marcinkevičių ir 
Salomėją Nėrį. Vis dėlto ne visos profesorės nuostatos, 
ypač apie bendramokslį Justiną, man buvo priimtinos, 
bet į ginčus veltis nebuvo nei progos, nei reikalo, nes 
maniau, jog tos sankirtos yra antraeilės, o svarbiausiuo
se dalykuose mūsų mintys sutampa. O kai išgirdau apie 
jos rašinius žemaičių tarme, net virptelėjau – „išsidirbi
nėja“ ponia profesorė. Neturėjau jokios nuomonės nei 
apie jos amžių, nei apie šeimą, nežinojau jos gimimo 
vietos – ji man atrodė gana jauna, intelektuali, kilusi 
kažkur iš Žemaitijos. Gal daugiau nei keturiasdešim
ties, bet penkiasdešimtmečio ribos neperžengusi. Tokia 
pat draugiška ir nesikeičianti nuo pirmųjų susitikimų 
dar anais, priklausomybės, metais. Ir staiga – smūgis: 
akademikė, artėjanti prie aštuntojo dešimtmečio vidu
rio. Tačiau ne amžius ir titulai mane sukrėtė, o staiga 
atsivėrusi asmenybės apimtis ir talento jėga, srūvanti 
iš pastarosios knygos tekstų. Tai – ne mokslas arba ne 
tik mokslas, o profesionalus ir įtaigus kalbėjimas apie 
literatūrą ir save. Kartu ir didaktiškas, ir užburiantis. 

Kai kurie gabalai dvelkteli tikrai gera proza, vieną kitą 
iš jų čia ir pacitavau.

Daugiau nei mėnesį svaigau tais tekstais tiesiogine 
šio žodžio prasme, dalyvavau jos seminaruose Sluškų 
rūmuose, įsiveldavau į ginčus su man šiek tiek pažįs
tamais – Dariumi Kuoliu, Mindaugu Kvietkausku, Ri
mantu Kmita, Brigita Speičyte ir visai nepažįstamais 
ir nematytais Jurgiu Marčėnu, Nida ir Egidijumi Gai
dauskais bei kitais dalyviais. Tai, ko man nepavyko pa
daryti jaunystėje – studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą 
universitete – atlikau dabar. Tiesą sakant, užbaigiau tas 
studijas, nes mėgėjiškai tai dariau visus pastaruosius 
dešimtmečius. Artėjau prie finalo leisdamas Liudo Do
vydėno raštus, sudarinėdamas XX amžiaus lietuvių litera-
tūros aukso fondui Žemaitės ir Jono Biliūno rinkinius. Bet 
„nostrifikaciją“ pavyko gauti dabar, panirus į Asmeninių 
kursų tekstus.

Ir tai dar ne viskas. Užsukęs į Nacionalinę bibliote
ką, tikėjausi peržvelgsiąs ar bent prisiliesiąs ir prie kitų 
profesorės knygų, kurių žinojau esant arti šimto, bet len
tynose radau tik dvejetą: Balsai ūkuose (2010) ir Tai parėjau 
(2016), ten nebuvo nei Gyvenu viena (2012), nei Žieminės 
obelies (2016), nekalbant apie monografijas ar kitas profe
sorės knygas. Ir vėl smūgis – tariausi neblogai gebantis 
kalbėti žemaitiškai, bet bedžiu, bedžiu nosį į tuos teks
tus ir beveik nieko nesuprantu. O jei ir suprantu, tai tik 
apytikriai, miglotai, reikšmės lukštenasi lyg per dūmus. 
Ir staiga suvokiu: tai kitos genties kalba – žemaičių, ne 
lietuvių. O kai perskaitau visa tai lietuviškai, dar kartą 
sakau sau: tai gera poezija ir gera proza kartu – poetiš
ka mūsų kaimo kronika. Dramatiška, santūriai graudi 
(Balsai ūkuose). Kitoje aptinku ir tikrų lyrikos perlų: „ant 
kalno savojo / esu matoma iš toli, / rask mane, susirask 
mane / kaip savo paklydusią avį, / parsivesk namo“ (Tai 
parėjau, p. 21). Iš Nacionalinės ar LRS bibliotekos fondų 
išsireikalavęs likusias poezijos (ir ne tik) knygas, galėčiau 
čia cituoti ir cituoti, rašyti ir rašyti – tai trigubas, ketur
gubas ar dar kažkokio laipsnio talentas: poetė lyrikė, 
prozininkė, filosofė, pedagogė, kritikė, įžvalgi literatū
ros mokslininkė. Tai universalu ir kartu genialu. Tačiau 
nutuokiu, kad profesorei to nereikia – ji turi visa, ką gali 
turėti ir pasiekti šiandieninis tautietis: garbės ir mokslo 
laipsnius, gerovę, laimę, prasmingą būvį... Bent jau tai, 
kaip aš tuos dalykus suprantu. Gal tik Nobelio premi
jos stinga, bet ir ją, jei rašytų angliškai, prancūziškai ar 
bent lenkiškai, seniai būtų gavusi. Tik gerai žinau, kad 
kitaip nerašys, tik lietuviškai. Ir nuliūstu – tiek metų ben
dravau ir nesusivokiau, su kuo turiu reikalą, pasijuntu 
tikras mulkis. Ir tai nėra koks netikėtumas ar išimtis – 
mums dažnai taip nutinka: perlai mėtomi kiaulėms. Ir 
apsidžiaugiu: atradau spalvingą, išmintingą autorę ir 
turiningas bei intriguojančias jos knygas, turėsiu su kuo 
pabūti vienatvės valandą. O jei kada dar pavyks susitik
ti ir pabendrauti gyvai, garantuoju, kad ji liks tokia pat 
paprasta, jauna, kukli, rami, įžvalgi, supratinga, dėme
singa, energinga, visada pasirengusi patarti ar užtarti, 
bet neleidžianti savęs tituluoti nei profesore, nei akade
mike, tik Viktorija – Viktorija Daujotytė. Dar ir Daujotė. 
Žemaitė. Nuo Varnių.
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PA Ž I N T I S
Mudviejų pažintis prasidėjo nepastebimai. Lietuvos kul
tūros tyrimų institute1 darbavomės kultūrologijos bei 
filosofijos krypčių tematikoje. Susitikdavome semina
ruose, konferencijose. Kai paaiškėjo bendri požiūriai, 
apgaubti draugiškų ir nuoširdžių santykių šilumos aura, 
suartėjome; netgi pakviečiau dalyvauti Mokslo istori
kų ir filosofų bendrijos veikloje. Pasiūlymą priėmė; da
bar kolega Naglis – nuolatinis bendrijos konferencijos 
Scientia et historia, šaukiamos kasmet, filosofijos sekcijos 
kuratorius. Šis kvietimas savanoriškai pareigai nebuvo 
atsitiktinis asmeninis mano žingsnis; reikalas tas, kad 
Lietuvoje nėra filosofo, su kuriuo galėčiau aptarti funda
mentalius gamtos mokslų bei kosmologijos klausimus. 
Naglis Kardelis – vienintelis mūsų filosofas, atkreipęs 
dėmesį į mano knygą Išmintis, atsiverianti pažinimo kelyje 
(2013) ir supratęs turinio ypatybes – esmines čia gvilden
tų teiginių mintis. Tad jo dalyvavimas, kaip ir tikėjausi, 
praplečia filosofinio mąstymo horizontą aptariant kon
ferencijose naujų pasaulio sandaros tyrimų problema
tiką. Konkretūs konferencijų darbo rezultatai liudija šio 
teiginio pagrįstumą.

V E I K L A
Naglį Kardelį šiandien galima sutikti įvairiose konfe
rencijose bei diskusijose – Lietuvos mokslų akademijos, 
žurnalo Naujoji Romuva, Rašytojų sąjungos renginiuose 
ir kituose įvairaus žanro kultūros įvykiuose. Jis ne tik 
atidus klausytojas, bet ir aktyvus susitikimų dalyvis, 
analizuojantis, recenzuojantis leidinius, pasisakantis vi
suomenę jaudinančiais klausimais. Platus išsilavinimas, 
filosofinė išmintis – jo pranašumas, deramai įvertinamas. 
Akademiniame visuomenės rate, poetų bei literatų susiti
kimuose jo ištartas žodis visuomet būna susijęs ne tik su 
gvildenama tema, bet ir su Antikos kultūra. Neatsitiktinai 
N. Kardelis išprususių asmenų yra nekantriai laukiamas. 

Man pačiam rūpėjo sužinoti išmintingo žmogaus 
nuomonę apie prieš dešimtmetį išleistą knygą Pasakoji-
mų sandara2, kuri nesulaukė akademinės bendruomenės 
dėmesio. Autoriui tikėtis atgarsio viskam abejingoje vi
suomenėje – netinkamas sumanymas. Ir vis dėlto prie 
šios temos vėl sugrįžau. Priminsiu: knyga gimė kaip sie
kis peržengti griežtas disciplinų ribas, trukdančias plėsti 

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

Naglis Kardelis – 
filosofas, ginantis 

humanistines vertybes

pažinimo horizontą. Struktūriniai ir semiotiniai tyrimai 
pasiūlė autoriui svarbų faktą – pasakojimo esmė nepaste
bima teksto paviršiuje; ji atsiskleidžia gilesniuose lygme
nyse. Šios prielaidos tapo ir knygos, ir mano pokalbio su 
kolega N. Kardeliu išeities tašku. Mūsų svarstymą ir iš
kelto klausimo atsakymą galima trumpai apibūdinti taip: 
Lietuvoje yra pasklidusi ydinga nuostata, teigianti, kad 
humanitarinė ir gamtamokslinė žinijos – nesuderinamos 
sritys. Sektantizmui artimas požiūris atmeta siūlymą po
lemizuoti ir ieškoti šias sritis vienijančio principo, apie 
kurį kalbėjo jau Antikos išminčiai. 

Naglio Kardelio veikla plati – jį domina ir kalboty
ros klausimai, įvairūs filologijos reikalai; visur jis aptinka 
jam įdomių filosofinių įžvalgų, į kurias paniręs atsisklei
džia kaip savarankiškas mąstytojas. Jo pasišventimas 
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kelionei painiais pasaulio pažinimo labirintais kyla ne 
iš pareigos akademinei bendrijai, bet iš gilaus tikėjimo 
siekio prasmingumu.

Kartais mūsų jaunasis filosofas prisėda prie Antikos 
klasikų išminties lobyno. Jis moka senąją graikų kalbą. 
Tai – pranašumas, teikiantis puikių galimybių vertėjui 
priartėti prie originalių tekstų prasmių. Jis Naglį išskiria 
iš kitų Antikos tyrinėtojų: jis gali sekti autentišką seno
vės išminčių minties raidą; jam nereikia skaityti svetimų 
vertimų, o tai tinkama galimybė išvengti spekuliatyvių 
interpretacijų, į kurias veda vertimai, nuklydę nuo pirmi
nės kalbos stichijos gelmių. Originalus tekstas atsiveria 
kaip pirminių kalbos reikšmių šaltinis, kaip pasakojimo 
paslapties kodas. Mūsų tyrėjui pavyksta nuspėti užko
duotus esinius; tai jis įrodo meistriškai nagrinėdamas ei-
dos, idea bei kitų sąvokų apraiškas intelektiniame Antikos 
mąstytojų palikime; jo analitinis protas aptinka kitų ver
tėjų klystkelius bei klaidas. Skriedamas tokioje painaus 
pažinimo padangėje, mūsų tyrėjas pasiekia Platono kū
rybos kontinento užutekių krantus. Čia verta prisiminti 
citatą iš originalaus doc. Kardelio monografijos Vienovės 
įžvalga Platono filosofijoje teksto3:

Net ir pasaulinėje Platono tyrinėjimų praktikoje 
labai daug stinga darbų, pajėgiančių sėkmingai 
derinti filologinį ir filosofinį tyrimo aspektus. Juo 
labiau panašių darbų trūksta Lietuvoje, todėl pa
teikiama monografija, kaip tikimės, turėtų nors iš 
dalies užpildyti šią spragą.

P L AT O N A S
Ši monografija, aprėpusi visą Antikos filosofo palikimą, 
atrodo įspūdingai. Autorius iškelia hipotezę, kad gilios 
praeities mąstytojas siekė tikrovės reiškiniuose aptikti 
jiems būdingą (bet sunkiai pastebimą) prigimtinę ben
drumo ypatybę – vienovę. Knygoje atsiveria vingiai, ku
riais tyrėjas judėjo savo tikslo link. Brendo jo autentiškos 
įžvalgos, atrandančios naujų reikšmių takus, vedančius 
prie vienovės principo ir kitų esminių sąvokų sampratos.

Atkreipsiu skaitytojų dėmesį į vieną konceptualų 
mąstymo dėmenį – teiginį: pažinimo kelio negalima „pra
dėti nuo nulio“, nes pagal Sokratą ir Platoną pažinimas 
yra prisiminimas primiršto; tad pažinimas negali prasi
dėti nuo nieko. Turi egzistuoti tai, nuo ko „atsispyrus“, 
būtų galima judėti toliau. Naglis Kardelis tęsia šią mintį:

Kitaip tariant, kol nėra išankstinio supratimo, tol 
nėra jokio supratimo ir nėra prasmės kalbėti apie 
jokią supratimo galimybę bei perspektyvą ateityje.4 

Su klausimu, kur glūdi atspirties taškas, aš pats esu 
ne kartą susidūręs; kiekvienas tyrėjas (ypač teoretikas) 
patiria analogišką reiškinį, tačiau ne visiems rūpi tai aiš
kintis. Mąstymo pradžios klausimas mane sudomino se
niai – kai, patekęs į mokslo bendruomenės eiles, susitikau 
su intriguojančiomis pasaulio pažinimo problemomis. 
Tad suprantama, kodėl atidžiai gilinausi į šį klausimą, 
išskleistą N. Kardelio knygoje: jos turinys apima platų 
probleminių klausimų ratą. Dabar juos visus aptarti nėra 
galimybių, nes leidinio apimtis ribota. Į knygos apie Pla
toną turinį gilintis bus įdomu rimtai besidomintiems filo
sofija. Teks jiems tuo užsiimti. Mums gi verta pažvelgti į 
kitas intelektines Naglio Kardelio veiklos kryptis. 

G E N O M A S
Jau esu minėjęs, kad mano akademinės veiklos kolega 
Naglis nėra abejingas gamtos mokslams; čia jis atranda 
impulsų, kurie sužadina aistrą leistis į jų fundamentinių 
klausimų nagrinėjimą ne tik filosofiniu, bet ir kultūrolo
giniu žiūros kampu. Ryškus pavyzdys – genomo iššif
ravimo faktas, sujaudinęs ir mokslininkus, ir išprususią 
visuomenės dalį. Tai – faktas, kardinaliai keičiantis mūsų 
sampratą apie žmogų. Suprantama, Naglis negalėjo likti 
nuošalyje: jis įsisuko į iškilusių keblių klausimų verpetą. 
(Beje, nauji faktai, susiję su galimu „kvantinio“ kompiute
rio sukūrimu, netrukus praplės esminių žinių apie žmo
gų horizontą. Neabejoju, prie jų mūsų herojus sugrįš). 

Fundamentinio atradimo genetikoje aptarimą 
N. Kardelis pradėjo nuo senovės išminčių pažiūrų apie 
žmogaus prigimtį; po trumpos apžvalgos, jis nukreipė 
analitinį savo žvilgsnį į egzistencializmą ir postmoder
nizmą, kur sklando nuomonė, kad žmogus neturi jokios 
prigimties; jam tenka pačiam sukurti savąją autentiką. 
Kritiškai nusiteikęs tyrėjas taip pat pasisuko į scientiz
mą, kurio adeptai yra įsitikinę, kad žmoguje nėra nieko 
paslaptingo: jame viskas genetiškai determinuota, jis yra 
biocheminė mašina, reprodukuojanti tos pačios prigim
ties darinius. Jei genetinis determinizmas išreikštų fun
damentalią tiesą, žmogaus tapsmą nulemtų genetinė jo 
formulė (genomas). Tokia nuostata mūsų herojui nepri
imtina. Jis teigia: 

Net jeigu manytume, kad žmogus neturi laisvos 
sielos, egzistuojančios skyrium nuo kūno, turėtu
me pripažinti, jog pats žmogaus genų kiekis per-
nelyg mažas, kad genomas pajėgtų iki smulkmenų 
determinuoti žmogaus gyvenimą, nepalikdamas 
vietos nei laisvei, nei valiai, nei kūrybiniam spon
taniškumui. Žmogaus prigimtis – tarsi eskizas, 
kurį Kūrėjas įteikė žmogui, idant šis jį išbaigtų: 
regėdamas, kad šiame eskize ryškėjantys bruožai 
nepanašūs nei į pelės, nei į beždžionės, o vien į 
žmogiškus jo paties bruožus, kūrybingai pabaigtų 
šį eskizą pagal žmogaus prigimtyje įrašytą Kūrėjo 
atvaizdą.5

M O K I N Y S
Destruktyvių dabarties įvykių sumaištyje Naglio Kar
delio rodoma pagarba žmogui neįtikėtina. Jis išsiskiria 
iš savo bendraamžių būrio, gimusio antrą trečią pokario 
dešimtmetį. Dėmesys asmenybės patirčiai, pagarbus mo
kytojų nuopelnų vertinimas nuolat lydi dėkingo mokinio 
žingsnius akademinių rūpesčių vingiuose. Jo straipsnis6, 
skirtas prof. Romano Plečkaičio atminimui, įtikinamai 
patvirtina mano teiginį. Taip susiklostė, kad netikėtai mi
rusio garbaus profesoriaus, nusipelniusio Lietuvos filo
sofijos istorijai, paskaitų kursą perėmė ištikimas jo moki
nys Naglis Kardelis. Tai Antikos ir Viduramžių filosofija, 
kurių tematikai jis yra puikiai pasiruošęs. Tai įrodo ne tik 
jau trumpai aptarta knyga apie Platoną, bet ir jo puikiai 
įvertinta disertacija bei nuolat skelbiami straipsniai.

Plėtodamas Romano Plečkaičio veiklos aptarimą, jo 
mokinys sugrįžta prie jau nagrinėtos temos apie pradinį 
(nulinį) pažinimo tašką. Jis teigia, kad tyrimų rezultatų 
kaupimas yra būdingas gamtos mokslams. Filosofijoje ši 
ypatybė neryški. Kurti mokslą tuščioje vietoje („nuo nu
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lio“) neįmanoma. Mokslinė veikla prasideda nuo pirm
takų įdirbio. Tuo kampu žvelgiant, gamtos mokslai yra 
istoriškesni už filosofiją. Mat filosofas vienišius pradeda 
mąstymą savaip – nuo paties savęs, nuo jį kankinančių 
„amžinųjų klausimų“. Tačiau gamtotyros istoriškumas 
praranda atsparos tašką, kai pradedame gilintis į moks
lo raidą. Tuomet ryškėja neišvengiama tendencija: au
gant žinių sankaupai, sensta ankstyvesnė informacija. 
Tolesnei pažinimo pažangai reikalingi naujausi duo
menys. Tad galima teigti, kad sukauptų žinių senėjimo 
faktas sumenkina gamtos mokslų istoriškumo parame
trą. Patiems gamtos mokslų atstovams, lenktyniaujan
tiems priešakinėse gamtos pažinimo linijose, jų discipli
nų praeitis nerūpi. Tai jau mokslo istorikams svarbi sritis. 
Siekdamas savo teiginių aiškumo, N. Kardelis nurodo 
skaitytojams Antikos fizikos ir metafizikos (filosofijos) 
skirtumą: graikų fizika šiandien įdomi tik mokslo isto
rikams, o metafizika lieka naudinga mūsų laikų filosofi
niam mąstymui, nes ji – mums vertinga patirtis, glūdinti 
senovės išminčių tekstuose. Būtent čia slypi diskusijose 
subrandinto filosofinio mąstymo fragmentai.

P R I E S A K A S 
Romano Plečkaičio akademinės veiklos tęsėjas savo Mo
kytoją apibūdino taip: 

Nors įvairiais filosofijos istorijos klausimais yra 
nemažai rašę tokie iškilūs lietuvių mąstytojai kaip 
Stasys Šalkauskis, Antanas Maceina, Juozas Gir
nius, Pranas Kuraitis ir kai kurie kiti, tik Plečkai
čio veikaluose filosofijos istorija – tiek visa Vakarų 
filosofijos istorija, tiek Lietuvos filosofijos istori
ja – iškyla kaip vientisas, sistemiškas ir metodolo
giškai konsoliduotas akademinis projektas. Filo

sofijos istorija, sakytume, buvo didžioji profesinė 
Profesoriaus meilė, o jį patį galime drąsiai laikyti 
pirmuoju tikru filosofijos istoriku Lietuvoje – filo
sofijos istoriku par excellence, sensu stricto, ex profes-
so ir – be jokios abejonės – Dei gratia.7

Doc. Naglis Kardelis, pagarbiai aptardamas Moky
tojo nuopelnus filosofijai, sumaniai apžvelgė filosofijos 
dėstymo turinį Vakarų universitetuose; palyginęs tai 
su studijomis gimtajame krašte, jis aptiko pranašumų: 
akademinės disciplinos Lietuvoje kol kas išlaiko klasiki
nį integruotą filosofijos dėstymą. Be abejo, nesunku čia 
įžvelgti prof. Plečkaičio edukacinės veiklos indėlį. Deja, 
integruotos studijų programos modelis Vakaruose jau 
veik išnykęs. Nagrinėdamas turtingą Romano Plečkaičio 
intelektinį palikimą, mokinys nevengė kritiškų jo vertini
mų. Analizavo pagarbiai, siekdamas, kiek tai įmanoma, 
likti objektyviu. 

Sumanusis prof. Plečkaičio mokinys, užbaigdamas 
straipsnį, pripažįsta:

Mąstyti savarankiškai, bet kartu dialogiškai – toks, 
man regis, būtų galėjęs būti Profesoriaus priesakas 
ateinančioms Lietuvos filosofų kartoms.8

Galiu paliudyti: Naglis Kardelis gyvena ir kūrybin
gai darbuojasi siekdamas paklusti šiam priesakui.

P O E Z I J A
Naglį ir jo tėvą sieja ypatingi ryšiai, pasižymintys pa
garba, jautrumu. Kartais Naglį ir Juozapą Kardelius 
matau kartu, ypač poetinio žodžio renginiuose. Senjoras 
Kardelis pats kukliai atsiskleidžia poezijos lankose; jis 
yra išleidęs savo eilių leidinėlį, kurio įvadinį žodį tarė 
sūnus. Beje, esu dėkingas Senjorui už dedikuotus man 
posmelius.

Kasmet Poezijos pavasario programos tinkle vyksta 
Naujosios Romuvos ir Nemuno renginys Poezija kaip ben-
dravimo būdas – žavi poeziją mylinčiųjų piligrimų suei
ga Salovartės kaimelyje. Čia Merkio pakrantė, nušvitu
si pienių žiedais ir palydima uodų zirzenimo, panyra į 
poetinio žodžio raiškos alasą. Šaltinių išvagotame krante 
sutinku darnų Kardelių „duetą“, atkeliavusį, kad išsi
kerojusių ąžuolų ir eglių pavėsyje tinkamai susikauptų 
piligrimystės akto ekstazei – „nušvitimo“ būsenai; ji pa
ruošia asmenybę kūrybiniams impulsams, kurie būtini 
pasiryžusiems artėti prie tobulo eskizo pagal žmogaus 
prigimtyje įrašytą Kūrėjo atvaizdą.

1 Institutas ne kartą keitė savo pavadinimą: LMA Filosofijos, 
sociologijos ir teisės institutas (1977); Lietuvos filosofijos 
ir sociologijos institutas (1990); Lietuvos kultūros, filoso
fijos ir meno institutas (2002); Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas (2010).

2 J. A. Krikštopaitis. Pasakojimų sandara. Struktūrinė tikrovę 
aiškinančių tekstų interpretacija. – Versus aureus, Vilnius, 
2006, 146 p.

3 N. Kardelis. Vienovės įžvalga Platono filosofijoje. – Kultūros, 
filosofijos ir meno institutas, Versus aureus, Vilnius, 2007, 
p. 22.

4 Ten pat, p. 98.
5 N. Kardelis. Žmogaus prigimtis: formulė ar substancinė 

forma? // Naujasis židinys–Aidai, 2001, 3, p. 89.
6 N. Kardelis. Lietuvos filosofija – kaip istorija, dabartis, ateities 

vizija // Problemos, 85, p. 191–199.
7 Ten pat, p. 193.
8 Ten pat, p. 199.

Naglis Kardelis pristato Juozo A. Krikštopaičio knygą 
Nepakartojamos akimirkos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 
2011. K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotraukos



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  4  ( 6 0 1 )  

Nepyk, Herakli, niekam negalėdamas niekados įtikti,
Nerūstauk, Poseidone, ir nesišvaistyk savo vilyčiomis.
Praeinamybė juk negali palikti ryškiaspalvio pėdsako,
Kol paveikslų artumas gali sukaustyti dvasią ir kūną.
Ramybės baobabas apmąsto savo kasdienes būsenas,
Nuramindamas visus dykumų plėšrūnus ir beduinus.
Nesustok, akimirka, nes tu dar neišmokai sustoti,
Tiktai suerzinti kilniąsias Fausto ir Margaritos mintis,
Tiktai neleidi išsiskleisti didžiosioms jausmų vėduoklėms.
Išsirikiavo medžių guotas ir suskrido varnų tuntai.

Atsipalaidavo didingieji aistros ir geismo parametrai,
Kuriais žmonija jau seniai matuoja savo gyvenimus.
Išsisklaidė po ūksmingas girias žodžiai ir vardai,
Jų nebegali sugaudyti nei carai, nei karaliai, nei imperatoriai.
Po motinos baltąja skraiste apsigyvena tikėjimas,
O tėvo nerimas persiduoda vaikams ir vaikaičiams.
Rūbo nešvara priverčia jaudintis kiekvieną šeimininką,
Kol neatsigauna nuskausmintos žaizdos atvanga.
Pro netekčių šydą, pro griuvenų sienas ir paradigmas
Pravažiuoja puošnūs kabrioletai su raudona palyda.

Sėdi vežikai ir nenori šiandien su niekuo kalbėtis.
Mangroviškoje giraitėje apsigyveno keista robinzonada,
Atvykusi iš tolių ir nenumaldomai ieškanti išpažinties.
Sugrįžo pagiringa pagieža ir nutvilko salsvi beržynai.
Pritvinko asilės tešmuo ir suskaudo jautrūs speneliai,
Nors pyktis dar neatėjo, nors asiliukai blaškosi po dirvoną.
Atrodo, kad skubinai sugrįžta pavėlavusioji meilė,
O jos gyvastingas tvinksnis laukia paties pirmapradžio.
Iš kur toji gyvybingoji gamtameldžių sėkla,
Iš kur geisminga tyla ir nuolatis tylusis geismingumas?

Tiktai staiga nepakantos patvana pratrūko ūmiu tūžmu,
Pasileido senieji žodžiai, atsipalaidavo visi suvaržymai.
Pasimiršo katalikiški įžadai ir senos priesaikos,
Tiktai tereikėjo vienintelio išmintingo žingsnio,
Kad išsilietų lava, kad sukietėtų moters širdis,
Nes pasimiršo gėris, o ištryško chimeriškas juokas.
Pykčio grimasa iškraipė kilnius veido bruožus,
Sustingo skruosto raumenys ir įraudo akys,
Ėmė drebėti rankos ir tvirtėti blauzdų raumenys –
Iš po nakties atsirado įžūlūs įrašai ir paveikslai.

Netikėtumas ėmė sklaidytis nesąmoningai ir įkyruoliškai,
Nesibijota nei teisybės, nei ištikimybės gesto.
Visa lavina pasileido ir jau nebesugrįžo į atgalią,
Tiktai kažkas turėjo jaudintis ir ieškoti išeities.
Tiltas pradėjo irti ir viskas įsidūko, suvirto.

A l e k s a n d r a s  Š i d l a u s k a s

Pyktis
Iš ciklo Giesmės ir geismės
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Vieni piktdžiugiavo, nebežinodami, kaip toliau elgtis –
Tiktai suskambo pirmoji bethoveniška melodija,
Pripildyta gerumo aukos ir itin didvyriškų siekių.
Ėmė rodytis rubensiškos salos ir halsiškos šypsenos –
Staiga suspindo išganinga saulė, praskleidusi debesynus.

Pasipylė palaimingoji mana ir pasirodė išminties veidai,
Visa šonan pasitraukė, nors nebuvo draudžiančio ženklo.
Ėmė tekėti upeliais šimtametis obuolinis vynas,
Jo srovelėse pradėjo maudytis gnomai, elfai ir nykštukai,
Vieni kitus ilgai prausė, nes atėjo švarinimosi metas.
Iš po užuolaidos staiga vėl pasirodė kerštingas durklas,
Jo pėdsakus dar spėjo aprašyti Šekspyro genijaus plunksna.
Pagausėjo beždžionžmogių, bet sumažėjo pačių žmonių.
Minios pradėjo nedoroviškai skirstytis, bet togų jau nebuvo, – 
Teisieji išsislapstė dykrose, kilmingieji pametė pasus.

Niekšybės himnus pradėjo giedoti nemirtingieji,
Nes baigėsi metraštininkų rašalas ir prasidėjo Lukulo puota.
Ji iki šiolei tebesitęsia valdžios kuluarų paunksnėje.
Išdaigauti mažai kas temokėjo, nes baimintasi juoko,
Kuris senovėje griovė babilonus, spartas ir kartaginas.
Nusitiesė voratinklių gijas į visas pasaulio puses.
Ir prasidėjo keistuoliškas piktybės gėlių sodinimas.
Sesers darželio ravėti nereikėjo, nes piktžolės nevešėjo.
Jos pačios tik skleidė labai pavojingus nuodus,
Kurie stulbindavo visus savo kvapsniais ir miražais.

Silpna pasidarė krūtinėje, bet visiems gyventi dar norėjosi,
Pasėtoji sėkla galėjo sudygti tiktai gerame dirvožemyje.
Saulė ieškojo prieglaudos žemėje ir žmoguje,
Veltui siųsdama spindulių pluoštus ir savo ištikimybę.
Rūpestingoji ranka laimino visus, kurie norėjo gyventi,
O narsūs kariai žudė pasaulio tvarką ir sėjo nesantarvę.
Priešpriešomis galynėjosi dvi galingiausios jėgos,
Įgalindamos supriešinti visus prezidentus ir žmones.
Laišką parašė išminčius, bet niekas nekreipė dėmesio,
Nes valdžios troškimas visiškai užvaldęs mirtinguosius.

Mėnulis bandė žmonėms kerštauti, slėpdamasis už debesų,
Mintis nenumaldomai kilo į aukščius ir tenai ilsėjosi.
O pagiežingoji nekantra lūkuriavo ties skaistyklos vartais,
Kūdikiai kėlė galvas į viršų ir ieškojo savojo pasaulio – 
Jie dar nemokėjo meluoti, betgi nežinojo ir teisybės.
Rūkana pabandė prislopinti nekantruolių norus,
Besiveržiančius iš paslėptų turto ir neturto sandėlių.
Kaskart mažėjo burtininkų, nors jais vis norėta tikėti,
Taip pat manyta, kad žemėje visi ir visad bus laimingi –
Imta sergėtis viduramžių išminčių, bet knygų nedeginta.

Istorija nemokėjo niekam keršyti, bet jai kerštauta,
Jos knygos vislab storėjo, ieškodamas naujų herojų.
Neramūs siekiai nebuvo nuslopinti, jie vis dar laukė pradžios,
Ir tikėjo, kad omegiškosios pabaigos niekados nebūna.
Susitaikėliai nekentė prisitaikėlių tarsi kokių parazitų, 
O bjaurasčių enciklopedijos rašė mirtį pralaimėjusiems, –
Ir norėdami įamžinti pasaulio niekšybių votis.
Laikas bandė stabtelti, bet erdvės visai jų neklausė. 
Skriejo planetos, nemažėjo pyktis, keitėsi kartos,
O premisa viena ir amžina: aš dar noriu gyventi...
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Karalių dovanos

Nusirėžė
prieš veidrodį savo sunkius plaukus
kurie driekdavosi jai už nugaros
lyg karalienės šleifas
atkreipdamas praeivių dėmesį
ir kuriais jos išorėje
labiausiai žavėjosi vyras
nunešus juos ilgų moteriškų plaukų supirkėjui
kad dabar iš jų pagaminto peruko
natūralumu
kerėtų Muzikinio teatro solistė
dovanojanti 
laimės išsiilgusiems žiūrovams
jos iliuziją

(tam kad už gautus pinigus
nupirktų savo mylimo vyro vertą
kalėdinę dovaną)

jos mylimasis nunešė į komisą
savo vienintelę brangenybę
iš Tėvo paveldėto
auksinio firminio laikrodžio
ciferblatą

(kad už gautus pinigus
nupirktų savo mylimos žmonos vertą
kalėdinę dovaną)

nežino kodėl
bet vis dar tiki
kad Kalėdos
stebuklų metas

kad vis dar kaip vaikai
jaudinasi
kišdami ranką
į dovanų kojinę
spėliodami
ką gi jiems atnešė
seniai demaskuotas
Kalėdų senelis

bet kas tai?

jai –
o kokia graži
auksinė diadema
turinti puošti
jos nesamus plaukus

jos mylimam vyrui –
o kokia subtili
auksinė grandinėlė
kad galėtų prijungti ciferblatą
savo nesamo laikrodžio

ir tik abiejų džiaugsmo ašaros
ištryškusios
gavus šias neįkainojamas dovanas
vertos ne milijono
o milijardo!

2016-12-26

Pas de Calais

skaistus tarytum nuodėmė pirmoji
iškritęs sniegas džiaugtis juo labai
sugundo gamtoje ir taip kvatoji
kad jau nenuostabu kaip nustebai
tu leidiesi nuo kalno su rogutėm
tiesiog į savo facebook’ą ir op
atrodai ten gražiau nei su brangutėm
iššvaistęs laiką ir sakai jam stop
tam laikui kuris  primena vaikystę
kaip regi tai socialiniai tinklai
jų tarpe ir mama kuri praskysta
bežvelgdama į video vėlai
ji netgi komentuoja komentuoja
iš kito kambario jai atrašai
kad nusiveši į tą vietą tuoj ją
ir nebereiks jai jaustis vienišai
šlovė tad facebook’ui šlovė jam
bejungiančiam visus šeimos narius
lapus bežarstančiam tarsi šlavėjas
kurs iš ekrano regis tuoj išgrius
mama dar priduria o kaip ji trokšta
sniegu rogutėmis nuo kalno lėkt
kompiuteriui iškrėtus tokį pokštą
sujungus šeimą lyg Pas de Calais

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

paryžiuje buvau kelis kartus
ir tartum kengūra nešiojau isčių
sterblėj aš dukrą koks tu nekantrus
kad tiesą priskiri prie melagysčių
o tą penktadienį jauna pora
restorane prisėdusi prie  baro
(iš to pažinsi pinigų nėra
bet iš paryžiaus juk dėl to nevaro)
kavos ir nesulaukė tos kavos
nei kūdikio anei gausesnio derliaus
sunku tėvams senukams po kovos
su mirtimi vaikų, sprogimais terliaus
kai panika žmonių su panieka
gyvybei kaunasi tačiau pralaimi
ir ką daryt pasauli nors tu ką
darytum žaizdos neužgis savaime
aš ten buvau tačiau kitu metu
ak mano įsčios ir dabar tuo baisis
kad ten galėjai būt marija net ir tu
ir neįspėtas apie tai tavasis įsčių vaisius

Senasis jaunas drauge

Ateisiu pas tave pažaisti šaškėmis
kai drauge mes pasensime abu
ne tam kad prisimintume kaip taškėmės
vaikystės balose ir tai svarbu

svarbiausia buvo na o bendrą atmintį
demencijos paslėps pati pradžia
kai net neprisiminsim ryškiai gatvių mes
kur buvo tai lyg jos po parandža

ateisiu pas tave jei atsiminsiu tik
kur tu mielasis drauge gyveni
gal Avenue penktojoj o gal Queens’e net
ištrūkęs ten kai buvome jauni

ateisiu pas tave pažaisti šaškėmis
atskrisiu mintimis jei lėktuvu neteks
ir taip per daug gyvenime mes blaškėmės
lyg Pinokiai su savo reks peks feks

2016-10-05

B E N E D I K T O  J A N U ŠE V I ČI A U S  nuotrauka
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Pumpuras

Aš dar geresnė būsiu tau, nes mintys
Kur nori, ten ir skraido apžavėtos
Ir tartum upės gali jos patvinti –
Nuplaus namus ir liksime be vietos;

Dar atidesnė būsiu tau, brangusis,
Nes dėl minčių savų pajusiu kaltę:
Jos – stichija – ne vien tik vėjo gūsis, –
Švelnumas tau tarsi pagalbos valtis.

Mylėsiu dar labiau tave – žavėsiuos
Kiekvienu tavo judesiu, kiekvienu,
Jei Saulė kaitins, būsiu tau pavėsiu,
Lyg kūdikiui išgert paduosiu pieno.

Branginsiu dar labiau tave tikrovėj
Ir netgi sapnuose, kai siųs juos Dievas,
Matai gi, kokį pumpurą sukrovė
Gyvenimas mūsiškis žemės pievoj!

2016-10-25

Toje pačioje

Skubėjau pro tą vietą
su kasdieniniais žemiškais rūpesčiais
jau ją prašokavusi

bet staiga

šviesa iš anapus

ištirpdžiusi kūną
privertė atsigręžti:

mes tebestovėjome

toje pačioje sankryžoje
sulaikius kvėpavimą šviesoforui
kur taip stipriai
laikai apkabinęs pavidalą mano

visam likusiam žemiškam laikui

2016-10-22

Litexpo knygų mugė

Košmaras:

Su dukra (tada, kai sapne ji dar mažutė)
atsilikom kažkokiame
musulmoniškame kurorte
nuo paskubom iš ten kudašių
išnešusios mūsų, lietuvaičių, grupės

kažkoks veterinarijos ar akušerijos
simpoziumas;

be pinigų, be dokumentų, be kartografijos,
kaip iš ten išsikrapštyti;

dar delsėm, netikėdamos,
kad grupė mus iš tikrųjų paliko

puldinėjam prie vietinių gyventojų musulmonų,
klausinėdamos anglų ir rusų kalbomis
bet kokios informacijos apie mūsų padėtį,
atsidauždamos kaip žirniai
į gelžbetoninę sieną

kaip mums pasiekti Vilnių?

(Litexpo knygų mugę?)

šiandien sūnaus jubiliejus:
prieš trisdešimt metų
aš jį gimdysiu.

2017-02-18
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Į savo tautos ir valstybės istoriją galima žvelgti įvai
riai – su dažnam lietuviui artimu pasididžiavi
mu, arba kritiškai, kaip postmodernios visuomenės
prasisiekėliui, neklystančio visažinio akimis arba 

skausmingai išgyvenančio valstybės ir tautos istorines 
prarastis, nelygu, kiek į tą istoriją esame įsigyvenę ir kiek 
ji mums rūpi. O galima ir kaip Utenoje gyvenanti daili
ninkė Laima – pagarbiai ir labai moteriškai, geraširdiškai 
ir poetiškai spindulingai, drauge ir pakankamai teisin
gai, per daug nenušuoliuojant į lankas, neprasilenkiant 
su tikrove ir mokslo išvadomis.

Meninė tikrovė skiriasi nuo gyvenimo realybės, an
traip nereikėtų meno. Svarbu, kad menas teigtų gyve
nimą, o ne murdytų į purvą, pakirsdamas pasitikėjimą 
savąja valstybe, slopindamas tautinį pasitikėjimą, kartu 
ir savimi, netenkant būtinos atsparos ateičiai. Laimos Tu
belytėsKriukelienės asmenyje kaip neskaidoma visuma 
puikiai sutaria pedagogės ir dailininkės pašaukimas. Pie
šė, kiek save atsimena, nuo pat vaikystės, įgijo piešimo 
mokytojos diplomą ir dešimtmetį to mokė savo mokinius 
Dusetose ir Zarasuose. 1996–2000 m. dėstė Utenos aukš
tesniojoje medicinos mokykloje, nuo 2000ųjų – Utenos 
kolegijos lektorė. 2009 m. išleido mokomąją knygą Dailės 
terapija. Visus tuos metus gyveno ir kūrybinį gyvenimą, 
kūrė molbertinę ir sieninę tapybą, erdvines kompozici
jas, grafikos kūrinius. 2005 m. tapo Tarptautinės parodos 
Angelas ir paukštis Utenos kraštotyros muziejuje laureate.

Kaip tik tuo metu įsitikino, kad be kūrybos ir Lie
tuvos istorijos tolesnio savo gyvenimo neįsivaizduoja, 
o tapyba ir piešimas yra tos kūrybinės atspirtys, kurios 
geriausiai jos gebėjimus ir siekius padeda įgyvendinti. 
Jei teisingai apskaičiavau, istorinei tematikai savo talen
tą ir kūrybinį laiką Laima TubelytėKriukelienė skiria jau 
dvylika metų. Istorija persmelkė taip giliai, kad kitoms 
temoms beveik nelieka laiko. Gal tai ilgamečio dėstymo 
jaunimui išdava, nes gerai jaučia studentų nuotaikas, 
mato jų stiprybes ir silpnybes. Įsitikinusi, kad daugeliui 
(ir ne vien jaunų žmonių) stinga gilesnio savo šalies is
torijos pažinimo, istorinės savimonės. Dažnai tai ne jų, 
kiek visos švietimo sistemos bėda. Galima apmaudauti, 
bet nuo to reikalai iš vietos nepajudės. Dailininkė savo 
pastangas kreipia į tai, kad tauta pirmiausia pažintų 
savo istorines asmenybes, reikšmingiausius įvykius, to
dėl visa tai svarbu įprasminti kūryboje, dažniau ekspo
nuoti parodose. Tai jos kūrybinio gyvenimo moto.

Jau spėta surengti arti 40 autorinių kūrybos parodų ir 
dalyvauti įvairiose grupinėse parodose. L. TubelytėKriu
kelienė priklauso 1993 m. prie Lietuvos dailininkų sąjun
gos susibūrusiai kūrybinei profesionalių dailininkų gru
pei Individualistai (pirmininkas – Algimantas Stanislovas 
Kliauga). Grupė vienija apie 60 menininkų, jos pavadini
mas perimtas iš 1939 m. Lietuvoje veikusios Individualis

Odė Lietuvos istorijai drobėse
Gediminas Zemlickas kalbasi su dailininke Laima Tubelyte-Kriukeliene

tų sekcijos, kuri būrė žymius to meto dailininkus. Nemažą 
sekcijos dalį sudarė arsininkai, formavę ekspresyvios lie
tuviškos tapybos tradiciją, kloję nuosaikaus modernizmo 
pagrindus Lietuvos dailėje. Atgaivinę ir tęsdami pirmtakų 
siekius, dabartiniai Individualistai kiekvienas savaip, išlai
kydami individualumą, stengiasi remtis etninėmis šakni
mis, tautiniu tapatumu, o iš pirmtakų įgytas tradicines 
vertybes taiko šiuolaikinio Lietuvos meno plėtotei.

2017 m. liepos 4ąją, Valstybės dienos išvakarėse, 
Vilniaus rotušėje buvo atidaryta dailininkės Laimos Tu
belytėsKriukelienės istorinių paveikslų paroda Lietuvos 
istorijos fragmentai drobėse, skirta Lietuvos valstybės atkū
rimo šimtmečiui, kurį minėsime kitąmet. Beje, tai – jau 
trečioji dailininkės paroda sostinėje: pirmoji Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje veikė nuo 2013 m. lapkričio 
vidurio iki 2014ųjų balandžio, antroji nuo 2016 m. gruo
džio vidurio veikė iki 2017 m. balandžio.

Atėjusieji į parodos Vilniaus rotušėje atidarymą pir
miausia atsidūrė tarp karaliaus Mindaugo ir karalienės 
Mortos. Jų portretai pasitiko kiekvieną laiptais lipantį į 
antrą Rotušės aukštą, kur vėrėsi  tikra istorinių asmeny
bių ir siužetų fejerija. Barbora Radvilaitė, Barboros Lietuva, 
Barbora Radvilaitė su motina Barbora Kola, Kunigaikštienė 
Sofija Vytautaitė, Kunigaikštytė Rimgailė... Tai – portretams 
skirta parodos dalis. Mindaugo krikštas, Lietuvos krikštas, 
Netimero krikštas, Žalgirio ir Oršos mūšiams skirtos dro
bės – akivaizdu, kad tai lemtingiems Lietuvos istorijos 
momentams skirti siužetai.

Yra ir apmąstymams nuteikiančių Laimos Tubely
tėsKriukelienės darbų – Kelionė ratu, Lietuvos istorijos 
slenksčiai. Pagaliau nukeliančių į poetiškai skambančias, 
nors daugeliui gal net mažiau girdėtas Lietuvos vieto
ves – Plinkaigalį, Rupunionius, Dauglaukį, Vėluikius, 
Šaukėnus, Lauksvydus. Staiga topteli: ar ne visos šios 
vietovės į atmintį sugulė skaitant pirmąsias akademiko 
Eugenijaus Jovaišos trilogijos Aisčiai knygas? Pagaliau 
ar tik ne šios dailininkės kai kurie darbai pateko į tas 
knygas? Paaiškėjo, kad tikrai taip. Šių vietovių vardais 
pavadinti ištiso ciklo keliasluoksniai paveikslai. Juo
se atskleidžiamos įvairios aisčių gyvensenos akimirkos, 
kurias padeda rekonstruoti ir meniškai apmąstyti au
tentiški archeologiniai radiniai – darbo įrankiai, ginklai, 
papuošalai, drabužių, apavo liekanos ir pan. Tai ne šiaip 
spalvingi meniški paveikslėliai. Atrodytų, seniai prara
dę savo gyvastį radiniai iš kapaviečių šiuose dailininkės 
paveiksluose atgauna deramą vietą ir tarsi sugrąžinami 
gyvenimui, tampa neatsiejami nuo žmogaus, jo veik
los. Ši vizualizacija, mokslinės informacijos perteikimas 
vaizdu, praturtinamas per žiūrovo emociją, išgyvenimą, 
leidžia visai kitaip pažvelgti į mūsų senųjų protėvių gy
ventąją aplinką, pajusti žmogaus vienovę su jį supusiu 
pasauliu, vadinasi, geriau suvokti ir jo gyvenimą. Pamo
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komi dalykai, padedantys ir mums patiems susimąstyti 
apie savo vietą pasaulyje, technologiškai labai pažan
giems, atsiplėšusiems nuo gamtos ir jos dėsnių, tik neži
nia, ar įgijusiems daugiau laimės ir gyvenimo pilnatvės. 
Pagaliau kas tokie esame? Savo šalies ir tautos istorijos 
išdava, raidos rezultatas. Ši paroda tuo įtikino.

Krinta į akis, kad, plėtodama aisčių (vakarinių lie
tuvių) temą, dailininkė Laima TubelytėKriukelienė pa
sitelkia (gal net pasąmoningai) gyvenimą teigiančias 
spalvas – žalsvą, gelsvą ir jų derinius. Šias spalvas mėgo 
M. K. Čiurlionis, K. Šimonis, nemažai kitų lietuvių daili
ninkų. Galima spėti, kad tai – lietuvio dvasią atspindin
čios spalvos, žmogų susiejančios su jį supančia gamta. 
Neatsitiktinai jas, tik intensyvesnes, matome ir Lietuvos 
trispalvėje. Vėliau šovė mintis, kodėl būtent šios spalvos 
dailininkei tokios svarbios būtent aisčių tematikos pa
veiksluose: taigi per vaizdus atgyja mūsų tolimųjų pro
tėvių „aukso amžius“, kaip pagal radinius kapavietėse 
V–VII amžius kartais vadina archeologai.

Net ir pasinerdama į Žalgirio ar Oršos mūšių sūku
rius, dailininkė piešia ne vien karo baisybes, ji perteikia 
saulės nutviekstą savaip supoetintą pasaulį, kuris prieš 
mus atsiveria visiškai kitomis briaunomis. Tai sąlyginis, 
savaip supoetintas vaizdas. Diptiko kairiojoje dalyje, kur 
šuoliuoja Vytauto vedami Lietuvos kariai, mūšio panora
mą gaubia pro lengvus debesis saulės nutviekstas dan
gus, daugiau šviesių spalvų atspalvių. Dešiniojoje diptiko 
dalyje, kur kryžiuočiai, dangus grėsmingesnis, daugiau 
mėlynos su žalia atspalvių. Sakytumei, pats dangus da
lyvauja lemtingame vyksme, kurio pergalingas rezultatas 
nulems tolesnę istorijos eigą ir daugelio tautų likimus.

Tikriausiai daugelis parodos lankytojų pajuto, kaip 
atgijo senoji Rotušė, tarsi įgijusi naują meninį ir istorinį 
matmenį. Kai vienoje vietoje pamatai šitokią Lietuvos 
istorijos sankaupą, ir dar sostinės viename svarbiausių 
pastatų, pajunti pasididžiavimą, išgyvenamą toli gražu 
ne kiekvieną dieną. Menas teikia jėgų, naujos energijos, 
nes menas ir yra dvasinės energijos telkinys.

Akivaizdu, kad dailininkė yra susigyvenusi su Lietu
vos istorija ir tai išreiškia savo darbais, drobėse kurdama 
spalvingą odę savo pamiltam objektui, kuris jai nėra šalta 
abstrakcija. Pati gilinasi į istoriją ir kitiems parodo dažniau
siai naujas tos istorijos briaunas ir savastį. Sunkus darbas, 
bet jai tai ne prievolė, o maloni tarnystė, grąžos atidavimas 
savo šaliai, jos praeičiai, o kartu dabarties įprasminimas 
per savo darbus. Dailininkės Laimos dėka šitai galime tarsi 
iš naujo pajusti ir kiekvienas savaip išgyventi.

Parodos metu vyko ir toliau siūlomas pašnekesys 
su dailininke, tiesa, po geros savaitės, atslūgus parodos 
atidarymo šurmuliui. Kadangi Rotušėje išsamesnių in
terviu atvejams patogumų nenumatyta, įsitaisėme lauke 
ant Rotušės laiptų tarp architekto Lauryno Gucevičiaus 
suprojektuotų didingų kolonų. Iš ten gerai jaučiamas 
Senamiesčio aikštės gyvenimo ritmas, mintimis nesunku 
pakeliauti ir po istorijos tolius, kurių reikšminga dalis 
įprasminta parodose eksponuojamose drobėse. Vargu 
ar ką pavyktų įprasminti, jeigu kūrybiniai impulsai pir
miausia negimtų dailininkės mintyse ir sumanymuose, 
jei iš pavienių žiežirbų neįsidegtų kūrybos liepsna. Apie 
tai ir kalbėsimės.

VA I K A I  G I M S TA  M O K Ė D A M I

Per parodų atidarymus, o ir duodamuose interviu, visada gra-
žiai padėkojate archeologui ir istorikui akademikui Eugenijui 
Jovaišai, su kuriuo našiai bendradarbiaujate. Gal nesu labai 
pastabus, bet neteko išgirsti ar skaityti, kad būtumėte kur nors 
dėkojusi savo mokytojams ar dėstytojams, kurie Jus mokė pieš-
ti, vėliau, matyt, ir tapyti. Kur mokėtės piešti?

Piešti pramokau pati. Vaikai gimsta mokėdami piešti. 
Tai aš sau pirmiausia ir galėčiau padėkoti. Jei rimtai, 
tai nemaža dalis mano žodžiuose turi tiesos. Kai buvau 
dvylikos, pasiimdavau tėvų prenumeruojamus žurnalus 
ir iš jų perpiešdavau išraiškingesnius žmonių veidus ar 
ką kita. Taip ir mokiausi, nes jokių dailės mokyklų ne
lankiau. Esu kilusi iš Kupiškio krašto, lankiau Skapiškio 
vidurinę mokyklą. Ten net tikro piešimo mokytojo ne
turėjome. Kadangi piešimas buvo mokymosi programo
je, piešti mokė kuris nors kitų dalykų mokytojas. Dailė 
buvo nuskriausta. Bet mano piešinius pagirdavo moky
tojai, klasiokai ir tėvai. Kai reikdavo kokį skelbimą ar 
plakatą meniškiau nupiešti, ši garbė tekdavo man. Man 
tas jungas buvo malonus. Chemijos mažai teko mokytis, 
nes atsipirkdavau piešdama Mendelejevo lentelę ar kitus 
su chemija susijusius dalykus.

Rengdamasi stoti į Šiaulių pedagoginį institutą, 
daug piešiau ir dirbau savarankiškai, bet reikiamų pie
šimo priemonių į egzaminą neatsinešiau. Naudojausi 
cheminiu pieštuku, o kaip ištrinti netiksliai nubrėžtą li
niją nežinojau. Dairiausi, kaip kiti stojantieji daro. Neži
nojau net kas yra štrichas. Vis dėlto gerai nupiešiau Milo 
Veneros galvą, išliejau akvarelę, tiesa, prasčiau išlaikiau 
braižybos egzaminą, nors man braižyba patiko. Geriau
siai pavyko lietuvių kalbos rašinys apie gimtąjį kraštą. 
Rašiau ilgai, berašydama net eilėraštį sukūriau. Priėju
si dėstytoja paklausė, ar nenorėčiau studijuoti lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Atsisakiau, būdama prastos nuomo
nės pirmiausia apie savo iškalbą, ir ypač jei tenka kalbė
ti prieš nepažįstamą auditoriją. Todėl gerai suprantu ir 
savo studentus. O į piešimą įstojau be jokių protekcijų, 
nors buvo pusketvirto pretendento į vietą.
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Kas meno dalykus Jums dėstė institute?

Įsiminė dailininko ir menotyrininko profesoriaus Vyte
nio Rimkaus labai vaizdingos, turiningos meno istori
jos paskaitos. Iškili asmenybė, turinti gilų žinių bagažą, 
studentams darė didelį įspūdį. Bendraudavo su mumis, 
labai draugiškai klausinėdavo, jam įdomu buvo, kas ką 
žinome. Žinojome, kad blogų pažymių profesorius ne
rašo, tai kam čia kalti į galvą. Ir susimoviau. „Tai va, Tu
belyte – trejetas.“ Bet koks širdingas žmogus, dėl manęs 
vienos atėjo kitą dieną, kad galėčiau pasitaisyti. Gavau 
ketvertą. Institutą baigiau 1982 metais, bet V. Rimkų ir 
kitus dėstytojus dažnai prisimenu, jaučiu jiems didelę 
pagarbą. Džiaugiuosi, kad ir šio pokalbio metu galiu apie 
savo dėstytojus ir profesorius tarti gerą žodį.

Baigusieji Vilniaus dailės akademiją aukščiau ver
tinami negu dailę studijavusieji ir mokytojais rengtieji 
Šiauliuose, nors tai tik dalis tiesos. Dailininko profesijai 
gal ir geriau parengia akademija, nes stoja gabiausi, išti
sus metus studijuoja grafiką, tapybą, skulptūrą, o Šiaulių 
dabartiniame universitete gauni visko po truputėlį. Svar
bu, kaip gautas žinias panaudoji. Kas iš to talento, jeigu 
kišenėje paslėpęs nešiosi ir nedirbsi. Žmogus tobulėja 
darbe, talentas priklauso nuo to, kiek dirbsi. Lygiuotis į 
geriausius reikia, bet save tobulini, naujas galimybes at
skleidi tik kūryboje. Daug ką ligi šiol prisimenu, ką esu 
gavusi iš savo dėstytojų.

Pedagoginį darbą pradėjau Dusetų Kazimiero Būgos 
vidurinėje mokykloje (dabar gimnazija), paskui Zarasų 
meno mokykloje. Jau dvidešimt metų dirbu Utenos ko
legijoje.

TA P Y B O J E  E S U  I L G Ų  D I S TA N C I J Ų 
B Ė G I K Ė

Nuo ko prasidėjo Jūsų susidomėjimas Lietuvos istorija?

Skapiškio vidurinėje istoriją dėstė labai reikli mokytoja 
Stanislava Mažeikytė, dabar pensininkė, bet labai aktyvi 
visuomenininkė, parašiusi knygelę Skapiškio miestelio Da-
riaus ir Girėno g. (Kalvarnikų) istorija, paminklo Blaivybei 
miestelyje atstatymo iniciatorė. Prie mokytojos niekas 
nedrįsdavome tingėti. Šiaulių pedagoginiame institute 
istoriją mums dėstė Jonas Sireika, patiko jo paskaitos. Ir 
vis dėlto ne nuo šių asmenybių persiėmiau meile istori
jai. Nuo ko, negalėčiau net pasakyti. Įsiminė Algimanto 
Stanislovo Kliaugos per vienos parodos atidarymą išsa
kytas pastebėjimas, kad piešti istorijos tema pradėjau iš 
nerimo. Visi matome, kad Lietuva pradeda išsivaikščioti, 
neliks istorinės atminties ir panašiai.

Prasmingas aiškinimas, bet juk nebuvo taip, kad vieną rytą 
pabudote ir tarėte: „Myliu tėvynę Lietuvą, todėl nuo šiandien 
savo piešinius skirsiu Lietuvos istorijos įprasminimui, jauni-
mo patriotizmo ugdymui.“ Kiekvienam kūrybinių spėkų turin-
čiam žmogui būdingas sveikas saviraiškos noras, visų pirma 
savojo tapatumo ugdymas ir siekis savo darbais įprasminti 
tai, kas jaudina, kelia pasididžiavimą, o gal nerimą, pasipik-
tinimą. Kūryba – tai ne vien tarnystė tautai ar idealui, bet ir 

būdas įsiprasminti, nelikti tuščia vieta erdvėje ir laike, kurioje 
žmogui lemta būti.

Ir tai – tiesa, bet yra daug ir kitų veikimo motyvų. Prieš 
imdamasi tapyti, mintyse pradėjau daryti atranką: pei
zažų, natiurmortų, portretų, abstrakcijų parodose matau 
daugybę, o istorinės tapybos darbų labai stinga. Taigi 
veikiau pagal atmetimo principą. Vieną kitą istorinės 
tematikos paveikslą aptiksime daugelio dailininkų dar
buose, bet sistemingai šioje srityje dirbančių nėra daug. 
Iš tiesų jų net ir labai nedaug, o tapančių ciklais gal tėra 
vienas kitas.

Man taip pat atrodė, kad mūsų dailininkai labai įsiskolinę Lie-
tuvos istorijai. Kol neįsigijau Rimanto Dichavičiaus pastan-
gomis ir lėšomis parengto ir išleisto meninių albumų tritomio 
„Laisvės paženklinti“. Rengiamas ir ketvirtas tomas. Patyriau 
tikrą virsmą: daugybė puikių istorijai skirtų darbų, asmeny-
bių! Kitas dalykas, kad dažniausiai apie tuos darbus ir asme-
nybes menkai žinome, o rengiamos parodos istorinei tematikai 
skiria toli gražu ne didžiausią dėmesį. Neturime jokios valsty-
binės programos, per kurią būtų tikslingai puoselėjama istori-
nė tematika. Antanas Kmieliauskas, Petras Repšys, Giedrius 
Kazimierėnas, Bronius Leonavičius – chrestomatiniai mūsų 
istorinės tematikos grandai, bet R. Dichavičius atskleidė tiek 
istorinės tematikos mūsų menininkų darbų, kad kyla teisėtas 
pasididžiavimas. Į trečiąjį tomą įdėti ir penki Jūsų paveikslai, 
kartu su „Žalgirio mūšiu“.

Jūsų paminėti menininkai iš tiesų daug nusipelnė Lie
tuvos istorinei tapybai. Kad ir A. Kmieliausko, P. Rep
šio freskos senojoje Alma mater bei kituose Senamiesčio 
pastatuose. Pati aplinka reikalauja istorinio matmens, šie 
menininkai ją puikiai išnaudojo. Ne vien kunigaikščiai ir 
kiti istoriniai asmenys apibūdina epochą, bet ir nupieštas 
baldas ar paprasčiausias nužiestas puodas iš archeologi
nių radinių. Penkiasdešimt metų praėjo, ir tos tematikos 
darbai jau priklauso istorijai. Net ir nupieštas senelių pa
liktas senoviškas darbo įrankis ar kitas buityje naudotas 
daiktas juk tampa epochos liudytoju.

Neatsitiktinai Eugenijaus Jovaišos trilogijoje „Aisčiai“ tiek 
daug vietos skirta Jūsų atliktiems piešiniams, kurie tuo ir svar-
būs, kad perteikia autentiškus archeologinius radinius veiksme.

Man pačiai nepatinka lengvi kūriniai, visada traukia 
sudėtingesnės temos ir kūrybinės užduotys. Jaunystėje 
sportuojant man patikdavo bėgti ilgas distancijas. Ir ta
pyboje save vadinu ilgų distancijų bėgike.

Lėtai įsibėgėjate, o paskui nesustabdysi?

Ko gero, taip ir yra. Peizažų beveik nesu sukūrusi. Dar
bai, kuriuos galima padaryti per dieną, manęs nedo
mina. Mėgstu smulkmenas, detales, į kurias stengiuosi 
įsigilinti, atskleisti jose glūdinčias prasmes, o tam vien 
pasiskaityti straipsnį kitą nepakanka. Rizikinga kartais 
kai ką pernelyg sureikšminti arba išvis nepastebėti iš
skirtinumo. Bet rizikuoti man patinka, tam tikros rizikos 
mene neišvengsi.
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Bet tai juk vienas iš meninės kūrybos principų – vienas savybes 
ar ypatybes išryškinti, sureikšminti. Jūs nerašote istorijos va-
dovėlio, bet piešdama ar tapydama perteikiate kurį nors reikš-
mingą ar išskirtinį istorinio įvykio momentą, portretuose taip 
pat išreiškiate savo santykį su vaizduojamu asmeniu.

Svarbiausia nesumenkinti to, kam skiriamas kūrinys, bet 
ir į padanges kelti nesiekiu. Todėl mėgstu diskutuoti, 
gerai, kai yra kas argumentais nuleidžia iš padangių ant 
žemės. Štai kodėl man patinka bendrauti ir bendradar
biauti su mokslo žmonėmis.

Kada šitai pajutote? 

Toli gražu ne iš karto. Daug metų po instituto buvau 
„tamsta mokytoja“, paskui augo dvi mažos dukros, ku
rioms reikėjo dėmesio. O istorinės temos pirmasis pa
skatino imtis mano vyras. Jis yra telefoninių ryšių inži
nierius. Gal pavargo nuo mano tapybos, nes vieną kartą 
išsitarė: „Peizažus pieši, natiurmortus, portretus, kad 
taip kokį istorinį paveikslą nutapytum, kad ir Žalgirio 
mūšį.“ Labai išsigandau tokio „užsakymo“, ir labai gerai, 
kad iškart nepuoliau stačia galva. Galėjau labai nusvilti. 
Tuo metu turėjau apie trisdešimt metų, pasiteisinau, kad 
dar turiu tobulinti ranką ir akį. Mergaitės tegu paauga, 
turėsiu mažiau visokių trukdžių. Praėjo bene dvidešimt 
metų, ši mintis kirbėjo visą tą laiką, ir vyras nuolat kvar
šino galvą, primindavo. Jam patiko istoriniai paveikslai.

Kartą kaime, kur turime sodybą, per Žinių radiją 
išgirdau, kad skelbiamas konkursas pasiūlymams Lie
tuvos Seimo Konstitucijos salės sienoms apipavidalinti. 
Mane tai labai sudomino, kodėl nepabandžius? Jau bu
vau pribrendusi imtis istorinės temos. Pasiūliau sieninės 

tapybos eskizą LDK Pirmojo Statuto priėmimas. Faktiškai 
tai savarankiškas paveikslas, kurio sumanymą ir kompo
ziciją siūliau pritaikyti Seimo Konstitucijos salės sienai. 
Deja, skelbtas konkursas neįvyko, gal dalyvavo per ma
žai dailininkų, gal lėmė kitos priežastys. O tą paveikslą 
vasarą eksponavau parodoje Vilniaus rotušėje. Dabar 
suprantu, kad mano pasiūlytam istoriniam siužetui įgy
vendinti geriausiai tiktų freska, o aš tokios kūrybinės 
patirties neturėjau. Tiesa, sienine tapyba buvo tekę užsi
imti. Tokia buvo mano ne visai sėkmingo kelio pradžia 
į monumentaliąją istorinę dailę.

Į K V Ė P I M O  S E M I A S I  I R  I Š 
M O K S L I N I N K Ų  D A R B Ų

Kaip dailininkės kūryba Jus suvedė su iškiliu archeologu (da-
bar ir politiniu veikėju, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto 
pirmininkas) profesoriumi akademiku Eugenijumi Jovaiša?

Per parodų atidarymus profesorius vis manęs klausda
vo, kaip aš jį susiradau. Aš paslaptingai tylėdavau. Iš 
tikrųjų aš mokslininką susiradau, kaip dabar sakoma, 
pasitelkusi informacines technologijas. Mane sužavėjo 
E. Jovaišos inicijuoti labai patrauklūs, išmoningi skait
meninių knygų projektai Žvilgsnis į „Aukso amžių“: baltai 
pirmaisiais amžiais po Kristaus (1998), Lietuva iki Mindaugo 
(1999; 2003 m. poligrafinis leidinys), Įdomioji Lietuvos is-
torija, skirtos LDK valstybingumo, meno ir visuomenės 
istorijai (išleista 2004–2007 m.). Pagaliau E. Jovaiša rašė 
žaismingus tekstus Gustavo enciklopedijai ir Tūkstantmečio 
datoms. Pirmiausia tai mokiniams sudominti nepakeičia
mas ir įdomus šaltinis giliau pažinti savo šalies praeitį. 

Paroda – šventė 
visiems dailininkams: 
šalia L. Tubelytės
Kriukelienės 
su anūkėliu 
dailininkai Giedrius 
Kazimierėnas, Aloyzas 
Stasiulevičius, už 
jų Kęstutis Petras 
Ramonas
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Jau nekalbu apie solidų mokslinį profesoriaus tritomį 
Aisčiai, kuris keičia visų mūsų požiūrį į vakarų baltų (ais
čių) etninę istoriją, materialųjį ir dvasinį paveldą.

Dėl tritomio „Aisčiai“. Per parodos atidarymą, taip pat ir 
spaudoje rašyta, kad E. Jovaiša jau išleido tritomį. Tai netiks-
lu. „Aisčių“ pavadinimu išėjo trys knygos, bet tik „Aisčiai. 
Pradžia“ ir „Aisčiai. Raida“ priklauso tritomiui, o „Aisčiai. 
Lietuvių ir Lietuvos pradžia“ nėra tritomio dalis. Buvo taip. 
Susižavėjęs E. Jovaišos sumanymu, Romualdas Ozolas pa-
klausė, ar jis negalėtų parašyti populiarią, lengviau skaitomą 
knygos versiją, kad kuo daugiau žmonių galėtų susipažinti su 
lietuvių ir Lietuvos pradžia. Kiek pasvarstęs E. Jovaiša sutiko, 
ir štai turime dar vieną populiariau parašytą knygą, skirtą 
platesniam skaitytojų būriui. Tačiau grįžkime prie Jūsų ben-
dradarbiavimo su akademiku.

Pradėjusi tapyti istorinės tematikos paveikslus, ėmiau 
galvoti, gal tie mano darbai galėtų duoti kiek nors nau
dos mokslui ar studijoms. Jau buvau nutapiusi pano
raminį paveikslą Žalgirio mūšis, taigi lyg ir išpildžiusi 
savo vyro pageidavimą. Tai suteikė man šiokios tokios 
drąsos. 2013 m. susisiekiau su E. Jovaiša, jis gerano
riškai sutiko bendradarbiauti. Tuo metu jis dirbo prie 
monografijos Aisčiai. Raida. Šalia kitų šešių pasitelktų 
dailininkų ir man pasiūlė nupiešti šešias iliustracijas 
šiai knygai (išėjo 2014 m.). 2016 m. pasirodžiusioje kny
goje Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia išspausdintas 31 
mano piešinys, fragmentai iš mano kūrinių panaudoti 
knygos viršelyje.

Dalis dar nepanaudotų iliustracijų aisčių tema su 
aprašymais iš Raudonėnų, Plinkaigalio, Lauksvydų, 
Krūvandų (Vilkijos seniūnija), Rupunionių, Šaukėnų, 
Daug laukio, Vėluikių kapinynų turėtų atsirasti trilogijos 
Aisčiai trečioje knygoje. Tikiuosi, kad tie piešiniai pravers 
mokslui ir studijoms, nes juose vizualizuoti archeologi
nių ekspedicijų metu aptikti radiniai iš I–V a. vidurio. 
Bent taip mane drąsindamas tvirtina akademikas E. Jo
vaiša, nuo 1975 m. tyrinėjęs I–X a. aisčių laidojimo pa
minklus. Su šiais piešiniais jau galėjo susipažinti parodos 
Vilniaus rotušėje lankytojai.

Tuos radinius nupiešti reikia ne vien įgudusio dailininko ran-
kos, bet ir gilaus epochos žinojimo. Mažiau su aisčių etnine 
kultūra susipažinę skaitytojai gali neatkreipti dėmesio, kaip 
tiksliai perteikiate vieno ar kito amžiaus drabužius, ginklus, 
darbo įrankius, papuošalus ir kitus įkapių radinius. Kitam 
vertintojui visa tai gali atrodyti kaip dailininko vaizduotės 
padariniai. O faktiškai tai – archeologinių radinių perteikimas 
piešiniais. Iš kur tų žinių sėmėtės?

Jokiu būdu nevadinu tų piešinių savo vienos darbu. Pie
šinių eskizus siųsdavau E. Jovaišai, o jis vertindavo, ar 
pataikiau. Tekdavo ir taisyti, nes prifantazuoti nesunku. 
Gavusi pritarimą, tapydavau. Taip su visomis iliustraci
jomis. Profesorius atsiųsdavo man susipažinti medžia
gos, taigi skaičiau, derinau ir nutapytus, ir nupieštus 
darbus. Faktiškai tų piešinių tikrasis žinovas ir autorius 
yra E. Jovaiša, aš veikiau esu jo idėjų įgyvendintoja.

K Ą  Ž I N A I  A P I E  P L I N K A I G A L Į , 
R U P U N I O N I S ,  K R Ū VA N D U S . . .

Įspūdingi Jūsų aisčių tema sukurti paveikslai.

Man jų dar nėra tekę komentuoti, todėl nenorėčiau su
klysti dėl vieno ar kito amžiaus, tikslesnio datavimo. 
E. Jovaiša galėtų labai plačiai išdėstyti, kokios hunų 
bangos buvo palietusios aisčių žemes tautų kraustimosi 
metu ir kitas istorijos subtilybes. Tai laikai, kai Gintaro 
kelias nuo Sembos pusiasalio, kur buvo renkamas ginta
ras, vedė į Romos imperijos miestus. Tuose piešiniuose 
vaizduoju aisčių, mūsų artimiausių protėvių, gyvenimo 
būdą, apie kurį sprendžiama iš archeologinių radinių. 
Tarp kitų radinių pasitaikydavo žmonių kaulelių, ir man 
suspausdavo širdį. Labai įsijausdavau. Vienam paveiks
lui, kuriame moterys ir merginos matuojasi papuošalus, 
E. Jovaiša davė pavadinimą Bobų turgus, jo nebūčiau 
davusi. Piešinyje Rupunionys (paveikslui suteiktas toks 
pavadinimas, nors Kauno rajone kaimas vadinasi Ru
punionai, yra ir istorinis Rupunionų kapinynas – G. Z.) 
vaizduoju vikingų siaubiamą aisčių kaimą, išsivedamus 
gyventojus, išvežamą grobį. Prisiplėštus vertingus daik
tus piešiau E. Jovaišos aptiktų radinių (V–VI a.) pagrin
du. Vietos skirta vaikų pasauliui, kuris simbolizuoja 
gyvenimo tęstinumą. Nieko nesu prikūrusi, tai vis re
miantis archeologija sukurti paveikslai. Vietos skiriama 
ir anapusiniam pasauliui, kuris mūsų protėviams egzis
tavo kaip gyvųjų pasaulio tąsa.

Mūsų protėvės aistės šiuose paveiksluose labai primena išilgin-
tas šiuolaikinių manekenių figūras. Nejau vyrai jau tada dėl 
keistai suvokto grožio jas maitino puspadžiu?

Mokslas turi įrodymų, kad į Žemę buvo įsirėžusi (gal ir 
ne kartą) kometa ar asteroidas, o tai paskatino ugnikal
nių išsiveržimus. Saulė aptemo nuo dulkių, žuvo javai, 
krito gyvuliai, kilo baisus badmetis. Prasidėjo didžiulio 
nuosmukio laikai, nuskurdo ištisos tautos. Nieko nuos
tabaus, jei ir mūsų protėviams buvo tekę patirti ilgus 
nepriteklių metus. Apie juos galima daryti išvadas ir 
iš to meto medžio rievių. Viena tokių datų – 536 metai 
po Kristaus. Būtent tai turėjau mintyje tapydama aisčių 
gražuoles.

Plinkaigalis – šiandien gal nedaug kam girdėtas, tačiau jam 
knygoje „Aisčiai. Raida“ skirta net 15 iliustracijų. Šioje gy-
venvietėje netoli Krakių Kėdainių rajone 2011 m. gyveno tik 
319 gyventojų, bet štai 1977 m. E. Jovaiša ten aptiko kapinyną 
(vėliau pabaigė tyrimus archeologas Vytautas Kazakevičius), 
kuriame rasti 361 nedeginti ir 8 sudegintų žmonių palaikai, 4 
žirgų griaučiai iš V–VII amžių, taip pat turtingos įkapės – pei-
liai, kirviai, pjautuvai, kalavijai, žalvario ir sidabro papuoša-
lai, sidabru kaustyti geriamieji ragai. Įkapės byloja apie gausų 
aisčių karinio elito sluoksnį, atvėrė visiškai naują supratimą 
apie aukštą kultūrinę ir visuomeninę to meto aisčių sanklodą. 
Radiniai sukėlė tikrą virsmą Lietuvos archeologijoje. O Jūsų 
Plinkaigaliui ir kitoms panašioms aisčių vietovėms (Krūvan-
dams, Rupunioniams ir kitiems) skirti paveikslai papuoš trečią 
„Aisčių“ tomą.
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Paveiksle matome, kaip aisčiai atvažiuoja pas romėnus 
su dovanomis – gintaru. Niekas nei patvirtinti, nei pa
neigti negali, kad ta delegacija ne iš Plinkaigalio ar kitos 
panašios vietovės, nes vietovės gyvenimo sankloda ne
daug kuo skyrėsi nuo kitų panašių, tai rodo archeologų 
radiniai.

E. Jovaiša galėtų daugiau papasakoti, kaip aisčių pa
siuntiniai 523–526 metais aplankė Ostgotų karalystės sos
tinę Raveną ir karalių Teodoriką Didįjį (lot. Theodoricus, 
vok. Theoderich). Mokslininko teigimu, Plinkaigalio vi
suomeninė ir kultūrinė branda byloja, kad ir šio krašto eli
to atstovai galėjo dalyvauti minimose derybose dėl siektos 
kurti barbarų pasaulio sąjungos prieš Bizantijos imperiją. 
Dėkodamas už dovanotą gintarą, Teodorikas derybinin
kams papasakojo, ką apie gintarą ir aisčius rašė I a. Romos 
istorikas Publijus Kornelijus Tacitas. Pasak E. Jovaišos, šis 
vizitas – tai neįkainojamas aisčių istorijos paminklas.

Savo menu prisilietėte prie vis dar mažai ištirtų istorijos ir 
priešistorės dalykų. Džiugu, kad knygoje „Aisčiai. Radiniai“ 
skaitytojai turės galimybę archeologų radinius ir istorikų įž-
valgas susieti su menine vaizdine medžiaga, prie kurios kū-
rimo Jūs svariai prisidedate. Gaila, kad Jūsų autoportretinis 
paveikslas „Aisčių pakerėta“ į knygą nepateks, užtat bent pa-
roda teikia galimybę pamatyti pačios autorės ant nartaus žirgo 
portretą su dailininko teptuku rankoje.

Man svarbiausia, kad mene būtų įprasmintos asmeny
bės, kurioms ligi šiol menininkai neskyrė arba skyrė labai 
mažai dėmesio. Antai trys Vytauto Didžiojo seserys nė 
karto Lietuvoje nenutapytos, viena jų Rimgailė. Bandau 
šią spragą pagal savo sugebėjimus užpildyti.

A N T R A S I S  Ž A L G I R I S   –  O R Š A

Pabaigai apie du panoraminius Jūsų nutapytus paveikslus, 
skirtus 1410 m. Žalgirio ir 1514 m. Oršos mūšiams. Prie jų 
bene ilgiausiai parodose apsistoja dailės vertintojai ir kiekvie-
nas lankytojas. Išraiškingos kompozicijos, jaučiamas kūrėjo 
užmojis. Kitaip nei Janas Matejko 1878 m. nutapytame pa-
veiksle „Žalgirio mūšis“, Vytautui vietą skyrėte ne paveikslo 
centre, o pakraštyje.

Diptiką Žalgirio mūšis (drobė, aliejus, 170×300 cm) nu
tapiau 2009–2010 metais. J. Matejkos meninio sprendi
mo nekartojau, o prieš Vytautą jokių meninių sąmokslų 
nespendžiau. Jo figūrą perteikiu taip, kad panoraminio 
paveikslo žiūrovui Lietuvos valdovas kristų į akį pir
miausia. To reikalauja paveikslo kompozicija. Todėl Vy
tauto figūrai ant balto žirgo vietą skyriau ne Lietuvos 
kariuomenės centre, o dešiniajame sparne, ir kuo arčiau 
prie mūšio stebėtojų, t. y. paveikslo žiūrovų. Išryškinau 
ne atskiras figūras, bet perteikiau panoraminį didžiulio 
mūšio vaizdą. Man turi būti daug jėgos, veržlumo, rai
telių ir veikimo erdvės, tos dinamikos paveikslui teikia 
neramūs dangaus debesys ir vietovės kraštovaizdis. Taip 
siekiau perteikti pergalingo didelio mūšio vaizdą.

Kartais dailininkas savo paveikslą pavadina mūšiu, 
bet aš matau tik kautynes. Pirmas planas ištrauktas, keli 

kariai kaunasi, o kiti pranyksta ūkuose ar dulkėse. Aišku, 
tai kiekvieno dailininko pasirinkimas, bet man rūpi per
teikti ne epizodą, o kuo platesnę panoramą. Epizodais 
neperteiksi mūšio didingumo ir jo istorinio reikšmingu
mo. Bent man taip atrodo.

Įkišiu savo trigrašį. Didiesiems mūšiams paminėti kaldinamos 
proginės monetos ir medaliai, kuriuose telpa tik vienas ar keli 
mūšio epizodai. Japonų, kinų minimalistų meno raiškos prin-
cipai: per detalę, subtilų niuansą perteikti visumą, vyksmo 
esmę, kartu įprasminant autoriaus poetinį braižą. Minima-
listai atsisako pasakojimo, aiškinimo, priežasties ir pasekmės 
ryšio, bet pateikia išvadą, esmę, ir su tuo sunku ginčytis. Tai 
būdinga jų menams, poezijai. Žiūrovui ar skaitytojui palieka-
ma erdvės pačiam prieiti išvados, priklausomai nuo jo pasiren-
gimo ir supratimo.

Vengčiau lyginti sunkiai lygintinus dalykus. Japonų pa
veikslų esu mačiusi nemažai, taip pat perteikiančių kau
tynes ir mūšius. Toks lyginimas įmanomas ir galėtų būti 
naudingas, lygiai kaip ir principų priešinimas norint su
vokti vienos ar kitos kultūros savaimingumą, kartais ir 
išskirtinumą. Kuo daugiau interpretacijų įvairovės, tuo 
įdomiau. Pasisakau už teisingą ir pamokomą kritiką, 
gaila, kad Lietuvoje ji dažnai apsiriboja vienu žodžiu: 
nepatinka. Tai tik nuotaikos gadinimas kūrėjui. Visada 
reikalauju pasakyti, kas nepatinka, kaip reikėtų teisin
giau, meniškiau perteikti savo siekį.

Vienas reikšmingiausių Jūsų paveikslų skirtas 1514 metų rug-
sėjo 8 dieną vykusiam Oršos mūšiui, kai 30 tūkstančių LDK 
karių sutriuškino 80 tūkstančių Maskvos kariuomenę.

Šio paveikslo nespėjau nutapyti Oršos mūšio 500osioms 
minėjimo metinėms, kurios  minėtos 2014aisiais. Reikėjo 
skubėti su iliustracijomis E. Jovaišos knygai, teko į šalį ati
dėti paveikslą, kurį baigiau tik šiais, 2017aisiais, metais.

Kuo skiriasi Žalgirio ir Oršos mūšiams skirti paveikslai? Ar 
pavyko išvengti atsikartojimų? Juk nesilankėte nei vieno, nei 
kito mūšio vietovėje. Paveiksle „Žalgirio mūšis“ gana laisvai 
elgėtės su kraštovaizdžiu. Tai mažiau leistina „Oršos mūšyje“, 
kur upės vaga ir vietovės ypatumai vaidino esminį vaidme-
nį mūšio eigai. Nuo to priklausė LDK kariams vadovavusio 
Konstantino Ostrogiškio ir kitų vadų svarbiausi sprendimai 
renkantis mūšio planą.

Man svarbiausia buvo parodyti panoraminį abiejų mū
šių vaizdą. Mūšiuose daug bendrų dalykų – raiteliai, 
karių ginkluotė, tad paveikslų panašumų išvengti nėra 
paprasta. Žalgirio ir Oršos mūšius skiria daugiau kaip 
šimtmetis, per tą laiką tobulėjo ginkluotė, išryškėjo ar
tilerijos galia ir svarba. LDK kariuomenės vado etmono 
Konstantino Ostrogiškio ir kitų vadų pasirinktas mū
šio planas padėjo kone tris kartus mažesnei lietuvių 
ir lenkų kariuomenei ne tik atsilaikyti prieš 80 tūkst. 
Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės raitelių, bet ir juos 
įveikti. Konstantinas Ostrogiškis panaudojo apgaulin
go atsitraukimo manevrą, įsijautę į puolimą maskvėnai 
nelauktai pateko į pasalą, atsidūrę priešais užmaskuotų 
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sunkiųjų patrankų ugnį. Kilo panika, rusai bandė gręžtis 
atgal ir bėgti. Kai kuriais duomenimis, kone pusė jų karių 
žuvo, vadai ir septyni vaivados kartu su 4 tūkstančiais 
karių pateko į nelaisvę.

Tos įspūdingos pergalės kovinę įtampą ir siekiau 
savo paveiksle perteikti, todėl lietuvių surengtą pasalą 
ir efektyvų vaidmenį suvaidinusiai artilerijai ir skiriu 
ypatingą dėmesį paveikslo kompozicijoje. Man pačiai 
keista, kad abiejuose paveiksluose esminius kompozici
nius dalykus sutelkiu paveikslų apačioje ir kairėje pusė
je nuo žiūrovo. Kodėl mane traukia būtent toks spren
dimas, negaliu pasakyti. Tuose mūšių paveiksluose yra 
ir esminių skirtumų, smarkiai skiriasi jų spalvinė gama. 
Tradicinio mūšių vaizdavimo bandžiau išvengti. Kai 
kurie vertintojai mano paveiksluose atkreipia dėmesį į 
kontūravimą, ištapymo skrupulingumą. Man knieti tarsi 
išdidinti miniatiūrą, kur viskas glausta, ryškūs kontūrai. 
Tai gal panašu ir į kai kuriuos japonų dailininkų taiko
mus principus.

Menas turi savo dėsningumus, dailininko valia rinktis vieną 
ar kitą sprendimą.

Istorikas Tomas Baranauskas per parodos Vilniaus ro
tušėje atidarymą priminė Oršos mūšio amžininką, ne
žinomą dailininką, kuris buvo mūšio liudininkas, o gal 
dalyvis. Savo nutapytame bataliniame paveiksle jis labai 
tiksliai pavaizdavo vietovę ir mūšio etapus, kariuomenių 
išsidėstymą, manevravimą, karių ginkluotę, aprangą ir 
visą įvykių eigą. Jo paveikslas Oršos mūšis yra Varšuvos 
nacionalinio muziejaus nuosavybė. 2014 m. minint šio 
mūšio 500ąsias metines Vilniaus paveikslų galerijoje, 
vėliau ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune buvo 
eksponuojama to paveikslo kopija, specialiai mūšio jubi
liejaus proga sukurta.

Nesiekiau to dailininko paveikslo kūrimo principų 
kartoti, bet esmę, branduolį stengiausi išsaugoti. Patei
kiau mūšio vaizdą visai iš kitos pusės, į pirmą planą iš
kėliau minėtą LDK kariuomenės pasalą, kaip turėjusią 
lemiamą reikšmę pergalei pasiekti.

Oršos mūšio dešinė dalis viršuje – neatskiriama pa
veikslo kompozicijos dalis, vientisoje drobėje nutapytas 
pratęsimas, simbolizuojantis LDK pergalę prieš maskvė
nus. Geltona saulė, Vytis ir kitos LDK vėliavos spindu
liuoja Pergalę, o maskvėnų vėliavos ir pritemusi saulė 
simbolizuoja pralaimėjimą. Tokia idėja.

Kaip dažnai istorijoje būta, Lietuva per menkai pasinaudojo 
abiejų šių didingų pergalių vaisiais.

Garsas apie Oršos pergalę nuvilnijo per Europos valsty
bes. To meto karinėje taktikoje pirmą kartą mūšyje buvo 
panaudota artilerija, kavalerija ir pėstininkai, ir tai buvo 
unikalus taktinis sprendimas Europos mastu. Štai šią 
mūšio ypatybę paveiksle ir stengiausi perteikti. Į šią ypa
tybę ir kai kuriuos kitus esminius dalykus mano dėmesį 
atkreipė E. Jovaiša, siekdamas, kad paveikslas tarnautų ir 
mokslui. Beje, profesorius paveikslą Oršos mūšis vertina 
labiau negu mano Žalgirį, o mokslinę istorinio paveikslo 
vertę profesorius įžvelgia, kai, tegu ir per smulkmenas, 
tiksliai atskleista epocha.

Lietuvoje kito Oršos mūšiui skirto paveikslo ligi šiol 
neturėjome, o mūšio reikšmė Lietuvos istorijai yra labai 
svarbi. Ši LDK pergalė keturiasdešimčiai metų sustabdė 
Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės ekspansiją į katali
kiškus Vakarus. Šis atokvėpis, kaip rašo T. Baranauskas, 
buvo labai reikšmingas, leido sudaryti ir išleisti pirmąjį 
Lietuvos statutą, pastatyti renesansinius Valdovų rūmus 
Vilniuje, pradėti spausdinti knygas, skleisti renesanso 
ir reformacijos idėjas. Kai ėmiausi Oršos mūšio temos, 
visa tai turėjau mintyje, nes Orša – tai antrasis Žalgiris, 
tik rytuose.

2018-ais minėsime atkurtos modernios Lietuvos valstybės šim-
tąsias metines. Puiki proga aktualizuoti istorinės tematikos 
darbus mūsų mokslininkams ir menininkams. Tai ne vien ju-
biliejinis ritualas, bet gyvenimo būtinybė, jeigu norime išlikti 
kaip valstybė ir savigarbos nepraradusi tauta. To ir palinkėki-
me vieni kitiems. Ačiū.

Dailininkę sveikina grupės 
Individualistai pirmininkas Algimantas 
Stanislovas Kliauga; už jo L. Tubelytės
Kriukelienės paveiksle istorikas 
Eugenijus Jovaiša, dailininkai Aloyzas 
Stasiulevičius, Gražina Vitartaitė. 
G E D I M I N O  Z E M L I C K O  
nuotraukos
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Greta seniausios šumerų vos jaunesnė egiptietiš
koji civilizacija yra vienas svarbiausių pirma
pradžių motininių Senojo pasaulio civilizacijos 

židinių. Jame išryškėjusios valstybingumo, socialinės 
organizacijos formos, sukurtas kultūros vertybių ir sim
bolių fondas, mokslo laimėjimai turi milžinišką įtaką 
vėlesnei pasaulinės civilizacijos istorijai. Daugelis len
gva ranka senovės graikams ir romėnams priskiriamų 
kultūros laimėjimų iš tikrųjų formavosi dviejuose pa
grindiniuose pietvakarinės Senojo pasaulio, t. y. Afro
Eurazijinės, civilizacinės erdvės židiniuose Šumere ir 
Egipte. Čia užgimusios civilizuoto gyvenimo formos, 
perėjusios per antikinės kultūros filtrus, tapo vėliau išsi
skleidusių bizantinės, Vakarų Europos, islamiškos civi
lizacijų valstybingumo, religijos, socialinės visuomenės 
organizacijos, gyvenimo būdo, kultūros, mokslo, archi
tektūros, meno formų ir daugybės kitų žmogaus būties 
aspektų pagrindu.

Egiptietiškoji civilizacija savo gyvavimo tūkstant
mečiais nuėjo ilgą ir duobėtą istorinės raidos kelią, ku
riame buvo svaigių pakilimų, stagnacijos, nuosmukių ir 
gaivališkų kultūros pakilimo tarpsnių. Šios civilizacijos 
pavadinimas daugumoje Europos kalbų kilo iš seno
sios šalies sostinės Memfio antrojo graikiško pavadini
mo Aigyptos (gr. Αἴγυπτος), o islamiški kraštai perėmė 
kitą asirietišką Egipto pavadinimą Muṣur, iš kurio kilo 
dabartinis Egipto (Misr) pavadinimas musulmoniškose 
valstybėse. Sėkmingai egiptietiškos civilizacijos raidai 
neabejotiną poveikį turėjo patogi, izoliuota nuo išori
nio pasaulio geografinė padėtis. Sąlyginis izoliuotumas 
ilgai saugojo Egiptą nuo grasinusių kitoms Artimųjų ir 
Vidurio Rytų civilizacijoms nomadų įsiveržimo ir su
darė palankesnes galimybes gintis nuo priešiškų jėgų 
invazijos. Išskyrus paskirus nereikšmingus susidūrimus 
iš Nubijos pietuose ir Libijos šiaurėje Nilo upės deltoje 
reikšmingesnių karinių konfliktų su greta gyvenusiomis 
tautomis ilgai nebuvo.

Kai prieš 11 tūkstančių metų pasibaigė „mažasis le
dynmečio periodas“ ir ledynai pradėjo trauktis į šiaurę, 
Šiaurės Afrikos Sacharos ir Egipto civilizacinės erdvės 
regionas dar ilgai buvo vešlios augalijos ir gausios gy
vūnijos viešpatavimo pasaulis. Pirmiesiems čia atsikė
lusiems gyventojams ūkininkavimo sąlygos buvo labai 
palankios. Tačiau, šylant klimatui, milžiniškose Šiaurės 
Afrikos savanų teritorijose po truputį formavosi toly
džio didėjantys dykumų plotai, kurie vertė vietos gy
ventojus telktis prie geriamojo vandens išteklius turin
čių upių ir ežerų.

Naujausi archeologijos duomenys liudija, kad Sa
charos dykumos oazėse žmonės gyveno dar prieš 12 000 
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metų, o praslinkus dviem tūkstantmečiams, jie jau su
kūrė savitą civilizaciją. Pietvakarinėje šio regiono dalyje 
dabartinio Egipto teritorijoje, netoli sienos su Sudanu 
žmonės gyveno jau 8000 pr. m. e. Į Nilo slėnį pirmieji 
žmonės pradėjo keltis VI tūkstantmetyje pr. m. e., o dar 
po tūkstantmečio susiklosto pirmoji Nilo kultūra, kurios 
atstovai, tapę sėsliais žemdirbiais ir gyvulių augintojais, 
jau stato šalia šios upės pakrančių savo gyvenvietes. Jie 
augino įvairias sausrai atsparias grūdines kultūras, pir
miausia miežius ir pusiau laukinius vadinamuosius spel
tos kviečius, kuriuos vėliau pakeičia geresnės kokybės 
ilgai kultivuotais kviečiais iš Levanto regiono. Ilgainiui 
egiptiečiai pradeda auginti vynuogynus, kultivuoti fini
kus, svogūnus, česnakus, agurkus ir daugybę kitų mums 
šiandien gerai žinomų daržovių rūšių, jaukina įvairias 
gyvūnų (jaučius, asilus, avinus, ožkas, kiaules) ir paukš
čių rūšis, ir tai tampa svarbia raciono dalimi. Kiaulę 
egiptiečiai laiko nešvariu gyvūnu, prie kurio prisilietus 
reikėjo visam nusiprausti. Toks požiūris vėliau pereina 
į senovės hebrajų ir islamiškosios civilizacijos erdves.

Keičiantis klimatui, Nilo regiono gyventojai tolydžio 
praranda anksčiau palankiomis žemdirbystei buvusias 
teritorijas ir vis labiau glaudžiasi prie gaivinančių per 
vasaros karščius Nilo upės pakrančių. Siekdami išsau
goti sausėjančias žemes nuo virtimo nesvetinga dykuma, 
jau nuo IV tūkstantmečio pr. m. e. vietiniai gyventojai 
pradėjo statyti užtvankas ir kurti sudėtingesnes irigaci
nes sistemas. Iš pradžių daugelis ankstyvųjų intensyviai 
kultivuojamų žemdirbystės laukų radosi Nilo salose, ku
riose gausu sąnašų, o vėliau šios teritorijos plėtėsi užlie
jamose upės žemumose, kurių minkštos dirvos ir greta 
daugybė esančio vandens gerokai palengvindavo žemės 
apdirbimo sąlygas ir netgi per sausras, tiesiogiai iš Nilo 
semiantis vandenį, garantavo gerus derlius.

Lyginant su kitais AfroEurazijos civilizaciniais pa
sauliais, Nilo upės baseine iškilusios Senovės Egipto 
civilizacijos sklaidos procesas, panašiai kaip ir šumerų, 
buvo dinamiškesnis nei kitų Vakarų Azijos ir Šiaurės 
Afrikos civilizacijų. Tai akivaizdu analizuojant sparčius 
valstybinių struktūrų, religinių institucijų, įvairių kultū
ros ir meno tradicijų formavimosi procesus. Pagrindinis 
savitos egiptietiškos civilizacijos atsiradimo ir formavi
mosi veiksnys yra tarp Šiaurės Rytų Afrikos dykumų 
vingiuojantis Nilas, kurio vaga amžiams bėgant išlieka 
nepakitusi, o jo slėnį iš visų pusių supančios dykumos 
daro įtaką tūkstantmečiais besiformuojančių ūkininka
vimo ir kasdienio žmonių gyvenimo formų savitumui.

Nilo vaidmuo šioje specifinėje Afrikos geografinė
je erdvėje yra nepaprastai svarbus, neatsitiktinai visos 
susikūrusios Egipto valstybės sostinės – prie Nilo upės. 
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Kita vertus, nedaug nusižengiant tiesai, šią upę galima 
vadinti ilgiausia pasaulyje „gyvybės arterija“, su kuria 
savo ilgiu – priklausomai nuo to, kur fiksuosime jų iš
takas – gali konkuruoti tik Amazonė. Nilo aukštupiu 
dažniausiai vadinamos dvi didelės upės – Baltasis Nilas, 
kuris prasideda Rytų Afrikoje ties pusiauju, ir Žydrasis 
Nilas, kurio ištakos Etiopijoje. Šios dvi upės sugeria iš 
daugybės ežerų ir upių vandenis ir tampa vandeninga 
plačiai išsiskleidusia upe. Vėliau, pakliuvus į milžiniš
kų dykumų apsuptį, jos vandeningumas gerokai mažėja 
dėl intensyvaus garavimo ir gausybės žemdirbystės plė
tojimui sukurtų drėkinimo sistemų. Deltoje, prieš Nilui 
įtekant į Viduržemio jūrą, į rytus nuo Aleksandrijos jis 
skyla į dvi pagrindines atšakas ir didžiulį tinklą prota
kų ir ežerėlių.

Svarbus Nilo gyvybingumui ir sezoninių vandens 
srautų lygiui įtaką darantis veiksnys yra greta upės iš
sidėsčiusios Abisinijos kalnų grandinės, kurios surenka 
gausių tropinių liūčių iš Indijos vandenyno atnešamus 
vandens srautus. Todėl kasmet liepą–spalį Nilas išsilie
ja užtvindydamas didžiules teritorijas, o vandeniui nu
slūgus, lieka didžiulis derlingo dumblo sluoksnis. Tam, 
kad Nilas atliktų savo gaivinančią funkciją, pageidauti
nas jo maksimalus per potvynius vandens pakilimo iki 
50 m aukščio lygis. Tuomet upė ne tik gausiai maitina 
gyvybingais vandens srautais didžiulį irigacinių siste
mų tinklą, bet ir atneša gausybę intensyviai žemdirbys
tei reikalingo dumblo, kuris leidžia žemdirbiams nuimti 
neįtikėtinus derlius net tris kartus per metus.

Siekiant išplėsti žemdirbystės teritorijas, jau nuo 
žilos senovės Nilo slėniuose ir deltos atsišakojimuose 
nuolatos kuriamos, plečiamos, tobulinamos sudėtingos 
dambomis, vandens saugojimo baseinais ir kanalais išva
gotos irigacinės sistemos. Potvynių vaidmuo sėkmingam 
Egipto gyvenamosios erdvės funkcionavimui ir žmonių 
išgyvenimui yra toks svarbus, kad du mėnesius trun
kančių Nilo potvynių pradžia kartu yra gausių švenčių 
metas. Jau IV tūkstantmetyje pr. m. e., gerokai anksčiau 
prieš susidarant vieningai valstybei, Nilo upės pakran
tėse susiformuoja vieni seniausių iš mums žinomų išsi
vysčiusių su savita žemdirbystės ir gyvulininkystės baze 
visuomeniniai organizmai.

Ž V I L G S N I S  Į  S E N O V Ė S  E G I P T O 
C I V I L I Z A C I J O S  I S T O R I J Ą
Daug svarbių žinių apie Egipto civilizacijos istoriją per
teikia ne tik išlikę rašytiniai šaltiniai, bet ir senovės grai
kų autoriai, iš kurių neabejotinai svarbiausias yra 484–
425 m. pr. m. e. gyvenęs Herodotas. Kalbėdamas apie 
savo lankymąsi Egipte, jis prisipažįsta, kad keliavo į Tė
bus, Heliopolį, kitus šalies kultūros centrus, bendravo su 
šventikais ir kitų sluoksnių atstovais, domėjosi įvairiais 
Egipto istorijos aspektais. „Šventikai iš papirusų, – rašo 
jis savo garsiojoje Istorijoje, – perskaitė man vardus 330 
karalių, valdžiusių po Meno. Tokioje daugybėje žmonių 
kartų buvo 18 etiopų, viena moteris egiptietė, visi kiti – 
vyrai egiptiečiai.“1 Gyvi jo liudijimai yra labai svarbūs, 
nes daugelis tų dalykų, ypač architektūros paminklų, 
valstybės ir socialinių organizmų funkcionavimo, kultū
ros formų, kurias jis prieš 2500 m. regėjo savo akimis ir 

detaliai aprašė, šiandien negrįžtamai nuslinko į praeitį.
Tačiau grįžkime į šios civilizacijos ištakas, kai apie 

3100 m. pr. m. e. Egiptas tampa svarbiu pasaulinės ci
vilizacijos istorijos proceso lyderiu ir nuosekliai plėtoja 
savitas kultūros formas. Ilgoje ir sudėtingoje 30 dinastijų 
šalies kultūros istorijoje regime daug svaigių skrydžių ir 
nuosmukių tarpsnių. Pagal kiek supaprastintą tradicinę 
Senovės Egipto civilizacijos periodizacijos schemą  jos 
istoriją galima skirstyti į šiuos pagrindinius periodus: 
priešdinastinį (~3200 – ~3050 m. pr. m. e.), Ankstyvosios 
karalystės (~3050 m. pr. m. e. –2800 m. pr. m. e.), Senosios 
karalystės (2700–2181 m. pr. m. e), Viduriniosios karalystės 
(2025–1750 m. pr. m. e.), Naujosios karalystės (1580–1080 
m. pr. m. e.) ir Saiso laikotarpio (1085–712 m. pr. m. e.). 
Vėliau Egipte įsigali įvairių svetimšalių nubiečių, asirų ir 
babiloniečių dinastijos. 525 m. pr. m. e. nuoseklią Egipto 
kultūros raidą pristabdo persų achmenidų imperija, kuri 
valdo šalį iki 332 m. pr. m. e. Persų okupaciją nutraukia 
į Egiptą įžengusi Aleksandro Makedoniečio kariuomenė 
ir prasideda nauja helenistinė graikiškos Ptolemėjų di
nastijos valdymo epocha, kuri baigėsi, kai 31 m. pr. m. e. 
šalį ilgam pavergia romėnai ir paverčia savo imperijos 
provincija. Ir, galiausiai, po galingos arabų ekspansijos 
638 m. Egiptas įtraukiamas į arabiškąjį kalifatą ir ilgai
niui tampa neatsiejama islamiškos civilizacijos dalimi. 
Dėl daugybės minėtų istorinių kataklizmų, radikalių 
civilizacinių lūžių ryškėja negrįžtama tradicinių egiptie
tiškos kultūros formų transformacija ir jos genotipo pa
sikeitimas. Jis tiesiogiai siejasi su totaliniu egiptietiškos 
kultūros arabizavimu, kuris galutinai įtraukia Egiptą į 
arabų musulmoniškos kultūros erdvę.

Jau priešdinastiniu laikotarpiu, valdant dviem pir
mosioms mums iš rašytinių šaltinių žinomoms dinasti
joms, klojami tie būsimosios Egipto civilizacijos valdymo 
sistemos ir kultūros fondo pamatai, kurie išsiskleidžia 
Senojoje karalystėje, kuri dėl savo ekonominės ir poli
tinės galios vadinama „Aukso karalyste“. Šis tarpsnis 
apima 3−6 faraonų dinastijų valdymo laikotarpį, kai šalį 
valdo didingomis piramidėmis ir kitais darbais išgarsėję 
faraonai Džoseras, Snofru, Cheopsas, Chefrenas, Mikeri
nas, Sahurė ir kiti. Senosios karalystės įkūrėjo, trečiosios 
dinastijos pradininko Džosero ir jo palikuonių penkių 
šimtų metų trukmės valdymo metu iki faraono Pepio II 
mirties galutinai susiklosto centralizuoto valstybės val
dymo ir griežtos administracinės gyventojų kontrolės 
sistema. Pagrindinis šios civilizacijos centras yra sparčiai 
auganti sostinė Memfis, su kuriuo dėl politinės įtakos, 
susilpnėjus faraonų valdžiai, kartais konkuruoja šalies 
religinis centras Heliopolis. Visus pagrindinius valstybės 
reikalus tvarko faraono įgaliotas viziris ir jam pavaldi 
administracinė sistema. Jai paklūsta visos anksčiau sava
rankiškai gyvenusios vietinių vadų valdomos pirmykš
tės teritorinės bendruomenės, kurios performuojamos 
į griežtai centrinės faraono valdžios kontroliuojamas ir 
vietininkų valdomas provincijas.

Besiformuojančios Egipto civilizacijos kultūrinio 
kosmoso savitumui didelę įtaką daro senuosius genčių 
tikėjimus išstumiantis žemiškojo dievo – faraono kultas 
ir auganti žynių sluoksnio įtaka įvairiuose dvasinės kul
tūros, mokslo, socialinio gyvenimo srityse. Išradus hie
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roglifinį raštą, prasideda sistemingas gyventojų suraši
nėjimas, Nilo potvynių lygio stebėjimas ir fiksavimas, jų 
poveikio įvairioms ūkinėms veikloms pažinimas. Ryškė
ja pagrindiniai religijos, teisinės sistemos, ūkininkavimo 
ir žemės ūkio plėtojimo Nilo pakrantėse, kultūros, archi
tektūros ir meno stilių ypatumai, užgimsta grandiozinių 
šventyklų ir piramidžių statybos tradicija, kai statomos 
garsiausios piramidės Gizoje ir Sakaroje. Šalies galią ir 
jos ekonominę raidą skatina iš rūdos gaminami efektingi 
mūšių metu bronziniai ginklai ir žemės ūkiui reikalingi 
patvarūs metaliniai įrankiai. Išradus žiedžiamąjį ratą, 
išplinta įvairių keramikos gaminių ir namų apyvokai 
skirtų puodų gamyba. Prie Nilo pakrančių išplėtojus 
sudėtingas irigacijos sistemas, sparčiai auga žemės ūkio 
produktų gaminimas, plėtojasi amatai, vidaus ir užsienio 
prekyba, neretai su tolimomis šalimis.

Senosios karalystės saulėlydyje, ypač 6osios dinas
tijos valdymo metais, šalis pirmą kartą įžengia į gilėjan
čią ekonominę ir politinę krizę. Apie šį istorinį Egipto ci
vilizacijos raidos tarpsnį užsimena ir Herodotas: „Sako, 
kad iki karaliaus Rampsinito Egipte buvo gera tvarka, ir 
šalis klestėte klestėjo. Paskui valdė Cheopsas, kuris pra
dėjo kaip įmanydamas savavaliauti. Pirmiausia jis už
darė visas šventyklas ir uždraudė aukoti aukas, paskui 
įsakė visiems egiptiečiams dirbti tik jo labui. 10 metų 
truko, kol buvo nutiestas kelias, kuriuo vilko akmenis 
piramidės statybai. Piramidei pastatyti prireikė 20 metų. 
Visą tą laiką dirbo 100000 žmonių, keisdamiesi kas trys 
mėnesiai.“2 Iš tikrųjų Senojoje karalystėje suklesti gran

diozinių piramidžių statybos, o tai išsekina valstybės 
materialinius išteklius. Šios dėl neefektyvaus valstybės 
valdymo išryškėjusios pirmosios valstybingumo krizės 
metu išnyra ir vėliau periodiškai Egipto istorijoje regi
ma stiprėjanti šalies centralizacijos ir decentralizacijos 
tendencijų kova. Valstybės nuosmukį taip pat skatina 
užgriuvę gamtiniai kataklizmai: lietaus mažėjimas, ilgai 
užtrukusios sausros, potvynių lygių smukimas. Dėl visų 
šių negatyvių veiksnių ryškėja pirmasis iš daugelio vė
lesnei Egipto civilizacijai būdingų suirutės laikotarpis, 
kuriame, susilpnėjus centralizuotai valdžiai, skleidžiasi 
ekonominės ir kultūrinės dezintegracijos bei nuosmu
kio procesai.

Po suirutės Egipto civilizacija įžengė į naują savo 
raidos tarpsnį, kuris siejasi su Viduriniąja karalyste ir 
Antruoju tarpuvaldžiu, kai (2025–1750 m. pr. m. e.) šalies 
sostinė iš Memfio persikėlė į Tėbus ir prasidėjo naujas 
šalies pakilimo laikotarpis. Atkūrus ir patobulinus iri
gacinę sistemą, atgimė ekonominis gyvenimas, plėtojo
si vidaus ir užsienio prekyba. Po sėkmingų karo žygių 
egiptiečiai užgrobia Palestinos, Sirijos, Finikijos, Trakijos, 
Nubijos teritorijas iki antrojo Nilo slenksčio ir sukuria 
galingą „imperiją“, kuri, plėsdama savo įtaką Vidurže
mio jūros šiaurės rytų pakrantėje, susiduria su kitomis 
Artimųjų Rytų galiomis. Atsiradus daugiatautei imperi
jai, stiprėja įvairių rūmų grupuočių kova dėl valdžios, po 
perversmų keičiasi dinastijos, išklibinamas faraono, kaip 
dieviškos kilmės asmens, autoritetas, stiprėja separatiz
mo ir šalies politinės dezintegracijos procesai. Sudėtinga 
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vidaus ir išorės šalies padėtis skatina faraonus daugiau 
dėmesio skirti valstybės valdymo struktūrų reformoms 
ir profesionalios kariuomenės organizavimui. Vidaus 
konfliktų ir karų nualinta šalis XVIII a. pr. m. e. grimzta 
į naują krizės tarpsnį.

Pasinaudojusios Egipto galios susilpnėjimu, per Si
najaus pusiasalį į šalį įsiveržia karingos semitiškos no
madų hiksų gentys, jos užgrobia ir valdo didžiąją Nilo 
baseino dalį. Po hiksų į Egiptą atsikrausto ir artimi jų 
giminaičiai žydai, kurie tampa svarbiu šalies ekonominio 
gyvenimo veiksniu. Taip prasideda nauja apie 150 metų 
užtrukusi svetimšalių hiksų dinastijų sąlygiškai ramaus 
valdymo epocha. Šis Egipto civilizacijos raidos vektorių 
pasikeitimas ir ilgas svetimšalių viešpatavimas ne tik 
klibina šalies kultūros tradicijas, bet ir pirmą kartą šalies 
istorijoje plačiai atveria Egipto civilizaciją iš kitų didžių
jų Artimųjų ir Vidurio Rytų civilizacijų sklindančioms 
kultūrinėms įtakoms.  Gaivinantis tarpkultūrinių įtakų 
poveikis išlieka netgi iš šalies išvijus hiksus. Jų nutiesti 
prekybos ir kultūrinių ryšių keliai su Levantu, Mesopo
tamija, Anatolijos, Arabijos pusiasalio regionais niekur 
neišnyko, o per juos plintančios įtakos stipriai veikė 
vėlesnės Egipto kultūros, religinių kultų ir meno raidą.

Po Aukštutinio Egipto karaliaus Amozio I perga
lės prieš hiksus, jų sostinės Avario sugriovimo ir užka
riautojų išvijimo bei žydų pavertimo vergais prasideda 
naujas Egipto civilizacijos raidos laikotarpis, siejamas su 
Naujosios karalystės (1580–1080 m. pr. m. e.) gyvavimo 
epocha. Tai – naujas pakilimo metas, kai atgimusi vals
tybė su gerai bronziniais ginklais ir iš nomadų perimtais 
karo vežimais ginkluota egiptiečių kariuomenė plečia 
savo ekspansiją įvairiomis kryptimis. Žymiausias šio 
laikotarpio valdovai buvo Ramzis II ir Tutmozis III. Jie 
išplečia Egipto teritoriją iki Eufrato upės Mesopotamijo
je, o pietuose valstybės teritorijos siekia ketvirtąjį Nilo 
slenkstį. Užkariautų tautų mokamos didžiulės duoklės 
užpildo faraonų iždus, o po sėkmingų žygių pagrob
ti turtai ir gausybė atgabentų vergų sudaro galimybes 
milžiniškų šventyklų ansamblių (Hatšepsut, Karnako, 
Luksoro ir kt.) statybai. Tačiau ilgainiui atgimusią tvar
ką pradeda klibinti gilėjantys valdančio elito prieštara
vimai, aštrėjanti kova dėl valdžios, intrigos, sąmokslai, 
valdžios uzurpacijos.

Pragaištingų pasekmių Naujosios karalystės raidai 
turėjo XIV a. pr. m. e. faraono Amenchotepo IV (Echnato
no) religinė reforma, kai, kovodamas su išaugusia žynių 
sluoksnio galia, jis nuvainikuoja šimtmečiais garbintus 
senuosius egiptiečių dievus ir įveda vieno dievo – Ato
no (Saulės disko) kultą. Jo įkurta naujoji sostinė Acheta
tonas („Atono horizontas“), vėliau kilus tradicionalistų 
reakcijai, buvo sugriauta iki pamatų. Šios nesėkmingai 
pasibaigusios Echnatono religinės reformos ne tik su
kėlė ilgalaikį šalį valdančio elito susipriešinimą, vidaus 
karus, bet ir desakralizavo dieviškąja laikytą faraono 
besąlygiškos valdžios instituciją, išklibino nusistovėju
sią centralizuoto valstybės valdymo sistemą, paskatino 
daugybės separatistinių tendencijų suvešėjimą ir neilgai 
trukus panardino šalį į chaoso būseną. Tuo pasinaudoja 
savo ekspansiją plečiančios, šalies ūkio struktūrą nioko
jančios nomadų chabirių ir hetitų gentys.

Tačiau po šio su nomadų antplūdžiais išgarsėjusio 
gilios šalies politinės ir ekonominės krizės tarpsnio, įvai
rių perversmų grandinės XIV a. pr. m e. valdžią užgrobia 
karo vadas – Ramzis, kuris įkuria naują dvylikos šalį val
dančių valdovų dinastiją. Ją išgarsino talentingas karve
dys ir diplomatas Ramzis II, kuris sustabdo galingos he
titų imperijos ekspansiją ir pasidalija su ja įtakos sritimis 
strategiškai svarbią Artimuosiuose Rytuose Sirijos terito
riją, per kurią ėjo svarbūs tarptautinės prekybos keliai.

Tačiau šlovingos Ramzių dinastijos valdymo epo
cha netikėtai baigiasi po eilinio valstybinio perversmo, 
kai paskutinįjį šios dinastijos valdovą žynys Herichoras 
nušalina nuo valdžios ir pats pasiskelbia faraonu. Nuo 
XXI dinastijos pradžios (apie 1085 m. pr. m. e.) prasi
deda naujas krizės tarpsnis, kai į vakarus nuo Nilo del
tos gyvenę lybių karvedžiai užgrobia faraono sostą ir 
įkuria savo dinastiją. Jiems valdant, karaliams oficialiai 
suteikiamas aukščiausias valdovo titulas „Per Aa“ – 
„Didelis namas“ (gr. φαραώ), kuris nuo šiol tampa ge
rai žinomu Egipto valdovų titulu. Po svetimšalių lybių 
šalį valdo ir kita svetimšalių – etiopų dinastija, kurios 
atstovai toliau gramzdina šalį į nuosmukio ir politinės 
dezintegracijos būseną.

Tuo pasinaudoja savo imperinės ekspansijos apo
gėjuje esantys asirai, kurie po nuožmių kovų užgrobia 
didelę šalies dalį, tačiau netrukus juos keičia savo galią 
atgavę babiloniečiai. Šie karai labai sekina šalies ekono
minius išteklius ir sugebėjimą priešintis galingoms va
karinės Azijos dalies imperijoms. Todėl nenuostabu, kad 
525 m. pr. m. e. persų valdovas Kambizas, su gausiomis 
pajėgomis sutriuškinęs egiptiečių kariuomenę, paverčia 
Egiptą viena iš milžiniškos persų imperijos satrapijų, ku
rią persai valdo iki 332 m. pr. m. e. Du šimtmečius užtru
kęs persų viešpatavimo laikotarpis atgaivina anksčiau 
gyvavusius ekonominius ir kultūrinius ryšius su kitais 
Artimųjų Rytų civilizaciniais pasauliais.  Po daugybės 
egiptiečių aršių sukilimų, susilpninusių persų kariuome
nę, 332 m. pr. m. e. Egiptą lengvai užkariauja Aleksan
dras Makedonietis ir prasideda nauja helenizmo epocha. 
Po jo mirties Egiptą valdo Aleksandro Makedoniečio su
vestinio brolio karvedžio Ptolemėjaus įkurta vadinamoji 
Ptolemėjų dinastija. Galutinai Egipto civilizacija žlunga, 
kai ją 30 m. pr. m. e. nukariauja Roma, kuri šalį valdo iki 
638 m., kai prasideda galinga arabų ekspansija, brėžianti 
galutinį rėžį Senovės Egipto civilizacijos istorijoje.

R E L I G I J O S  I R  M I T O L O G I J O S 
PA S AU L I S
Egiptiečių tradicinėje kultūroje ir kasdieniame gyveni
me religijai tenka svarbus vaidmuo, nes ji aprėpia visas 
šalies kasdienio socialinio gyvenimo sritis. Tai sąlygoja 
atsiradimą įtakingo žynių sluoksnio, kurio atstovai ne
retai manipuliuoja mažamečiais ar menkiau valingais 
faraonais. Ši kova dėl įtakos valstybės politiniame gyve
nime, intrigos dėl paveldimumo vyksta nuolatos, todėl 
ambicingesni faraonai neretai įvairiomis priemonėmis 
siekia apriboti gausaus žynių sluoksnio įtaką valstybės 
politiniame gyvenime. „Egiptiečiai, – rašo Herodotas, – 
iš visų žmonių dievobaimingiausi, ir jų papročiai yra ši
tokie: geria iš bronzinių taurių ir jas plauna kasdien, ne 
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taip, kad vienas taures plautų, kitas – ne, bet visas alei 
vienos. Drabužius dėvi lininius, visados švariai išskalb
tus; tuo jie ypač rūpinasi. Ir gėdingąsias kūno dalis api
pjausto švaros sumetimais, labiau norėdami būti švarūs, 
o ne gražūs.“3 Iš tikrųjų šventikai Egipte, kitaip nei kitose 
gretimose tautose, skutosi galvas ir panašiai kaip šintoiz
mo adeptai Japonijoje išpažino ypatingą švaros kultą.

Kaip ir Mesopotamijoje, egiptiečių religija – poli
teistinė. Senovės egiptiečių dievų panteone yra apie du 
tūkstančius įvairių dievų. Ši įvairovė yra paaiškinama 
anksčiau minėtais valstybės formavimosi ypatumais iš 
per 40 skirtingų sepatų, kiekvienas iš kurių turi savus 
dievų rinkinius. Jie vėliau niekur neišnyksta, o žinių 
sluoksnio paverčiami sudėtingos teologinės sistemos ir 
dievų hierarchijos dalimi. Čia kiekvienas konkretus die
vas turi savo kompetencijos sritį ir yra atsakingas už ją. 
Kiekvieno konkretaus sepato dievų rinkinį dažniausiai 
sudaro po 9 svarbiausius dievus, kurių trejetas sudarė 
vyraujančią šventąją Trejybę, kurios pėdsakų vėliau re
gime ir krikščionybės religijoje. Dievai Senovės Egipto 
ikonografijoje yra vaizduojami zoomorfinio pavidalo, 
t. y. su žmogaus galva ir gyvūno kūnu arba atvirkščiai.

Nuo Senosios karalystės laikų įsigali tradicija, kad 
pagrindiniu dievų panteono valdovu tampa aukščiau
sias dievas to miesto ar provincijos, iš kurio yra kilu
si valdovo šeima. Todėl iš Senosios karalystės sostinės 
Memfio miesto kilusių valdovų valstybės dievu buvo 
Saulės dievas Ra. Kai šalį pradeda valdyti nauja Tėbų 
dinastija, šio regiono aukščiausio dievo Amono kultas 
susilieja į vieną su anksčiau viešpatavusiu Ra. Taip atsi
randa naujas sinkretiškas Amono Ra kultas.

Viduriniosios karalystės epochoje suklesti egiptiečių 
mitologijoje populiaraus iš Nilo deltoje buvusio Džedu 
miesto kilęs derlingumo dievo Ozyrio (eg. User) kultas. 
Ozyris yra pirmagimis dievų Gebaro (Gebo) ir Nut sū
nus, dar gimstant paskelbtas „Visų viešpačiu“. Tai – po
mirtinio pasaulio ir derlingumo dievas, pirmasis visos 
žmonijos karalius. Pagrindiniu Ozyrio kulto centru tapo 
miestas Abidosas. Jis Egipto  mitologijoje atlieka įvairias 
šios civilizacijos esmę ir gyvybingumą simbolizuojančias 
funkcijas, susijusias su metų laikų kaita, augalijos pasau
lio ir derlingumo sklaida. Tai – dievas, kuriam mirus, 
prasideda „sausros“ sezonas, o vėl prisikėlus – gamtos 
atgimimas.

Iš pradžių Ozyris buvo Džedu miesto (Nilo deltoje) 
vietinis derlingumo dievas, o nuo Senosios karalystės 
laikų (apie 2700–2181 m. pr. m. e.) iki pat I tūkstantme
čio vidurio pradėtas garbinti visoje šalies teritorijoje ir 
daugelyje kitų Artimųjų Rytų kraštų. Vėliau jis didžiulį 
populiarumą įgavo graikų ir romėnų civilizacijų klestėji
mo laikais, kai nemirtingumo troškimas ir mirštančių bei 
prisikeliančių dievų kulto paplitimas gilėjančios Antikos 
civilizacijos krizės sąlygomis įgauna didžiulius mastus. 
Egiptietiškos dailės ikonografijoje Ozyris dažniausiai 
vaizduojamas kaip karališkoji mumija žaliu veidu, lai
kanti valdžios simbolius.

Tačiau grįžkime į Naujosios karalystės laikus, kai 
po daugybės civilizacinių virsmų Egipto politinėse val
džios struktūrose vėl įsigali po faraonų pergalingų žygių 
į Artimuosius Rytus nuo aukojimų pralobę Amono kulto 

žyniai. Neatsitiktinai vienas lemtingų Egipto civilizacijos 
lūžių, palikęs gilų rėžį vėlesnėje Egipto civilizacijos isto
rijoje, tiesiogiai siejasi su garsiąją Echnatono („nuolan
kus Atonui“; Amenchotepas IV) religine reforma. XV a. 
bandydamas įtvirtinti Egipte vieno dievo Atono kultą, jis 
perkelia valstybės sostinę iš Tėbų į naujai pastatytą mies
tą Achetatoną. Siekdamas apriboti sustiprėjusią žinių 
įtaką, šis faraonas imasi globoti Heliopolio žynius ir jų 
Saulės dievo Atono kultą. Naujasis kultas turėjęs be ka
rinės jėgos laikyti paklusnias užkariautas tautas. Tačiau 
Echnatono siekis save sudievinti statant savo asmenybės 
šlovinimui skirtas šventyklas sukelia galingą atsakomąją 
tradicionalistinę Amono kulto žynių reakciją bei faraono 
nušalinimą nuo valdžios svertų. Ši nesėkme pasibaigusi 
religinė reforma panardina šalį į ilgai užsitęsusią politinę 
suirutę, lydimą daugybės dramatiškų socialinių ir kultū
rinių sukrėtimų bangų.

Ilgainiui, nepaisant minėtos stulbinančios Egipto 
dievų įvairovės, susiklosto savita dievų panteono hie
rarchija, kurioje kiekvienas dievas yra atsakingas už 
konkrečią egiptiečių kasdienio gyvenimo sritį. Šios hie
rarchijos viršūnėje yra aukščiausias egiptiečių dievas – 
saulės dievas Amonas Ra. Prie jo dažniausiai gretinami 
kiti pagrindiniai panteono dievai. Mirusiųjų karalystę 
globoja dievas Anubis, dangaus, tvarkos, medžioklės 
dievas yra Horas. Ozyris atlieka pirmojo žmonijos ka
raliaus funkcijas ir kartu yra nuolatos pasikartojančio 
gamtos atgimimo dievas. Greta jo yra Izidė (eg. Aset), 
kuri egiptiečių mitologijoje yra gyvybės, vaisingumo, 
motinystės ir sveikatos deivė. Setas – karo, tamsos, dy
kumos, šalčio ir chaoso dievas, Hator – dangaus, links
mybių menų ir meilės deivė, ir kiti.

Deivė motina Izidė su Horu ant rankų neretai yra 
vaizduojama panašiai kaip krikščioniškoje ikonografijo
je Marija su Kristumi. Egiptiečių dievų panteono savitu
mas išryškėja gausiai šventyklų eksterjeruose ir interje
ruose aptinkamuose ikonografiniuose vaizdiniuose. Jie 
vaizduojami zoomorfinio pavidalo, t. y. kaip sinkretiškos 
mitinės būtybės su žmogaus kūnu ir gyvūno galva. Su 
senaisiais archajiniais toteminiais atskirų genčių globėjų 
vaizdiniais siejasi ir kitas egiptiečių religijos bruožas –
ypatingas atskirų gyvūnų – jaučių, kačių, gyvačių, kro
kodilų ir pan. – garbinimas.

Egiptiečių religijai, lyginant su kitų civilizacinių pa
saulių religinėmis sistemomis, būdingas išskirtinis dė
mesys pomirtiniam žmogaus gyvenimui. Jie buvo giliai 
įsitikinę, jog, žmogui mirus, siela sugrįžta į kūną, todėl 
kruopščiai žmonių ir mylimų gyvūnų kūnus balzamavo, 
norėdami juos apsaugoti nuo irimo, pasitelkdami specia
lias konservuojančias ir aromatizuojančias medžiagas. 
Mumijas dažniausiai laidodavo su sėkmę nešančiais 
amuletais ir garsiąja Mirusiųjų knyga, kuri buvo rašoma 
ant papiruso ritinėlių, prisodrinant ją įvairių užkeikimų 
ir ritualinių himnų dievams.

H I E R O G L I F I N I O  R A Š T O  VA I D M U O
Išskirtinės svarbos Egipto civilizacijos iškilimo ir klestėji
mo veiksnys yra sparti rašto sistemos plėtotė, kuri buvo 
nulemta egiptiečių praktiškumo ir kasdienio gyvenimo 
poreikių specifinėje Nilo pakrančių erdvėje, kurioje raš
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tas atlieka daugybę skirtingų socialinio, ekonominio, 
mokslinio, meninio gyvenimo funkcijų ir tapo svarbia 
integruojančios civilizacinę erdvę kultūros sistemos da
limi. Archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad čia gyvenę 
dar pirmykščiai žmonės, o vėliau ir besiskverbiančios 
prie Nilo pakrančių gentys jau naudojosi piktogramo
mis – piešinių raštu, tačiau tuoj po valstybės suvienijimo 
pirmosios dinastijos valdymo laikais egiptiečiai jau turi 
išplėtotą hieroglifų rašto sistemą.

Garsus prancūzų orientalistas ir egiptologijos pra
dininkas, „egiptologijos tėvu“ vadinamas Jeanas
François Champollionas (1790–1832), pirmasis 1822 m. 
iššifravęs Egipto hieroglifus, nustato pagrindinius hie
roglifų rašto sistemos raidos tarpsnius ir parašo didžiu
lio mokslinės visuomenės dėmesio susilaukusią pirmąją 
egiptiečių gramatiką bei žodyną. Jo įsitikinimu, egiptie
čių raštas pereina tris kokybiškai skirtingas evoliucijos 
fazes, kuriose vis labiau ryškėja nuoseklus perėjimas 
nuo realistinių vaizdinių perteikimo prie formalizuotos 
abstrakčių rašto ženklų sistemos. Vėlesni rašto tyrinė
jimai patvirtina šias hipotezes. Iš tikrųjų seniausiose 
savo istorijos epochose egiptiečiai vartoja tokius hiero
glifus, t. y. ženklus, kurie realistiškai perteikia vaizduo
jamas gyvas būtybes, daiktus, procesus. Vėliau ženklai 
buvo supaprastinami, paliekant tik būtiniausius vaiz
duojamų daiktų kontūrus. Šią – hieratinę (šventąją, sak
ralinę) – rašto sistemą ilgus šimtmečius vartoja į ezo
teriškumą linkstantys Egipto žyniai. Galiausiai iš jos 
išsirutulioja dar funkcionalesnis – demotinis (liaudies) 
raštas – kursyvas, beveik visiškai formalizuotai paver
čiantis ankstesnius simbolinius vaizdinius lengvai para
šomais brūkšneliais, lankeliais ir ratukais. Rašto sklaidai 
Egipto civilizacinėje erdvėje yra paranki medžiaga, ant 
kurios rašoma, ir papirusų gamybos technologijų išra
dimas bei tobulinimas. Papirusas gaminamas iš gausiai 
Nilo pakrantėse augančių meldų. Jų gamybos technolo
gijų tobulėjimas suteikia egiptiečiams galimybę nebran
giai išplėsti bet kokio ilgio papiruso „knygų“ bei ritinių 
gamybą, o tai turi didžiulį poveikį sparčiai egiptiečių 
kultūros plėtotei. Tačiau egiptiečiai, siekdami įtvirtinti 
savo amžinybės siekio idealus, rašo ne tik ant papiruso, 
svarbesnius užrašus kala ant akmens, kurių aptinkame 
daugybę didžiųjų šventyklų aplinkoje.

Dar iš 6os dinastijos valdymo laikų faraonų laido
jimo piramidžių salėse Sakaroje išlieka egiptietiškos ci
vilizacijos istorijos atkūrimui svarbių piramidėse iškaltų 
tekstų, sienų tapybos pavyzdžių ir papirusų rinkinių, 
kurie pateikia žinių apie šalies valdovus, jų žygius, reli
giją, dievų kultus, papročius, įvairių socialinių sluoksnių 
gyvenimo būdą, ekonominius santykius. Kapų sienose 
išlikę biografiniai valdovų gyvenimą ir jų karo žygius 
šlovinantys įrašai teikia mokslininkams informacijos 
apie svarbiausius istorinius įvykius, egiptiečių santy
kius su gretimomis tautomis, karines kampanijas, pre
kybos ekspedicijas į įvairias kaimynines ir tolimas šalis. 
Raštingi žyniai amžiais kruopščiai fiksuoja svarbiausius 
istorinius, religinius, socialinio gyvenimo įvykius, todėl 
šiandien galime daugmaž tiksliai atkurti Egipto valsty
bės istoriją, beveik visų svarbiausių šalį valdžiusių di
nastijų ir daugybės šalies valdovų valdymo laikus bei 

konkrečių istorinių epochų pagrindinius ekonomikos, 
prekybos, dvasinės ir materialinės kultūros bruožus.

VA L S T Y B Ė ,  S O C I A L I N Ė  S T R U K T Ū R A 
I R  Ū K I N I N K AV I M O  F O R M O S
Pirmosios nedidelės valstybės Egipte formavosi gentiniu 
pagrindu įvairiuose Nilo pakrančių vietovėse, kai prie 
pirmųjų miestų pradėjo šlietis gretimų kaimų gyventojai 
ir iš šių darinių atsirado pirmieji dėl įtakos kovojantys 
valstybiniai dariniai vadinami sepatais (eg. spt) arba no-
mais (gr. νομός).

Iš pradžių IV tūkstantmetyje pr. m. e. jų buvo per 
keturios dešimtys, tačiau ilgainiui vis labiau ryškėja jų 
ūkinės veiklos koordinavimo ir glaudesnio sąveikavimo 
būtinybė sprendžiant bendras potvynių pasekmių regu
liavimo, irigacijos ir kitas kasdienio žmonių gyvenimo 
problemas. Apie priešdinastinį šių skirtingų sociokul
tūrinių sepatų formavimosi laikotarpį (~3200 – ~3050 m. 
pr. m. e.) archeologai pateikia nedaug patikimų žinių, 
tačiau akivaizdu, kad jame vyrauja Nilo paupių sėslių 
žemdirbių kultūros. Šis smulkių valstybinių darinių kon
solidacijos procesas objektyviai yra skatinamas didžiulių 
apsauginių nuo potvynių pylimų statybos ir koordinuo
to irigacijos sistemų atnaujinimo būtinybės.

Nedidelių autonomiškų valstybinių organizmų 
konsolidacija ir jungimasis į didesnius darinius ryškėja 
antroje IV tūkstantmečio m. pr. m. e. pusėje, kai Nilo pa
krantėse atsiranda du dideli valstybių junginiai – Aukš
tutinio Egipto (į pietus nuo Nilo deltos) ir Žemutinio 
Egipto (Nilo deltoje). Apie 3100 m. pr. m. e. legendinis 
Aukštutinio Egipto valdovas Menas užkariauja Žemu
tinį Egiptą ir tampa pirmuoju suvienytos valstybės su 
sostine Memfiu (Men Nefer – „Harmoningas grožis“) 
kūrėju. Vadinasi, Meno pastangomis didžioji Nilo ba
seino dalis pirmą kartą apjungiama į vieningą valsty
binę sistemą, kurios atsiradimas su stipriomis centra
lizuotomis politinės valdžios struktūromis paskatino 
spartų Egipto ekonominės ir kultūrinės galios augimą 
ir šalies materialinių išteklių telkimą. Valstybės suvieni
jimo sąlygomis sepatai sudaro įvairius administracinius 
istoriniusgeografinius darinius su vienu miestu centre. 
Šie regioniniai centrai, priklausomai nuo faraonų ga
lios, kaip rodo visa vėlesnė Egipto civilizacijos istorija, 
jautėsi daugiau ar mažiau autonomiškais sociokultūri
niais organizmais.

Jau Egipto vieningos valstybės ištakose Senosios 
karalystės gyvavimo metu, sprendžiant sudėtingas dau
gybės žmonių darbo reikalaujančias dambų statybos 
ir irigacinių sistemų kūrimo ir kasmetinio atnaujinimo 
problemas, sukuriama tobula tų laikų sąlygomis griež
tai centralizuotos valdžios sistema. Jos pagrindas – stipri 
autoritarinė ir absoliuti valdovo valdžia, kuri pasižymi 
kontrolės griežtumu ir bausmės už padarytus nusižen
gimus neišvengiamumu. Valdžios hierarchijos viršūnėje 
esantis faraonas čia yra laikomas ne žmogiška būtybe, o 
kito – dangiškojo – pasaulio atstovu, Dievu, aukščiausio 
dievų hierarchijoje Amono Ra sūnumi, kuris vienu metu 
atlieka pasaulietinio ir religinio šalies valdovo funkcijas. 
Šalis suskirstyta į provincijas – sepatus arba nomus, val
domus vietinės reikšmės valdovų. Ilgainiui skleidžiantis 
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socialinei diferenciacijai, visuomenė skyla į skirtingus 
socialinius sluoksnius: privilegijuotąjį sudaro karaliusfa
raonas (gyvasis dievas), viziriai, žyniai, kilmingieji, ka
riuomenės elitas, aukšto rango valdininkai, raštininkai; 
neprivilegijuotąjį – gydytojai, amatininkai, pirkliai, žem
dirbiai bei neturintys jokių teisių vergai. 

Besąlygiška faraono valdžia remiasi milžinišku ge
rai struktūruotu administraciniu aparatu, kuris opera
tyviai atlieka visus valstybiniam organizmui būtinus 
kasdienius ir ilgalaikius strateginius šalies gerovės ir 
galios įtvirtinimo uždavinius. Vadovavimas pagrindi
niam šalies valdžios ramsčiui kariuomenei ir religinės 
funkcijos atlikimas, nepaisant didžiulės žinių sluoksnio 
įtakos valstybės gyvenime, yra tik faraono išskirtinės 
kompetencijos sritys. Viso pagalbinio valstybės valdy
mo aparato viršūnėje buvo vyriausias faraonų valstybės 
tarnautojas viziris, kuris skiria aukšto rango įgaliotinius, 
inspektorius, raštininkus.

Jie vizituoja vietinius valdytojus, domisi, kaip renka
mi mokesčiai, apžiūri žemę, irigacinius įrengimus, ins
pektuoja kariuomenės įgulas, tikrina skunduose gautus 
pranešimus, aiškinasi, kaip vietinė valdžia tvarkosi su 
jai priskirtais uždaviniais. Grįžę į sostinę, inspektoriai 
pateikia viziriui detalias ataskaitas apie provincijų reika
lus. Valdžia čia pasižymi kontrolės griežtumu ir išskirti
niu dėmesiu materialinių išteklių, ypač gaunamų derlių, 
amatininkų dirbinių detaliai apskaitai. Visi šios srities 
nusižengimai yra griežtai baudžiami. Tiesą sakant, Egip
te jau nuo žilos senovės gyvuoja kasmet kultivuojama 
kruopštaus kadrų atrinkimo ir klasifikacijos sistema. 
Ji prasideda nuo kvalifikuotų valdininkų peržiūrėjimo 
visų vaikų, pasiekusių darbingą amžių. Stiprieji atren
kami į karo tarnybą, o guvaus proto – į žinių ar admi
nistratorių prieglobstį. Šis išplėtotas, gerai sustyguotas 
ir nuolatos funkcionuojantis administracinis aparatas 
padeda Egipto civilizacijos erdvėje tūkstantmečiais pa
laikyti tvarką, kontroliuoti darbo jėgą, organizuoti gran
diozinių apimčių viešuosius darbus, statyti milžiniškas 
piramides, šventyklas, skulptūros kūrinius.

Jau 5os dinastijos faraonas Sahurė, kuris valdo 
2487–2475 m. pr. m. e., išsiunčia pavaldžius finikiečių 
jūreivių laivus į įvairius Viduržemio jūros regionus, 
pirmiausią – į Levantą, o iš Raudonosios jūros uostų – į 
tolimas Afrikos pakrantes prieskonių, dramblio kaulo, 
aukso ir smilkalų. Į Sinajaus pusiasalį Egipto valdovai 
periodiškai siunčia metalo rūdų ir turkio kasinėjimų eks
pedicijos. Egipto civilizacijos pakilimo metu prekybiniai 
ryšiai su kaimyninėmis šalimis, dažniausiai su Vakarų 
Azijos, aprūpina šalį įvairių Afrikos, Arabijos pusiasa
lio, Artimųjų ir Vidurio Rytų kraštų tauriaisiais (auksu, 
sidabru) ir metalurgijai būtinais metalais (variu), trūks
tama kokybiška Libano kedrų mediena, gyvulių bando
mis, dramblio kaulu, prieskoniais ir įvairiais amatininkų 
dirbiniais.

Tiesą sakant, pagrindinis Egipto gerovės šaltinis yra 
ne vidaus ir užsienio prekyba, karo grobis ar aukso bei 
kitų tauriųjų metalų ar brangakmenių kasyklos, o gerai 
prižiūrima, kontroliuojamos darbo jėgos savalaikiškai 
apdirbama turtinga derliais žemė ir iš jos gaunami mil
žiniški įvairių maisto medžiagų ištekliai. Jie yra pagrin

dinis faraono turtų kaupimo, visuomeninės gerovės ir 
šalies ekonominės galios veiksnys. Derliaus perviršis 
leidžia valdovams ne tik sėkmingai kaupti turtus, bet ir 
aktyviai prekiauti su kitais civilizaciniais pasauliais per 
Egipto kontroliuojamus Levanto regiono jūrinės preky
bos centrus. Pagrindiniais Egipto prekybiniais tarpinin
kais iš pradžių tradiciškai yra jiems tarnaujantys fini
kiečių ir sirų jūrininkai, o vėliau aktyvesni šioje srityje 
tampa graikai. Prekybinės ekspedicijos pargabena me
dienos, metalo rūdų, kitų žaliavų, prieskonių iš Sirijos, 
Palestinos, Kretos, Kipro, Mesopotamijos, Arabijos, Afri
kos rytinių pakrančių ir kitų regionų.

Visa griežtai centralizuota valstybės valdymo sis
tema remiasi gera galingos kariuomenės organizacijos 
struktūra, kurioje aiškiai paskirstomi visi pagrindiniai 
uždaviniai, hierarchiniai santykiai ir funkcijos. Jau nuo 
centralizuotos valstybės atsiradimo laikų įsigali griežti 
karinės prievolės įstatymai. Pagal juos visi jauni pajėgūs 
nešioti ginklą egiptiečiai vyrai privalo gauti karinį paren
gimą ir tam tikrą laiką tarnauti valstybės kariuomenėje. 
Bijant šalies decentralizacijos, atskiri, netgi gausiai apgy
vendinti ir strategiškai svarbioje vietoje esantys sepatai 
(nomai) savo ginkluotųjų pajėgų neturi. Racionalūs egip
tiečiai, periodiškai darydami šalies gyventojų apskaitą 
ilgainiui prieina prie išvados, kad šalies sienoms ginti ir 
grobiamiesiems žygiams į kitus kraštus išmintingiausia 
yra laikyti gerai parengtą ir apginkluotą profesionalią 
kariuomenę, į kurią šaukiama apie 1% šalies gyventojų 
vyrų. Iš pradžių visą kariuomenę sudaro pagal nustaty
tas kvotas sepatams renkami vietiniai gyventojai egiptie
čiai, o vėliau, plėtojantis grobiamiesiems žygiams ir stin
gant karo jėgos, tarp valstybės apginkluotų pėstininkų 
atsiranda svetimšalių samdinių.

Pagrindinę smogiamąją kariuomenės jėgą po hiksų 
įsiveržimų sudaro nomadų išrasti ir efektingi pusdyku
mių mūšių sąlygomis kovos vežimai, kurių vadeliojimas 
yra išimtinai karinės aristokratijos sritis. Šią kariuome
nės rūšį egiptiečiai perima iš nesenų šalies užkariautojų 
hiksų. Gausybe karo žygių Egipto civilizacijos istorijo
je išsiskiria naujosios karalystės faraonas Tutmozis III, 
kuris valdo nuo 1479 iki 1425 m. pr. m. e. Jis, anot ra
šytinių šaltinių, surengia net 17 žygių į įvairius Rytų ir 
Vidurio Azijos regionus, netgi pasiekė šiaurinius Me
sopotamijos regionus. Tačiau savo politinės ir karinės 
galios apogėjų Egiptas pasiekia valdant jo proanūkiui 
Amenchotepui III. Šio išmintingo ir puikaus diploma
to viešpatavimo laikais Egiptas valdo rytinę Vidurže
mio jūros pakrantę (Finikija, Judėja) ir kartu su Asirija, 
Mitanija, Babilonu ir hetitų imperija, pasidalinę įtakos 
sferomis, kontroliuoja visą vakarinę Azijos dalį. Svar
bus minėto faraono karo grobis yra vergai, kurių rankų 
stinga žemdirbystės, irigacinių sistemų išsaugojimui, 
amatininkystės plėtotei ir milžiniškų darbo jėgos išteklių 
reikalaujantiems faraonų sumanytiems grandioziniams 
irigaciniams, šventyklų, piramidžių statiniams. Farao
no Amenchotepo III viešpatavimo laikotarpis kartu yra 
ne tik politinės valstybės galios klestėjimo, bet ir didaus 
Egipto kultūros bei meno pakilimo tarpsnis, kai jo įsa
kymu buvo įgyvendinami grandioziniai Karnako ir Mat 
šventyklos Luksore, Tebuose sumanymai.
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Egipto socialinė struktūra yra panaši į Mesopotami
jos regiono civilizacijų. Čia, vyraujant valstybinei žemės 
nuosavybei, gyvuoja sudėtinga, gerai organizuota jos 
priežiūros, administravimo ir derliaus apskaitos siste
ma. Greta pagrindinės valstybinės nuosavybės formos 
iš pradžių yra ir įvairių apsijungusių kaimų bendruo
menių žemių, kurias jų savininkai apdirba lygiagrečiai 
su valstybine. Vėliau bendruomeninė nuosavybės forma 
panaikinama. Dar Senosios karalystės epochoje darbin
giems gyventojams nustatomos reguliarios, griežtai kon
troliuojamos prievolės ne tik faraonui, bet ir šventykloms 
bei valdininkams išlaikyti. Žemę dirbantys valstiečiai 
pagal galiojančius įstatymus neturi teisės jos palikti, o 
didelę dalį derliaus bei pajamų privalo sumokėti kaip 
mokesčius valstybės iždui. Dėl to kas dveji metai suraši
nėjami gyventojai bei gyvuliai.

Valstybės gerovė ir gaunami derliai labai priklauso 
nuo kasmetinės irigacinių sistemų plėtros ir priežiūros. 
Statyboms valstiečiai buvo pasitelkiami tik po pagrindi
nių derliaus nuėmimo darbų. Kadangi kasmetiniai pot
vyniai tiesiog nušluodavo daugelį irigacinių įrenginių ir 
dambų, ypatingas dėmesys valstybės gyvenime tekdavo 
gerai organizuotų ir suderintų daugybės žmonių rankų 
darbo reikalaujančių visuomeninių darbų gerai koordi
nuotos sistemos organizavimui didžiulėse Nilo pakran
čių teritorijose. Savalaikis ir ritmingas viešųjų statybos 
darbų įgyvendinimas, darbininkų sutelkimas svarbių 
pasaulietinės ir sakralinės paskirties objektų statybai rei
kalavo geros organizacijos.

Domėjęsis Egipto valstybės valdymo sistema Hero
dotas rašo: „Girdėjau, kad tas karalius (Sesostris) egiptie
čiams padalijęs visą Egipto žemę: kiekvienam jis davęs 
po vienodo dydžio keturkampi sklypą. Iš tų sklypų jis 
gaudavęs ir pajamų, nes buvo įsakęs kasmet duoti jam 
duoklę. Jeigu išsiliejusi upė atplėšdavo dalį kurio nors 
sklypo, tai jo valdytojas, nuėjęs pas karalių, pranešda
vęs, kas atsitiko, tada karalius nusiųsdavęs savo žmo
nes apžiūrėti ir išmatuoti, kiek sumažėjo sklypas, kad 
mokestis būtų atitinkamai sumažintas. Aš manau, kad 
iš to atsirado žemės matavimo menas (geometrija), kurį 
vėliau perėmė helėnai.“4

Greta žemės ūkio įvairiuose šalies regionuose ir 
miestuose intensyviai plėtojasi amatai, ypač didelius 
mastus įgauna kokybiškų audinių gamyba. Amatinin
kų darbas buvo laikomas sudėtingesniu, reikalaujančiu 
profesionalumo ir savitų įgūdžių, todėl šioje srityje for
muojasi cechinės tradicijos perduodant amato subtilybes 
iš kartos į kartą. Rašytiniuose šaltiniuose vardijama per 
dvi dešimtis amatininkų profesijų: dailidės, siuvėjai, ke
pėjai, juvelyrai, aludariai, verpėjai, batsiuviai, puodžiai ir 
kt. Vergai visuomeniniame darbo pasidalinime atsiranda 
palyginti vėlai, po Naujosios karalystės užkariaujamųjų 
žygių ir dažniausiai dirba statybose, pagalbiniais darbi
ninkais amatininkų dirbtuvėse arba laukuose.

Faraono administracijos įgalioti inspektoriai ir raš
tininkai visus žemės ūkius, amatininkų dirbtuves, pa
grindinius juose atliekamus darbus kruopščiai fiksuoja, 
kontroliuoja, o derlių ar dirbinius paskirsto pagal aiškiai 
apibrėžtus normatyvinius reikalavimus. Visus pagrin
dinius žemės ūkio darbus Egipte dažniausiai atlieka 

vyrai, o moterys daugiausiai, pasak Herodoto, „turguje 
prekiauja, o vyrai sėdi namuose ir audžia. Kitos tautos 
ausdamos kiša ataudus aukštyn, o egiptiečiai – žemyn. 
Nešulius vyrai nešioja ant galvos, o moterys ant pečių... 
Vyrai vilki du drabužius, moterys – vieną.“5 Moterys 
taip pat užsiimdavo grūdų vėtymu, namų ūkio veikla ir 
vaikų priežiūra. Esant gausiam derliui ar dėl gamtinių 
sąlygų būtinybei greičiau jį nuimti, kai trūkdavo darbo 
rankų, neretai buvo pasitelkiami įvairūs valstybės tarny
boje esantys žmonės. Žemės ūkio darbuose egiptiečiai 
naudojosi palyginti paprastais įrankiais: arklu, kauptu
ku, kirtikliais ir pjautuvu su iš titnago skaldant išgauta 
aštria dalimi. Vėliau, plėtojantis metalų lydimo technolo
gijoms, šiuos įrankius keitė gaminiai iš vario ir bronzos.

Šalyje gyvavo daug iš žilos praeities atėjusių pir
mykštei visuomeninei organizacijai būdingų paprotinių 
šeimos ir nuosavybės formų, kurios tiesiogiai siejasi su 
archajinėmis poligamijos tradicijomis. Vyras, turintis pa
kankamai ekonominių išteklių, galėjo turėti kelias žmo
nas, o valdovai ir didžiūnai neretai laikydavo didelius 
haremus, kuriuose, kaip vėliau ir tiurkų sultonatuose, 
buvo auklėjami visi vaikai. Tačiau aukščiausią šeimy
ninės hierarchijos pakopą užėmė vyriausiosios valdovo 
žmonos vaikai, kuriems auklėti ir lavinti įvairiose srityse 
buvo teikiamas ypatingas dėmesys. Nuosavybę Egipte 
pagal per amžiais nusistovėjusias tradicijas iš motinos 
paveldėdavo duktė. Vedęs paveldėtoją vyras valdydavo 
nuosavybę tol, kol jo žmona būdavo gyva. Po jos mirties 
turtas atitekdavo dukteriai arba dukters vyrui.

Nefertitė



Faraono Tutanchamono pomirtinė kaukėDievas Ptachas

Amenchotepas III

Edwino Smitho papirusas (XVI a. pr. m. e.) – anatomijos ir gydymo aprašymasStiklinis indas (Naujosios karalystės laikotarpis)
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K U LT Ū R A ,  E T I K A  I R  M O K S L A S
Ilgai sąlygiškai izoliuotai nuo kitų civilizacijos avangar
de žengusių Vakarinės Azijos tautų gyvenę egiptiečiai 
laiko savo kultūrą daug pažangesne nei gretimų bar
bariškų tautų. Iš čia plaukia jų tekstuose aptinkamas 
atsainus žvilgsnis į kitas juos supusias tautas, kurias jie 
traktuoja kaip „barbarus“. Tačiau po galingos hiksų in
vazijos, sudrebinusios Egipto civilizacijos pamatus, ir di
delės šalies dalies užkariavimo požiūris keičiasi. Egiptas 
įtraukiamas į Artimųjų ir Vidurio Rytų tautų prekybinių 
ir tarpkultūrinių santykių sistemą. Kartu su geros koky
bės užsienietiškų prekių ir įvairių amatininkų dirbinių 
srautais, pasklidusiais Egipte, ir iš kitų civilizacinių pa
saulių plaukiančiomis įtakomis egiptiečiams būdingos 
savo kultūros išskirtinumo nuostatos susvyruoja.

Socialiniame Egipto gyvenime ir žmonių santykiuo
se ilgainiui įsivyrauja aiškiai apibrėžti etiniai principai, 
kurie įvardijami maat sąvoka, savo semantinėmis pras
mėmis artima universaliems pirmapradės tvarkos, die
viškų įstatymų ir socialinės harmonijos principams. Ši 
pamatinė senovės egiptiečių etikos kategorija lemia pa
grindinius egiptiečių kasdienio etinio ir dorovinio gyve
nimo principus, kuriuos detalizuoja ir savo mokymuo
se skleidžia žynių luomas. Ši socialinės etikos sistema 
apima ir harmoningus žmogaus santykius su gamta ir 
gyvūnais. Todėl žmonių santykiuose vertinamas primi
tyvių aistrų slopinimas, sąžiningumas, teisingumas vi
suose savo veiksmuose, nes žmogus savo gyvenime turi 
pirmiausia pasikliauti ne dievų malone, o savo atsakinga 
ir dorovinga veikla.

Egiptas yra viena tų didžiųjų civilizacijų, kurios 
padarė didžiulį įnašą į ankstyvąjį mokslo raidos etapą. 
Savita Nilo pakrančių gamtinė aplinka ir išgyvenimo 
priklausomumas nuo supančio pasaulio bei periodiškai 
pasikartojančių gamtos stichijų dėsningumų pažinimas 
sąlygoja išskirtinį Egipto civilizacijos kūrėjų dėmesį įvai
rioms mokslinio pažinimo sritims. Egiptiečiai – praktiški 
žmonės, kurie ne tik sudėtingomis gamtinėmis sąlygomis 
išgyvena, bet ir sukuria sau komfortiškesnį gyvenimą.

Daugelis tų mokslo laimėjimų, kurie lengva ranka 
priskiriami senovės graikams, iš tikrųjų gimsta senovės 
Egipte ir Šumere, o vėliau per jų laimėjimus perėmusių 
graikų ir romėnų kultūros sklaidą tampa Vakarų civili
zacijos savastimi. Egiptiečių mokslo laimėjimai tiesiogiai 
išplaukia iš praktinių šios civilizacijos kūrėjų poreikių. 
Mokslinės žinios čia tampa patikimu kovos būdu su Nilo 
baseino teritorijas veikiančiomis stichijomis.

Anksti suvokę mokslinio pažinimo galią, egiptiečiai 
jau Senosios karalystėje steigia įvairias dažniausiai žynių 
sluoksnio kontroliuojamas mokyklas, kuriose didikų, žy
nių ir valdininkų vaikai nuo penkerių mokosi net 10 ar 12 
metų. Vėliau į mokymo procesą įtraukiami vis platesnių 
socialinių sluoksnių vaikai. Mokytojo vadovaujami skir
tingų klasių mokiniai mokykloje praleidžia beveik visą 
dieną. Mokant jauniausiuosius, mokyme pagrindinis dė
mesys skiriamas rašymo įgūdžiams įtvirtinti. Mokiniai iš 
pradžių rašo ant molinių indų šukių, o vėliau – ant pa
piruso. Įtvirtinus rašto pagrindus, pereinama prie kitų 
mokslinio pažinimo sričių: matematikos, astronomijos, 
medicinos. Išsilavinusių žmonių skaičiaus augimas ša

lyje sudaro prielaidas efektyvesniam valstybės valdymo 
aparato funkcionavimui ir įvairių kultūros, mokslo ir 
meno sričių pakilimui.

Svarius egiptiečių laimėjimus astronomijos srityje 
paskatina grynai praktiniai ir religiniai veiksniai. Potvy
nių lygių matavimas ir po jų nusiaubtų sklypų atkūri
mas, derliaus apskaita reikalavo daugybės žinių astrono
mijos, matematikos, statybos ir kitose srityse. Stebėdami 
dangaus kūnų judėjimą, ritmingą žvaigždžių padėties, 
metų sezonų kaitą, egiptiečiai pastebėjo, kad kasmetinių 
Nilo potvynių pradžia sutampa su konkrečios žvaigž
dės – Sirijaus patekėjimu, o pabaiga susijusi su savita 
kitų dangaus kūnų judėjimo trajektorija.

Reguliarus pasikartojančių gamtos reiškinių fiksa
vimas, registravimas, jų siejimas su dangaus kūnų išsi
dėstymo pokyčiais suteikė galimybę žyniams gana tiks
liai nuspėti artimiausius įvykius, nusakyti jų daugmaž 
tikslią seką, vadinasi, ir numatyti, kada palankiausias 
metas sėti ir nuimti derlių. Šis žynių sumanumas, įvilk
tas į įspūdingus ritualų rūbus, yra didžiai vertinamas ir 
teikia jiems didžiulį autoritetą visuomenėje. Tačiau šios 
pranašystės, „stebuklingi antgamtiniai“ sugebėjimai iš 
esmės remiasi moksliniais pažinimo principais ir siste
mingu gamtos reiškinių stebėjimu.

Stebėdami dangų, egiptiečiai ilgainiui puikiai pažįs
ta daugybę dangaus skliaute pasirodančių dabartiniam 
mokslui žinomų žvaigždžių, žvaigždynų, planetų, moka 
apskaičiuoti jų koordinates. Ir galiausiai astronomijos 
laimėjimai persmelkė daugybę egiptiečių pasaulėžiūros, 
kosmologijos, mitologijos, religijos aspektų, jos pagrin
du buvo sukurta senoji religija, žemdirbystė, jūreivystė, 
orientacija dykumose, medicina.

Egiptiečių astronominių žinių pėdsakai akivaizdžiai 
regimi grandiozinių piramidžių statyboje – jos yra tiks
liai orientuotos pasaulio šalių ir žvaigždžių (žvaigždynų) 
atžvilgiu. Susieję Nilo potvynių pradžią su konkrečių 
žvaigždžių padėtimi ir remdamiesi savo astronomijos 
žiniomis, egiptiečiai nustatė, kad metus sudaro 365 die
nos. Jie vieni pirmųjų pasaulyje sudarė metų kalendo
rių, kuris stulbina savo tikslumu, nes paklaida tėra tik 
6 valandos.

Jų nuopelnus tikslaus kalendoriaus sudarymo ir 
kitose srityse pripažįsta Herodotas: „Egiptiečiai pirmie
ji nustato metus ir pagal metų laikus juos padalijo į 12 
mėnesių. Šį atradimą jie padaro stebėdami žvaigždes. 
Manau, kad jie yra išmintingesni už helėnus, nes helėnai 
kas treji metai įterpia mėnesį, o egiptiečiai, sudarę kiek
vieną mėnesį iš 30 dienų, prie šių dienų kasmet prideda 
po penkias dienas, todėl jų metų laikai sueina. Taip pat 
šventikai tvirtino, kad egiptiečiai pirmieji dvylikai dievų 
davė vardus, o helėnai juos perėmė, jie ir pirmieji pastatė 
dievams aukurus, statulas, šventyklas, iškalė akmenyse 
jų atvaizdus. Kad tai teisybė, daug kur pats įsitikinau.“6

Ne mažiau svarius egiptiečių laimėjimus regime 
matematikos srityje, kuri remiasi dešimtaine sistema. Jos 
raidą smarkiai paskatino būtinas po kasmetinių potvy
nių tikslus žemės sklypų išmatavimas ir greitas nuplautų 
sklypų konfigūracijų atkūrimas, renkant daugybę mo
kesčių ir periodiškai kas dveji metai surašinėjant ir kla
sifikuojant visus šalies gyventojus. Spręsdami šias pro
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blemas, egiptiečiai sistemingai pasitelkia savo apskaitose 
pagrindinius keturis matematikos veiksmus, moka ope
ruoti trupmenomis, apskaičiuoja rutulio paviršiaus plotą 
ir piramidės tūrį, netgi gana tiksliai savo matematinėse 
operacijose naudoja apytikslę π reikšmę. Geometrines ži
nias jie pasitelkia statydami didžiulius rūmų, šventyklų 
ansamblius ir piramides. Pavyzdžiui, Senosios karalys
tės epochoje stebina tobulas Cheopso piramidės orien
tavimas pasaulio šalių atžvilgiu: keturi jos šonai atsukti 
tiesiai į šiaurę, pietus, rytus ir vakarus.

Kita mokslinio pažinimo sritis, kurioje Egiptas žen
gia civilizacijos istorijoje tarp lyderių, yra medicina, ku
rioje pasiektas aukštas specializacijos lygis. Senos balza
mavimo ir mumifikavimo tradicijos padeda egiptiečiams 
puikiai pažinti anatominę žmogaus kūno sandarą ir turi 
didžiulį poveikį medicinos mokslo, įvairių medicininių 
preparatų raidai. Šimtmečiais Egipto gydytojai sukaupia 
didžiulę patirtį, savo praktikoje remiasi įvairiais meto
dais nuo vaistažolių iki rafinuotos chirurgijos bei kauko
lės trepanacijos. Gyvuoja ne tik šios srities specializuoto 
mokymo sistema, bet ir atskirų medicinos sričių laimė
jimus apibendrinantys įvairūs sąvadai, netgi vadovėliai, 
kuriuose yra detaliai aprašomos ligos, jų diagnozavimo 
ir gydymo būdai.

„Gydymo meną, – rašo Herodotas, – egiptiečiai yra 
suskirstę į sritis: kiekvienas gydytojas gydo tik vieną ligą. 
Todėl ten pilna gydytojų; vieni gydo akis, antri – galvą, 
treti – dantis, ketvirti – pilvą, dar kiti – įvairias neaiškias 
ligas.“7 Iš tikrųjų Egipte ligonius gydo skirtingo profesio
nalumo specialistai, tačiau elitiniuose sluoksniuose – ge
rai savo profesiją išmanantys žmonės, kurie žino vidinę 
žmogaus kūno sandarą, pagrindinių organų – širdies, ke
penų, skrandžio, kraujotakos sistemos – funkcionavimo 
ypatumus. Tiesa, neretai mįslingų ligų gydymas Egipte, 
kaip ir kituose senovės civilizaciniuose pasauliuose, yra 
siejamas su magija.

E S T E T I K A  I R  G R O Ž I O  S A M P R ATA
Egipto irigacinių sistemų kūrimas, jų priežiūra ir funk
cionavimas, lyginant su pietine Mesopotamijos dalimi, 
nereikalavo tokios žmogiškos jėgos išteklių koncentra
cijos ir darbo sąnaudų. Mažiau apkrautas ūkininkavimo 
darbų laikas buvo tarp derliaus nuėmimo pabaigos ir ga
lingų pavasarinių Nilo potvynių. Todėl Egipto gyvento
jai turėjo daug daugiau laiko ir galimybių estetinei savi
raiškai, įvairių vaizduojamosios dailės sričių, literatūros 
ir muzikos plėtotei, o greta Nilo pakrančių slūgsančios 
tvirtos statybinės medžiagos tiko grandiozinėms pirami
dėms, šventykloms, obeliskams, statuloms statyti.

Lyginant su kukliu šumerų vaizduojamosios dailės 
palikimu, iš kurio išliko palyginti nedaug apvaliosios 
skulptūros, bareljefų, gliptikos, tapybos, grafikos kūri
nių, Egipto civilizacijos palikimas, ypač įvairiose vaiz
duojamosios dailės srityse, stulbina savo gausa, subtiliu 
estetiškumu ir meninių formų bei istoriškai besikeičian
čių stilių įvairove.

Senovės Egipte vyravusios estetinės pažiūros glau
džiai susijusios su mitologija, religiniais ritualais, farao
nų ir mirusiųjų kultu. Žinių apie estetinių pažiūrų raidą 
teikia išlikę hieroglifų tekstai papirusuose, šventyklų, 

piramidžių, rūmų sienose. Egiptiečių, kaip ir kinų, hie
roglifų raštas kilo iš formalizuotų piešinių. Tokiam raštui 
būdingas hieroglifų ir vaizdinių ryšys išliko ir visoje vė
lesnėje šalies kultūroje, kur raštininko, piešėjo, tapytojo 
ir išminčiaus sąvokos labai siejosi ir neretai buvo tapati
namos. Raštininko profesija Egipte buvo labai gerbiama. 
Jie buvo vadinami „išminčiais, pačių dievų senaisiais 
įpėdiniais, pranašavusiais ateitį“8. Egipte, kaip ir Kini
joje, vyravo knyginės kultūros kultas. Knyga čia laikyta 
„reikalingesne už namą, vertesne nei rūmai puošniausi, 
nei šventyklų paminklai“9. Toks požiūris į parašytą žodį, 
knygą, raštininko profesiją, literatūrą, padėjo išsaugoti 
ateičiai daug svarbių Egipto kultūros puslapių. Kita ver
tus, Egipto civilizacijoje anksčiau nei Mesopotamijos re
gione susiformavo turtinga grožinės literatūros tradicija, 
kurioje regime didžiulę pasaulietinės ir religinės litera
tūros žanrų įvairovę: psalmes, himnus, skirtus dievams 
ir valdovams šlovinti, kelionių aprašymus, įvairias pa
sakėčias, dialogus, meilės eiles; daugelio šių literatūros 
formų analogų nėra Mesopotamijoje10.

Rašytiniai šaltiniai liudija, kad Egipte buvo rašomi 
specialūs teoriniai traktatai architektams, skulptoriams, 
tapytojams, tačiau jie neišliko iki mūsų dienų. Edfu šven
tyklos bibliotekos knygų sąraše mokslininkai aptiko vei
kalą Sieninės tapybos kūrimo nuorodos ir proporcijų kanonas. 
Daugelį neišlikusios Egipto estetikos principų galima 
atsekti be rašytinių šaltinių, tyrinėjant išlikusius archi
tektūros, skulptūros, tapybos ir kitų menų pavyzdžius.

Egiptiečiai ne tik sukūrė aukštą materialinę ir dvasi
nę kultūrą, rafinuotas literatūros, architektūros, skulptū
ros, tapybos, grafikos, keramikos formas, bet ir išplėtojo 
subtilų estetiškumo jausmą. Ankstyvosios estetinės jų 
pažiūros kupinos mitologinės simbolikos, kosmogoni
nių ir teologinių idėjų, esmingai paveikusių šioje šaly
je vyravusią grožio, harmonijos, didingumo sampratą. 
Egiptiečių grožio (nefer) sąvoka yra labai plati. Anksty
vuosiuose rašytiniuose tekstuose ji vartojama estetiniu, 
etiniu ir kitais aspektais. Ši sąvoka iškyla kalbant apie 
dievų, gamtos objektų, gyvūnų, augalų, žmonių grožį, 
dorus darbus.

Senosios karalystės tekstuose, apibūdinant dievų 
grožį, pirmą kartą pasaulio estetinės minties istorijoje 
formuojasi šviesos ir spindesio estetikos principai, kurie 
gimsta saulės dievui Ra iškilus egiptietiškoje dievų hie
rarchijoje. Egiptiečių ir vedų epochos indų mitus sieja tei
ginys, kad prieš pasaulio sukūrimą visur vyravo tamsoje 
paskendęs vandens chaosas. Harmonijos ir grožio kūri
mo pradžia pasaulyje susijusi su spinduliuojančio šviesą 
ir grožį dievo Ra ir rutuliško pasaulio gimimu. Iš čia kyla 
egiptiečiams būdingas rutulio kaip tobulos geometri nės 
figūros sureikšminimas.

Egipto žynių mokymuose, plėtojančiuose anks
tyvąsias kosmogonines idėjas, ryškėja filosofinio mąs
tymo užuomazgos, nes visa ko pradu jie skelbia mate
riją, kurioje išskiria pasaulį organizuojančias stichijas. 
Svarbiausiomis stichijomis skelbiami ugnis ir vanduo. 
Vandens reikšmės iškėlimas greta ugnies ir saulės Egip
to kos mogoniniuose mituose, ritualiniuose himnuose ir 
pasaulietinėje poezijoje tikriausiai atsiranda iš šios šalies 
gyventojų tiesioginės priklausomybės nuo Nilo vandens 
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lygio svyravimų, galingų potvynių ir atoslūgių bei ku
riančios gamtos grožį afrikietiškos saulės galios. Papiru
se Nilo pašlovinimas apie šią upę sakoma: „Visa širdimi tu 
trokšti kurti vien grožį.“11

Daugelyje egiptiečių tekstų aukščiausio grožio šalti
niu skelbiamas vyraujantis dievų panteone saulės dievas 
Ra, kurį vėliau faraono re formatoriaus Amenchotepo IV – 
Echnatono (XIV a. pr. m.  e.) viešpatavimo laikais pakeičia 
kitas saulės dievas – Atonas. Viename tekstų, šlovinančių 
pastarąjį dievą, sakoma: „Tu teiki gyvenimą širdims savo 
grožiu, kuris yra gyvenimas.“12 Grožis (nefer) egiptie čiams 
visada siejasi su šviesa, spindesiu. Toks grožio sąvokos as
pektas atsispindi ir dievo Pta (Ptacho) sūnaus Nefertino, 
kurio simboliu laikomas grožį ženklinantis šventojo lotoso 
žiedas, faraono Echnatono žmonos Nefertitės („gražuolė 
atėjo“) ir faraono Ramzio II žmonos Nefertarės varduo
se. Piramidžių tekstuose aukštinamas „spinduliuojantis“ 
deivės Nut grožis, kuris „užlieja visa, kas ją supa“. Kai 
kurie laisvesni nuo religinių nuostatų literatūros stiliai, 
klestėję Echnatono laikais, liko gyvuoti egiptietiškoje li
teratūros bei meno plėtotėje ir vėliau, o naujas hieroglifų 
raštas buvo naudojamas literatūroje ir architektūros bei 
skulptūros paminklų užrašuose, nors visumoje egiptiečių 
laimėjimų lygis įvairiuose literatūros ir meno srityse po 
minėtos reformos išgyveno eilinį nuosmukį.

Senosios karalystės tekstuose grožio sąvoka neretai 
glaudžiai siejama su gėrio ir dorovės sąvokomis, ir šie 
terminai vartojami kaip tapatūs, nes sugebėjimas atlikti 
dorą darbą traktuojamas kaip grožio šaltinis. Viename 
iš Nusivylusiojo pokalbio fragmentų, kalbant apie pirami
džių statybos įkvėpėjus ir fundatorius, sakoma: „Statan
tys iš akmens, kuriantys piramidės sales yra gražūs savo 
gražiais poelgiais.“

Tačiau egiptiečiai ne tik vertino tobulą spinduliuo
jantį dievų grožį, dorybingus poelgius, bet ir mokėjo ža
vėtis juos supančios gamtos – upių, tvenkinių, gyvūnų, 
paukščių, augalų – grožiu. Pasaulietinė egiptiečių poe
zija kupina įstabių gamtos grožį aprašinėjančių motyvų. 
Kita vertus, jiems nebuvo svetimas ir juslinio dievų bei 
žmonių grožio garbinimas. Viename meilės, muzikos, 
šokio ir grožio deivei Chatchor skirtų himnų ji šlovinama 
kaip „meilės saldybių pilna, nuostabiausia iš moterų“13. 
Jautraus psichologizmo ir ryškaus humanistinio patoso 
egiptiečių lyrikoje pirmą kartą pasaulinės poe zijos is
torijoje atsiranda aukšto meninio lygio aistringai žmogaus 
grožį aukštinantys meilės motyvai. Mylinti moteris eilėse 
Trys norai išrinktąjį vaizdingai palygina su „vieninteliu 
iš tūkstančių ristūnų, valdovų arklidžių puošmena gra
žiausia“14. Dar ryškesnes metaforas aptinkame moters 
grožį šlovinančiose eilėse, kuriose dažni ir šviesos bei 
spindesio estetikos elementai. Vienoje seniausiųjų gies
mių taip apibūdinamas moters grožio įstabumas: „Ji 
spindi skaisčiu dorumu, / Ir oda net šviečia visa. / Žvilgs
nis svaigina, o saldžiosios lūpos – / Ne tuščiakalbės. / 
Kaklas grakštus, išdidus virš stačios spindulingos krū
tinės. / Garbanos jos –  lazuritas tikriausias. / Už auksą 
puikesnės jos putliosios rankos. / Vien lotoso žiedlapiai 
gali prilygti jos pirštams.“15

Nepaisant šviesos ir spindesio estetikos svarbos, 
žemiško grožio egiptietiškos sampratos esmė ‒ tai si

metrijos, sudėtinių dalių harmonijos, aukso pjūviui pa
klūstančių proporcijų principai, paval dūs tiksliems ma
tematiniams dėsniams. Simetrija ir idealios proporcijos 
egiptiečiams simbolizuoja amžinybę, nekintamą aukščiausio 
grožio pasto vumą, amžiną jaunystę. Prancūzų egiptologas 
A. Fournier des Corats kny goje Egiptiečių proporcijos ir 
dangiškos harmonijos santykiai, analizuo damas daugybę 
menininkų sukurtų kūrinių, išskyrė aštuonis idealius 
proporcijų santykius, susijusius su aukso pjūvio prin
cipu16. Idealūs proporcijų santykiai egiptiečiams buvo 
neatsiejama grožio savybė, būdinga visiems reiškiniams: 
kosmoso sandarai, žmogaus kūnui ar bet kokiam daik
tui. Neatsitiktinai minėtais proporcijų santykiais parem
tos griežto estetinio kanono apibrėžtos pira midžių, šven
tyklų konstrukcijų, įvairiausių skulptūrinių ir tapybinių 
kom pozicinių sumanymų sistemos.

Aštuoni idealūs proporcijų santykiai, sudarantys 
egiptietišką pro porcijų kanoną, išsikristalizavo dauge
lio šimtmečių tėkmėje. Statant di džiulius architektūros 
ir skulptūros ansamblius, Egipto menininkams teko 
pasitelkti geometrijos ir kitus matematinius principus. 
Kiek vienoje mokykloje išsikristalizavę kanoniški pro
porcijų santykiai buvo kruopščiai šlifuojami daugelio 
vėlesnių kartų menininkų, kurie būdavo apmokomi re
miantis specialiais skulptūriniais modeliais, itin plačiai 
paplitusiais Naujosios karalystės meistrų dirbtuvėse. 
Platonas Įstatymuose liudija, kad egiptiečiai šventyklose 
rodydavo kanoninius vaizdinius, kuriais rem damiesi 
meistrai kūrė savo kūrinius. Šie skulptūriniai modeliai 
menininkams tikriausiai buvo kanoniškas estetinių tai
syklių, idealių proporcijų, spalvinių santykių, ikonogra
finių elementų sąvadas. Šią hipotezę patvirtina ir išlikęs 
grafinis egiptiečių proporcijų kanonas, smulkiame kva
dratų tinkle vaizduojantis sėdintį faraoną. Jame visos 
pagrindinės žmogaus kūno dalys paklūsta griežtiems 
geometrijos ir proporcijų santykiams, kurių išeities taš
ku, savotišku moduliu dviejose skirtingose egiptietiš
kose proporcijų sistemose tampa keturių arba penkių 
žmogaus rankos pirštų plotis.

Be proporcijų kanono, Egipto vaizduojamojoje dailė
je egzistavo ir ne mažiau svarbus spalvinis ir ikonogra
finis kanonas, tiksliai regla mentuojantis vaizduojamas 
įvairių dievų bei faraonų pozas, gestus. Egiptietiškame 
spalvų kanone vyrauja balta, raudona, žalia, auksinė ir 
lazurito (žydra). Dvi pastarosios simbolizuoja aukščiau
sią dieviškąjį grožį, jo sklaidą ir spindesį. Griežti kanonų 
reikalavimai teigia, kad „tapyboje tamsiai ruda spalva 
naudojama vyrų, o blyškiai geltona – moterų kūnams 
vaizduoti, visai nepriklausomai nuo realios jų spalvos“17.

M E N O  F O R M Ų  S AV I T U M A S
Gvildenant egiptiečių estetines pažiūras, nepaprastai 
svarbus šios šalies gyventojų požiūris į meną, meno 
pobūdį, vaidmenį šalies gyvenime. Egiptietiškoji meno 
(mnht) sąvoka, kaip ir kitose senosiose civilizacijose, yra 
labai plati. Ji, kaip ir Indijoje, Kinijoje, Graikijoje, sieja
ma su techniniais įgūdžiais, meistriškumu, mokėjimu. 
Ši sąvoka vartojama apibūdinant ne tik architektūrą, 
skulptūrą, tapybą, grafiką, bet ir statybą, juvelyriką bei 
kitus amatus.
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Egiptietiškos meno sampratos, apimančios amatus, 
mokslus ir me nus, talpumą vaizdžiai liudija Vidurinio
sios karalystės laikais datuojamas užrašas žymaus skulp
toriaus Iritseno paminkliniame akmenyje. Jame užrašyta: 
„Aš buvau prityręs įvairių sričių menininkas, nustelbian
tis visus savo žiniomis. Aš žinojau irigacijos paslaptis... 
mokėjau [perteikti] vyro figūros judėjimą, moters eiseną, 
kalaviju ginkluoto kario siluetą ir subliūškusią pralaimė
jusiojo povyzą, vieną akį, žvelgiančią į kitą, netikėtai ap
tikto miegančio žmogaus siaubo išraišką; metančiojo ietį 
rankos judesį ir sulenktą bėgančiojo figūrą. Aš mokėjau 
kurti nedegančias ugnyje ir nenuplaunamas vandenyje 
inkrustacijas.“18 Šis Iritseno požiūris į meną realiai at
spindi nediferencijuotą kūrybinę veiklą, būdingą Seno
vės Egipto visuomenei.

Jau Senosios karalystės laikais egiptiečiai mąstė apie 
meno galimybes, menininko meistriškumo ribas. Legen
dinis išminčius Ptachotepas XXV a. pr. m. e. tekste teigia, 
kad „menas neturi ribų“ ir svarsto: „Argi pasiekiamos 
meistriškumo viršūnės?“19 Šiame fragmente kalbama 
apie iškalbos meno sudėtingumą, kad tikrasis žodis tarsi 
„smaragdas slaptavietėje tūno“.

Menas egiptiečių estetinių pažiūrų sistemoje ir gy
venime atliko labai svarbų vaidmenį. Jo socialinis statu
sas buvo aukštas, nes menui buvo priskiriama dieviškoji 
kilmė. Senosios karalystės laikais datuojamoje Memfio 
sakmėje Pasaulio sukūrimas pasakojama, kad dievas Pta 
mintimis ir žodžiu sukūrė dievus, pasaulį su šventyklo
mis, dievų statulas ir įvairius menus20. Itin svarbus menų 
vaidmuo buvo visose su religiniais ritualais, faraonų ir 
mirusiųjų kultu susijusiose sferose. Egipte, kaip ir Tibe
te, buvo labai paplitęs pomirtinio žmogaus gyvenimo 
kultas, kuris rėmėsi mitais ir vaizdiniais apie anapus 
laukiantį, švytintį spalvomis, visavertį gyvenimą. Buvi
mas šiame pasaulyje buvo laikomas pasi ruošimu daug 
svarbesniam pomirtiniam gyvenimui Amžinybės mieste. 
Ši žmogiško gyvenimo koncepcija plačiai atsispindėjo 
egiptiečių estetinėse pažiūrose, literatūroje ir vaizduoja
mojoje dailėje. Ritualinio vyksmo reikš mingumas Egipto 
kultūroje teikė daugeliui su kultinėmis reikmėmis ir ri
tualu susijusioms meno formoms sakralumo ir magišku
mo. Neatsitiktinai daugelis žymiausių Egipto menininkų 
priklausė intelektualiniam, tiesiogiai su religija ir ritualu 
susijusiam žynių sluoksniui.

„Meistrai, vadovaujantys architektūrinių kompleksų 
skulptūrinės ir tapybinės puošybos darbams, turėjo teisę 
naudotis valdovų knygų saugyk lomis ir šventyk lų bibli
otekomis. Tokios atsakingos pareigos dažniausiai buvo 
patikimos žyniams, kurie buvo dvasininkai ir profesiona
lūs meni ninkai. Žyniai menininkai buvo geriausi tradicijų 
saugotojai, nuosekliai perduodantys jas iš kartos į kartą. 
Tradicijos buvo vertinamos ne tik kaip tam tikrų būtinų 
apibendrintų rašytų ir nerašytų taisyk lių santrauka, tačiau 
ir kaip kažkas sakralaus, kupina dvasinės jėgos ir pertei
kiama žmonėms dievišku tiesos atsivėrimu.“21

Šventyklos Egipte buvo ne tik iškilmingo ritualinio 
vyksmo, bet ir glaudžios menų sąveikos vieta, kur į tra
dicinį architektūros ir vaizduojamosios dailės dialogą 
įvairių procesijų ir dievų pagerbimui skirtų himnų metu 
buvo pasitelkiama muzika, poezija, šokiai. Be menų, su

sijusių su religija ir įvairiais kultais, Egipte klestėjo ir 
daugybė pasaulietinio meno formų. Jas aktyviai rėmė 
platesnio akiračio faraonai ir aristokratai, kurių rūmai 
buvo įvairių sričių menininkų – architektų, skulptorių, 
tapytojų, poetų, muzikantų, šokėjų – susitelkimo vietos. 
Menininkai ne tik atlikdavo svarbius valstybinius užsa
kymus, dalyvaudavo švenčių iškilmėse, bet ir puošdavo 
savo globėjų buitį bei laisvalaikį. 

Priešingai paplitusiam stereotipiniam požiūriui, 
egiptiečių menas ne tik pasižymėjo stebėtina meninių 
formų įvairove, bet ir smarkiai keitėsi šalies kultūros 
istorijos tėkmėje. Greta paplitusių literatūros formų vy
raujantis vaidmuo Egipto menų hierarchijoje priklausė 
archi tektūrai, skulptūrai ir tapybai. Šios meno rūšys rė
mėsi griežtais kanoninių proporcijų ir harmonijos prin
cipais. Svarbiausias vaidmuo Se novės Egipto architek
tūroje tenka šventyklų, piramidžių, obeliskų ir rūmų 
statybai. Vaizduojamosios dailės srityje vyrauja apvalioji 
skulptūra, relje fas, monumentas, stelos, monumentalioji 
ir dekoratyvinė tapyba, grafika. Egipto tapybai ir gra
fikai būdingas glaudus hieroglifų struktūrų ir piešinio 
ryšys. Čia, kaip ir Kinijoje, tapybos ir grafikos kūrinius 
dažniausiai supa hieroglifų įrašai.

Senovės Egipto mene ryški mitinės ir religinės pa
saulėjautos įtaka, grandioziniai monumentalūs egiptie
čių statiniai atspindi jų požiūrius į dieviškojo pasaulio 
ir būties procesų amžinumą bei nekintamumą. Todėl miti
nę pasaulėžiūrą ir religinius idealus atspindintys archi
tektūros ansambliai, šventyklos, statulos, piramidės yra 
orientuotos į amžinybę ir statomos amžiams. Iš čia plau
kia egiptiečių statiniams būdingas monumentalumas, 
tvirtumas ir lakoniškų proporcingų formų išbaigtumas.

Egipto valdovų galybę, aukštą šios civilizacijos pa
siektą techninį ir estetinės bei meninės kultūros lygį, 
kultūros ir meno formų didybę geriausiai apibūdina į 
gigantomaniją linkstanti monumentalioji architektūra 
ir statulos, bareljefai. Šios kūrybos sritys yra ne tik vie
nas išskirtinių nedaug konkurentų šioje srityje turinčių 
Egipto civilizacijos laimėjimų, bet ir vienas svarbiausių 
skiriamųjų šios didingos civilizacijos požymių apskritai. 
Architektūros ir statybos technologijų srityje Egipto lai
mėjimai neturi lygių Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose. 
Su jais savo grandioziniais statiniais senajame pasauly
je gali tikriausiai konkuruoti tik kinų imperijos kūrėjai, 
pastatę Didžiąją kinų sieną. Egiptiečiai šimtmečių tėk
mėje sukūrė daugybę įvairių technologijų, leidžiančių 
didžiuliais atstumais transportuoti milžiniškus akmens 
luitus, juos iškelti į deramą aukštį. Egiptiečiai taip pat 
įvaldė daugybę pažangių kietųjų akmens rūšių apdirbi
mo metodų, kurie iki šiol tyrinėtojų nėra iki galo išaiš
kinti ir suprasti.

Pagrindiniai brandžios Egipto architektūros ir 
skulptūros bruožai yra monumentalumas, statiškumas, 
didingumas, simetriškumas, formų taisyklingumas, 
konstruktyvizmas ir griežtas žinių kastos suformuotų 
kanono normų ir taisyklių laikymasis. Viskas čia api
brėžta detaliais kanono reikalavimais nuo statinių plano 
geometrinio taisyklingumo iki jų kompozicijos, vaizdi
nių sistemos ir smulkiausių kolonų ir skulptūrų dekoro 
detalių. Iš čia plaukia egiptiečių architektūros ir vaiz
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duojamosios dailės estetikai būdingas griežtas dievų, 
valdovų, paprastų žmonių proporcijų ir ikonografinių 
detalių paisymas. Kiekvienas dailininkas žinojo daugy
bę kanono apibrėžtų jam keliamų reikalavimų, kaip turi 
vaizduoti paprastus egiptiečius, kilmingus valdininkus, 
faraonus, dievus ir šioms taisyklėms nusižengti nega
lėjo. Egiptiečių skulptorių pamėgtos sėdinčios žmonių 
figūros būtinai turėjo būti sudėjusios rankas ant kelių, 
vyrai vaizduojami tamsesne nei moterų oda.

Architektūros statiniuose vyravo didingas formos 
monumentalumas, griežtas ir ryškus konstruktyvizmas, 
geometrinis taisyklingumas. Gigantomaniją, klestėjusią 
Senosios karalystės architektūroje ir skulptūroje, ilgai
niui išstūmė subtilus įvairių vaizduojamosios dailės at
stovų meistriškumas, ypač Ramzio II valdymo laikais ir 
Saiso periode.

„Egipto menas, – rašo Ernstas Gombrichas, – rėmėsi 
netobulais me todais, nes egiptiečių menininkai nežinojo 
geresnių. Jų kūrybos sąlygiš kumas, nors ir regime silp
nąsias jo puses, yra pateisinamas. XX a. pirmoje pusėje 
Europoje įvyko didi meninė revoliucija, ir vienas jos iš
kovojimų tas, kad atmetėme senąsias estetines koncep
cijas. Pirmasis prietaras, kurį turi įveikti subtilūs meno 
vertintojai, yra įsitikinimas, jog tobulumas neatsiejamas 
nuo fotografinio tikslumo.“22

Egipto civilizacijos simboliu tapusios didingos pi
ramidės yra šalies valdovų faraonų kapai. Piramidžių 
viduje esančiose salėse stovėjo sarkofagai su palaidotų 
juose faraonų vardų užrašais. Kokia tikroji piramidžių 
formos prasmė, kokias funkcijas, išskyrus antkapinio pa
minklo, šie pastatai atliko? Nepaisant šimtmečius trun
kančių diskusijų, vieno įtikinamo atsakymo į šį klausimą 
nėra. Įvairūs mokslininkai jų paskirtį ir funkcijas aiškina 
skirtingai: regi juose simbolinę pagarbą dievams, amži
nybės siekimą, sieja su religinių ritualų poreikiais, mato 
laiptus, padedančius mirusiems faraonams po mirties 
pakilti į dangų, astronomines observatorijas, simbolinį 
Saulės dievo ženklą, besiskleidžiančius žemės pasaulį 
nušviečiančius Saulės spindulius ir kita.

Tikriausiai piramidinė su smailia viršūne jų forma 
atsirado ne iš karto. Istoriškai žvelgiant, aiškėja, kad 
ankstyvajame Egipto civilizacijos raidos etape vyravo 
iš akmens blokų arba plaušaplyčių sukurtos nupjau
tos formos piramidės, vadinamos mastaba (arab. masta
bah – akmeninis suolas) ir naudojamos karališkiesiems 
ir aukštuomenės narių kapams ankstyvųjų dinastijų lai
kotarpiu, o Senojoje karalystėje – tik privatiems kapams. 
Mastaba buvo sudaryta iš dviejų dalių – antžeminės 
ir požeminės; didžiausia pastarosios erdvė buvo skir
ta palaidojimui. Pradedant trečiąja faraonų dinastija, 
XXVII a. pr. m. e. valdovai pradėti laidoti jau laiptuotose 
piramidėse. Seniausia mums žinoma laiptuota piramidė 
pastatyta III dinastijos įkūrėjo faraono Džoserio laikais. 
Ji sudaryta iš į viršų vis mažėjančių terasų, sukrautų vie
na ant kitos. Ši piramidė, simbolizuojanti architektūros 
gimimą, buvo pirmas žmonių bandymas iš akmenų pa
statyti monumentalųjį statinį. Tačiau viena teorija aiški
na piramidės formos pasirinkimą religiniais sumetimais. 
Ankstyvosios laiptuotos  piramidės formos suponuoja 
mintį, kad jos buvo traktuojamos kaip laiptai faraonams 

užkopti į dangų. Vėliausiose piramidėse laiptai išnyko, 
jų sienos tapo lygios.

Piramidžių statybos pagal skirtingas pakopas, di
džiulių akmens luitų užkėlimo su įvairiomis pagalbi
nėmis priemonėmis metodus, atliekamų darbų kainas, 
patį darbo procesą, darbininkų priežiūrą, remdamasis 
piramidėse esančių įrašų vertimais, detaliai aprašo He
rodotas: „Gerai prisimenu, kaip man sakė vertėjas, skai
tydamas tuos įrašus, jog visam tam buvo sunaudota 
1600 talentų sidabro. Jeigu tai teisybė, tai kiek sunaudota 
geležiniams darbo įrankiams, darbininkų maistui ir dra
bužiams – juk tie įrenginiai buvo statomi 20 metų. Mano 
nuomone, nemažai laiko reikėjo akmenims suskaldyti, 
atgabenti, požeminiams rūmams iškasti ir išmūryti.“23 
Graikų istorikas taip pat aprašo garsųjį Labirintą – Vidu
riniosios karalystės valdovo Sesostrio III laikais statytą 
didingiausią Egipto šventyklą, lenkiančią savo didybę, jo 
žodžiais tariant, visas helėnų šventyklas kartu sudėjus. 
Šventykla buvo apie 200 m ilgio, 170 m pločio, ją sudarė 
daugybė vidinių ertmių, koridorių, rūmų, dvylika deng
tų salių, apie 3000 kambarių po žeme ir virš jos su dau
gybe didingų kolonų. Tarp didingiausių Egipto architek
tūros ir skulptūros šedevrų būtina paminėti ir Naujosios 
karalystės epochos pasididžiavimą – daugybės Tėbų 
šventyklų kompleksą Karnake. Ne mažiau reikšminga 
yra faraono Amenchotepo III valdymo laikais statyta 
Luksoro šventykla su 151 kolona.

Šiuo aspektu žvelgdami į Senovės Egipto meną, turi
me pripažinti, kad, nors daugelis jo vaizdinių yra artimi 
tikrovei, tačiau menui nėra būdingas primityvus natūra
lizmas. Šio meno prigimtis – simbolinė. Jo simbolizmas 
yra ambivalentiškas, nes turi dvejopą pakraipą: į dangiškąjį 
dievų pasaulį ir į pomirtinį Amžinąjį miestą. Tokią egiptie
čių estetinės sąmonės orientaciją atspindi ir dvi pagrindi
nės Senosios karalystės laikais iškilusios kultinės architek
tūros formos: šventyklos su ilgomis dengtomis galerijomis 
ir labai paprastų geometrinių konstrukcijų piramidės. 
Garsiųjų faraonų Džoserio Sakaroje (XXVIII a. pr. m. e.), 
Cheopso, Chefreno ir Mikerino Gizoje (XXVII a. pr. m. e.) 
piramidės yra tiksliai orientuotos į pasaulio šalis, jų pro
porcijos atitinka aukso pjūvio principus. Viskas čia paklūs
ta astralinei simbolikai, nes piramidžių viduje esančios 
laidojimo kameros su faraonų palaikais tiksliai nukreiptos 
į vieną iš Drakono žvaigždyno žvaigždžių, laikytų pasau
lio poliumi. Piramidžių vidus dekoruojamas simboliniais 
apvaliosios, reljefinės skulptūros, tapybos kūriniais, ku
riuose vyrauja laimingo pomirtinio gyvenimo motyvai. 
Skulptūriniai atvaizdai ir portretai egiptietiškos estetikos 
tradicijoje traktuojami kaip mirusiųjų antrininkai.

Taigi Senovės Egiptas yra klasikinė Senovės Rytų 
tradicinės estetinės kultūros šalis. Svarbiausi jos este
tinės ir meninės kultūros bruo žai yra simboliškumas, 
tradicio nalizmas ir kanoniškumas. Tačiau, žvelgdami į 
Egipto kultūros ir meno istoriją, įsitikinome, jog egiptie
čiams nėra svetimas intelektualumas, subtilus estetišku
mo jausmas, mąstymo ir kūrybos originalumas. Mene 
vyravę estetiniai proporcijų, simetrijos, spalvų simboli
kos bei ikonografijos principai pakluso šimtme čiais eg
zistavusioms kanoninėms tradicijoms ir tiksliai apibrėž
tiems matematiniams santykiams.
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Senovės Egipte išsirutuliojusios estetinės pažiūros, 
kanonai, meninės kūrybos formos, humanistinės idėjos 
neabejotinai paveikė kaimyninių tautų – sirų, finikiečių, 
hetitų, huritų, senovės žydų ir graikų estetines pažiūras 
bei meno raidą. Egiptietiškos estetikos principai taip pat 
paženklino graikų estetikoje įsivyravusią pitagoriečių 
grožio sampratą, kuri Aristotelio veikaluose pateikiama 
kaip „tvarka (erdvėje), sudėtinių dalių atitikimas ir aiš
kumas“. Klasikinę graikų meninę kultūrą vainikuojantys 
Polikleto Kanono estetiniai principai taip pat formavosi 
veikiant tradiciniams egiptietiškiems kanonams.

Skulptūros srityje egiptiečiai kloja pamatus vėliau 
išsiskleidusioms ir prarandančioms geriausioms egip
tiečių ir asirų skulptūroms būdingą formos monumen
talumo jausmą senovės graikų ir romėnų skulptūros tra
dicijoms. Pamėgti egiptiečių skulptorių žmogaus kūno 
grožį ir harmoningas proporcijas aukštinantys motyvai 
atitiko egiptiečių žmogaus ir amžinybės siekių idealus. 
Iš tikrųjų dažniausiai jie kuria proporcingai sudėtų die
vų ir žmonių vaizdinius, kurie paklūsta universaliems 
grožio ir harmonijoms principams. Skulptūrose vyrauja 
lieknų, laiko pėdsakų poveikio dar nepaliestų, amžinai 
jaunų, taisyklingais veido bruožais išsiskiriančių gražių, 
harmoningai sudėtų žmonių vaizdiniai. Šias pamatines 
estetines egiptiečių skulptūrinės estetikos nuostatas pe
rima senovės graikai ir romėnai, tik jų skulptūrose ma
žiau liko egiptiečių skulptūros tradicijai būdingo vidinio 
simbolizmo, meninio apibendrinimo galios, jie susiau
rina egiptiečių skulptūrinės raiškos formų amplitudę 
ir neretai suveda perspektyviausias egiptiečių ir asirų 
skulptūros formas į siauresnes, praradusias skulptūrai 
tokį svarbų monumentalumą schemas. Todėl į Egipto 
skulptūros tradiciją galima žvelgti kaip į tai, kas kupina 
rimties, gilios simbolikos, monumentalios formos grožio, 
skaistaus idealizmo, begalinės tolesnio plėtojimosi įvai
riomis kryptimis potencijos, o senovės graikų ir romėnų 
skulptūrose šis gyvybingasis meno užtaisas, veikiamas 
Antikos skulptūrai būdingų natūralistinių tikrovės pa
mėgdžiojimo tendencijų stiprėjimo, jau blėsta ir vis la
biau tampa negyvomis formalizuotomis ir standartizuo
tomis skulptūrinėmis schemomis.

E G I P T O  C I V I L I Z A C I J O S  L A I M Ė J I M A I
Žvelgiant į Egipto civilizacijos istoriją plačiu lyginamo
sios analizės žvilgsniu, iškart į akis krinta stulbinan
tys jos laimėjimai įvairiuose valstybingumo formavimo, 
technologijų, žemdirbystės, įvairių socialinio ir kultūri
nio gyvenimo formų, mokslo, architektūros, skulptūros, 
literatūros ir daugybėje kitų sričių. Pagal savo kultūros 
fondo mastelius ir poveikį visai vėlesnei civilizacijos is
torijai su egiptiečiais savo sukurtų kultūros vertybių ir 
simbolių pasaulio apimtimi gali konkuruoti tik didžio
sios motininės šumerų, indų ir kinų civilizacijos. Kad ir 
kokį svarbesnį vėlesnės civilizacijos istorijos ar dabarti
nio mūsų gyvenimo aspektą paimtume, beveik visas jo 
istorines ištakas aptiksime neįtikėtinai ilgoje ir spalvin
goje egiptiečių civilizacijos istorijoje.
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Cheopso piramidė



70N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 7 ,  N R .  4  ( 6 0 1 )  

Grzegorzas Kielaras gimė 1954 metais Lenkijos mieste 
Tarnowskie Góry. Ten gyvena ir dabar.  Baigė vietinį 
chemijos technikumą. Vėliau studijavo lenkų filologiją 
Katovicų Slionsko universitete (Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach). Dirbo lenkų kalbos mokytoju.

Poetinis debiutas įvyko 2011 metais. Tai buvo eilė
raščių rinktinė I chyba lepiej tak (Ir ko gero taip geriau). 2014 
metais poetas išleido antrąją knygą Skrajem (Pakraščiu), o 
2016 metais pasirodė trečioji jo eilėraščių rinktinė Węzły 
węzełki (Mazgai mazgeliai).

Bytomo mieste vykstančiame Stanisławo Horako 
vardo vieno eilėraščio konkurse poetas yra laimėjęs 
III, II ir I vietas. Taip pat jis yra Gloguvo mieste vyks
tančio literatūrinio konkurso Konfrontacje (Priešpriešos) 
2012, 2013 ir 2014 metų laureatas. 2016 metais Kali
šo mieste vykusiame visos Lenkijos Vilkomirskių šei
mos vardo poetiniame konkurse laimėjo III vietą. 2017 
metais G. Kielaras laimėjo literatūrinę premiją Źródło 
(Šaltinis). Tais pačiais metais pasirodė jo poezijos ver
timai lietuvių kalba. Nuo 2011 metų poetas gimto
jo miesto Kultūros Centre organizuoja ir veda poe
zijos pristatymus Salon Literacki (Literatūrinis salonas).  
G. Kielaras neslepia savo literatūrinių simpatijų – 
Wisławos Szymborskos ir Tadeuszo  Różewicziaus. Pats 
savo kūrybą apibūdina kartais kaip literatūrinius re
portažus, kartais kaip poetines refleksijas. Jis neven
gia užrašyti staiga aplankiusio kūrybinio įkvėpimo 
fragmentų ant servetėlės kavinėje ar įvesti teksto į te
lefoną sėdėdamas parke ant suoliuko. Vis dėlto, kad 
parašytų eilėraštį iki galo, jam būtina tyla ir ramybė. 
Autorius stengiasi naudoti kuo paprastesnes meninės 
išraiškos priemones, kad jo kūryba būtų kuo supranta
mesnė skaitytojui. Tačiau tas paprastumas nėra prastas. 
Poetiniuose tekstuose esama neįkyrių metaforų, ironiškų 
paradoksų ir kiek liūdnokos melancholijos.

Niekas

mano vardas yra Niekas
kai kurie mane vadina Nemo
nors iš niekur esu įsipainiojęs materijon
bet mane galima pajusti itin stipriai  

kažkada žinojau atsakymus
į svarbius klausimus žinojau
kodėl ir dėl ko
šiandien šių žinių nauda
yra niekinė
mano galvoje netvarka
o širdis nepaliaujamai daužosi
rašau eilėraščius į stalčių ir laiškus
plastilino berniukui

po truputį silpnėju
nors tebebandau išlaikyti reikiamą lygį
matau taigi esu
girdžiu taigi esu
liečiu taigi esu
esu taigi klystu
mano autopilotas patyrė avariją
pasimečiau tarp taisyklių žaidimo 
iš kurio seniai iškritau
o mano paika širdis kvailai vis
kabinasi ir kabinasi

kai einu to pakanka
kai stoviu esu pats sau
kliūtis

turiu randus po žvilgsnių
prieš pusę metų ir maišalynę po kojomis
laiptai lenkiasi manęs iš tolo
o laikas nuneša šalikelėn
su manimi nepatogu
su manimi visada įkalnėn 
esu niekam
esu per vėlai
esu out ir off

mano vardas yra Niekas
nieko čia po manęs
po manęs čia nieko

G r z e g o r z  K i e l a r

Wiesławo Leszczyńskio nuotrauka

V E R T I M Ų  D I R B T U V Ė
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Ugnis
Mano vardas yra Ugnis
esu pirmapradė priežastis ir visa ko simbolis
Buvau esu  ir būsiu nors neturiu nuolatinio adreso
Gyvenu ant lagaminų
Kartais kur nors pavyksta apšilti kojas ilgesniam
laikui
tuomet galiu atsidėkoti
Esu dosni šilta ir net karšta
bet taipogi būnu patrakėlė ir pleškintoja
ir galiu viską paleisti dūmais

Gamtoje pasirodau kibirkšties
liepsnos žaros ir žaibo pavidalu
Lengvai išsitenku kelnių kišenėse 
paslėpta žiebtuvėlyje arba degtukų dėžutėje
Dievinu laužus miško proskynoje 
kai aplink mane šokama ir dainuojama

Kai kurie manęs bijo ir vengia
Gi kiti pilsto į mane alyvą ir žaidžia su manimi
tuomet ne visada galiu už save laiduoti

Esu nepakeičiama menininkų kompanionė
ypač rašytojų ir poetų todėl noriai  
pasirodau jų kūriniuose Petrarkos kūryboje
suvaidinau aistros šilumą o Senkevičiaus
Nerono deglus

Mano vardas Ugnis
esu nepriklausoma amžina ir apvalanti
esu kibirkštėlės akyse ir   
Trojos karalienės Hekabės sapnas
esu priežastinis ryšys
ir būtinybė
esu švelnaus būdo bet giliau pasikapsčius galima užtikti
daužto stiklo aštrumo todėl su manim elgtis derėtų
atsargiai

Vanduo
mano vardas yra Vanduo
kai kurie mane vadina lietumi
esu būtinas ir nepakeičiamas
būnu po lašą arba pilna burna

mane galite pamatyti stiklinėje
šulinyje fontane ir užžėlusiame
tvenkinyje tekančioje upėje ir vandenyne
taip pat pasirodau kaip rūkas
šerkšnas ir net ledai ant pagaliuko

kartais trenkiu į galvą o kartais
nuteku kaip nuo žąsies
būnu įvykių fonu ir aplinka
metafora ir alegorija pasirodau sapnuose
ir eilėraščiuose

tolimoje praeityje atlikau pagrindinį vaidmenį
Pradžios Knygoje

dėl manęs pametę galvas malūnai vaikai ir undinės
kažkada man net pavyko tapti
Monė Štrauso ir Čaikovskio mūza

mano vardas yra Vanduo
esu lašas ir nepaliaujamai gyvas
be manęs negali egzistuoti
niekas

Vėjas
mano vardas yra Vėjas
esu iš niekur arba iš kažkur
pats tiksliai nežinau
bet be abejonės esu amžinai

pasirodau visais metų laikais
dienomis ar net naktimis  
kiek prisimenu kenčiu nuo nemigos
esu labai nervingas ir pernelyg 
judrus 

nemoku nusėdėti vienoje vietoje
todėl judu
nuolat ir visada
daug ką sugebu: keliu vėją pučiu ūkčioju
stūgauju nieko nebodamas
būnu švelnus ir paūmėjantis  
šiltas ir labai šaltas
taip pat įeinu nesibeldęs kai
atsidaro langai ir durys 
kartais gyvenu dūmtraukyje

turiu daug vardų todėl man nerūpi
gimimo diena
atsirandu kaip zefyras brizas viesulas
taifūnas ir net kaip banalus skersvėjis
mano garbei pavadintas miestas
Šiaurės Amerikoje

būnu nematomas todėl dažnai
mane gaudo laukuose
kai kurie žmonės manimi aušina burnas arba žarsto
žodžius  į mane pakeliui su medžių šakomis  
paukščių sparnais ir dūmais
esu smalsus iš prigimties – žvilgčioju už apykaklės
ir po sijonu sugebu žvilgtelt 
kažkam į akis

mano vardas yra Vėjas
klajoju tarp žemės ir dangaus
esu pašėlęs ir nenuspėjamas
nieks manęs nesuvaldys

Iš lenkų kalbos vertė T A D A S  ŽV I R I N S K I S
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R I H A R D A S  B A R G A I S  – latvių poetas ir rašytojas. 
Gimė 1969 metais Džūkstėje (Latvija). Studijavo Liepo
jos pedagoginiame institute, mokėsi Rygos Stačiatikių 
dvasinėje seminarijoje. Dirbo Latvijos televizijoje laidos 
100 g kultūros vedėju, leidykloje Atēna maketuotoju. Nuo 
2006 metų gyvena ir kuria Kekavoje.

Pirmoji literatūrinė publikacija – laikraštyje Pionie-
rius 1983 metais. Nuo 1992 iki 2005 metų poeziją publika
vo leidiniuose Karogs, Liesma, Latvijas Jaunatne, Literatūra 
un māksla, Nakts ir kituose.

Rihardas Bargais – ryški asmenybė šiuolaikinėje 
latvių literatūroje, pasižymintis sugebėjimu talentingai, 
nuoširdžiai, spalvingai ir bendražmogiškai atskleisti 
visuomenės paribius, sritis, nuo kurių dalis visuomenės 
nusigręžia ir apie kurias stengiasi nekalbėti, pavyzdžiui, 
apie homoseksualizmą, įvairias priklausomybes ir kitas 
aitrias problemas.

„Rihardo Bargajo biografiniai pasakojimai, trumpos 
novelės, apsakymėliai, savęs parodijavimas ir anekdo
tiški širdies atsivėrimai: štai čia aš – gyvas malonumų 
ieškotojas, drąsuolis, nebijantis būti pačiu savimi, būti 
tuo, kuo noriu būti, sugebu brautis per gyvenimą...“ – 
apibūdina latvių rašytoja Eva Mārtuža.

Apie savo pavardę kalba pats autorius (Bargais, 
išvertus iš latvių kalbos, reiškia Rūstusis): „Vaikystėje 
dėl pavardės teko daug iškentėti. Mokykloje visi mane 
vadino Ivanu Rūsčiuoju. Mane, berniuką, kuris augo pas 
senelę kaime po vyšnių šakomis... Argi aš galėčiau būti 
panašus į anų laikų rūstųjį carą? Bet – kokia pavardė 
tavyje instaliuota, su tokia reikia gyventi. Dabar ją iš 
tiesų vertinu ir net džiaugiuosi. Pavardė man suteikia 
ypatingą harmonijos pajautimą. Manau, kad šis skambių 
žodžių derinys ir įskėlė manyje poetinę kibirkštį...“

*  *  *
Kai įjungiu radiją, Ojaras Grynbergas vis dainuoja: 
...buvo birželis mano plaukuos...1 Nežinau, kaip tai at
rodo, kai birželis plaukuose. Rugiagėlių vainikėlis ant 
galvos? Kaip tai sužinoti? Svarbiausia, kad iš viso tie 
plaukai yra. Jų gali ir nebūti. O kur tuomet įsikurs bir
želis? Nei plaukų, nei birželio. Ne, man jau nuo amžių 
viskas susiklosto atvirkščiai ir gal net geriau, kad taip. 
Kaip kadaise sakė žiniuonis, lemtingą akimirką daryk 
tai, ko niekas iš tavęs nesitiki, ir išsigelbėsi. Ir aš darau. 
Nedarydamas. Padarau tokių dalykų, kad ir pačiam bai
su. Kaip vienuolis, bėgdamas nuo pasaulio, įsklendžiu 
tiesiai į jo glėbį, kur, būdamas arčiausioje artumoje, lie
ku jam nepasiekiamas. Tiesą sakant, liežuvauju ir tyliu 
taip, kad net visas dangaus skliautas treška. Galiausiai 
tie blogiečiai pasirodo esą geriečiai, o tie geriečiai – tai 
blogiečiai. Jei kitiems birželis plaukuose, man plaukuose 
kažkodėl Kalėdos, ir iš viso – jei princas su plaukais, tai 
aš – be plaukų. Ir ką tu galvoji? Kol kas ant galvos, nors 
ir keista, dar kažkas auga, todėl rašysiu ne apie save, o 
apie Birutėlę, kuriai tų plaukų, nori ar nenori, nebuvo. 
O dėl to nebuvo ir birželio. Ne, na, gerai, nejau žmogus 
taip labai nuskriaustas, kad liktų visiškai be birželio? 
Tikriausiai tas birželis susitelkęs kažkur kitur. Bet kur?

Ir taip, Birutėlė. Liepojos Šventosios Trejybės para
pijos plikagalvė giedotoja. Joks čia stebuklas – amžius 
apie devyniasdešimt, tiek, kiek ir nueinančiam šimtme
čiui. Kukli tetutė buvo toji Birutėlė, sudžiūvusi mumi
jukė, smulkutė, plonutė ir susiraukšlėjusi iki begalybės. 
Kiekviena raukšlelė kaip įbrėža ant nudilusios plokšte
lės. Kūnelis įkalintas sandariai užsagstytame priešisto
riniame paltuke, tarsi juodoje nuotakos suknelėje. Ant 
rankos – rankinė, pilnutėlė Ulmanio laikų dulkių. Ant 
galvos – baravykų rudumo perukas, tikra pakulų gniūž
tė, visai kaip Napoleono kepurė su kairėje ir dešinėje 
pusėse aukštyn užraitytais galais, tikriausiai taip pat 
iš griausmingųjų dvidešimtųjų metų. Jaunystėje gal ji 
buvo šelmiška išdykėlė ir fotografuodavosi su didžiu
le paparčio šaka rankoje. Žiūrint į tokias tetukes visada 
reikia galvoti apie jų jaunystės išdykavimus. Na, sena, 
na ir? Štai, Birutėlė – giedotoja. Nors balsas seniokiškai 
virpėdavo, tačiau giedojo ji iš širdies, o tai ir yra svar
biausia. Jos mėgstamiausia giesmė buvo Mocarto Ave 
Verum, ir ją kiekvieną sekmadienį ji giedodavo pamaldų 
pabaigoje. Visada tiktai tą vieną giesmę. Kokiomis siau
bingomis aplinkybėmis ši giesmė įsismelkė į ją, istorija 
nutyli. Šventosios Trejybės bažnyčios lankytojai žinojo – 
pamaldos vienokios ar kitokios, kad ir kas būtų, pabai
goje vis tiek, kaip įprasta, nuskambės virpanti Ave Verum. 
Visi jau laukė. Aš laukiau. Per pamokslą klausiausi tik 
apie Jėzų, kurio niekas niekada akyse nėra matęs, ir aš 
nemačiau, ir aš negirdėjau, tačiau Birutėlė buvo reali. 
Tuomet aš to dar nesupratau. Supratau tik dabar. Visai 
neseniai varpelis Visatoje paskelbė, kad iš tiesų kaip tik 

R i h a r d s   B a r g a i s

ĢI R T O  R A ĢE L I O  video fragmentas
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toji Birutėlė ir buvo Trejybės bažnyčios Jėzus. Tas, kuris 
turėjo būti priekyje ir pradžioje, prisėlino iš nugaros ir 
pabaigoje. Ten aukštai, balkone, į kurį ji veržėsi iš visų 
jėgų. Kunigui tikriausiai net sapne skambėdavo Cujus la-
tus perforatum. Bažnyčios  seniūnas visokiais būdais sten
gėsi prikalbinti Birutėlę, kad pagaliau liautųsi, amžius 
juk, kažkaip, žinote, lyg ir nepatogu darosi, kai kiekvieną 
savaitę gieda tą pačią ir vienintelę giesmę, nieko naujo. 
O Birutėlė – ne ir ne, ir suka laiptų link. Ji sugebėdavo 
nepastebimai šmurkštelėti pro šalį, ir ką tuomet reiškia 
kažkoks bažnyčios seniūnas, kai žmogus eina Dievui tar
nauti. Iš viso sunku atskirti tas įvairias ramybes, kitokius 
džiaugsmus ir skirtingas dvasias. Tik po trisdešimties 
metų prisimeni tokią Birutėlę ir supranti – tai juk buvo 
Tas. Tas, kas iš tiesų Tikra.

Ir taip ji giedodavo kiekvieną savaitę, kol vieną sek
madienį sugiedojo nuostabiausiai. Balsas nuvinguriavo 
ir ji taip įsijautė į giesmę, kad giedodama žodžius Ex 
Maria Virgine neatsargiai persisvėrė per balkono kraštą, 
per staigiai išsitiesė ir jos baravykų rudumo perukas stai
ga nuslydo nuo viršugalvio. Perukas žinojo geriau, kas, 
kada ir kaip. Dieviškų trelių ir vargonų gausmo lydy
mas, perukas ore atliko salto ir išnyko kažkur ten, baž
nyčios prieblandoje – kaip nesulaikomas, nepermaldau
jamas likimas. Nei pagauti, nei iš paskos šokti, nei lėkti 
laiptais žemyn, nes giesmė tik įpusėjo, ir Birutėlė tęsė, net 
nekrūptelėjo. Senoji plikagalvė giedotoja išvinguriavo 
savo pačią gražiausią Ave Verum iki paskutinės gaidelės 
savo pačiame nuostabiausiame koncerte, o tuo tarpu bu
vusieji apačioje stengėsi pagauti juos nustebinusią dan
gaus dovaną. Kodėl pačiame nuostabiausiame koncerte? 
Nagi jūs juk patys suprantate, kodėl. Aš galėčiau pasa
kyti, bet bijau, kad nepasiseks. Apie tą šąlantį viršugal
vį. Apie aukštąjį balkoną ir žemyn kritimą, apie tai, kad 
kartais tikrieji žodžiai būna tie, dėl kurių būna didžiausia 
gėda. Taip jau yra, mieloji parapija, kitokio ženklo jums 
Dievulis neduos, kaip tik šį skrendančio peruko ženklą.

Dabar Birutėlės jau nebėra – mirė dešimto dešimt
mečio pabaigoje, savo Napoleono kepurę primenantį 
peruką pasiėmė su savimi į kapą, ir nuo to laiko niekam 
nepasisekė ir nepasiseks taip nuostabiai sugiedoti Ave Ve-
rum, kaip tą lemtingąjį sekmadienį. Aš jau praradau viltį. 
Kaip sakoma, tuščias reikalas. Be to ir birželis, jei gerai 
pagalvosime, yra ten, tame rudame peruke, kuris skren
da pas mane taip beviltiškai ir tikslingai, tarsi įprastai, 
bet visada staiga ir nelauktai.

*  *  *
Buvo šaunu. Nejautra vietinė. Mano pirštas suakmenėjo, 
beveik nejutau nieko. Pjovė, gręžė, siuvo, gofravo, uždė
jo įtvarus, ne šiaip sau – 40 minučių.

Gulėjau ant nugaros kaip ežiukas upėje, užklotas 
spindulių nepraleidžiančiu apklotu, tegul neša mane 
tėkmė. Prieš akis paklodė, tik dviejuose rentgeno ekra
nuose matau, kaip ten tie mano kaulai. Gydytojas Tėcis 
sako man – sulenkite, ištieskite, sulenkite, ištieskite! Bet 
aš to piršto visai nejaučiu. Na, nieko, sulenkiu, ištiesiu – 
mintyse. Po to paklausiau – ir kaip, ar ten kas nors vyks
ta? Vyksta, vyksta! Na, tuomet – okei, guliu toliau. Tiek 
daug darbo su tuo vienu piršteliu, iš už uždangos sklido 

tokie garsai, tarsi ten būtų prapjautas pilvas jaučiui, o 
jame, rankas iki alkūnių sukišę, plušėtų visas kūrybinis 
kolektyvas. Kai suūžė grąžtas, tada jau nei ežiukas upėje 
ar jaučio pilvas, realiai jaučiausi kaip uolos gabalas, nuo 
kurio skulptorius metaliniu instrumentu atgremžia visa, 
kas nereikalinga, ir tuoj aš tapsiu meno kūriniu. Aišku, 
kad akmens luitas, iš kurio buvo iškaltas Dovydas, pro
ceso metu nieko nejautė. Šlovė tau, šventoji anestezija! 
Ačiū, menininke.

Dabar jau viskas baigta. Rašau rūkydamas apačioje, 
kieme. Nakčiai paliko ligoninėje, nes iš ryto – perrišimas. 
Po baltos marlės lėle tasai menas pradėjo pamažu kirbė
ti. Vaistai garuoja, netrukus pradės skaudėti, teks seselių 
prašyti gerųjų tablečių.

Gyvenantys netoliese, prašom ateiti su rožėmis. Į 
Pardaugavą, Gimnastikos gatvė Nr. 2, liftas veikia ir lau
kujos durys nerakinamos visą naktį.

P. S. Buvo žavus įvykis priėmimo skyriuje. Registratūros 
erškėtrožė priėjo prie manęs ir paklausė: „Ar jūs parašėte 
Nuogus paršus, aš perskaičiau!“ – ir susidrovėjusi nuėjo 
toliau dirbti. Myliu savo skaitytojus, be galo, be krašto.

A P I E  K A I M O  P O E TĄ
Vargšas poetas, sostinėje sutvarkęs visus savo degančius 
reikalus, stotelėje laukė autobuso ir stebėjo, kaip balandis 
geria vandenį iš balutės, kurioje atsispindėjo milžiniška 
kreditorių firmos reklama. Kaip čia taip yra, kad viskas 
yra visame kame, galvojo poetas, paskola per spalvas – 
milžiniškoje reklamoje, reklama per fizinius dėsnius – 
vandenyje, vanduo su visa reklama – balandžio pilve, o 
balandis per mano akis – mano sąmonėje. Pasėdėjo taip 
poetas, dar pagalvojo, dar pažiūrėjo, ir nuo to sėdėjimo, 
žiūrėjimo ir galvojimo staiga pasijuto ir atsigėręs, ir me
niškas, ir turtingas. Tada į jo sąmonę, ačiū Dievui, įriedė
jo mikroautobusas. Poetas iš vienos sąmonės būsenos įsi
ropštė į kitą, o toji būsena galiausiai pargabeno jį namo.

A P I E  PA S K U T I N Į  V I Š Č I U K Ą
Zoologijos sode tigrus šėrė geltonais viščiukais. Prižiū
rėtoja atnešė dėžę su viščiukais, pažėrė juos ant narvo 
grindų ir jie cypsėdami bėgiojo pirmyn atgal, o tigras 
vaikštinėjo tarp jų ir po vieną godžiai nurydavo. Prisiėdęs 
viščiukų, tigras išsidrėbė ant šono, žandą padėjo ant 
žemės ir iš malonumo užmerkė akis. Per sprindį nuo jo 
šnervių stovėjo paskutinis gyvas viščiukas. Iš tigro šner
vių sklido tokia iškvėpto oro srovė, kad viščiuko plunks
nelės plazdėjo. Jis nebecypsėjo, tik stovėjo, drebėjo, svy
ravo ant savo plonyčių kojelių nuo vieno šono į kitą ir 
užuodė broliukų kvapą, sklindantį iš tigro nasrų. Kurį 
laiką taip svyravo, kol neišlaikė jo maža širdelė, viščiu
kas nugriuvo ant šono ir – viskas pasibaigė.

Iš latvių kalbos vertė D Z I N T R A  E L G A  I R B Y T Ė

1 Populiari įžymaus latvių kompozitoriaus Raimondo Paulo daina 
Sens ir tas stāsts (Senas pasakojimas); teksto autorius Alfrēds Krūklis, 
dainos atlikėjas Ojārs Grinbergs.
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Juozas Kralikauskas (1910 10 22, Kareivonys, Kietaviškių 
valsčius – 2007 01 25, Vilnius) – Lietuvos rašytojas, nuo 1948 
metų gyvenęs Kanadoje, 1994 m. grįžo į Lietuvą. Dvidešimt 
trijų knygų (istorinių romanų, taip pat apysakų ir novelių) 
autorius. Septyni romanai įvertinti literatūrinėmis premijo
mis. Jo tėviškėje stovi koplytstulpis su užrašu „Rašytojo Juo
zo Kralikausko gimtinė“, šalia – akmuo su knygoje iškaltais 
žodžiais „Mažvydas, Mindaugas – mano kūrybos esmė“.

S t a s y s  L i p s k i s

Baltas drugelis
Dokumentinė noveletė

Devyniasdešimt šeštųjų vasara Palangos poilsiau
tojams rūpesčių nekėlė – pakako ir šilumos, ir saulės. 
Bet šįryt, pakirdusi iš miego, Aliodija netgi apsidžiaugė: 
dangumi spėriai plaukė nesibaigianti debesų armada, 
pušų šakos virpčiojo nuo gūsingo vėjo šuorų.

„Bus gera proga pasivaikščioti“, – pamąstė sau Alio
dija ir sėdo pusryčiauti. O tam pasivaikščiojimui turėjo ir 
tikslą: anądien sutiktas jos bičiulis Vytautas Sirijos Gira 
pasakė, jog į Palangą kelioms dienoms yra atvykęs rašy
tojas Juozas Kralikauskas. Būtų gera proga susitikti. Juk 
šis literatas kadaise buvo jos mokytojas. Ir ne bet koks – 
kauniškėje Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje jis taip 
įdomiai dėstė literatūrą, jog to žavesio įkvėpta Aliodija 
pasirinko lituanistines studijas.

Gal dėl tos humanitarinės pakraipos jai taip miela 
bendrauti su plunksnos meistrais. Kasmet liepą į savo 
namelį Palangoje pakviečia Antanas Venclova – čia šven
čiamas jo žmonos Elizos gimtadienis. Venclovų draugi
joje ji artimiau susipažino su Mieželaičio bei Mozūriūno 
šeimomis. Ne kartą ji grožėjosi, kaip turguje Venclova 
ir Augustinas Gricius kalbindavo prekeives, girdavo jų 
žemaitišką šnektą.

Apmaudus kuriozas įvyko tik bendraujant su bu
vusiu jos profesoriumi Juozu Keliuočiu. Aliodija žinojo, 
jog jį nuolat tardydavo sovietų saugumas, todėl susitikę 
jie iškart prakalbo apie literatūrą. Juozas Keliuotis pa
kvietė Aliodiją užeiti į jo nuomotą butą. Bet ji iki pat šiol 
nesupranta – ar profesorius nurodė ne tą namą, ar pati 
Aliodija sumaišė numerius. Užėjusi į pastatą, pirmame 
aukšte nerado nieko, o antrajame ją netikėtai sulaikė 
uniformuotas sargybinis. Prasidėjo ilgas ir nemalonus 
tardymas: kaip čia patekai? Kaip sugebėjai prasmukti 
pro pirmame aukšte budėjusį sargybinį? Tik po geros 
valandos ją paleido į laisvę – pasirodo, tame name buvo 
įsikūrusi KGB būstinė...

„Šiandien tikriausiai taip neatsitiks“, – mintijo Aliodi
ja, gerdama kavą. Ir Juozą Kralikauską, savo geriausią mo
kytoją, tikriausiai pavyks sutikti. Juk Palanga jai iki smulk
menų žinoma. Šis kurortas – jos gyvenimo alfa ir omega.

Mintyse surikiavo – štai jau šeši dešimtmečiai, kai 
kasmet visus tris vasaros mėnesius mėgaujasi Palangos 
erdve. Ne kartą yra girdėjusi tarp pajūrio mėgėjų sklan
dantį posakį – Ruzgaitė pasirodė Basanavičiaus gatvėje, 
vadinasi, prie jūros jau prasidėjo vasaros sezonas...

Palanga jos gyvenime atsirado ne iš karto. Vaikystės 
metai prabėgo Plepešiškių kaime netoli Utenos krašte 
esančio Užpalių miestelio. Viskas prasidėjo 1932aisiais, 
kai tėtis ją pirmąsyk nusivežė į Palangą. Gaivi Baltijos 
jūra ir aukštos auksinės smėlio kopos užbūrė būsimąją 

Aliodija Ruzgaitė (1923 06 24 – 2017 06 27) gimusi Kaune, gy
veno Vilniuje, įžymi lietuvių baleto artistė, pedagogė, baleto 
istorikė. Ketvirtį amžiaus šoko nacionalinio operos ir baleto 
teatro scenoje, tris dešimtmečius dirbo dėstytoja, išleido kele
tą knygų, taip pat atsiminimus Prisiminimų blyksniai.

Iš enciklopedijos
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baleriną. Per maža pasakyti – užbūrė. Ji jau nebeįsivaiz
davo savo gyvenimo vasarų be Palangos. Visi metų lai
kai, visos savaitės ir dienos bėgo liejant prakaitą choreo
grafijos pamokose ar baleto repeticijose, tačiau ateidavo 
vasara – ir trys mėnesiai šventai bei ištikimai aukojami 
Palangai. Jos akyse keitėsi kurortas, buvo statomos nau
jos vilos, tik nė kiek nemenko jos nesvyruojanti ištikimy
bė vasaroms pamaryje.

Prabėgo daug metų, bet Aliodijos atmintyje ir šian
dien gyvi pirmieji įspūdžiai – Tiškevičiaus parke vaikščio
jančios ponios su ilgais drabužiais, prisidengusios saulės 
skėčiais, elegantiškai vaikštinėjantys ponai su cilindrais, 
besiramsčiuojantys lazdelėmis. Broniaus Jonušo vadovau
jami vakariniai koncertai parke. Terasose vakarais ponios 
ir ponai žaisdavo kortomis. Ne kartą jai teko matyti va
sarojantį prezidentą Antaną Smetoną, netoliese jos vilos 
ant suoliuko sėdintį ir skaitantį Vincą KrėvęMickevičių, 
sutikdavo ir profesorių Mykolą Biržišką su žmona. Ilgam 
širdyje išliko romantiški pasimatymai su poetu Kęstučiu 
prie senojo beržo Birutės kalno papėdėje. Tie trapūs mei
lės saitai užgeso dramatiškuose epochos sūkuriuose...

Net 1939aisiais, kai visi kalbėjo apie karą, jai pavy
ko vasaroti Palangoje. Čia teko pabūti net karo metu – 
1942aisiais. Ją tuomet į Palangą nusivežė garsusis daini
ninkas Antanas Kučingis su savo dukra Rasa, Aliodijos 
bendraklase.

Kaip šiandien mena Aliodija – tankų išdaužyti keliai, 
Palanga sudeginta ir apytuštė. Garsusis tiltas nuniokotas, 
turėklai išgriuvę, kai kurios skersinės lentelės išplėšytos. 
Linksmai nusiteikęs maestro pasiūlė merginoms:

– Negalim eiti, tai ropokim.
Taip ropomis trijulė pasiekė tilto galą. Ir čia Kučingis 

dar kartą sužavėjo merginas – gražia kregždute nušoko 
nuo tilto į jūrą...

Tą Kučingio šuolį Aliodija vis prisimindavo, kai jau 
tarybiniais metais poilsiautojai ne kartą žavėjosi daili
ninko Stasio Krasausko skrydžiais nuo tilto į ošiančias 
jūros bangas...

Jos akyse augo ir keitėsi Palanga. Atsirasdavo nau
jų vilų, kildavo modernūs statiniai. Ne sykį su Henriku 
Baniu yra šokusi garsiajame restorane Jūra, o vieną rytą 
išvydo tik jos degėsius. Būdama moterų pliaže, pastebėjo 
horizonte dūmų kamuolius, tik vakare sužinojo – sude
gė Kurhauzas.

Kartais Aliodija apsistodavo viešbutyje, bet daž
niausiai vasarodavo dviejų geltonai nudažytų medinių 
namukų viloje Romeo ir Džiuljeta. Keletą metų gyveno 
tuomet dar būsimosios astrologės Palmiros Kelertienės 
tėvų namuose.

Tos vilos, kuriose poilsiaudavo Aliodija, priklausė 
profsąjungoms. Tačiau išaušus Atgimimui, profsąjungų 
turtą mikliai „prichvatizavo“ kostiumuoti berniukai. Ga
limybė ilsėtis profsąjungų vilose ėmė tolti kaip svajonių 
miražas. Valdiškos vilos ir poilsiavietės byrėjo lyg van
dens purslai pro rėtį... Juo labiau, kad ir Aliodijai atėjo 
pensinis amžius. Negi Palanga išnyks iš jos gyvenimo?

Lemtingą išeitį tuo sunkiu laikotarpiu jai padovano
jo gera bičiulė Gražina, daugelį metų dirbusi vaistinėje ir 
atsitiktinai jos sutikta poliklinikoje. Ji turinti butą Palan
goje ir vieną kambarį pasiūlė Aliodijai. Tad dar dešimt

mečiui laimingai prasitęsė galimybė saulėtąsias vasaras 
leisti pajūryje.

...Papusryčiavusi Aliodija išsirengė į miestą. Ilgokai 
vaikščiojo kurorto gatvėmis, kuriose šiandien netrūko 
poilsiautojų – puikesnio oro pasivaikščiojimams net ne
sugalvosi. Eidama Daukanto gatve pro viešbutį, netikė
tai pamatė Juozą Kralikauską, besileidžiantį laipteliais.

„Ar pažins?“ – šmėstelėjo mintyse. Kralikauskas ne 
tik pažino.

– Labas, Aliodija, – tiesdamas ranką, maloniai pa
sisveikino.

Tai, kad mokytojas prisiminė jos vardą, Aliodijai 
buvo maloni staigmena. Susitikusiems po daugelio metų 
mokytojui ir jo mokinei šnekų netrūko.

– Mano visos vasaros čia, Palangoje, – išdidžiai pa
sigyrė Aliodija.

– O aš atvažiavau ieškoti drugelio, – šypsodamasis 
prisipažino Kralikauskas.

Atsakymas gerokai suglumino Aliodiją.
– Drugelio? – dar kartą perklausė buvusi mokinė: 

gal blogai nugirdo?
– Taip, drugelio, – pakartojo Juozas Kralikauskas ir 

papasakojo savo šiek tiek dramatišką, šiek tiek roman
tišką gyvenimo pradžią.

O buvę taip. 1938aisiais jis vedė tuometinę gražuo
lę Feliciją Verbavičiūtę. Ji būsimajam rašytojui pagimdė 
dvynukus, iš kurių vienas po trejų metų mirė, o po ketve
rių mirė ir ji pati – jauna graži jo žmona. Mirė sulaukusi 
vos dvidešimt penkerių metų...

– Povestuvinėn kelionėn atvažiavome į Palangą, – 
prisiminė Kralikauskas. – Vaikščiojome kurorto gatvėmis, 
daug laiko praleidome ant tilto. Štai tada ji ir prasitarė: jei 
kada nors, po jos mirties, atvažiuosiu į Palangą, ji man pa
sirodys baltu drugeliu... Tuomet apie mirtį mes negalvo
jom, nors Felicija ir buvo silpnos sveikatos. Bet tie žodžiai 
širdin įstrigo... Štai ir atvažiavau į Palangą, vaikščiojau 
tomis pat vietomis, daug galvojau apie Feliciją, bet dru
gelio taip ir neišvydau, – skėstelėjo rankomis rašytojas.

Šiandien jis išvažiuojąs į Vilnių, į Gerontologijos cen
trą, kuriame ir gyvena. Daiktai jau sudėti, ką tik viešbu
tyje papietavęs ir dabar ėjęs dar kavos atsigerti. Bet pa
tekti į kavinukes buvo beviltiška – prie visų nutįsusios 
didžiulės eilės.

Tada Aliodija pakvietė į savo nuomojamą kambarėlį. 
Juo labiau, kad prie kavos turinti ir skanėstų – ji be galo 
mėgstanti saldumynus.

Kol Aliodija ruošė vaišes, Juozas Kralikauskas, pa
togiai įsitaisęs prie stalo, atidžiai žvalgėsi po kambarį.

– Ieškote drugelio? – paklausė Aliodija ir iškart nu
kaito: gal įžeidžiamai paklausė?

– Galvoju apie Feliciją, – mįslingai atsakė rašytojas.
Aliodija žinojo, jog Kralikauskas daug metų gyveno 

Kanadoje, tad, bandydama pakeisti nejaukią temą, pano
ro išgirsti apie mokytojo likimo vingius.

O tų vingių būta išties dramatiškų. Kralikauskas pa
sakojo sklandžiai ir įdomiai. Kai 1940 m. bolševikai uždarė 
M. Pečkauskaitės katalikišką gimnaziją, jis liko be darbo. 
Nuėjo pas patį švietimo komisarą J. Žiugždą. Jo atsakas 
buvo trumpas: Kralikauskui, kaip katalikiškų pažiūrų 
veikėjui ir literatui, patarė... kuo greičiau palikti Kauną.
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Karo metais jis palaidojo žmoną ir vieną iš dvynių 
sūnų. 1944aisiais, vėl artėjant rusams, nutarė trauktis iš 
Lietuvos, bet bėgti su penkiamečiu berniuku – ar nebus 
pražūtinga?

Nuvažiavo į tėviškę, pas motiną, paklausti, ką sako 
jos širdis. Ir išgirdo tokį patarimą: „Bėk kuo greičiau ir 
kuo toliau. Užauginau jus penkis, užauginsiu ir tavąjį...“

Tas „kuo toliau“ virto tarsi prakeiksmu. Jis atsidū
rė Kanados šiaurėje – košmariškai tamsaus ir šalto po
žemio urvuose. Aliodijai parūpo išsamiau sužinoti apie 
tas aukso kasyklas.

Juozas Kralikauskas įsijautė į savo skaudžiausių de
šimtmečių praeitį ir ėmė pasakoti jausmingai, tarsi būtų 
nutikę tik vakar:

– Tamsa ir drėgmė, pragaro šaltis, kylantis iš pačių 
žemės vidurių ir žmonių akių. Dirbau devintame aukš
te į gylį. Pagal Dantę, tai toji žemiausia vieta, kurioje yra 
iki pažastų įšalęs Liuciferis. Taigi ir aš tame devintame 
rate. Neperšlampanti uniforma, šalmas, ant jo – prožek
toriai. Kur juos pasuki, ten matai, kitur – nieko. Akli
na tamsa. Jokio vabalo, jokios skruzdėlytės, jokio gyvo 
daikto ten nebuvo – tik du vamzdžiai. Pro vieną – de
guonis, pro kitą – vanduo. Su tokia sunkia mašina turi 
gręžti nesibaigiančius koridorius, kanalus, kurių pats 
nematai. Protingas žmogus, inteligentas į tokį pragarą 
nelįs. Ten buvo susirinkę visi vargšai arba paprasčiausi 
nusikaltėliai... Beje, – tęsė pasakojimą Kralikauskas, – į 
požemius pirmą kartą nusileidau 1947ųjų Kūčių die
ną. Ir tik po metų sužinojau, kad tą pačią dieną mirė 
mano tėvas...

Sugraudinta tokio pasakojimo, Aliodija irgi prisimi
nė 1940ųjų vasarą:

– Buvo birželio penkioliktoji, su džiaugsmu ėjau į 
septintokių atsisveikinimo balių. Pasidabinau nauja suk
nele, gimnazijoje radau ir kitas puošniai apsirengusias 
abiturientes, vaišėmis nukrautus stalus. Pradėjo rinktis 
svečiai. Bet netrukus į salę atėjo direktorius Antanas 
Šerkšnas ir pranešė – sovietiniai tankai iš Vilniaus jau 
artėja prie Kauno... Verkdamos išsiskirstėm...

...Gurkšnodami kavą ir ragaudami pyragaičius, 
Aliodija ir Juozas mintimis vinguriavo savo praeities 
takais, ieškojo ir rasdavo bendrų atitikmenų, palikusių 
skaudžių randų sielose.

– Gal tau, Aliodija, juokingai atrodė mano užuomi
na apie drugelį, – pakeitė, o gal praplėtė pokalbio temą 
Kralikauskas, – bet aš pasąmonėj tikiu, kad yra keisti 
atsitiktinumai, kažkokios požeminės jėgos, kurios mus 
kartais nustebina netikėtais posūkiais ar sveiku protu 
nepaaiškinamomis detalėmis...

Ir tada rašytojas papasakojo du įvykius, kurių jis pats 
niekaip iki šiol negalėjo sau pačiam paaiškinti. Vienas – jo 
senelio mirtis. Jis miręs anksti, sulaukęs tik šešiasdešim
ties metų. Niekada nesiskundęs nei prasta savijauta, nei 
kokia liga, grįžo vakare iš sodo ir paliepė marčiai:

– Dek žvakę, mirsiu.
Visi namiškiai bandė prieštarauti. Bet jis vėl, tik jau 

daug griežčiau, pakartojo savo ištartį. Motina uždegė 
žvakę ir senelis netrukus mirė...

Kitas atvejis. Motina gimdė daug vaikų, bet jie vis 
mirdavo ir mirdavo.

– Kai gimiau aš, – toliau pasakojo Kralikauskas, – 
motina pasižadėjo: jei liksiu gyvas, ji mane pėsčiomis 
nuneš į Vilnių, prie Aušros vartų. Ir ėjo, ir nešė, visus 
keturiasdešimt kilometrų ėjo basa ir pėsčia, apėjo Vil
niaus Kalvarijas, Aušros vartus. Ir štai – aš tebegyvenu, 
nors netrukus jau artėja devyniasdešimtasis gimtadie
nis, – šypsojosi Kralikauskas. Ir tęsė: – Gal todėl patikėjau 
savo mirusios žmonos žodžiais. Ir atvažiavau į Palangą. 
Vaikščiojau, apie Feliciją daugsyk galvojau, bet baltojo 
drugelio nepamačiau...

– O kodėl būtent baltojo? – nustebo Aliodija.
– Tikrai, gyvenime mačiau įvairiaspalvių drugelių. 

Bet Felicija mirė labai jauna, o jaunystė man neatsiejama 
nuo šviesių, baltų tonų... Ir nuometas jos buvo baltas, ir 
karste gulėjo baltai aprengta...

Tarsi akimis dairydamasis drugelio, tarsi žvalgyda
masis po kambarį, Kralikauskas pastebėjo sieninį laik
rodį.

– Laikas kilti,  – rašytojas padėkojo Aliodijai už vaišes.
– Palydėsiu, – atitarė Aliodija.
Prieš išeidami iš kambario, jie abu tarsi susitarę per

žvelgė patalpą, bet balto drugelio nesimatė. Išėję pasuko 
link Daukanto gatvės viešbučio.

Kralikauskas vėl leidosi į prisiminimus:
– Daug nuostabiausių pasaulio vietovių esu aplankęs, 

bet man svarbiausia – viena vienintelė – mano tėviškė.
Ir tada Kralikauskas trumpai papasakojo, kaip, gy

vendamas Kanadoje, bandė aplankyti tėviškę. Kartą už 
tris tūkstančius dolerių nusipirko turistinį kelialapį Lie
tuvon, bet čia atvykus tarybiniai įstatymai neleido ap
lankyti tėviškės.

Kitąkart vėl nepagailėjo dolerių, bet ir vėl užkarda – 
į tėviškę nevalia. Trečią kartą tikėjosi tikrai pakliūti į gim
tuosius Kareivonis – juk neseniai buvo vykusi Helsinkio 
konferencija. Ten pasakyti gražūs sovietinių lyderių žo
džiai gal sušvelnino įstatymus? Deja...

Ir tada Kralikausko nervai neišlaikė. Jis slapčia ir 
pėsčias išskuodė tėviškės link.

– Pro Elektrėnus, pro Kietaviškes, – vardino Krali
kauskas, – ir baltuoju žvyrelio takeliu jau kopiu į aukštąjį 
pušų kalnelį. Kadaise sodyboje prie Gojaus palikau abu 
tėvelius gyvus ir sveikus, o dabar – tik du kauburėliai. 
Parkritau, prigludau. O po to į aukštumėlę tėvų sodybon 
slinkau. Ir kai tik išvydau – pašalnojau, suledėjau. Aš jau 
nepažįstamoj planetoj. Nei pirkios, nei jokio tėvų relikto. 
Šiurpi dykynė. Negyva vieta...

Kralikauskas susigraudino. Lietuvon jis visam laikui 
sugrįžęs prieš trejetą metų.

Eidami Daukanto gatve, prie rašytojų poilsiavietės 
Diemedis pamatė besėdintį Vytautą Sirijos Girą. Jis iškart 
pašoko, pasisveikino ir pats geranoriškai pasisiūlė paly
dėti Kralikauską iki autobusų stoties.

Aliodija atsisveikino su buvusiu mokytoju, o da
bar – žymiu rašytoju. Grįžo į savo nuomojamą kambarį.

Vos pradariusi duris, iš nuostabos aiktelėjo. Tarsi 
bijodama nubaidyti pasaką, ji nejučiomis prisėdo, pa
mirksėjo akimis – gal jos meluoja – ir vėl įsistebeilijo. 
Bet akys neapgavo.

Kambario erdvėje, nuo sofos iki palangės, skraidė 
didelis baltas drugelis...
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Keisti tie bohemiečiai. Sulekia lyg paukščiai iš 
įvairiausių kraštų į Kongresų rūmus Vilniuje, 
užtveria visas žiūrovams įprastas erdves, pri

versdami juos telktis laiptų aikštelėse arba eilėse prie 
barų, atidainuoja operą ir vėl išskrenda į svečias šalis. 
Šiuolaikinis teatras be pastovios trupės, be nuolatinės 
buvimo vietos, bet su solidžia valdyba ir neišvengiamai 
gausia komanda, didesnėmis raidėmis pristatoma kaip 
Team. Išvertus institucijos pavadinimą į lietuvių kalbą, 
būtų Vilniaus miesto opera, bet teatras nori būti Vilnius 
City Opera. Negali šito uždrausti, kai visas Vilnius pasi
puošęs angliškais pavadinimais. Veiklos pradžioje buvo 
susiformavęs trupės branduolys, bet susidaro įspūdis, 
kad, laikui bėgant, jo beveik neliko. Greta teatro sielos 
Dalios Ibelhauptaitės bei Gintaro Rinkevičiaus ištikimas 
teatrui lieka Laimonas Pautienius, gal dar Edgaras Mont
vydas, kiek leidžia galimybės. Be programoje nurodytų 
bendradarbių, atsiranda dar papildomi sąrašai, o tai sa
vaime nėra nei gerai, nei blogai, nes tokia yra XXI am
žiaus operos praktika.

Operos mėgėjams teatrų niekada nebus per daug, 
bet turintiems didelį operos lankymo stažą šiuolaikiniai 
teatrai dažnokai meta iššūkį. Nesu kategoriškai nusitei
kusi prieš inovacijas, bet priimu ne visas. Dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių nėjau į kai kuriuos Vilnius City Opera 
spektaklius, pavyzdžiui, į Toscą, Oneginą (tiesa, spektak
lis ir nepretendavo būti Eugenijum Oneginu). Nacionali
nio teatro Eugenijus Oneginas jau buvo ta riba, iki kurios, 
nepaisant inovacijų, dar gali klausytis muzikos. Nėjau 
ir neisiu į dosniai apdovanotą Nacionalinės operos Don 
Carlos, nes esu įsitikinusi, kad ten riba jau peržengta. 
Prašau nespręsti, kad taip elgtis verčia bukas konserva
tizmas, nors esama ir jo, laikai keičiasi, todėl negali teat
ras likti toks, koks buvo anksčiau. Faustas su Mstislavo 
Dobužinskio dekoracijomis jau įrašytas į operos istoriją, 
kaip ir Don Carlos su Liudo Truikio dekoracijomis ir Va
clovu Daunoru karaliaus Filipo vaidmenyje. Opera vis 
dėlto šiek tiek muziejus, ir nematau tame nieko blogo. 
Juk einame į muziejus pasigėrėti autentiškais, o ne per
tapytais nauja maniera senųjų meistrų darbais.

Jau supratau ir beveik susitaikiau su tuo faktu, kad 
šiuolaikiniame operos spektaklyje dominuoja ir deko
racijas atstoja apšvietimas, vizualiniai efektai. Jau aki
vaizdu, kad minimaliai naudojamas grimas, nors Team 
sudėtyje yra grimo skyriaus vedėja. Vaidinimas scenoje 
beveik be grimo kartais netrukdo, o kartais nepasiteisina, 
nes grąžina prie kasdienybės, nuo kurios kaip tik ir no
rime atitrūkti eidami į teatrą. Vieno tik negaliu ir neno
riu toleruoti: kai visų epochų operų veikėjai aprengiami 

R a m i n t a  G a m z i u k a i t ė

Faustas – dekadentas?         
Programos skaitymas po bohemiečių spektaklio

šiuolaikiniais kostiumais. Laikau tai begaline nepagarba 
ir kūrėjams, ir žiūrovams ir noriu tikėti, kad ši epidemi
ja baigsis. Šiaip diskutuoti apie inovacijų prasmę opero
je jau nebeaktualu, nes tai vyksta, patinka mums ar ne. 
Tačiau pastebėjau vieną gerokai nustebinusį paradoksą, 
apie kurį ir norėčiau pakalbėti.

Spalio dvyliktą bohemiečiai rodė Charles’o Gounod 
Faustą, kuriam nuskambėjus pasakiau: tai geriausias 
Faustas, kurį kada nors esu girdėjusi. O girdėjau jų daug 
ir įvairių. Viskas tame spektaklyje buvo nepriekaištin
ga – solistai, orkestras, choras, baletas. Galėjai tik stebė
tis, kaip Dalia Ibelhauptaitė suvaldė tiek atlikėjų, suge
bėjo juos paskirstyti visiškai operai nepritaikytoje salėje. 
Tačiau režisierė tai padarė. Gal pirmą kartą teko matyti 
ne tik gerai dainuojančius, bet jaunus ir lieknus Faustą ir 
Margaritą, netikėtas pasirodė ir brutaliai su Faustu besi
elgiantis Mefistofelis. Šiek tiek eklektikos kostiumuose, 
šiek tiek LGBT dvelksmo, vizualinės užuominos apie 
galimą sadomazochizmą – tokie akcentai visiškai na
tūralu, kai vaizduojama Šėtono surengta bakchanalija. 
Buvo aišku, kad tai – ne XVI amžius, bet ir J. W. Goethe’s 
Fauste daug belaikiškumo. Spektaklio programą įsigijau, 
bet perskaičiau tik namuose. Ir, didžiam savo nustebi
mui, sužinojau, kad tai, ką mačiau, buvo dekadentizmo 
epochos Faustas. Štai ir minėtasis paradoksas – aptariant 
spektaklį, diskutuoti tenka su tuo, kas parašyta progra
moje, o ne su tuo, ką matei scenoje.

Taigi atsiverčiu blizgiais sidabriniais viršeliais ap
vilktą nemažo formato programą ir ruošiuosi atradi
mams. Skaityti nėra lengva, nes skirtingais šriftais su
rinkti teksto fragmentai puslapiuose išbarstyti visomis 
kryptimis tarsi nukritę rudens lapai, bet juk reikia suži
noti, „ką iš tiesų mums pasakoja Fausto istorija“. Ir štai 
jau sužinau, kad Ch. Gounod opera Faustas užduoda 
nemirtingą klausimą: ką paaukotum dėl savo svajonės? 
Jeigu atvirai, manau, kad šis klausimas „iš kitos ope
ros“. Ch. Gounod Faustas žavia muzikine forma pasakoja 
gana banalią istoriją, galinčią nutikti bet kam ir bet kur. 
Kompozitoriui prireikė Fausto tam, kad greta jo „Štai 
ir aš“ galėtų pasisakyti Mefistofelis ir tragišką virsmą 
išgyventų Margarita, prieš tai padainavusi savo puikią
sias arijas. Pagrindinis prasminis krūvis atitenka būtent 
šiems herojams ir ypač Margaritai, kurios vardu kartais 
pavadinama opera. Ir tai netgi teisingiau, nes Faustas, 
išskyrus pirmąją sceną, tėra tik Mefistofelio grubiai ir 
negailestingai stumdomas sutrikęs įsimylėjėlis, kokio ir 
reikia operai, nors net ir muzikinių perlų jam pagailėta.

Toliau skaitau skyrelį Margaritos atsakomybė. Pir
miausia randu netikslumą, viso J. W. Goethe’s Fausto 
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lietuviškoje scenoje neturime, nes Eimuntas Nekrošius 
inscenizavo tik pirmąją veikalo dalį, visuma galbūt at
sispindėjo režisieriaus koncepcijoje, bet antrajai daliai 
prireiktų naujo spektaklio. Visiškai nesutinku su pa
sikartojančiu apibūdinimu „nevaržoma paleistuvystė“, 
nors, taip vertinant, liktų pasmerktas kone visas operos 
pasaulis. Ne, jie ne paleistuviai, Faustas su Margarita, 
juk toje pačioje programoje kitoje vietoje teigiama, kad 
Margarita – tai naivus kūdikis. Jai nereikia ir negalima 
užkrauti atsakomybės, juolab kad ji už savo klaidą, – ne 
už svajones, – sumokėjo didžiausią kainą. Kaltu galėtu
mėme laikyti Faustą, bet juk jo poelgiai nulemti sąjungos 
su blogio įsikūnijimu. Ch. Gounod opera neduoda atsa
kymo į klausimą, kodėl Faustas turėjo palikti Margaritą, 
bet paaiškinimą rasime J. W. Goethe’s Fauste – herojus, 
patyręs juslinius džiaugsmus, negali sustoti ir pasilikti 
Gretchen sodelyje, tame mikrokosme. Taip, jis nusikalto 
sugriovęs tą, jei norite, miesčionišką idilę, ir kaltės jaus
mas lydės jį iki senatvės. Bet jo kelias veda į makrokos
mą, į visatos paslapčių pažinimą, jis trokšta pažinimo ir 
veiklos, tad raktiniai žodžiai jokiu būdu negali būti, kaip 
teigiama, „savanaudiškumas, baimė dėl savo gerbūvio“. 
Ko jau ko, bet gerbūvio Faustas nesiekė, o troškimas būti 
naudingu žmonijai nieko bendra neturi su savanaudiš
kumu. Tai galioja Goethe’s Faustui. Operos statytojai tuo 
tarpu klausia, ar Gounod palieka savo herojui šansą „su
sipažinti su didžiuoju pasaulio vaizdu“ ir ar jį Faustui 
suteiks VCO kūrybinė komanda.

Manau, kad jokia kūrybinė komanda negalės su
teikti herojui tokio šanso, kokio jam nesuteikė autorius. 
Deja, Ch. Gounod antros operos Fausto tema nesukūrė 
ir tokio uždavinio sau nekėlė. Iš tikrųjų nėra labai pras
minga lyginti J. W. Goethe’s ir Ch. Gounod kūrinius 
arba priekaištauti kompozitoriui, kad jis per daug nuto
lo nuo Goethe’s veikalo. Juk operos atveju kalbame apie 
libretą, kuris beveik niekada nebūna giliamintiškas. Kita 
vertus, gali egzistuoti skirtingų veikalų bendri šaltiniai. 
Fausto atveju taip ir yra, programos sudarytojai išsamiai 
apie juos papasakojo, pradedant nuo pačių ištakų. Tai 
sveikintina.

O dabar atsiverčiame skyrelį Moderniojo žmogaus 
tragedija, kuriame kalbama visų pirma apie J. W. Go
ethe’s Faustą. Klausytojas, galbūt pirmą kartą girdėjęs 
Ch. Gounod operą ir panorėjęs daugiau sužinoti apie 
personažą, programoje (jeigu ją skaitys) ras daug išsa

mių komentarų. Faustas pristatomas kaip modernusis 
žmogus, įkalintas savo pažinimo ribose. Bet ar ne taip 
pat jaučiasi kiekvienos epochos kiekvienas pažinimo sie
kiantis žmogus? Kad ir koks būtų šiuolaikinių technolo
gijų progresas, šiandienos žmogui vis vien užbrėžta riba 
ir neduotas žinojimas, kada pasaulis ją peržengs ir ką 
atras. Faustas, ar būtų jis modernus, ar priklausytų goti
kinei epochai, susiduria su viena iš amžinųjų problemų, 
o sprendimo negali pasiūlyti net Mefistofelis. Sandėris 
su velniu yra kiekvienos istorijos apie faustišką herojų 
branduolys. Tačiau kiek kitaip negu komentarų autoriai 
interpretuočiau sandėrio su velniu riziką Faustui. Kaip ir 
operos statytojai, remiuosi Goethe’s veikalu, kuris, kaip 
teisingai pastebėta, prasideda ne Fausto celėje, o Prologu 
danguje. Lažybose su Mefistofeliu Dievas išreiškia tikėji
mą žmogumi – Faustas tampa visos žmonijos atstovu. Jis 
drąsiai priima Mefistofelio iššūkį, nes žino, kad niekada 
neištars lemtingos frazės „Sustok, akimirka žavinga“. 
Nepasitenkinimas pasiektuoju Faustui tiek pat būdingas 
kiek ir nuolatinis pažinimo siekimas. Viso to nėra, neturi 
ir negali būti operoje.

Tačiau skaitykime toliau, nes kitame puslapyje lau
kia netikėtumas. Sužinome, kad mūsų matytos operos 
herojus – dekadanso žmogus, kad „ši sąvoka, stilius 
ir laikmetis – tikrasis Vilnius City Operos Fausto raktas, 
alsuojantis būtent XIX amžiaus pabaiga, paties kompo
zitoriaus Charles’o Gounod laikmečiu“. Štai ką reiškia 
per pertrauką neskaityti programos ir mėgautis opera, 
manant, kad viską apie ją žinai. Dabar jau įdomu išsi
aiškinti, kokios savybės nubloškė Faustą į tą, pasak sta
tytojų, žavų ir išdidų nuosmukį? Minimas labai akty
vus susirūpinimas ir keistas nerimastingumas, žmonių 
prarastí tikėjimas, viltis ir „pati Galimybė“. Nuobodulys, 
monotonija, nuovargis, stagnacija kažkodėl apibūdinami 
kaip didžiulė varomoji istorijos jėga, „žmogus nenustoja 
dirbti, kurti ir įsivaizduoti, tik daro visa tai be jokios vil
ties ką nors pakeisti“. Faustiškų savybių šiame „sąraše“ 
nepavyksta aptikti.

Ieškokime toliau. Teigiama, kad pagrindinis deka
danso siekis – bėgimas nuo realybės, pasineriant į laiko 
neapribotus meno ir estetizuotos religijos malonumus. 
Todėl tas dekadanso menas – geriausia vieta gėrio ir blo
gio dualumo atgimimui. Apie estetizuotos religijos ma
lonumus savo nuomonės neturiu ir klausydama operos 
jų nepatyriau. O dėl gėrio ir blogio dualumo, tai, man 
rodos, jis senas kaip pasaulis, niekada nebuvo numiręs, 
todėl ir atgimti negali, tik svarbu pastebėti, kad Fauste 
šis dualumas suvokiamas dialektiškai, tai dvi priešybės, 
viena be kitos negalinčios egzistuoti.

Ką gi, pasitaiko įdomių ir netikėtų minties bei vaizduotės 
šuolių, vienas tokių ir būtų režisierės Dalios Ibelhauptai
tės sumanymas perkelti Ch. Gounod Faustą į dekadanso 
epochą, o jau iš to beveik dėsningai išplaukia veiksmo 
perkėlimas į Paryžių. Atrodytų paprasta kaip dukart du: 
„Fin de siècle meto Paryžius mums siūlo tokias vietas, ku
rios išreiškia abi Fausto dilemos puses: stipriai religingą 
katalikišką moralę ir nuskurusią dekadentišką padugnių 
erdvę.“ O kurgi žadėtas žavus ir išdidus nuosmukis? 
Argi jis gali skleistis nuskurusioje padugnių erdvėje?  

A U G U S T  V O N  K R E L I N G . Mefistofelis klausosi Fausto ir Gretchen pokalbio sode
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Tokioje aplinkoje gal ir galėjo atsidurti herojaus pirmta
kas juodasis magas daktaras Johanas Faustas, bet tik ne 
mūsų personažas, dėl kurio smarkiai religingos katali
kiškos moralės nesiginčysiu, bet leisiu sau suabejoti. Ne 
katalikiška moralė ir padugnių erdvė grumiasi Fausto 
sieloje, ne tokia jo dilema, ne čia jo dualizmo šaknys. 
Faustiško dualizmo aiškinimas nuvestų per toli, nes vis 
dėlto kalba, nors ir su nukrypimais, sukasi apie operą.

Tačiau  viena principinė režisierės nuostata atrodo 
netoleruotina. Kaip jau minėta, pirmos meilės, dailaus 
jaunikaičio bei jo nuostabių dovanų apžavėta Margarita 
kaltinama paleistuvyste. Per žiauru ir neteisinga, nes to
kių „paleistuvių“ operose ištisa galerija, tačiau net „puo
lusioji“ (Traviata) kurtizanė Violeta tokio apibūdinimo 
nenusipelno. Skaitant toliau, aiškėja, kad ne kas kitas, o 
tiesiog paleistuvis yra ir į dekadanso epochą perkeltas 
Faustas, o ir VCO spektaklio siekis – pasinerti į, staty
tojų nuomone, dekadansui itin būdingos paleistuvystės 
stichiją. Toks laiko ir vietos pasirinkimas, pasak D. Ibel
hauptaitės, „pasakojimui prideda kažkokia magiška 
skraiste apgaubto laikmečio žavesio, leidžiančio mums 
imtis daugybės drąsių ir ryškių vizualių sprendimų bei 
išlaikyti tą visus paskandinusį paleistuvystės rūką bei 
plonytę liniją, skiriančią meilę ir žvėrišką aistrą“. Ko jau 
ko, bet „žvėriškos aistros“ Fauste, taip pat ir bohemiečių 
statytame, nesugebėjau pamatyti, o drąsiuose paleistu
vystės stichijos vaizduose Faustas – tik Mefistofelio tam
poma marionetė, vyksme jis nedalyvauja. Drąsūs vizu
aliniai sprendimai visko mačiusio šiuolaikinio žiūrovo 
neturėtų stebinti ir tikriausiai nepiktina, bet šokiruoja 
paleistuvystės akcentavimas, visų pirma nederantis su 
(tariamai?) griežta katalikiška Fausto morale. Antra, tai 
gali būti vertinama ir kaip statytojų religinės katalikiškos 
moralės padiktuotas vertinimas.

Faustas – archetipinė figūra, vienas tų amžinųjų 
personažų, kaip Hamletas, Don Žuanas, Don Kichotas, 
kurie gali būti perkeliami į bet kokią epochą, taip pat ir 
dekadanso. Tačiau yra viena sąlyga: herojus paprastai 
turi kitą vardą, yra vaizduojamos vienos ar kitos epo
chos žmogus, išsaugantis archetipinius bruožus. Geras 
pavyzdys – Boriso Eifmano baletas Rusų Hamletas. Daž
niausiai išsaugomas siužeto branduolys, Fausto atveju – 
sandėris su velniu, atsijauninimas. Paryžiaus kabarete 
galėtų pasirodyti faustiškų bruožų turintis XIX a. indi
vidas bet kokiu vardu, tuo tarpu Faustas su Mefistofeliu 
užklysta būtent į Auerbacho rūsį Leipcige. Iš esmės nie
kas nepasikeičia, perkėlus veiksmą iš istorinio ir šiandien 
legendą puoselėjančio Auerbacho rūsio į prancūzišką ka
baretą: vis taip pat liejasi vynas, vis tuos pačius kupletus 
apie pražūtingą aukso galią dainuoja Mefistofelis, vis 
toks pat pasyvus stebėtojas lieka operos Faustas.

Programoje teikiamas dekadanso žmogaus apibūdi
nimas iš R. K. R. Thorntono knygos Dekadansas vėlyvajame 
XIX amžiuje Anglijoje su didelėmis išlygomis galėtų būti 
taikomas ir Faustui, net neperkeltam į fin de siècle epo
chą: „Dekadentiškasis žmogus yra įstrigęs tarp dviejų 
priešybių... viena vertus, jį traukia pasaulis, jo reikmės 
ir sukuriamas patrauklus poreikis, tačiau, kita vertus, 
jis vis linksta link amžinumo, idealumo ir neįvardijamo. 
<...> Šių dviejų polių nesuderinamumas suteikia charak

teringų bruožų dekadentui: nusivylimas, frustracijos ir 
varginančio nuobodulio, tuo pat metu lygiagrečiai iš
keldamas ir kitą bruožą – saviironiją.“ Iš tikrųjų, Fausto 
nusivylimas, atvedantis prie pasiryžimo išgerti nuodų 
taurę, kiek dekadentiškas, bet tai – tik paralelė. Visa 
kita – nuobodulys, saviironija – šiam herojui visiškai 
nebūdingi. Tačiau įsivaizduokime, kad Faustui tie bruo
žai būdingi. Kaip parodyti juos operoje? Nuobodžiauti 
herojus neturi kada, o kaip turėtų atsiskleisti saviironija?

Pagaliau dar vienas teiginys, su kuriuo sunku sutik
ti. Sakoma, kad, kitaip nei energingi Marlow ir Goethe’s 
herojai, Gounod Faustas yra senas, mirštantis. Betgi ir 
Goethe’s Faustas senas ir galvojantis apie mirtį. Arche
tipinis faustiškas herojus visuose skirtingų siužetų va
riantuose norėtų vėl būti jaunas, tad, kaip jau minėta, 
atsijauninimo motyvas priklauso prie faustiško siužeto 
branduolio. Tai, žinoma, niekaip nesusiję su jaunystės 
kultu, fanatiškas siekis žūtbūt išsaugoti arba susigrąžin
ti jaunystę galėtų charakterizuoti ir XXI amžiaus Faustą, 
jeigu kas nors sugalvotų perkelti jį į mūsų laikus. Taigi, 
klasikinis Faustas pradžioje parodomas senas, bet atgau
na jaunystę po sandorio su šėtonu.

Tačiau XX amžiaus antroje pusėje vienas vokiečių ty
rinėtojas paskelbė straipsnį provokuojančiu pavadini
mu Faustas – keturiasdešimtmetis? Straipsnyje siekiama 
įrodyti, kad viduramžiais mokslo žinių kiekis buvo ne 
toks beribis, kad visa tai išstudijuoti prireiktų žmogaus 
amžiaus. Kita vertus, senatvės supratimas taip pat buvo 
kitoks, ir į penktą dešimtį įkopęs žmogus jau galėjo būti 
laikomas labai senu. Straipsnio autorius atranda anks
čiau nepastebėtų detalių, užuominų ir visai neblogai 
pagrindžia savo versiją. Tik teiginys, kad Fausto atsijau
ninimas ne fizinis, o dvasinis, griauna visą kruopščiai 
suręstą statinį. Kam tokiu atveju reikalingas šėtonas ir 
ko vertas toks dvasinis atgimimas? Atrodo, kad linkusių 
provokuoti visais laikais buvo ir bus.

Koks būtų šio rašinio moralas? Eksperimentai geri 
tuo, kad rodo autorių kūrybingumą. Bet viena yra kur
ti naujas struktūras verbalinėje erdvėje, o visai kas kita, 
kai tam pasitelkiamos scenos galimybės. Siekiant naujo
vių, dažniausiai atrandama tai, ko neįmanoma parodyti. 
Pavyzdžiui, operos (ne bohemiečių) režisierius sugalvo
jo, kad Oneginas mylėjo Tatjaną jau tada, kai atstūmė 
jos laiške išsakytą meilę jam. Apie tai pasakė viename 
interviu. Ir kas iš to? Scenoje niekas nepasikeitė, tokių 
atradimų įkūnyti neįmanoma. Tai ir norėjau pasakyti 
analizuodama gana prieštaringą bohemiečių Fausto pro
gramą. Esmė ta, kad jos neskaitęs žiūrovas viso, kas ten 
parašyta, nepamatys scenoje. Na, ten, kur paprastai būna 
Auerbacho rūsys, atsirado kiek paankstinta Valpurgijos 
nakties orgija. Kam ateis į galvą, kad čia dekadansas? 
Vien vokiško vyno rūsio pakeitimas Paryžiaus kabaretu 
žiūrovui nesignalizuoja apie pakitusią veikalo koncepci
ją, nes ji tik statytojų galvose ir spektaklio programoje. 
Spektaklis buvo geras, įspūdingas, bet juk tikrai ne dėl 
to, kad režisierė sumanė perkelti veiksmą į dekadanso 
epochą. Veiksmas tiesiog ten nepersikėlė, medžiaga pasi
priešino. Tai ar turi prasmę inovacijos, kurių nei pagrįsti, 
nei parodyti neįmanoma?
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Botanikos sode, koncertų salėje, šiandien, ketvirtadienį, 
1897 m. liepos 3-ąją, visame pasaulyje pagarsėjusio 
tikrojo Lumière’ų sinematografo seansai1 – tokiu re

klaminiu plakatu kinas pirmą kartą buvo pristatytas 
Vilniaus miesto gyventojams. Per pirmuosius kino sean
sus buvo demonstruojami vos 15–20 minučių trukmės 
filmukai, tokie kaip Paminklo Vilhelmui I atidengimas, 
Reino krioklys, Prancūzų–rusų iškilmės, Išėjimas iš Lium-
jerų fabriko, Karnavalas Nicoje, Traukinio atėjimas ir Visi 
publikos mėgstami paveikslai. O jau 1906 m. Vilniuje buvo 
pradėti rodyti pirmieji dainuojantys, kalbantys, dramatiški 
ir komiški filmai su garso efektais. 1929 metais Lietuvos 
žiūrovams buvo parodytas pirmasis garsinis filmas – 
režisieriaus Williamo A. Wellmano kino filmas Sparnai 
(Wings, 1927).

Tokia yra kino meno raidos priešistorė dabartinėje 
Lietuvos teritorijoje. Lietuvos filmų centro archyve nuro
doma, kad pirmoji lietuvių garsinė kino juosta yra filmas 
Marytė, kurį 1947 metais sukūrė rusų režisierė Vera Stro
jeva, o filmo muziką sukūrė Tarybinės Lietuvos himno 
bendraautorius (kartu su Jonu Švedu) Balys Dvarionas2.

Nevienareikšmiškai vertinamas pirmasis lietuviškas 
kino filmas (tiksliausias filmo statusas būtų – pirmasis 
filmas, nufilmuotas Lietuvos teritorijoje, nes filmą kūrė 
Mosfilm, o pagrindinius vaidmenis atliko rusų aktoriai) 
pasakoja istoriją apie Tarybinės Lietuvos didvyrę Mariją 
Melnikaitę3.

Filmo siužetas prasideda pasakojimu apie Zarasų 
krašte gyvenančią skurdžią Melnikų šeimą. Vyresniąją 
Marytę tėvai vargais negalais išleidžia į mokyklą. Ten 
mergaitė semiasi naujų žinių, iki tol visą išsimokslini
mą gavusi tik iš seno kerdžiaus Petro. Jaunoji didvyrė 
lyg save jos vietoje matydama, pasakoja klasei apie le
gendinę lietuvių istorijos heroję Gražiną. Nepritekliai 
neleidžia Marytei baigti mokslų, ji ima dirbti saldainių 
fabrikėlyje, kuriame jai smegenys plaunamos politinės ben
dradarbių demagogikos. 1940aisiais Lietuvai grąžina
mas Vilnius. Marytė su savo geriausia drauge Elena ir 
grupe jaunimo tautiniais kostiumais susirengia pėsčio
mis į sostinę. Lietuvos kaimuose bolševikai atiminėja 
turtuolių žemę, dalija ją skurdžiams, o Marytė, atminti
nai žerdama Salomėjos Nėries eiles, svajoja tęsti moks
lus ir tapti gydytoja. Svajas nutraukia prasidėjęs Antra
sis pasaulinis karas. Marytė Melnikaitė su drauge stoja 
į partizanų būrį, rusų parašiutininkų vadovaujamos, jos 
dalyvauja įvairiose kovinėse akcijose. Per vieną iš tokių 
akcijų Marytę suima, kankina, bet ji nepalaužta siela, 

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

Po 70 metų: 
raudonoji Žana D’ark

aukštai iškelta tarybinės didvyrės galva, eina pasitikti 
mirties. Baigiamajame kadre stovi išlikusieji raudonieji 
partizanai, geriausia draugė Elena su medaliais ant švar
ko, o Marytei atidengiamas monumentas Vilniuje, dar 
negriūnančios Gedimino pilies fone.

Sovietams okupavus Lietuvą antrą kartą, pirmas 
vaidybinis filmas iš lietuvių liaudies gyvenimo buvo su
kurtas rusiškojo kino kūrėjų. 1947 m. Vera Strojeva – la
bai vidutiniško talento režisierė, nesugebėjusi prasimušti 
Maskvoje, visame savo nepasitenkinime buvo pasiųsta į 
Lietuvą kurti filmo apie kažkokią tarybinę partizanę did
vyrę Marytę Melnikaitę. Jos sukurtas filmas atitiko vi
sas stalinizmo epochos propagandiniųbiografnių filmų 
ideologines klišes. Ir nesvarbu, kad akį rėžiantys istori
niai, geografiniai bei kitokie neatitikimai autoriams ne
svarbūs: jie tvirtina bolševizmą esant vieninteliu teisin
gu mažų tautų keliu – filmo kulminacijoje rodo Stalino 
biustą Maskvos radijo šaukinių fone. Filmas sunkte per

Filmo Marytė plakatas, 1947
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sunktas primityvia, buka ir melaginga propaganda, kuri 
bolševizmą skelbia vieninteliu teisingu keliu, kuriuo turi 
žygiuoti lietuvių tauta.

Oficiali filmo premjera įvyko 1947 m. lapkričio 10 d. 
Vilniaus kino teatre Adrija. Nors filmas buvo parodytas 
Lenkijoje, Rumunijoje ir Čekoslovakijoje, liaupsinančių 
recenzijų nesusilaukė. Filmo kūrimo metu buvo sulauk
ta daugybės priekaištų iškraipant įvairiausias detales.

Taip pat filmas susilaukė daugybės kritikos ir po 
premjeros. SSRS kinematografijos ministerijoje vykusia
me Meno tarybos posėdyje kalbėtojai, lygindami filmus, 
skirtus Baltijos šalims, teigė, kad Marytė – prasčiausias, 
vidutinis ir iš esmės nesėkmingas. Tarybos narė Dubro
vina teigė: „Be to, kai kalbama apie laisvę Tarybų Są
jungoje ir t. t., visa tai išreikšta agitaciniu būdu – atrodo 
neįtikinamai. Ir pagrindinė mintis, pateikiama tokiu agi
taciniu būdu, nepasiekia savo tikslo, tad bijau, kad lietu
vių liaudies tai gali būti neorganiškai suprasta, primesta 
ir iš anksto numatyta tema apie tarybinį patriotizmą.“4

Tačiau, nors filmas nebuvo nei lietuviškas, nei pir-
mas, į Lietuvos kino istoriją įėjo neabejotinai. Filmas įdo
mus dėl savo muzikinio garso takelio, kurio autorius yra 
Balys Dvarionas (1904–1972).

Kaip ir girdime Marytėje – Balio Dvariono muzika 
apskritai atitiko tos epochos reikalavimus. Jo muzikos 
kalboje ryškūs vėlyvojo romantizmo bruožai, kuriuose 
gausiai naudojamos lietuvių liaudies muzikos intonaci
jos programinės muzikos kontekste. Ir nors filmo muzi
ka, kaip ir dauguma kompozitoriaus muzikos, pasižymi 
iliustratyvumu, tačiau jis nėra buitinis ar primityvus. 
Toks dominuojantis muzikinis programiškumas mato
mas dar tarpukario Lietuvos laikais sukurtame balete 
Piršlybos. Šiai vienai iš muzikos raiškos priemonių kom
pozitorius liko ištikimas visą savo kūrybinį gyvenimą.

Ypač svarbus šio filmo muzikoje yra orkestro 
vaidmuo. Kompozitorius po studijų Leipcige ir Berlyne 
jau buvo gana gerai perpratęs simfoninio orkestro speci
fiką ir sukūręs reikšmingų simfoninių opusų. Be to, tuo 
laikotarpiu B. Dvarionas buvo brandus ir pripažintas 
simfoninio orkestro dirigentas. Sukaupta patirtis darė 
įtaką ir filmo muzikos orkestruotei. Tačiau unikaliau
sias kompozitoriaus orkestruotės elementas – orkes
tro spalvų gausa. Filmo muziką atliekančiam orkestrui 
pavesta viso filmo muzikinės medžiagos vienytojo ir 
dramos plėtojimo funkcija, kuri ryškiausiai girdima fil
mo kulminacijoje. Orkestro partijoje jautriai reaguoja
ma į dramaturginius filmo niuansus, siužeto posūkius. 
Pavyzdžiui, Marytės muzikinės temos charakteristikoje 
galima įžvelgti ir tembrų dramaturgijos požymių: jos 
partija dažniausiai siejama su styginiais bei mediniais 
pučiamaisiais. Dramatizmas pasirodžius vokiečių lėktu
vams perteikiams energingais styginių pasažais. O filmo 
kulminacija pasiekia naujas isteriško muzikinio dramatiz
mo apraiškas, kurių skambėjimas pradeda panašėti su 
šešto dešimtmečio Holivudo fantastiniuose B kategorijos 
filmuose girdimomis muzikinėmis intonacijomis, ilius
truojančiomis nežemiškos gyvybės formos apraiškas. 
Marytės finalinis muzikinis dramatizmas toks stiprus, 
kad tampa net nežemiško skambesio.

Filme girdima Dvariono sukurta muzika tęsia 
romantizmo tradiciją, jo muzikos kalba iš esmės roman
tinė, garso takelyje gausu ryškių, įsimenančių melodijų, 
vyrauja homofonija, muzikoje pinasi herojinis ir lyrinis 
pradai. Filmo muzikos kalboje jaučiama rusų kompozi
torių įtaka, kuri tuo laikotarpiu sovietų ideologų buvo 
itin pageidaujama ir gerai priimama. Filmo muzikos or
kestro ir trumpose choro partijose gausiai naudojamos 
lietuvių liaudies dainų intonacijos. Taigi filmo muzikos 
kalba atitiko vieną pagrindinių tuo metu skleidžiamos 
socrealizmo ideologijos reikalavimų, kad muzika būtų 
suprantama liaudžiai. Lietuvių liaudies dainų intonacijos 
į Marytės muzikos kalbą įsilieja labai organiškai, tampa 
neatsiejama valstiečių personažų dalimi.

Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, net ir po 70 metų fil
me girdima Balio Dvariono sukurta muzika, savo virtu
aziniais styginių instrumentų pasažais ir dramatiškais 
pučiamųjų griaudėjimais neužgožia primityvaus filmo 
siužetinio raudonojo deklaratyvumo, pantomiminės an
trarūšės aktorių vaidybos. Beje, ar buvo minėta, kad 
tai – pirmasis filmas, kurio masinėje scenoje debiutavo 
Donatas Banionis?

1 V. Mikalauskas. Kinas Lietuvoje. – Margi raštai, Vilnius, 1999, p. 20.
2 Filmografija: Scenarijaus autorius – Fiodoras Knorė. Režisierė – Vera 

Strojeva. Operatoriai – Jevgenijus Andrikanis, Galina Pyškova. Dai
lininkai – Aleksejus Parchomenka, Vladimiras Kamskis. Dailininko 
asistentas – Arūnas Žebriūnas. Kostiumų dailininkai – Jonas Vilutis, 
Sara Mokil. Kompozitorius – Balys Dvarionas. Dainos – Jono Šve
do. Dainų tekstas – Teofilio Tilvyčio. Garso operatorius – Viktoras 
Zorinas.

3 Vaidina: Marytę – Tatjana Lenikova (lietuviškai dubliavo Aldona 
Jodkaitė), Marytę vaikystėje – Margarita Gromyko, Petrą – Juozas 
Laucius, Eleną – Lilijana Binkytė, Džiugą – Bronius Kisielius, 
Antaną – Juozas Siparis, kunigą – Michailas Astangovas, Marytės 
tėvą – Nikolajus Plotnikovas, motiną – Jelena Kondratjeva, Myko
lą – Andrejus Popovas, Aleksą – Nikolajus Čaplyginas, Justą – Vla
dimiras Balašovas, Juozą – Laimonas Noreika, Janytę – Kazimiera 
Kymantaitė ir kt. Masinėje scenoje debiutuoja Donatas Banionis 
bei Audris Chadaravičius.

4 D. Bordwell. On the History of Film Style. – Cambridge, 1998.

Vienas iš nedaugelio 
išlikusių Marytės 
Melnikaitės portretų
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PAUKŠČIAI

1
Čiulba vakarą, naktį, rytą,
dieną saulėtą ir besaulę.
Paukščiai – kosmopolitai
ir benamiai pasaulyje.

Niekas nevalgydina,
bet pavalgę ir apsirengę.
Jie Sacharoj, jie Arkties ledynuose
meilės pokylius rengia.

2 Šikšnosparniai

Nakčia valkataujat,
nakčia medžiojat.
Aš apgailestauju,
kad negimiau Goja.

Vardan sveiko pykčio
žvilgsniui praskaidrinti
aš nutapyčiau
jūsų nemigos aitrį.

3 Verkia vieversys

O kaip sielą gelia...
Koks ilgesys!..
Plastėdamas sparneliais
verkia vieversys.

Ir pempė atsišaukia –
pagyvina. Vandens
upokšniai sraunūs kliaugia.
Kas gyvas, tas gyvens.

Minoras nepalieka.
Koks ilgesys...
Danguj lyg niekur nieko
verkia vieversys.

V l a d a s  B a l t u š k e v i č i u s

PUŠKINO MOTYVAIS

2
Varinis Raitelis blizgėjo yniu.
Vidunaktis, pradengęs vėl užslėpdavo žvaigždes.
Ištvinę veržėsi lenktynių
Pavasaris ir nerimas.

Aikštes užplūdo vandenys ir lytys.
Tu nedingai daiktų, žmonių maišatyje,
Ir gera man su tavimi dalytis 
Lyg duonos žiaubere – svaja.

3
Lyg stiklas – perregimos dienos,
Lyg stiklas – trapūs vakarai.
Ir žodžiai tartum medžiai, žolės ir ražienos,
Aprizgę Vaivos gijomis.
  Vorai
Lig vienai jas į saulės židinį suves.
Jaučiuosi dideliu ir aiškiu rudeniu
Ir aš jau nei tavęs anei savęs
Nedžiuginu, neliūdinu.

A L D O N O S  R U S E C K A I T ĖS  nuotrauka
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4
Ką vasara išgražino ir puoselėjo,
Su kuo ji skyrės verkdama,
Tarytum Boldino ruduo nešuos
Alėjomis, apmirusiom rimty.
  Žiema,
Ji jaučiama ir aiženoj kaštono,
Ir klevo lapo gyslotame rašte,
Ir saulėje, kuri raudonu šonu
Šiame, o baltu – aname krašte.

ANA ACHMATOVA

Gyvens, nesens eilėraščiai trumpi.
Širdis kaip krištolas – trapi, skambi.

Širdis (aš joj jaučiuosi kaip namie)
Nepakartojama ir nepasiekiama akmė,

Perregima ir visa nematoma
Ana Achmatova.

JESENINAS

Lėtas budelis – laikas.
Kirvio geležis prie kaktos.
Lik sveikas, bičiuli, lik sveikas,
Tu mano širdy visados...

Užspringsiu. Gorią paguodą
Alsuoju, kai nėr kuo alsuot,
Baltą rožę ir rupūžę juodą
Aš norėjau žemėj sutuokt.

PAULIUI ŠIRVIUI

Jaunas beržas šakų vainiku
Saulėn tiesės. 
Žydi gėlės ties baltu taku
Tokios šviesios.

Ir aš klausiu nustebęs savęs – 
Kam tos gėlės.
Kai nėra čia lieknos tavęs – 
Šermukšnėlės.

REMINISCENCIJA

  Jie tiksėjo lyg laikrodžiai sieniniai,
  Tie žiogeliai – skambučiai rudens...
                            Salomėja Nėris

Man tavo veidas – žydras vardas.
Pilka paukšte tavęs aš nevadinsiu...
Raudonos ūkanos... Tik neva dingsiu,
Kad nesančioms žvaigždėms pravirčiau vartais.

O tu trim tomais sąžinės – į karstą,
Suskambusi lietuvišku Jeseninu...
Šaltuone Širvinta, Jesia, miniu
Aš tavo, akmenėli, širdį karštą.

MERGAITEI GRUZINEI

Varinė mėnesiena byra
Nuo gluosnio nuolankių pečių.
Jaučiu po kojom girgždant žvyrą,
Šešupės vėsumą jaučiu.
...Mes tokią naktį išsiskyrėm
Prie Tereko. Aš iš svečių
Grįžau, kur Sūduvos laukai.
Tu vynuogių šaly likai.

Prisiminimų smiltis pilstau,
Ir tau jų žiupsnį aš skiriu.
O užsimerki – ir iškils tau
Geltoni atšvaitai žarų,
Varinis mėnesis, ir nirštaus
Vanduo, prisodrintas variu.
Tu bučiniais mane svaiginus
Lyg dvidešimties metų vynas...

Man nepažįstamas vaikinas
Šiąnakt gal parlydės tave.
Ir gal, mane tu prisiminus,
Trumpam sustosi ties srove – 
Po tų pačių skliautų žvaigždynais
Ir Gruzija, ir Lietuva –
Nors išsiskyrėm, tu – mana:
Many gyvensi kaip daina.

 Iš nespausdinto jaunystės rankraščio
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DU EILĖRAŠČIAI DUKRAI LENORAI

1
Raudono violeto šviesis
Tinklainėj skilo į šukes.
O pirštai gniaužės, pirštai tiesės...
Ar džiaugsmas kančią apmokės,

Tu nežinojai, o ir ašen.
Tiktai švininės nežinios
Jaučiau lašus į širdį lašant
Ir silpną spurdesį dainos,

Ir kaip akimirkų skeveldrom
Susprogęs nerimas nakties,
Sausai spragėdamas suverda
Į žodžių šlaką be minties.

Aš negalėjau tavo lūpų
Užčiaupt nei lūpom, nei daina,
Kada blaškeis, prasmės prikūpus,
Save pamiršus ir mane.

Raudono violeto šviesis,
Tinklainėj aižės atšvaitai,
O pirštai gniaužės, pirštai tiesės...
Neperjaust man, ką tu jautei.

Kai klyksmą staigų, klyksmą spigų
Išgirdusi išvydai ją,
Nuramdė skausmą, aštrų, dygų,
Saldi palaima širdyje.

2
Kūdikystė – sapnas. Nubusi.
Ir imsi mamos klausinėti:
Kur antra, kur antra saulės pusė?
Kur tėtė? 

Lyg nurijusi kartų kąsnį
Pagaliau mama ryšis.
Tu lūpikę prikąsi.
Tu klausysies.

– Įsivaizduok Arkties pusnį
Ir ledą. Palyginki širdį...
Ar duona raikoma bus ji?
Ar pagirdys? Sušildys?

Jis nei mūsų, nei niekieno.
Jo mums nė nereikia...
Jo šviesą paniekinau,
Jį prakeikiau.

– Mamyte, – sakysi, – mamyte,
Jis atskilo. Mes dviese ir dviese...
Nors jo šviesą leisk pamatyti,
Nors šviesą...

– Neprašyki! (blykstelės
Pyktis mamos akyse).
Nesigundyk žaltvykslėmis!
Aš – tavo saulė, tavo šviesa.

Tu lūpikę prikąsi,
Tu suniurzgus nutilsi.
Nežinios nepakęsi,
Nežinios nepamilsi.

Įsitraukus į kiautą,
Trokši, dusi dvejonių sraute
Ir jausi, kaip skauda, kaip skauda,
Kaip skauda skriauda.

KAD JĄ DIEVAI

1
Stumi lyg elgetas dienas,
Ne savo seseris – dvynes,

Prie raganos pikčiurnos girnų
Jos prirakintos – zirnu, zirnu, –

Malimo garsas nejaukus
Kaip sklinda po šilus, laukus.

Kur žvelgsi – balta balta balta
Ak, su kaupu primalta...

2
Stiklinis plentas. Plikšala.
Avarija ties Liškiava.

Aš nežuvau, o tu žuvai.
Žiema žiema... Kad ją dievai!

SUARTĖJIMAS

Paglostei skruzdėlių rudųjų būstą,
O aš jį peržengiau. Kaip saulė plūsta!

Kaip kvepia kanifolija ir mėtom!
Akmenukus į ežerą mes mėtom.

Dažnėja smilkiniuos dilgsėjimas
Valiūkiškas tas mūsų suartėjimas

Ir keistas noras – padaryt stebuklą;
Laiką sulaikyt – gyvybės medžio pjūklą.

BE YPATINGOS TEMOS

Dienos naktys į nebūtį gūra
banga po bangos lyg į jūrą
lyg į vandenyną didžiulį
kur plaukioja saulės mėnuliai
ir visos žvaigždžių sistemos

eilėraštis be ypatingos temos
dienos naktys į nebūtį gūra
banga po bangos lyg į jūrą
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ropos Sąjungos buvo iškomunikuota žinia.“ „Tas naratyvas 
apie medžioklę verčia suklusti.“ „Ponia X dabar mums 
ištransliavo daugumos žmonių požiūrį edukaciniais klau
simais.“ „Kai kas iš artimųjų rato transliuoja, kad jus 
myli.“ „Universitetai save pozicionuoja kaip...“ „Aplin
kos komunikacinis fonas nėra geras.“ „Anksčiau pabėgėlių 
klausimas Seime buvo labiau moderuojamas.“ „Istorinio 
naratyvo pasakojimas leidžia mums...“ „Gabrielius daro 
tam tikrus viešųjų ryšių judesius.“ „Lietuvos energijos 
korporatyvinės komunikacijos tarnyba mums pranešė...“ Ir 
taip toliau, ir panašiai...

Dabar dalį šių posakių „išversiu“ į lietuvių kalbą.
„Įmonė turi kurti pelną.“ „Ministerijos tikslas – kaip 

geriau informuoti (pranešti) apie savo veiklos stiprybes“. 
„Europos Sąjunga paskelbė (pranešė) žinią.“ „Tas pasako-
jimas apie medžioklę verčia suklusti.“ „Ponia X dabar 
mums išsakė daugumos žmonių požiūrį švietimo (auklėji-
mo, lavinimo) klausimais.“ „Kai kas iš artimųjų rato sako, 
kad jus myli“. „Universitetai save pristato kaip...“ „Aplin-
ka nėra gera bendrauti.“

O kai kurių posakių „išversti“ į lietuvių kalbą net 
neįmanoma. Jie yra tiesiog nesusipratimas. Pavyzdžiui, 
„istorinio naratyvo pasakojimas“ reiškia ne ką kita, kaip 
„istorinio pasakojimo pasakojimas“, nes semiotikoje var
tojamas žodis naratyvas lietuviškai reiškia pasakojimas. 
Kas yra „viešųjų ryšių judesiai“ išvis nesuprantama. Argi 
viešieji ryšiai kruta, juda? Kas apskritai yra tie viešieji 
ryšiai? O ką reiškia teiginys, kad „pabėgėlių klausimas 
Seime buvo labiau moderuojamas“? Lotyniškai moderate – 
nuosaikiai; moderatio – ribojimas, malšinimas. Lietuvių 
kalbos komisija tą visiškai nelietuvišką žodį moderuoti 
rekomenduoja suprasti kaip vesti (diskusiją), vadovauti, 
pirmininkauti (diskusijai, posėdžiui), bet ir taip supran
tant išeitų, kad anksčiau pabėgėlių klausimas „buvo la
biau pirmininkaujamas (vadovaujamas, vedamas)“. Kur čia 
sveikas protas?

O tokie įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai, 
kaip Menų fabrikas LOFTAS, Anykščių menų inkubatorius ir 
pan. – išvis nesusipratimas. Pabandykime šiuos pavadi
nimus „išversti“ į lietuvių kalbą. Kai rašoma ar sakoma 
menų fabrikas, tai reiktų suprasti, kad menai jau nėra kuria-
mi, o yra gaminami kokiomis nors tekinimo ar frezavimo 
staklėmis. Menų inkubatoriai reiškia ne ką kita, kaip menų 
perėtuvus arba techninius įrenginius dirbtiniam perėjimui, 
tik ketinant perėti ne viščiukus, o menus, be to, pasitel
kiant techninius įrengimus. Neką geriau yra ir su Lietu-
vos energijos korporatyvinės komunikacijos tarnyba. Pakanka 
pažvelgti į tarptautinių žodžių žodyną, ir suprasime, kad 
korporatyvinė komunikacija „pažodžiui“ reiškia... bendruo-
meninį bendravimą.

S a u l i u s  K a n i š a u s k a s

Iš didelio rašto...

Bent jau politikai, mokslo ir kultūros darbuotojai 
turi žinoti, kad 2017 metus LR Seimas paskelbė 
lietuvių kalbos kultūros metais. Taip buvo siekiama 

atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, 
svarbą, o dar labiau – į moksleivių lietuvių kalbos žinių 
prastėjimą. Tačiau niekas neatkreipė dėmesio į tai, kad 
prastėja ne tik moksleivių lietuvių kalbos žinios. Prastėja 
ir net siaubinga tampa lietuvių kalbos kultūra besirūpi
nančių politikų kalba. O dar blogiau, kad lietuvių kalbą 
baigia pamiršti net kultūra ir švietimu besirūpinantys 
mokslininkai, pedagogai, menininkai, žurnalistai ir t. t.

Be abejo, šis priekaištas tinka ir man, rašančiam šias 
eilutes. Ne be reikalo kartais pasakoma: „Juokiasi puo
das, jog katilas juodas.“ Ar tik nebūsiu ir aš tuo „puo
du“, kuris šaiposi iš kitų būdamas toks pat? Juk ir mano 
tekstus atidžiai skaito redaktoriai ir juose randa nemažai 
klaidų, jas taiso. O štai ėmiau ir sumaniau kritikuoti ki
tus, netaisyklingai kalbančius, rašančius... Ar turiu tam 
moralinę teisę?

Tačiau peržvelgiau užsirašytas „auksines mintis“, 
kurias netrukus pacituosiu, ir nusprendžiau: nusispjauti 
man į tas moralines teises! Tai, ką nuolat girdžiu radijo, 
televizijos laidose (o ir laikraščiuose skaitau), jau seniai 
žeidžia mano klausą, erzina, pykina. Tad kodėl viešųjų 
ryšių korporatyviniame komunikaciniame fone ir man neiš-
transliuoti savo diskurso apie tą mane erzinantį komunikaci-
nį triukšmą? Kodėl bent edukaciniais tikslais nepabandžius 
atlikti to medijose esančio triukšmingo naratyvo monitorin-
go ir jo nemoderuoti? Nes gal tik mano ištransliuota žinia 
leis kultūros žmonėms potencialiai suvokti ir susivokti, 
kad dabartinis viešųjų ryšių naratyvas veda tik į aklavietę.

Žodžiu, supykau ant visų ir savęs ir nusprendžiau 
pozicionuoti save kaip didelį lietuvių kalbos žinovą ir 
sergėtoją. Ir parašyti ne apie kirčiavimą ar kablelius, ne 
apie linksnius ir prielinksnius, kuriuose kartais aš pats 
susipainioju, o apie lietuvių kalbos bent jau nuvertinimą.

Nes kaip kitaip pavadinti tą lietuvių kalbą sergė
jančių Seimo narių, politikų ir politologų, radijo ir tele
vizijos laidų vedėjų, garsių žurnalistų ir net kultūros bei 
švietimo ministrų generuojamą lietuvių kalbos amneziją, 
jeigu suprast negali, ar lietuviškai šnekama bei rašoma, 
ar jau anglais, prancūzais, vokiečiais tampame?

Kursyvu išskirtus žodžius pavartojau neatsitiktinai. 
Juos „pasiskolinau“ iš vadinamųjų viešų diskursų. Dabar 
pateiksiu bent kelias citatas. Tiesa, cituojant būtina nu
rodyti cituojamo teksto autorius, literatūros šaltinius, bet 
šįsyk šiam griežtam „moksliškumo“ reikalavimui nepa
klusiu, tebūnie šios citatos anoniminės.

„Įmonė turi generuoti pelną.“ „Ministerijos tikslas – 
kaip efektyviau iškomunikuoti veiklos stiprybes.“ „Iš Eu
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Teisūs buvo mūsų tautiečiai, kurie kadaise pasakė: 
„Iš didelio rašto išėjo iš krašto.“ Yra ir kitas panašus posa
kis: „Nors ir nežmoniškai, bile kitoniškai.“ Kitaip sakant, 
nesvarbu, supras ar nesupras mane žmonės, bet svarbu 
pasirodyti esant „kitonišku“ – labai išmanančiu, moks
lingu, gal net mįslingu. Tad ir pažeriama aibė visokių 
komunikacijų, korporacijų, transliacijų, diskursų, naratyvų, 
mediacijų ir t. t. Gerai, kad bent užstalėje, geriant vyną ar 
kavą, dar niekas nesako: „Mes puikiai pakomunikavo
me“, o sako „Gerai pabendravome, pasišnekėjome“. Bet 
žodis komunikacija, kaip ir daugelis kitų netinkamai var
tojamų tarptautiniais tapusių žodžių, jau tarsi vėžys ėda 
sveiką lietuvių kalbos kūną ir gali netrukus suėsti. Ir tą 
lietuvių kalbos darkymo procesą skatina daugelis jaunų 
(ypač užsieniuose studijavusių ar bet ten pasitobulinusių) 
mokslininkų1. Jie net nebando paieškoti angliškų ar tarp
tautinių žodžių lietuviškų atitikmenų, savo paskaitose ir 
seminaruose tarsi papūgos kartoja (dažniausiai) angliš
kus terminus, ir studentas – būsimas ministras ar žur
nalistas – įtiki, kad kitokių žodžių nėra ir būti negali. O 
kai tampa ministru ar žurnalistu, inžinieriumi, gydytoju 
ar mokytoju, jau jis pats kartoja savo dėstytojų vartotus 
žodžius ir net didžiuojasi taip „mokslingai“ kalbėdamas.

Niekas neginčija, kad kalba kinta, kad, kintant kul
tūrai, daug anksčiau vartotų žodžių pamirštama, o juos 
pakeičia iš kitų kalbų atkeliavę, kad į kalbą įsilieja tarp
tautiniais tapę terminai, kurie keliauja iš vienų mokslų į 
kitus ir apauga, kaip sako filosofai, savomis semantinė
mis apnašomis. Net ir kasdienėje kalboje mes vartojame 
daugybę žodžių, kurie tikrai nelietuviški, bet jau seniai 
be jų neapsieiname. Pavyzdžiui, elektra. Tai – iš graikų 
kalbos atkeliavęs žodis (elektron), reiškiantis gintarą. Bet 
mes nesakome gintarinis variklis, o sakome elektrinis varik-

lis, nesakome gintaro lemputė, o sakome elektros lemputė. 
Pakanka atsiversti tarptautinių žodžių žodyną, ir jame 
išvysime daugybę žodžių, kuriuos vartojame vos ne 
kasdien ir kurių kilmė tikrai ne lietuviška, bet jie tapo 
„lietuviškais“: autorius, aktorius, biblioteka, melodija, 
mistika, muziejus, muzika, pensija, redakcija, religija, 
universitetas, teorija ir t. t. Šie, kaip ir daugybė kitų iš 
svetimų kalbų pas mus atkeliavusių žodžių, jau seniai 
įaugo į mūsų sąmonę, be daugelio jų neišsiverčia net 
turgaus prekeiviai.

Bet kam vartoti tokius svetimus žodžius, kurie turi 
puikius lietuviškus atitikmenis?! Kam darkyti savo kalbą 
visokiais „inkubatoriais“ ir „fabrikais“, „moderatoriais“ 
ir „komunikaciniais fonais“, kai apstu nors ir ne lietuviš
kos kilmės, bet jau seniai vartojamų ir visiems supranta
mų žodžių? Štai šito aš nesuprantu. Nebent tarčiau, kad 
visa tai kyla gal net iš nesąmoningo troškimo pasipui
kuoti, pasididžiuoti savo tikra ar tariama erudicija (lot. 
eruditio — mokslingumas, išsilavinimas): tik pažiūrėkite, 
kokie mes protingi, kokius žodžius vartojame! Ne jums, 
kvailiams, suprasti!

Velionis astronomas dr. Antanas Juška kartą supyko 
ant manęs, kad pernelyg daug visokių tarptautinių žo
džių vartoju, ir pasakė: „Rašyti ir kalbėti reikia taip, kad 
ir piemuo suprastų, ir profesorius nepapeiktų.“

Manau, kad šis pamokymas tinka ne vien man. Ne
reikia darkyti savo kalbos. Bent jau šiais, lietuvių kalbos 
kultūros metais.

1 Beje, vardan Lietuvos mokslo prestižo mokslo biurokratai iš moks
lininkų reikalauja rašyti angliškai ir spausdinti savo knygas bei 
straipsnius tik užsienio leidyklose, tad vargu ar reikia stebėtis, 
kad lietuvių kalba pamirštama.

L A U R E N T I U S  D E 
V O L T O L I N A . Paskaita 
Bolonijos universitete, apie 1370
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Profesionali archeologija, kaip Lietuvos istorijos 
mokslo šaka, mūsų šalyje dar labai jauna. Jos pra
džia laikytinas 1938 metais pasirodęs Jono Puzino 

veikalas Seniausių proistorinių tyrinėjimų duomenys. An
trasis pasaulinis karas, sovietinė ir nacistinė okupacija 
neleido pradėto darbo tęsti, tyrinėjimų plėtoti. Į užsienį 
pasitraukusios archeologės Marijos Gimbutienės Laidose-
na Lietuvoje priešistoriniais laikais (1946), The Balts (1963) 
ir kiti darbai nei mokslininkams, nei eiliniams skaityto
jams Lietuvoje nebuvo pasiekiami. Viena, tie mokslinin
kės veikalai tėvynėje buvo uždrausti, antra, dauguma 
naujųjų buvo skelbiama anglų kalba. Nei draudimai, nei 
atstumai, nei kitos kliūtys visuomenės sąmonės visiškai 
neužmigdė, jos domėjimasis šalies proistorija ne tik ne
nuslopo, netgi padidėjo. Antrosios sovietinės okupacijos 
metais (1945–1990) Lietuvoje slapčiomis iš rankų į rankas 
ėjo Česlovo Gedgaudo pusiau mokslinio, pusiau fantas
tinio veikalo Mūsų praeities beieškant faksimiliniai nuora
šai, tikra sensacija sudrebino visuomenę Rimutės Riman
tienės 1967 metais Šventojoje atkasti akmens amžiaus 
radiniai. Apie „Šventosios stulpą su žmogaus galva“ 
plačiai rašė ir komentavo visa tarybinė lietuvių spauda. 
Šalyje pamažu ėmė garsėti ir kitų mokslininkų – Reginos 
VolkaitėsKulikauskienės, Mykolo Michelberto, Adolfo 
Tautavičiaus, istoriko Edvardo Gudavičiaus, lituanisto 
Zigmo Zinkevičiaus – darbai apie Lietuvos senovę. 1987 
išėjo kolektyvinis veikalas Lietuvių etnogenezė (atsakingo
ji redaktorė Regina VolkaitėKulikauskienė). Vis dėlto tai 
buvo tik regioninio pobūdžio, užsienyje mažai žinomi 
veikalai. Tikro mokslinio proveržio buvo įmanoma su

K N Y G O S

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

Aisčių drama
laukti tik po 1990ųjų, nepriklausomybę atgavus. Ir ilgai 
laukti nereikėjo. Spaudoje ir knygynuose ėmė plisti ne tik 
vyresniosios kartos, bet ir jaunesniųjų archeologų Rasos 
BanytėsRowell, Algirdo Girininko, Eugenijaus Jovaišos, 
Valdemaro Šimėno, Daumanto Kiulkio, Vlado Žulkaus, 
istoriko Tomo Baranausko ir kitų mokslininkų senovės 
tyrinėjimų veikalai. Tikra sensacija tapo 2011 metais pa
sirodžiusi Venesueloje gyvenančios Jūratės Statkutės de 
Rosales knyga Europos šaknys ir mes, lietuviai. Autorei 
buvo pripažintas Edukologijos universiteto garbės dak
tarės laipsnis, o jos veikalas buvo graibstyte graibstomas, 
leidžiamos jo naujos, papildytos laidos (iš viso keturios). 
Nors visuomenės senovės žinių alkis buvo šiek tiek ap
malšintas, bet sisteminio, archeologiniais artefaktais ir 
užsienio bei vietinių tyrėjų darbais pagrįsto kūrinio vis 
nebuvo, kol 2012–2016 metais nepasirodė Eugenijaus Jo
vaišos Aisčiai. Iki tol net nemėginta „sukurti archeologija 
paremto aisčių etninės raidos modelio“ (Aisčiai. Kilmė, 
p. 81). Dargi priešingai, būta mėginimų etninės kilmės 
tyrinėjimus atriboti nuo archeologijos mokslo, teigiant 
jog archeologija tyrinėja tik daiktų raidos (ūkinės veik
los, technologinių pasiekimų) istoriją. Ir tokie teiginiai 
jau propaguojami naujausiuose Lietuvos istorijos vado
vėliuose. Aisčių autorius netvirtina, jog jis savo darbe 
išsprendė visas su Lietuvos proistore susijusias proble
mas, dėl kai kurių teiginių dar bus ginčijamasi, tikslina
ma ir plėtojami moksliniai įrodymai, bet didžiojo darbo 
pradžia jau padaryta – padėtas pagrindas ir autoriaus, ir 
kitų mokslininkų būsimiems tyrinėjimams. Tikimasi, kad 
ir užsienio mokslininkai šio kūrinio nepraleis pro akis.

Eugenijus Jovaiša. Aisčiai. Kilmė; Aisčiai. Raida; Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia. – Lietuvos edukologijos univer
sitetas, Vilnius, 2012, 2014, 2016
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Pirmuosiuose dviejuose tomuose Aisčiai. Kilmė ir 
Aisčiai. Raida autorius mėgina spręsti klausimus, kurie 
dažnai kelia ginčų tarptautiniu mastu. „Aisčių“ pava
dinimą mums davė romėnų istorikas Tacitas. Jis apie 
98 metus savo veikale Germanija įvardijo vakarų baltų 
kalbiniame areale gyvenusias aisčių gentis – Aestiorum 
gentes. Šį vardą aplinkinis pasaulis vartos iki pat IX am
žiaus pabaigos.“ (Aisčiai. Kilmė, p. 58) Ten pat pasakyta, 
kad aisčių genčių gyvenamoji vieta yra dešinysis Svebų 
jūros krantas, tuo nepraleido progos pasinaudoti estai, 
tardami, kad Aestiorum gentes yra estų protėvių apibūdi
nimas. Eugenijus Jovaiša savo veikale puslapis po pus
lapio, remdamasis ne tik Tacito ar Jordano parašymais, 
bet ir archeologiniais artefaktais įrodo, jog rytinio Balti
jos pajūrio Sembos pusiasalyje finai niekada negyveno, 
gintaro nerinko ir juo neprekiavo, todėl ir aisčių vardo 
savintis negali. Betgi dėl aisčių lokalizacijos tenka su
remti ietis ne tik su estais, bet ir su kai kuriais vokiečių 
mokslininkais bei politikais, kurie tose vietovėse mėgina 
įkurdinti germanų gentį ar gentis. Čia jau tenka griebtis 
ne tik archeologinių artefaktų, bet ir lingvistikos – bal
tiškų vietovardžių paplitimo arealo, pasitelkiant pačių 
vokiečių mokslininkus (Jürgeno Udolpho ir kitų tyrinėji
mai). Atmušus kitataučių pretenzijas į Sembą ir Notangą, 
galima imtis gotų problemos sprendimo.

Pirmasis istorinę košę užvirė VI amžiaus gotų auto
rius Jordanas, savo Getikoje užrašęs: „Taigi, kaip menama, 
iš šios Skandzos salos lyg iš kokios genčių kalvės arba, 
tiksliau, lyg iš kokių tautas gimdančių įsčių kadaise kilo 
gotai su savo karaliumi, vardu Berig. Kai jie pirmą kar
tą iš laivų išsilaipino žemėn, tam kraštui tuoj pat davė 
pavadinimą. Nes, kaip pasakojama, net ir šiandien jis 
vadinamas Gotiskandza.“ (ten pat, p. 92–93) Taip buvo 
mestas burtas, kuris vėliau tapo tradicija, kurios paneigti 
neįstengia nei autoriaus (Jordano) nepatikimumo įrody
mai, nei archeologinių artefaktų gausa. Eugenijus Jovai
ša šios problemos sprendimui paskiria ne vieną kny
gos puslapį, primindamas, kad istoriniame laike nebūta 
atvejo, kai į kontinentą migruojama iš salos, o ne prie
šingai – paprastai kontinentas populiacijos ištekliais mai
tina salas. Ir dar: „...istorinėje normanų atmintyje nėra 
gotų istorijos atminties arba jokių gotų veiklos atgarsių 
Baltijos erdvėje šiauriniai germanai – vikingai nežino
jo. Ir tai vėl svarbus argumentas apie tai, kad šiaurinės 
gotų istorijos nebuvo.“ (ten pat, p. 221) Buvo kita, Rytų 
gotų imperijos istorija, apie kurią „galima būtų manyti, 
kad po 220 metų, kai Vielbarko kultūros žmonės perė
jo į dešinįjį Vyslos krantą ir jiems priklausančios žemės 
nusidriekė pietryčių kryptimi ligi Juodosios jūros, jie ar
timiau susidūrė su IV amžiaus antroje pusėje (351–376) 
iškilusia gotų karaliaus Hermanariko karalyste.“ (ten 
pat, p. 160) Taigi – Vielbarko žmonės, o ne Vyslos žemu
pio gotai paliko Juodosios jūros areale baltiškos kultūros 
pėdsakų – vandenvardžių, archeologinių artefaktų. Čia 
priartėjama ir prie kitų svarbių problemų sprendimo – 
aisčių genčių migracijos, baltų slavų, baltų germanų kil
mės ir kalbų giminystės.

„Europa gerai žino apie didžiąją gotų migraciją, 
kuri, kaip įprastai manoma, prasidėjo Vyslos žiotyse, 
t. y. genetiniame vakarų baltų areale, bet nieko nežino 

arba labai mažai žino apie baltišką antipodą – didžią
ją vakarų baltų/aisčių plėtrą.“ (ten pat, p. 92) Ir toliau 
autorius tęsia: „Pirmojo mūsų amžiaus prieangyje ir jo 
pradžioje visoje toje erdvėje vienintelė jėga, kuri buvo 
subrandinusi žmonių išteklius ir materialinės kultūros 
resursus, reikalingus didelio masto žmonių judėjimui 
buvo vakarų baltų pilkapių kultūros žmonės. <...> Pra
sidėjo didžioji aisčių plėtra, kai kuriais aspektais turinti 
migracijos požymių. <...> I amžius vakarų baltų istorijo
je iš tiesų buvo lūžio amžius – aisčių kultūros atstovai 
kaip didžiosios plėtros rezultatą Rytų Baltijos regione 
suformavo aisčių/vakarų baltų gentis, kurios pasiekė 
istorinius laikus ir dalyvavo Lietuvos valstybės susida
ryme.“ (ten pat p. 141–142) Vėliau autorius nurodo, jog 
buvo ne viena, o mažiausiai dvi ar net dar daugiau tos 
plėtros bangų. Pirmoji (ankstyvoji) 10–200/220 metai, an
troji (vėlyvoji) 200/220–450 metai. Knygoje pateiktuose 
žemėlapiuose ir schemose aiškiai matomos tos plėtros 
ribos. Baltijos jūra vakaruose, Vyslos žiotys ir žemupys 
pietuose, Ventos ir Dauguvos upių baseinai šiaurėje, Be
rezina ir Pripetė rytuose. Čia nėra galimybių surašyti vi
sas aisčių gentis, apibūdinti kitus plėtros aspektus, nors 
tai buvo tik vakarų baltų plėtros rezultatas – rytinė, pi
etinė baltų plėtra bei reemigracija bus aptariama kitame 
trilogijos tome.

„Senojo geležies amžiaus Rytų Baltijos regiono kul
tūrinę situaciją lėmė du jo gyvenimą reguliavę etno
sai – baltai ir germanai. <...> ...germanai, kaip kultūrinė 
bendrija, fiksuojama nuo V a. pr. Kr... o germanų kalbos 
susiformavo iki V šimtmečio po Kr. <...> ...baltai jose 
yra autochtonai nuo II tūkstantmečio pr. m. e.“ (ten pat, 
p. 206). Toliau tome samprotaujama apie prokalbės pro
blemą ir prieinama prie išvados, jog prokalbės tėvynės 
nerandama iki šiol. „Slavų medis yra tūkstančiu metų 
jaunesnis nei germanų medis, o lyginant su baltais – 
visu 2,5 tūkstančio metų.“ (ten pat, p. 207) Vadinas, vi
sos kalbos turi savas tėvynes ir savas ištakas. Galėtume 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad lietuvių kalbos ir baltų 
kultūros ištakos yra kur kas gilesnės nei kitų Europos 
tautų bei kultūrų, bet būtina turėti galvoje ir vieną iš
lygą – kultūros, kalbos, kaip ir kiti organizmai gimsta, 
auga, bręsta, klesti, sensta silpnėja ir išnyksta. Taip atsi
tiko su šumerais, inkais, egiptiečiais, graikais, romėnais. 
Bet galgi mums bus padaryta išimtis. Plačiau apie tai 
vėliau. O dabar grįžkime prie Gintaro kelio.

„Gintaras tais laikais buvo tikrąja to žodžio prasme 
auksas. Jo geidė visa to laikotarpio turtingųjų civilizacijų 
aristokratija, ir jis buvo visų sandorių garantas. Jokia kita 
prekė – grūdai, žirgai, kailiai ir kitos gėrybės – negalėjo 
varžytis su gintaru. Gintaru turtingos Baltijos pakran
čių gentys turėjo prekybos monopolį ir užtikrintą gali
mybę turėti nuolatinį ryšį su pažangiausių technologijų 
centrais.“ (ten pat, p. 125) Todėl visai nenuostabu, kad 
Romos imperatorius Neronas apie 60–61 metus nusiun
tė prekeivius gintaro iš Baltijos pakrantės pargabenti. 
Gintaro kelio peripetijų ir apskritai gintaro reikšmės 
aptarimo trilogijos autorius niekaip negalėjo išvengti. Ir 
žodiniai, grafiniai šios temos vaizdai šmėžuoja ne viena
me, o net keliuose skyriuose. Rytiniame Baltijos pajūry
je sunykus ar sumenkus gintaro ištekliams, sumenko ar 
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net sunyko Aisčių genčių aukso amžius. Ir tai įvyko ne 
vieną, o mažiausiai du kartus. Ši tema pranoksta ne tik 
šio straipsnio, bet ir šios trilogijos rėmus. Ją detaliau nag
rinėjo Audronė Bliujienė, Algirdas Girininkas. Ji domino 
ir tebedomina ne tik lietuvių, bet ir kaimyninių šalių ar
cheologus bei kitus mokslininkus.

Tomo aptarimo negalima baigti neužsiminus apie 
aisčių genčių karinį elitą. „Plinijaus Vyresniojo (23–79 
metai) ir Tacito (56–117 metai), Ptolomėjo (90–160 metai) 
laikais barbariško pasaulio karo menas buvo pasiekęs ci
vilizuotą Romą trikdantį lygį.“ (ten pat, p. 253) Autorius 
aptinka tris šio reiškinio periodus: ankstyvąjį – 150–220, 
brandųjį – 250–350 ir klasikinį – 350–550. „Visi trys ka
rinio elito formavimosi etapai turi savo logiką ir kore
liuoja su permainomis aisčių gyvenime.“ (ten pat, p. 275) 
Ankstyvasis sutampa su Vielbarko kultūros migracijos 
procesais. Jie galėjo išjudinti ir galindų migraciją į Iberų 
pasaulį. Brandžiajame laikotarpyje išryškėja karo vado 
reikšmė – jis mūšyje labiau ėmė rūpintis įvykių eiga, pats 
nebūdamas jų centre. Klasikiniu laikotarpiu susiformuo
ja karo dalinių struktūros. Ši tema gausiai iliustruojama 
ginklų, – skydų, kovos kirvių, peilių, – archeologinių 
artefaktų vaizdais iš Lietuvoje tyrinėtų kapinynų. Apstu 
papuošalų, karių ir karo vadų aprangos detalių, žirgų 
kamanų, žąslų rekonstrukcijų. Tome vengta užuominų 
apie aisčių valstybės formavimosi pradmenis, vienur 
kitur pasakoma apie genčių sąjungą, jos karių dalyva
vimą kitų šalių (daugiausia Romos imperijos) karinėse 
formuotėse.

Antrasis tomas – Aisčiai. Raida – pradedamas Rau
donėnų kapų tyrinėjimų aprašymais, kurie liudija anks
tyvuosius Didžiosios aisčių migracijos (10–40 m.) eta
pus. Pasakojimas tęsiamas prisimenant ketvirtąją aisčių 
migracijos bangą, kai dalis Vielbarko kultūros žmonių iš 
Vyslos žemupio ir jos dešiniojo kranto pasiekė dabarti
nės Lietuvos pietryčius, įsibrovė į greta esančios Lenkijos 
ir Baltarusijos dalį. Čia jie susidūrė su galindų, sūduvių 
(jotvingių) gentimis bei „suvaidino svarbų vaidmenį se
nojo geležies amžiaus Rytų Lietuvos pilkapių kultūrai“ 
(Aisčiai. Raida, p. 49). Šiame skyriuje detaliau gvildenami 
žemaičių, aukštaičių ir lietuvių genčių susidarymo pro
cesai, be išlygų pabrėžiant, kad archeologiniai artefaktai 
liudija, jog šios aisčių gentys formavosi savarankiškai, 
nebuvo jokio sulietuvinimo ar sužemaitinimo proceso. 
Plėtojant temą dar kartą patvirtinama, kad kalbininko 
Kazimiero Būgos teorija, jog VI amžiuje lietuvių gentis 
yra atkeliavusi nuo Dniepro aukštupių, nėra be pamato 
Ir šiame, ir kituose skyriuose plėtojamos temos, kurios 
pirmame tome nebuvo iki galo išnagrinėtos, o apie kai 
kurias buvo tik užsiminta. Vis dėlto tomo dominantė – 
Galindiada. Iš dešimties knygos skyrių net šešių pavadi
nimuose minima „galind“ fonema: Galindiškoji Didžiosios 
aisčių migracijos banga, Galindų pažinimo šaltiniai: Gintaro 
kelias, Galindų pažinimo šaltiniai: Ptolomėjo „Geografija“, 
Galindų pažinimo šaltiniai: vėlyvieji šaltiniai, Galindai Eu-
ropos rytuose ir vakaruose, Galindai ir gotai. Nėra būtiny
bės (ir galimybės) detaliai analizuoti šių skyrių tekstų, 
norint įsitikinti svarbiausiuoju autoriaus tikslu – aisčių 
genčių sklaida buvo aprėpusi didžiąją dalį Europos: nuo 
Maskvos prieigų rytuose iki Iberijos pusiasalio ir Madri

do vakaruose, nuo Suomijos įlankos šiaurėje iki Krymo 
pusiasalio ir Konstantinopolio pietuose. Nors panašios 
žinios Lietuvos skaitytojų ausis pasiekdavo ir anksčiau 
(lietuvių egzodo mokslininkų knygos), bet šiuokart tai 
įrodoma archeologiniais artefaktais, baltiškų vanden
vardžių ir vietovardžių paplitimo arealais, šalies ir už
sienio mokslininkų nepaneigiamais tyrinėjimų rezulta
tais. Atskiras ginčytinų teorijų detales dar bus įmanoma 
tikslinti ateityje, bet niekas niekada jau nepaneigs, kad 
galindai kadaise užėmė nemažas teritorijas Pamaskvėje, 
lietuviai – Dono aukštupyje, prūsai Sembos pusiasalyje 
ir Vyslos žiotyse. Dar kartą patvirtinama, kad baltiškoji 
kultūra yra viena iš seniausių kultūrų žmonijos istorijoje, 
o lietuvių kalba – pasaulinė senolė. Tik vieno atsakymo 
nėra ir net tema negvildenama – aisčių genčių savanoriš
ko susinaikinimo dramos etapų raidos. Germanų ir slavų 
gentys, susidariusios ne šimtmečiais, o tūkstantmečiais 
vėliau sklisdamos po Europą stiprėjo ir gausėjo, o aisčiai, 
migruodami iš vienos vietos į kitą, tirpo ir nyko. Seno
vės tyrinėtojų užuominos apie aisčių sąjungą, apie šių 
genčių taikingumą labiau primena menamus vaizdus, 
nei tikrovės faktus, juolab kad ir šių laikų mokslininkai 
tų dalykų nepatvirtina. Vienintelis tikras dokumentas iš 
VI amžiaus yra gotų imperatoriaus Teodoriko Didžiojo 
laiškas aisčiams. Tomo autorius savuoju tekstu lyg ir 
buvo užsimojęs įtaigoti, jog tie aisčių pasiuntiniai Rave
noje galėjo būti galindų ar lietuvių genčių pasiuntiniai 
(Plinkaigalio kapinyno tyrinėjimai), bet vėliau pats grįž
ta prie minties apie prūsų genties delegacijos galimybę. 
Nėra jokių užuominų, kad lietuviai tuo metu būtų siekę 
kokio nors valstybingumo, tuo tarpu apie prūsus šis tas 
vis dėlto yra pasiekę mūsų laikus. Patikima tai ar nepa
tikima, bet vardai ir datos žinomos. „Taigi aisčiai, pasak 
Grunau, turėjo dinastinius valdovus. Remiantis nauju 
Teodoriko laiško aisčiams vertinimu, kitaip atrodo ir 
kronikos autoriaus žinių patikimumas, o legendiniai ka
raliai Brutenis ir Vaidevutis tampa ne tokie jau legendi
niai.“ (ten pat, p. 223) Smagu perskaityti tokį prūsų vadų 
pripažinimo faktą ir realią galimybę konstatuoti, jog tu
rime naujai interpretuojamą ir patikimą aisčių genčių 
epo pamatą. Belieka laukti, kol atsiras toks pat genialus 
kronikininkas – rašytojas a la Romualdas Ozolas, kuris 
sumodeliuos aisčių valstybingumo dramą. Tikrovės sce
noje istorinis spektaklis tebetęsiamas. Valstybingumo 
užuomazgos, atsiradusios pirmajame mūsų eros tūks
tantmetyje (V–VI amžiai), gan sėkmingai buvo rutulio
jamos antrajame (XI, XIII–XVIII, XX amžius) ir nesunkiai 
numatomas finalas trečiajame (XXI–XXII amžiai), nes tik 
valstybė gali garantuoti tautos ar genties išlikimą. Tačiau 
neužbėkime įvykiams už akių, gal dramos pradmenys 
jau modeliuojamos trečiajame tome.

„Pirmosios dvi knygos yra gana sudėtingos, atspin
di gyvą mokslinį procesą. Jose daug polemikos, faktų, 
prieš skaitytoją atsiskleidžia įvairiausios temos – nuo 
archeologinių duomenų ir rašytinių šaltinių analizės iki 
antikinės kartografijos duomenis paaiškinančių mate
matinių formulių. Tai paskatino pirmose dviejose kny
gose padarytus atradimus išdėstyti populiaresne forma. 
Knyga Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia yra savotiškas 
pirmųjų dviejų knygų apibendrinimas, o iš dalies ir ty
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rimų tęsinys.“ (Tomas Baranauskas. Galindiškoji lietu-
vių kilmė // Nepriklausomybės sąsiuviniai, Nr. 17, p .80) 
Galėtume pridurti, jog pirmosios dvi knygos buvo tik 
medžiaga trečiajai, kuri privalėtų turėti aiškiai sumo
deliuotą struktūrą, išbaigtus dalių ir skyrių tekstus. Pir
mosiose nesunku pastebėti gana ryškius blaškymosi, 
dvejonių, pasikartojimų, chaotiškumo elementus, o pas
tarojoje viskas turėtų būti subalansuota ir faktologiškai, 
ir stilistiškai. Kitaip tarus, čia neturėtų kartotis anksčiau 
eksponuoti faktai, o labiau apmąstytos ir išgrynintos 
pirmųjų dviejų tomų temos. Bet taip nėra, nes yra tik 
pakartojimai: pirmoji šio tomo dalis apie aisčius, antro
ji – apie slavus ir germanus, trečioji – aisčių migracija, 
ketvirtoji – Gintaro kelias, penktoji apie aisčių likimus. 
Skaitytojui galėtų kilti logiškas klausimas, ar reikėjo ga
dinti popierių pirmosioms dviem knygoms, jei viskas, 
tik daug aiškiau ir motyvuočiau pasakoma trečiojoje? 
Galimas būtų ir pasiteisinimas ar pateisinimas – pir
mosiose daugiau moksliškumo, argumetuotumo, kuris 
būtinas ne eiliniam skaitytojui, o mokslo žmogui (ar
cheologui, istorikui, kalbininkui), ypač užsieniečiui. Tų 
knygų argumentai gali būti diskutuojami tarptautinėse 
konferencijose, simpoziumuose, aptarimai privačiuose 
mokslininkų susitikimuose, jei trečioji būtų tobula, bet 
ir čia tos painiavos apstu. Nerasta vieningo, išbaigto 
modelio, kur visos temos sklandžiai derėtų tarpusavyje. 
Tęstinė naracija dažnai pertraukiama, įterpiant skyrelius 
apie ne tokias svarbias gentis kaip galindai ar lietuviai – 
kuršiai, žemaičiai, žiemgaliai, latgaliai, sėliai, skalviai. 
Tie įterpiniai, neradę tikrosios savo vietos nuosekliame 
naratyve, pakimba tuščioje erdvėje. Gal tik jotvingiai 
(sūduviai) ir aukštaičiai labiau priartinti prie galindų ir 
lietuvių, kurie, tiesą sakant, ir yra tam tikra galindų mu
tacija. Šios temos plėtotė ir yra tas tomo naujumas, nors 
nenuneigsi, jog  ankstesniuose apie tai nekalbėta. „Mano 
manymu, atsakymas susijęs su senojo geležies Amžiaus 
Rytų Lietuvos pilkapių priklausomybe nuo jų galindiš
kosiossūduviškosiosvielbarkiškosios prigimties. Lietu
vių pilkapių VI–VII a. kultūra nėra tiesioginė II/III–V a. 
galindųsūduvių kultūros Rytų Lietuvoje tęsinys, tačiau 
jos pagrindas yra galindų kultūros tradicijos, kurios kaž
kiek kito jiems gyvenant rytuose. Jei čia pateikti argu
mentai priimtini, tai galima sakyti, kad tas etnosas, mūsų 
žinomas lietuvių vardu, yra VI–VII a. iš Moščino kultū
ros erdvės grįžę rytų galindai. Tos pačios vakarietiškos 

galindų kultūros palikuoniai, galimas dalykas, įsikūrė 
greta savo gentainių. <...> ...šis grįžtamasis rytų galin
dų žygis į galindųsūduvių žemes Rytų Lietuvoje turėjo 
įvykti VI a. antroje pusėje – VII a. <...> Apie VII–VIII a. 
sandūrą atsiradęs naujas reiškinys lietuvių pilkapių kul
tūroje – pilkapius juosiantys grioviai – gali būti kaip tik 
tos antrinės migracijos liudininkas.“ (Aisčiai. Lietuvių ir 
Lietuvos pradžia, p. 124–125) Tai čia ir yra tas lietuvių 
galindiškosios kilmės apibūdinimas. Pasakyta tvirtai ir 
aiškiai, nedvejojant ar išsisukinėjant. Tai svarbiausiasis 
šio tomo akcentas, jo vertė ir naujumas.

Kūrinio (knygos, ypač trilogijos) modeliavimas ir to 
modelio realizavimas popieriniuose tomuose nėra len
gvas ir paprastas dalykas. Būtina turėti ne tik daug in
formacijos, sugebėti ją apdoroti, bet ir praktinių įgūdžių 
bei atidos. Kai skaitytojui tenka šokinėti iš puslapio į 
puslapį ieškant istorijos tęsinio, praleidžiant įterpinius 
(p. 135–140; 167–172; 177–182; 195–200 ir kt.), kurie daž
niausiai atsiranda viduryje sakinio, tokį kūrinį profesio
naliai pagamintu vadinti nesinori. Tam tikrų abejonių 
kelia ir kai kurie piešiniai, vaizduojantys archeologinių 
artefaktų rekonstrukcijų imitacijas. Gal jie ir tiktų jau
nesniojo mokyklinio amžiaus istorijos skaitiniams, bet 
rimtame moksliniame veikale, švelniai tariant, jie atro
do problemiškai. Jie nei patikslina, nei praplečia žodinę 
informaciją, tik suprimityvina ją. Manau, kad įmanoma 
buvo paieškoti kitokių šios įdomios ir svarbios medžia
gos pateikimo būdų visuomenei. Mano galva, net trijų 
tomų nereikėjo, būtų pakakę vieno (pirmojo), kuriame 
ir taip tema pakankamai detaliai gvildenama. Labiau 
subalansuotas ir išgrynintas tekstas, atsisakant į šoną nu
vedančių mažesnės reikšmės temų (Plinkaigalio, Raudo
nėnų ir kitų kapinynų kruopštaus aprašinėjimo), nekal
bant apie daugkartinius pakartojimus, būtų sulaukęs kur 
kas didesnės sėkmės ir visuotinio dėmesio. Visuomenė 
nėra tokia buka ir beraštė, kad būtina ją badyti pirštu vis 
kartojant ir kartojant seniai išsakytus faktus, o mokslinė
je diskusijoje taip pat praverčia intriga ar šmaikštesnis 
žodis. Kartais susidaro įspūdis, kad kuriama ne moks
linė monografija apie aisčius, o aprašinėjami autoriaus 
nuveikti darbai, kuriuos būtų buvę įmanoma aptarti ir 
paskelbti atskiruose leidiniuose. Tos kelios pastabos, ži
noma, nesumenkina efektingos visumos, bet sunkiąją 
artileriją pakeitus lengvesne ginkluote skaitančios visuo
menės užkariavimai būtų kur kas sėkmingesni.

G I E D R ĖS  P U T N I K A I T ĖS  nuotrauka
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Jame greičiausiai niekada ir nebūsiu, nes manasis lai
kas nenumaldomai senka. Kad ir metai, kad ir dveji ar 
net dešimtmetis, vis vien striuka – jeigu iki šiol apsi

ėjau be jo, tai ir toliau išsiversiu. Dargi šiuokart Paryžių 
turėsiu namuose, savąjį Paryžių, savąją Seną su jos kran
tinių klošarais ir bukinistais, su tiltais ir salomis, ant ku
rių stūkso šventovės. Anie Honoré de Balzaco ar Marko 
Zingerio paryžiai buvo kažkokie tolimi ir man svetimi, 
jų aikštės ir paminklai balandžių bei kovarnių apderg
ti ir beveik pamiršti, o šis, Valdo Papievio, Paryžius yra 
elegantiškas, švarus ir savas, tarsi kartu su juo būčiau 
išmaišęs visas gatveles, aplankęs muziejus, pasigrožėjęs 
fontanais, pasėdėjęs ant Menų tilto ir įsimaišęs į jo bičiu
lių kompaniją, dainavęs lietuviškai skambančias pran
cūzų daineles, ėjęs ratelius. Netgi į šeštąjį aukštą, kaip 
kadaise į Aguonų gatvės kuorą, kasdien būčiau kopęs ir 
neįstengęs atsigrožėti tada Vilniaus, o dabar Paryžiaus 
stogų panoramomis.

„Paslapčiom išsmunku į virtuvę, atitraukiu staliuką, 
durų viršuje, paskui apačioje atšaunu sklendes, dideliu 
raktu vieną, mažesniu kitą spyną rakinu.

Bėgte į šeštą aukštą užbėgu, nuo sienos kopėčias nu
kabinu – jų čia prikabinta, kad kilus gaisrui mes, „cham
bres de bonne“ vargetos, neužtrokštume ir nesudegtu
me, bent per stoglangius išsilandžiotume – jas atremiu, 
keletą skersinių palypėjęs, stoglangio rankeną pasuku, 
toliau lipdamas jį iškelta ranka į viršų stumiu, atidarau.

– Gyveni jau tiek metų, o užlipęs dar nebuvai...
Užlipau.
Ir krūtinė man atsilapojo, kaip atsilapotų mistralio 

atplėštos langinės.
Gal dėl to, kad taip aukštai virš viso Paryžiaus sto

vėjau, man atrodė, kad aš toks pat aukštas kaip tas ki
parisas, kuris mano sapne prieš Romą paryčiais tarytum 
vienuolis smailėjančiu gobtuvu svyravo, lingavo, kartais 
iki pat žemės palinkdavo, smilgas ir žolę savo švelnia 
viršūne paliesdavo, regėjosi, lūžta, bet nelūždavo, vėl 
atsitiesdavo, dar aukščiau pasistiebdavo. Aukščio aš ne
bijau, bet vis tiek gal nuo aukščio, gal nuo visu akiračiu 
išsiskleidusio kvapą gniaužiančio vaizdo aš irgi truputį 
svyravau, lingavau. Staiga ištrūkus iš uždarų patalpų, 
tarsi skęsdamas jūroje iš vandens gal paskutinį kartą bū
tum išnėręs ir dangaus begalybei tikriausiai jau paskutinį 
kartą prieš tave atsivėrus, norėjosi išskėtus rankas viską 
apglėbti, viską savin suimti...“ (Odilė, arba Oro uostų vie-
natvė, p. 276)

Paryžiaus stogų vaizdas čia nepateikiamas, Senos 
krantinės ir tiltai per upę šiame romane neaprašinėjami, 
tik būtinam reikalui ištikus ištariami jų pavadinimai – 
Pont Neuf, Pont SaintMichel, Pont des Arts. Net Dievo 
Motinos katedra, Sorbona detaliai neaprašinėjama, nes 
tai yra  padaryta kituose šio autoriaus kūriniuose. Gal 

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

Apie Paryžių, kuriame nebuvau

tik Liuksemburgo sodas dažniau atsiduria dėmesio cen
tre, nes yra arčiausiai Odilės namų ir nemačiomis per jį 
ar pro jį praeiti nėra galimybės. Vis dėlto, kai nutinka 
kas nors neįprasta čia, prie Senos krantinių, susilaikyti 
nepateikus įspūdingo ir miestui būdingo vaizdo nėra 
įmanoma.

„Daug pažįstamų ir nepažįstamų žmonių poelgių, 
kurie mums atrodo netikėti ir ūmūs, iš tikrųjų būna 
proveržiai to, kas juose, mums nepastebint, kaupėsi, tad 
kaip galėjo nenustebti kiti, nematę, kaip tas senukas be
viltiškai knygas piršo, jeigu ir aš nustebau, sykiu bejė
giškai sutrikau, kai jis, paridenęs vežimėlį Menų tiltu ir 
atraišiojęs mazgus virvių, kuriomis tas savo knygas buvo 
pririšęs, jas ėmė mėtyti: pasilenkia, atsitiesia, užsimoja ir 
sviedžia, pasilenkia, atsitiesia, užsimoja ir sviedžia – jo 
ranka man panėšėjo į juodvarnio sparną, iš paskutinių 
jėgų išsitiesiantį, plastelėjantį, vėl išsitiesiantį, plaste
lintį. Į dirbtinės odos viršelius įrištos knygos, nė vieno 
bukinisto įsivaikinti taip ir nepanorėtos, turėjo iš karto 
ar netrukus nuskęsti, bet mano atmintyje Senos vande
nų nešamos jos pasroviui tolsta kaip sieliai, plukdantys 
daugybę gyvenimų. Su tų gyvenimų vingiais, rūpesčiais, 
šventėmis, tų gyvenimų džiaugsmais, liūdesiu, viltimis 
ir neviltimis, su jų draugystėmis, meilėmis ir išdavys
tėmis, su jų, tų gyvenimų, polėkiais, nuopuoliais, su jų 
kilnumu ir niekšybėmis, didingumu ir niekingumu, ga
liausiai su laukimo to, kas niekada neateis: tą laukimą 
visiems laikams užsklęs horizontas, kurio link teka upė, 
už jo – nežinia.“ (ten pat, p. 160–161)

Tai tik viena detaliau aprašyta dramatiška romano 
scena. Daugybė kitų, daug tragiškesnių, praleista, tik už
simenant, kad žuvo, mirė, nuskendo. Ne kokie pašaliniai 
asmenys, o kūrinio herojų artimieji – Odilės vyras Maiklas 

Valdas Papievis. Odilė, arba 
Oro uostų vienatvė. – Alma 
littera, Vilnius, 2015

Valdas Papievis. Žiebtu-
vėliai anarchistai. – Odilė, 
Vilnius, 2017
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net prieš dešimtmetį mirė, Koletės vyras Žanas Polis dar 
anksčiau užsimušė užmigęs prie vairo. Užtat daug men
kesnių išdaigų istorijos papasakotos su visomis smulkme
nomis. Autorius nemėgsta tyrinėti didžiųjų žmonijos tra
gedijų – apie Pirmąjį pasaulinį karą pasakoma tik tiek, kad 
per jį žuvo romano herojės Odilės tėvas, kai jai dar nė trejų 
nebuvo sukakę, o per Antrąjį – ji lankė kažkokius kursus 
Paryžiuje. Beje, jos pieno sesuo Koletė buvo Pasipriešini
mo dalyvių ryšininkė, bet daugiau nė žodžio. Užtat jos 
apdovanojimo ceremonija pavaizduota detaliai. Autoriui 
kur kas svarbiau būsenos, situacijos, aplinkybės ir aplin
ka. Dažniausiai vidinės, bet ir išorinės nepraleidžiamos 
pro akis – daiktai ir gyvūnai įsukami į veiksmą, kuris ru
tuliojamas neskubriai, pasižvalgant, apsidairant, neklau
sinėjant, neįkyriai patyrinėjant, laukiant, kad žiedas pats 
prasiskleistų, o vaisius prinoktų. Apie daiktų gyvenimus 
būtų atskira šneka, nes jie nėra visai negyvi, tik pavargę, 
kaip ir romano herojai, kaip ir pats Pasakotojas, bet tai bus 
kitoje vietoje, čia tik galime paspėlioti, jog tai bus nutikę 
dėl Boriso Viano vos vos juntamo poveikio, kaip ir stiliuje 
vis dvilktelint Marcelio Prousto dvasiai.

Pasakotojas dažniausiai sutapatinamas su autoriu
mi, tampančiu jo alter ego. Šiame romane jis bevardis, tik 
vienas iš tarnų, – domestique, pauvre garçon, – gyvenantis 
išsinuomotame buvusiame tarnų kambarėlyje, šeštame 
aukšte, tuo tarpu nemokantis nuomos, nes stumdo in
valido vežimėlį, kuriame sėdi pati buto ir jo šeimininkė 
Odilė. Ir ne tik stumdo, bet ir bendrauja, palaiko kom
paniją ir namuose, ir restoranuose, ir muziejuose, ir sve
čiuojantis jos bičiulių namuose. Ir tai trunka ne metus, ne 
dvejus, o vos ne penkmetį, nes buvo bendraujama dar ir 
tada, kai vežimėlio nereikėjo. Bet autorius, kaip sakyta, 
nemėgsta chronologinio tikslumo, todėl nei tikslios savo 
šeimininkės gimimo, nei jų susipažinimo datos nepasa
ko. Galime tik numanyti ar patys apskaičiuoti. Ir ne tik 
datų – pavardžių ir vardų taip pat: apsakymuose jo he
rojai ir herojės dažniausiai bevardės.

Didžiulio, penkių kambarių buto, esančio Paryžiaus 
centre, šeimininkė Odilė – inteligentiška moteris, nors 
nėra baigusi jokios aukštosios mokyklos, neturi jokios 
profesijos, bet dėl to nekompleksuoja, nes tai prancūzų 
buržuazijos (vienur kitur užsimenama ir apie aristo
kratijos privilegiją nieko neveikti) neatskiriama savybė. 
Jaunystėje rašė dienoraštį, skelbė apsakymus, šiek tiek 
užsiėmė vertimais, mėgino studijuoti, bet dėl silpnos 
sveikatos koledžo nebaigė, o atsidūrė kalnų kurorte. Ro
mane įpintas vieno jos kūrinio siužetas, kuriame Odilė 
sau yra davusi Anos Marijos vardą. Tame apsakyme yra 
ir dar du svarbūs jos likimui veikėjai – Pėteris ir Aleksan
dras. Vienas iš jų tampa Pasakotojos mylimuoju, bet ta
patinti Aleksandro su buvusiu Odilės vyru Maiklu nėra 
pagrindo, nes intriga baigiasi, kai Aleksandras pagaliau 
sugrįžta iš kalnų ir apkabina Aną Mariją, prisipažinda
mas seniai ją mylįs.

Romano pradžioje pasakoma, kad herojė Odilė yra 
devyniasdešimtmetė, kad jokios tarnybos niekada netu
rėjusi, nors gyvena pasiturinčiai ir netgi prabangiai. Jos 
vaikai Eva ir Henris yra baigę aukštuosius mokslus, turi 

geras tarnybas, bet gyvena ir dirba Didžiojoje Britanijo
je. Motiną jie lanko gana dažnai, ypač tada, kai ją ištinka 
kokios sveikatos krizės ar ji atsiduria ligoninėje. Nors jie
du galėtų būti Pasakotojo bendraamžiai, bet glaudesnės 
bendrystės tarp jų neatsiranda. Kur kas intymesni Odilės 
ir jos pauvre garçon santykiai. Juo romano herojė visiškai 
pasitiki, netgi kviečia apsigyventi viename iš savo di
džiojo buto kambarių nelaipiojant į tą šeštąjį aukštą. Bet 
domestique žino savo vietą, niekada neperžengia ribos. 
Netgi tada, kai jam išvykstant į Romą surengiama pa
lydų vakarienė prabangiame restorane, o atsisveikinant 
Odilei išsprūsta jausmingi žodžiai. „Laiminu tave mon 
garçon, geros tau kelionės, – Selmai atidarius buto duris, 
tarė. Lyg norėjo kilsterėti ranką, bet jos ranka iš karto 
nusviro, pajutau, kaip man riešą savo kaulėtais, artrito 
išsukinėtais pirštais Odilė suspaudė ir nusisuko. Selma 
iš vidaus duris užrakino.“ (ten pat, p. 268)

Tai paskutinė užslėpto dramatiškumo scena – dau
giau Pasakotojas gyvos Odilės nepamatys, nors panašių 
riešo paspaudimų ir intymių akimirkų per tuos bendra
vimo metus būta ir daugiau. Ir visada tie intymumai 
būdavo subtilūs, kupini graudulio, bet korektiški, nelei
džiantys įsižeisti ar ko nors negera įtarti – du kultūringi 
asmenys, žinantys savo vietą, profesionaliai atliekantys 
savo vaidmenis. Argi svarbu, kad jie šiek tiek nutolę nuo 
dabarties, gal ne tik dvidešimtuoju, bet ir devynioliktuo
ju amžiumi dvelkiantys. Nesinorėtų priekaištauti ir dėl 
to, kad nesigilinama į socialines smulkmenas, detaliai 
nesiaiškinama kokie aitvarai Odilei turtus sukrovė. Ir 
ne tik Odilei, jos artimiausiai draugei Koletei taip pat. 
Pasakoma, kad Maiklas turėjo tarnybą, gerai uždirbo, o 
šaunuolis Žanas Polis apsukriai darbavosi kaip lektorius 
ir mokslo propaguotojas. Taigi, mums nelabai suvokiami 
uždarbio mastai. Ir tie artrito išsukinėti pirštai šiek tiek 
įtartini, nes nepasakoma, iš kur ta negalia, jei poniutė 
niekada niekur ne tik sunkiai, bet apskritai nedirbo ir 
kurorte gydėsi visai nuo kitos ligos – dėl silpnų plau
čių. Nebent nuo teptukų ir dažų, nes Odilė beveik visą 
brandos metą tapė paveikslus, nors jais neprekiavo – jų 
dabar pilna visuose kambariuose. Be to, šeimininkų ir 
tarnų santykiai taip pat ne visai šiuolaikiški, o tas Koletės 
valdos sargas Provanse Timotiejus lyg būtų atklydęs iš 
Ivano Turgenevo romanų. Bet gal aš čia ką nors painio
ju, nesu gerai įsigilinęs ne tik į prancūzų kultūros, bet ir 
ekonomikos subtilybes.

Romane esama ir daugiau svarbių veikėjų, ne tik 
Odilė ir Koletė bei jų šeimų nariai. Gana dažni Odilės 
svečiai yra lankytojai. „...tuos visus žmones, kurie jos 
buto skambutį paspausdavo. O mes, aš, Paula ar Selma, 
jiems duris atidarydavome, Odilė vadindavo visiteur, 
visiteurs. Sykiais pamiršusi, jog kas nors turi ateiti: kas 
čia dabar, koks čia dar visiteur? – sučirškus durų skam
bučiui, nustebdavo.“ (ten pat, p. 245) Svarbesni iš jų, 
nekalbant apie gydytojų ar medicinos seselių vizitus, 
buvo pusseserė Ženevjeva, kuri visada atvažiuodavo 
su nuosavu vairuotoju, gamtininkas Antuanas, kadaise 
dirbęs Sorbonos botanikos sode, buvusi aktorė Klodilė, 
kaimynai: madam Boskė (iš penktojo aukšto), ponas ir 
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ponia Tavernjė (iš antrojo aukšto), psichoanalitikas Eri
kas. Paprastai tai – popietinio aperityvo gėrimo dalyviai, 
kai kalbama apie nieką. Tai vis prancūzų buities kultūros 
atšvaitai. „Tik kuo toliau, tuo greičiau nuo jų ji pailsdavo. 
Kai drauge su jais būdavau, atsidususi paprašydavo, kad 
padėklą su kavinuku, arbatinuku ar tą kitą – varinį, ant 
kurio aperityvą pateikdavome, – į virtuvę išneščiau. Tai 
būdavo ženklas. Ir visiteurs susiprasdavo. Tiesa, ne visi. 
Bet dauguma susiprasdavo.“ (ten pat, p. 252) Apie pačios 
Odilės vizitus pas draugę Koletę į namus ar ligoninę, res
toranų, kavinių, muziejų lankymus būtų ilga kalba, tad 
paliksime skaitytojų malonumui originalo tekstą. Odilės 
tarnų vardus jau minėjome, Klodilės Timotiejų taip pat, 
tik Emanuelės vardas dar nebuvo ištartas, o jos vaidmuo 
Koletės šeimoje taip pat nebuvo paskutinis.

Bičiulių turėjo ne tik Odilė, bet ir jos domestique Pasa
kotojas. Menų tilto būrelio aprašinėti čia nėra nei reikalo, 
nei noro, nes tai padaryta kitur ir kur kas įspūdingiau, 
bet madam Furnjė ir dailininko Sebastiano nepaminė
ti būtų nedovanotinas apsileidimas, nes tiedu buvo jų 
abiejų draugai. Odilė su ponia Furnjė susipažino Liuk
semburgo sode, o Sebastianas buvo vienas iš senųjų jos 
bičiulių ar kolegų, nes abu buvo dailės gerbėjai. Tiesa, 
Sebastianas bent dešimčia metų už Odilę yra jaunesnis, 
bet atrodo kur kas labiau sukriošęs. Madam Furnjė, be 
visa kita, užsiima dar būrimu taro kortomis. „Egzistenci
nė klaustrofobija – diagnozavo ponia Furnjė, kai jai apie 

šią savo baimę papasakojau. Egzistencinė klaustrofobi
ja – lyg apgailėtų našlaitį, atsiduso ponia Furnjė ir taro 
kortas iš stalčiaus ištraukė. Išmaišiusi: tris kartus į save 
perkelk. Perkėliau. Ponios Furnjė išvedžiojimais nelabai 
aš tikėjau, tik iš smalsumo, ko dar neprasimanys, jos 
būrimų klausydavausi.“ (p. 185) Tai ir vėl prancūziškos, 
o gal net europinės kultūros atšvaitai, kai tie žaidimai 
kortomis atlieka tik tam tikrą relakso vaidmenį rimtai 
jų netraktuojant – pasilinksmina ir būrėjas, ir pacientas. 
Pas mus jie tapo pelningu verslu, dažnai peržengiančiu 
ir proto, ir teisėtumo ribas – tai nebrandžios masinės 
kultūros požymis.

Dar vienas svarbus romano herojų bruožas, tai pa
nieka pinigams. Ypač jis būdingas Pasakotojo elgsenai. 
„Per tas tris ar keturias dienas savo reikalus sutvarkęs, 
Alenas akmeniu, turbūt iš kokių griuvėsių jo paties ar 
draugo parsineštu, pluoštą kupiūrų nė neskaičiavęs ant 
lentynos prispaudė: čia – tau. Jeigu jau pirmąkart Romo
je, būk, kiek norėsis. <...> Paliko raktą ir su Lili išvažiavo. 
<...> Akmens aš nepajudinau. Na, taip, bilietui į Paryžių 
iš tos krūvos išsitraukiau. Pats sau nusišypsodamas: at
skraidino, tai tegul ir parskraidina.“ (ten pat, p. 270–271) 
Tai tiesiog fantastika – pas mus dėl kur kas menkes
nių sumų galvos nuo pečių lekia ar kulkomis krūtinės 
smaigstomos, o čia premijos už darbą atsisakoma. Ir visai 
suprantama, kodėl – tie Aleno pinigai nėra labai švarūs, 
gauti manipuliuojant vertingomis senienomis. Ir nors jis 

G I E D R Ė P U T N I K A I T Ė . Rytas Paryžiuje, 2013
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pats pas Aleną dirba nelegaliai, bet „nešvarių“ pinigų 
kratosi. Žinoma, tai savotiškas doros supratimas, bet jis 
egzistuoja – pas mus gi tokio supratimo apskritai nėra.

Priekabesnis skaitytojas, nekalbant apie griežtą kriti
ką, galėtų tarti, jog romano siužetas plėtojamas per daug 
vangiai, kvapą gniaužiančios intrigos apskritai nėra, iš
skyrus vieną kitą mūsų jau minėtą dramatiškesnę sce
ną, filosofiniai ar egzistenciniai samprotavimai lėkštoki 
ir nuobodoki, esama pasikartojimų, kuriuos reiklesnis 
redaktorius privalėjo pašalinti ir kūrinio visumą labiau 
subalansuoti. Bet tai būdavo daroma anksčiau, kai Vagoje 
dirbo itin profesionalūs, savo darbui ir lietuvių literatū
rai pasišventę žmonės. Dabar jie arba paseno, arba ap
skritai redagavimo paslaugų atsisakoma – autoriaus žo
dis svarbiausias ir paskutinis. O knygų rašymas toks pat 
verslas kaip ir visi kiti pinigų (ir pelno) darymo būdai. 
Tad reikia tik džiaugtis, kad atsiranda leidėjų (ir knygų 
pirkėjų), kurie tokius tekstus apskritai spausdina. Žino
ma, tai daroma sąskaita kitų, iš kurių kūrybos (kad ir iš 
Sigito Parulskio) įmanoma gerai uždirbti.

Logika ir kritiškas protas patartų, kad, apžvelgus 
vieną stambiausių, neseniai išleistų (2016) šio autoriaus 
kūrinių, panašiai derėtų elgtis ir su naujausiuoju, pasiro
džiusiu 2017 metais. Ta pačia linkme kreipia ir Žiebtuvė-
lių anarchistų aplanko labai profesionalūs ir geranoriški 
tekstų fragmentai, bet vos tik pradedi apie tai mąstyti, 
suvoki, kad atplėšti šio trejetuko (trilogijos) nuo ankstes
nių jo kūrinių nėra įmanoma, nes tai lyg koks viso etapo 
vainikas, lyg juvelyriškai apšlifuota replika visam tam, 
kas iki tol buvo daryta – autorius dar kartą grįžta prie 
savosios pamėgtos neišsipildžiusios meilės, neišsipil
džiusio gyvenimo temos. Ir kūrinių pradžios ir pabaigos, 
ir siužetų plėtojimo, personažų giminystės saitai tokie 
ryškūs, kad į juos numoti ranka neįmanoma.

Pirmojoje Žiebtuvėlių anarchistų novelėje, pavadin
toje Jūra, arba Savižudybės prevencija, veiksmas vyksta 
Lietuvoje, o dar tiksliau Palangos paplūdimyje, jūroje ir 
pačiame kurorte. Ir tuoj pat prisimeni, kad pirmojo savo 
romano rašyti pasakotojas Vilius taip pat vyksta prie 
jūros, į Nidą. Jei šiuokart jūra rami „Primena prerijas, 
kur – pirmykščių erdvių begalybė. Begalybė, o širdį taip 
spaudžia. Kaip ir begalybė šios jūros. Laukiniai pliažai – 
tai vieta, kur susitinka žemės ir vandens begalybės. Ir tos 
visatos akies, kurios vardas – dangus.“ (Žiebtuvėliai anar-
chistai, p. 29) Čia bevardis Pasakotojas jau daug matęs ir 
daug ką nuveikęs mąstytojas, subtilus sielų žinovas. „Aš 
dabar valandų valandas plaukti galiu, aš galiu perplauk
ti jūras ir vandenynus, niekas manęs čia jau nesaisto ir 
nebelaiko, nieko aš ten nebebijau. <...> Plaukia.“ (ten pat, 
p. 30) Taip yra dabar, bet tada – apsakymo tekste ne kartą 
apie tai primenama – buvo kitaip. Pirmojo romano ra
šytojas Vilius, sumanęs naktį pasibastyti audringos jūros 
paplūdimiais, yra sustabdomas sargybinio ir privalo kuo 
greičiau iš draudžiamos zonos nešti kudašių, jei nenori 
pakliūti už grotų. Tai ne tik situacijų, bet ir laikų kontras
tai. Tačiau bendrumų ir sutapimų su ankstesniais laikais 
ir ankstesne kūryba yra kur kas daugiau – apsakymo siu
žetas nėra naujas, gal tik šiek tiek koreguotas, nekalbant 

jau apie Pasakotojo bastymąsi po miestelį, eksploatuotą 
jau dešimtis kartų, tik meistriškiau perteiktą, fabula ir 
stilistika labiau išgryninta, subalansuota.

Apsakyme Mes pasukome laikrodžius, ir atėjo pavasaris 
veiksmas vyksta Paryžiuje. Kaip ir Odilėje, kaip ir Vienos 
vasaros emigrantuose. Ir Paryžius čia, kaip ir anuose dvie
juose, ne šiaip gyvenamoji vieta ar aplinka: Miestas – vei
kėjas, Miestas – personažas. Jis gyvas, pulsuojantis, ken
čiantis ir net pavargstantis, kaip ir Pasakotojas, kaip ir kiti 
šių kūrinių veikėjai. „Ir tada apie viską jam išklojau: apie 
aną žiemą, kai susipažinome, apie mūsų genties klajones, 
apie rytą, kai mes pasukome laikrodžius, ir atėjo pava
saris, apie katedras, visur, kur šovė į galvą, mūsų prisi
statytas, apie Šokių sezoną, apie tai, kaip Chagallas mus 
tapė, ir mes skriejome virš Paryžiaus...“ (ten pat, p. 76) Bet 
juk lygiai tą patį galėtume pasakyti ir apie Vienos vasaros 
emigrantų siužetą, o šio romano viena pagrindinių herojų 
Melanie yra tikra bevardės Žiebtuvėlių veikėjos Elle lite
ratūrinė sesuo. Norom nenorom lenda į galvą mintis ir 
apie Ruduo provincijoje praleles. „Ne, – sako ji, – ne taip. 
Sniegenų aikštė, Meilės ir malonės bažnyčia, Marijos kie
melis. Šito miesto iki mūsų nebuvo. Jo bokštai siūbuoja 
viso labo mūsų vaizduotėj. Skleidžiasi kaip sapnas. Skys
ta kaip ant stiklo liejama akvarelė. Skubėkim įvardint 
kiekvieną skverą, kiekvieną bažnyčią, kiekvienus vartus, 
kad paskui, kai jau visai išbluks, turėtume ką prisiminti. 
Galėtume išgirsti bent tolimą aidą. Turgaus aikštė. Dievo 
karvučių skersgatvis. Nakties varpas. Sakau, mūsų mies
tas. Niekuomet neišsipildanti svajonė, Gęstanti viltis.“ 
(Ruduo provincijoje, p. 217) Tokių ir panašių, tiesioginių ir 
menamų paralelių, o neretai ir pasikartojimų apstu, mė
ginant visas jas išvardinti ir pateikti kaip įrodymus, tektų 
rašyti ne straipsnį, o studiją ar disertaciją daktaro laips
niui gauti. Aš nežinau, ar tie pasikartojimai, perrašinėji
mai scenų, epizodų ar sakinių leidžiami tik didelio masto 
rašytojams, mažiesiems, manau, tai būtų mirtina nuodė
mė, už kurią nuolat būtų plakami ir verčiami atgailauti. 
Kartais atrodo, kad autorius rašo ne vieną ar kitą romaną 
bei novelę, o pasakoja savo gyvenimą. Ir ne tik savo vidi
nes problemas ar psichologines kolizijas narplioja, bet ir 
giminės, genties, gal net tautos likimą sprendžia, tik dėl 
patogumo atskirus epizodus apiformina kaip savaran
kiškus kūrinius, tad ir tie pasikartojimai jam nė motais.

Maniau, bus Lietuva, bus pajūris, gal net Neringa – 
nebuvo. Apsakyme Džiaugsmas, kad tave prisiminė vėl 
Paryžius, vėl Sena, vėl šio miesto gatvės, alėjos, medžiai. 
Ir veikėjų vardai, nors rašomi lietuviškai, tikriausiai tik 
prancūziškųjų vertiniai, nes vienas Žilis jau buvo Odi-
lėje, bet jis ne rašytojas, o filmininkas. Lietuviškai Ži
lis turėtų būti Žilius, o Polis – Paulius arba Povilas, o 
Linda, žinoma, liktų Linda. Visi kiti vardų paminėjimai 
prancūziški – Sophie, Caroline, Veronique, Mage – jie 
nelietuvinami. Siužete nauja tik tai, kad Žilis jau pri
pažintas rašytojas, o Polis rašo garsiam žurnalui apie 
jo naująjį romaną straipsnį. Pateikiamas ilgas ir nelabai 
sklandus pokalbis, iš kurio sužinome tik svarbiausios 
romano veikėjos Babetės vardą. Žiliui sunku susikal
bėti net su vaikystės draugu – jis nesusikalba pats su 
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savimi. Vidinė nedarna – svarbiausia bendravimo kliū
tis. Kol Linda teikė medžiagą Babetės paveikslui kurti, 
ją pakentė, gal net buvo pamilęs, o kai sukūrė, romano 
personažas tapo artimesnis už gyvą žmogų. Tai nėra vi
siškai nauja situacija. „...mano savisaugos instinktas, ko 
gero, stipresnis net už protą. Inga... verda, kunkuliuoja 
aistra, ir atrodo, kad bereikia menkutės pliauskelės, ką 
ten pliauskelės – žabo, stagaro – ir liepsna plūstels visa 
savo galybe, tačiau aš, vos pamanęs apie tai, – jau ata
tupstom, atatupstom, – nes bijau nudegti, bijau nusvilti 
pirštus.“ (Užmaršties slėnis, p. 180) Ano, dar sovietmečiu 
kurto personažo savisaugos instinktas per tiek metų išto
bulėjo, tapo rafinuotesnis, dabar jį galima pavadinti „sie
los virpesiais“ (Violeta Kelertienė), o iš jų sumodeliuoti 
ne vieną situaciją, netgi novelę ar romaną sukurti vieni 
juokai. Autorius taip ir daro. Nors apsakymo veikėjams 
Žiliui ir Lindai vienam kito reikia, bet kartu būti jiedu 
nepajėgia. Svarbiausia kliūtis – Žilio vidinė nedarna. 
Susitaręs susitikti, į pasimatymą nenueina, o atsidrėbęs 
po platanais, žiūri į dangų ir rūko. Kai Linda, nepaisant 
nieko, vis dėlto grįžta, jis, trinktelėjęs durimis, palieka 
ją vieną dideliame bute. Tačiau Linda ne Melanie, ne 
bevardė Elle, ji dar pakovos ir dėl savęs, ir dėl jo – dėl 
abiejų laimės pakovos, nepaisydama visų Žilio kaprizų. 
„Žilis eina krantinėmis, mąstydamas, kaip aprašyti, kas 
vyksta, kai nieko nevyksta. Ir vėl paistalai, galop savyje 
numykia, gerai sako Linda – viską aš komplikuoju. Ba
betė gal ir suprastų, ką turiu galvoje, suprasti bent steng
tųsi, Linda niekada to nesupras, suprasti nė nesistengs. 
Bet ką čia suprasti, jei aš savo minčių nelabai suprantu. 
Paistalai...“(Žiebtuvėliai anarchistai, p. 97) Tas svetimu
mas, svetimumas sau, taip pat nėra naujas, jis persekioja 
beveik visus šio autoriaus personažus. Ir tai juos kanki
na, neleidžia pasiekti išsipildymo. O jei kartais ir pasi
seka tai padaryti, tai ir vėl: „...palaima ir neišsipildymo 
gėla liejasi viena iš kitos ir viena į kitą, tarsi būtų bega
lybės sūpynių sūpuojamos... neišsipildymo gėla liejasi 
palaimon, o palaima – neišsipildymo gėlon.“ (Eiti, p. 57) 
Po krizės ar netekties ateina palengvėjimas, šis gi vėl su
kelia krizę ir provokuoja naujas netektis. Ir taip vienas iš 
kito, vienas per kitą iš kūrinio į kūrinį. Ir tas Žilio didelis 
butas su erdviu salonu čia atklydęs lyg iš Odilės roma
no, nes anksčiau buvo tik palėpės šeštajame daugiabučio 
aukšte. Ir tas rūkymas ne visai bereikšmis užsiėmimas, 
tai viena iš svaiginimosi ir užsimiršimo formų, kurių 
nuolat ieškoma. Ir apie daiktus šiame kūrinyje pasakyta 
šis tas daugiau. „Žilis kartais įsivaizduoja, kad namuose, 
jų šeimininkams laukujes duris užrakinus, daiktai kaip 
vaikai, tėvų vieni namuose palikti, drįsta tai, ko jiems 
esant nedrįstų – išsiplėšę iš inercijos lauko, po butą ima 
klajoti, kalbėtis, kartais šėlioti, aukštyn kojomis verstis – 
ką gi mes žinome, kas namuose darosi, kai mūsų nėra, 
ką juose daiktai veikia?“ (Žiebtuvėliai anarchistai, p. 92) 
Žinoma, tai sapalionė. Ir herojus žino, kad sapalionė, ir 
autorius žino, kad tai sapalionė, bet apie daiktų „gyvastį 
ir pavargimą“ užsimena ne tik šioje knygoje. Ir baigia ją 
tokiu tekstu: „Aš norėčiau būti žiebtuvėliu, – sau sako 
Žilis ir tučtuojau vėl – sapalionės.

Mažiau braukyk, Žili.
Ir rašyk, Žili, rašyk.
Tu tik rašyk.
Parašyk apsakymą apie žiebtuvėlius anarchistus, 

nebylius mūsų gyvenimo liudininkus.“ (ten pat, p. 101)
Jau ir parašė, ir paskelbė, net Nacionalinę premiją 

pelnė (2016). Tad dar keletas minčių apie to rašymo ins
trumentą, apie žodį. „O ir žodžiai – ne sykį pats jutau, 
kaip jie negali išsitekti viename – realybės – matmeny, 
kaip jie spurda, nepasitenkindami vien regimuoju pa
viršiumi. Jie gyvi, jie kvėpuoja ir jaučia, kiekvienas turi 
savo spalvą, net polinkius, būdą ir įpročius. Jie prisime
na, moka džiaugtis – tuomet sukas ratu, laigo, tiesiog 
neriasi iš kailio, bet, nevilties ir liūdesio apimti, gali vos 
kiūtinti vienas įkandin kito – lyg tie depresija sergantys 
ligoniai, nieko nebesitikėdami, nieko nelaukdami. Kaip 
ir pats, labiausiai žodžiai bijo seklumo ir ribotumo – jam 
įveikti pasitelkia žaismę ir vaizduotę.“ (Ruduo provinci-
joje, p. 239) Labiausiai tie žodžiai siautėja Apysakoje be 
pavadinimo. Iš jos išsirašiau vos ne šimtą man nežinomų, 
mažai girdėtų žodžių bei naujų jų formų. Čia pateikiu 
porą dešimčių: aiga, aigara, drobliai, šiuris, virdis, dūsus, 
skurbis, žilpis, čiūvis, šiurpis, yžius, gimulys, vilksna, 
žaida, žiržirbuoja, juoduliuoja, apzirzėjusios, apytėmos, 
apyžlėja, pavėdus, šaltspirgis, gaisena, urena. Tai tik iš 
vieno kūrinio, nors kartais jie pavartojami ir kituose, tik 
ne taip sodriai, ir man nepakako kantrybės bei laiko iš
sirašyti visus. O ir tikslo tokio nebuvo, tam, kuris tyrinės 
Valdo Papievio kūrinių stilių jie bus tikra atgaiva. Gal ir 
ne visus pats sugalvojo, gal dauguma paimti iš savosios 
tarmės, bet tokį žodžių aruodą išsemti ir sutramdyti nėra 
labai lengva užduotis, nes žodžiai, kaip ir žmonės, daž
nai linkę piktnaudžiauti savo galia ir jėga.

Labiausiai suvaldytas, apvalytas ir išpuoselėtas yra 
romano Eiti stilius. Jame nieko nestinga ir nieko nėra per 
daug. Daugiausia palaidumo ir savivalės žodžių šėlsmui 
leidžiama romane Vienos vasaros emigrantai. Gal tai pajuto 
ir pats autorius, romaną transponavęs į apsakymą Mes 
pasukome laikrodžius, ir prasidėjo pavasaris, kurio pasako
jimas kur kas glaustesnis, o žodžio ir fantazijos šėlionės 
ribojamos. Kai kuriuos romano epizodus (Lunačiarskį, 
mėtantį knygas į Seną) perkėlus į kitą kūrinį – tokių 
klajojančių epizodų, sakinių, frazių apstu – romanas da
rosi ne toks aktualus. Ne, ne, ką aš sakau, o klošarai, o 
klošarų klošarė Nathalie, o Senos krantinės, tiltai, Menų 
tilto, klubo People to People renginiai ir reginiai, pagaliau 
miestas ir jo stogai, kur rasi tokių vaizdų? „Ir vos spėjom 
užlipti, iškart: kaip nesusimanėm anksčiau, kodėl tik da
bar? Aplink mus skleidėsi erdvės, o tenkinomės keliais 
kvadratiniais metrais, visą dangų turėjom. <...> Pary
žiaus dantiraštis, kurį dengė marios įvairiais kampais 
lūžinėjančių, įvairių kampų šlaitais slydinėjančių pilkų 
stogų, arčiau mūsų jas dar karpė gaudžiančios gatvės, 
alėjos, bulvarai, bet ten, atokiau, jos jau skleidėsi kaip 
iš kasdienybės išsivadavusi ir poetine tikrove pavirtusi 
jūra, neaprėpiama, be galo, be krašto.“ (Vienos vasaros 
emigrantai, p. 329–330). Galėtum cituoti ir cituoti. Ir ne 
tik cituoti, grožėtis ne tik išradingomis žodžių formomis, 
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bet ir miesto vaizdais, juntant pulsuojantį gyvą organiz
mą, jo magnetizmą, kai atvykęs į jį tik parodą atidaryti 
ar kokiame kongrese sudalyvauti, lieki jame visam gy
venimui. O ko netenki? Tokio pat miesto, tik apimtimis 
ir reikšme menkesnio. Nors kažin: „Miestas iš viršaus – 
Albertas iš netikėtumo net nustėro – jis buvo visiškai 
nepanašus į aną, kasdien regimą ir jau spėjusį pabosti. 
Dvišlaičiai stogai skubėjo vienas įkandin kito vietomis 
staigiai lūžtančiomis, kitur grakščiau išsiriečiančiomis 
linijomis, nakties tamsoj dulsvai spinduliavo bažnyčių 
ir varpinių bokštai, – ne, anaiptol niekas neapšvietė, jie 
patys savaime skleidė aplinkui gelsvą skaidrumą: gat
vės nėrė į viršų ir leidosi žemyn, ant upelės juosiamos 
kalvos raudonavo Gedimino pilis, tai čia, tai ten vėrėsi 
aikštės – Rotušės, Gedimino, – ne, tai buvo kitas miestas, 
ne tas, po kurį jisai kasdien zujo. Tai buvo iš praeities 
dausų išplaukęs miestas, jo svajonė ir ilgesys, tai buvo 
miestas – džiugus prisiminimas, miestas – greit išbluk
siantis sapnas.“(Ruduo provincijoje, p. 352) Ir čia galėtum 
cituoti ir cituoti, galėtum rašyti straipsnius ir disertacijas 
apie autoriaus stilių, kurinių struktūras, pateikti mode
liavimo schemas. Bet aš žadėjau apie Paryžių, kuriame 
nebuvau, o čia juk Vilnius, kuriame esu ir būsiu. O jei 
ir ne Vilniuje, o Palangoje būsiu, tai vis vien Lietuvoje, 
iš kurios kojos nebeiškelsiu, tik svajonėse, fantazijose ir 
knygose, į kurias dabar paniręs esu ir vis nepajėgiu atsi
plėšti, nes norisi dar ir apie tą ir aną žodį kitą pasakyti.

Autoriaus nepažįstu, gyvo jo akyse nesu regėjęs, tik 
per televiziją, interneto portaluose ir knygų viršeliuo
se bei periodikos puslapiuose. Savo kūriniuose jis vilki 
pasakotojų, kartais svarbiausiųjų veikėjų apdarus. Tik 
vienintelį kartą, tik viename kūrinyje ištariamas tikrasis 
Pasakotojo vardas: „Valdo, Melanie. Lietuva ir Šveica
rija... Valdas? Kaip, kaip? Valdas? – palinkęs pusbalsiu 
pasitikrino ir, tardamasis, kad šįkart teisingai nugirdo, 
dar garsiau: – Melanie et Valdo. Suisse et Lituanie – Li
tuanie?“ (Vienos vasaros emigrantai, p. 90–91) Ir dar ki
tame, prispirtas vežėjo, ko atsibeldė į Provansą, surez
ga pasakėlę apie komandiruotę žurnalisto iš Lietuvos, 
renkantį medžiagą straipsniui apie šio krašto gaisrus. 
Kitur jis emigrantas – Etranger. Tik labai liūdnas ir su
sikrimtęs, kaip visi tie polonais, kaip visi kiti iš Rytų Eu
ropos, lyg būtų kažko labai svarbaus netekę, lyg varu 
išvaryti iš savojo krašto. Šis nelabai ir protestuojantis, 
kai Lietuva su Lenkija yra tapatinama, nesipiktinantis, 
kai sakoma, jog Lietuvoje jokio karo nebuvo. Vis dėlto 
šiame romane Lietuva ir Vilnius prisimenamas ne kartą, 
kitose dviejose jau nebe. Ką jau kalbėti apie Atgimimą, 
jo apskritai lyg nebūta – nuo 1987 iki 2003, nuo antros 
ir paskutinės knygos apie Lietuvą iki pirmosios apie 
Paryžių ir Prancūziją, gyvenimo Lietuvoje lyg ir nebūta. 
Nebūta Sietyno, nebūta didžiųjų minių prie Parlamento 
ir Televizijos bokšto, nebūta Nepriklausomybės atkūri
mo akto. Turėjo atsitikti kažkas labai svarbu, kad įvyktų 
toks esmingas lūžis. Juk negalėtų taip būti, kad per tą 
laikotarpį talentingas autorius nieko nebūtų parašęs, tik 
prancūzų kalbos vadovėlius sklaidęs. Ir ne tik neparašęs, 

net neužsiminęs apie kokį nors rašymą, kol 2017 pasiro
dė apsakymas Džiaugsmas, kad tave prisiminė, parašytas 
2015aisiais. Bet ir jame ne Lietuva ir lietuviai, o Pran
cūzija ir prancūzai. Galėtume tik spėti, jog pagrindinių 
veikėjų – Žilio ir Polio – šaknys yra lietuviškos. Ta pačia 
proga galėtume prisiminti, kad Valdo Papievio kūryboje 
erotikos scenų, nekalbant jau apie seksą, taip pat nėra. 
Vienur kitur banalokai pasamprotaujama apie meilę ir 
jos provokuojamas kančias. Kūrinių mylimoji vaizduo
jama mieganti, šokanti, dainuojanti, grojanti ar skaitanti, 
na, dar bučiuojanti partnerį, ir nieko daugiau. Net tėvų ir 
vaikų santykiai yra gana formalūs (romanai Odilė, Eiti), 
tik viename vieninteliame kūrinyje Apysakoje be pavadini-
mo Tėvo ir Motinos, tėvų ir vaikų bendravimas aprašytas 
su išmanymu, psichologiniu įžvalgumu ir meile. Ypač 
įspūdingas yra Motinos paveikslas. Ir žodžiai šiame kū
rinyje siautėja nevaržomi jokių kliūčių – išmoningai su
daryti iš jų sakiniai srūva laisvai ir galingai – lyg kadaise 
sieliai Nemuno vaga. Jei prie šios apysakos teksto dar 
prisiliestų profesionalaus redaktoriaus pirštas, galėtume 
ją laikyti, greta Romualdo Granausko Gyvenimo po klevu, 
viena reikšmingiausių lietuvių literatūros kūrinių. Mirtis 
ir pomirtinis gyvenimas taip pat yra beveik tabu šiam 
autoriui. Romano Odilė, arba Oro uostų vienatvė svarbiau
sioji veikėja miršta tada, kai Pasakotojas vieši Romoje. 
„Taip tyliai, be skausmo užgeso, ramiai sau užmigo ir 
jau nebepabudo: kaip sako Selma, nieko įtartina ji negir
dėjusi, rytą kavą į lovą jai kaip visada nunešė ir nusiste
bėjo: madame, jūs dar miegate? Kai suprato, padėklas jai 
iš rankų iškrito, kur neiškris.“ (p. 279) Klošarė Nathalie 
taip pat nesirūpina, kas bus tada... Sako išplauksianti 
žuvimi, išskrisianti paukščiu, pasiversianti lapu, nune
šamu vėjo. Samprotavimų apie tuštumą, liūdesį, bepras
mybę ir pabaigą apstu, o vaizdų nėra. Užtat apie ėjimą 
ir vaikščiojimus, apie ėjimą, kaip pažinimo priemonę, 
visuose jo kūriniuose, kiek nori, net romanas, kurį laiky
čiau tobuliausiu jo kūriniu, apie tai parašytas. „Eidamas 
vien todėl, kad tik eičiau. Eidamas, nes sustot negaliu. 
Eidamas, nes tas begalinis ėjimas – mano namai, vienin
telis prieglobstis, kuris man dar liko.“ (Eiti, p. 90–91). 
Tai romano Pasakotojo prisipažinimas, bet jis, manau, 
gali būti esmingas visų šešių knygų autoriui. Spėju, kad 
Valdui Papieviui ateiti pėsčiam iš jo gimtųjų Anykščių 
į Vilnių, lyg kokiam Simonui Daukantui iš Žemaitijos 
užkampio, būtų niekų niekai, nes kitos transporto prie
monės jam yra atkarios ir tai ne kartą yra prisipažinęs. Ir 
ne tik kūriniuose. Iki Paryžiaus pėsčiomis gal jau nebe, 
čia jau nuo tos oro uostų vienatvės neišsisuksi. Nors ką 
žinai, nes tie jo vaikščiojimų maršrutai net Žemės rutulį 
kelis kartus apjuosti galėtų.

Na, o Paryžius, kuriame nebuvau... Kaip tai nebu
vau? Visą mėnesį jame svečiavausi. Argi svarbu, virtua
liai ar realiai? Dabar jau pati natūra darosi virtuali. Todėl 
ir su knygų autoriumi nesusitikau – mudu vis prasilenk
davome: kai jis Lietuvoje premijas atsiiminėja, aš Pary
žiuje, kai jis Paryžiuje, aš Lietuvoje. Matyt, taip jau ir liks 
tas virtualumas ir atskirumas per amžius.


