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Vydūnas teigė: „Tauta tik tada yra apsaugota nuo 
pavergimo, kai jos kultūra yra nors lygi kitoms 
tautoms, bet geriau dar, kai ji yra aukštesnė, kai 

jos žmonės yra žmoniškesni. Kultūra – aukštas žmoniš-
kumas – sudaro tautos stiprybę.“1 Savo raštuose ir pa-
sisakymuose jis pabrėždavo gimtosios kalbos ir gimtųjų 
vietų reikšmę žmogaus gyvenime: ,,Kiekviena kalba yra 
ypatinga priemonė žmonijos dvasiai apsireikšti. Jokiu 
būdu ji negali tai padaryti kita kalba. Todėl lietuvių kalbą 
išlaikyti – jos turtą išlaikyti. O kalbą auginti yra tą turtą 
vertesnį padaryti.“2 Mintis apie gimtosios kalbos ir kitų 
kalbų reikšmę Vydūnas yra plačiai išdėstęs straipsnyje 
Prigimta ir išmokta kalba. „Vis prisimintina, kad žmogus 
yra dvasinis veiksnys, kurs gimimu įsigyja kūną kaip 

V Y D Ū N U I   –  1 5 0  

N i j o l ė  R a i ž y t ė

Ir aš supratau, 
kad Lietuva dar gyva...

apsireiškimo priemonę, kuri nustato apsireiškimo ypa-
tumą. Todėl tėvų ir sentėvių kalba yra vis tinkamiausia 
žmogui esmingai apsireikšti. Yra, tiesa, kalbų, kurios 
ilgais amžiais pasinaudotos šviesiam sąmoningumui 
skelbti, jų žodžiai todėl pasidarė labai prasmingi. Tokią 
kalbą išmokus po prigimtos kalbos, ji labai įgalina žmo-
gų gilesniam išmanymui pribręsti. Bet prigimta kalba vis 
liekasi tam pagrindu.“

Pasak Vydūno, „siekti žmoniškumo“ (tai buvo visų 
jo raštų esmė) gali padėti ir religija, tikyba. Domėjosi se-
nąja lietuvių religija – pagonybe (jos apraiškų aptinkame 
dramose ir misterijose), Rytų ir ypač indų religija, tačiau 
rėmėsi ir krikščionybės pamatais. Pats Vydūnas gimė 
krikščionių evangelikų šeimoje (Jonaičiuose, Šilutės r.) 

Vydūnas prie darbo stalo, 1908
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ir pirmąsias žinias apie krikščionių tikėjimą gavo iš savo 
tėvo pastoriaus Anskio Storostos, Berlyne baigusio Evan-
gelikų liuteronų seminariją.

Filosofas, rašytojas ir pedagogas Vilhelmas Storos-
ta (pasirinktas slapyvardis Vydūnas sietinas su žodžiais 
išvysti, regėti, regykla, reginys) savo dvasios turtais ir 
žiniomis noriai dalijosi su kitais, mielai bendravo, da-
lyvavo ir Mažosios, ir Didžiosios Lietuvos visuomeni-
niame bei kultūriniame gyvenime. Ne kartą lankėsi ir 
Kaune – skaitė paskaitas universitete, susitikdavo su 
rašytojais, dailininkais, aktoriais, režisieriais. Bendravo 
su dailininkais Pauliumi Galaune, Kaziu Šimoniu, Petru 
Rimša, Liudu Truikiu, rašytojais Sofija Kymantaite-Čiur-
lioniene, Mykolu Vaitkumi, Vaižgantu, Juozapu Albinu 
Herbačiausku, Adomu Jakštu, Kaziu Puida, Faustu Kir-
ša, režisieriumi Antanu Sutkumi (Tautos teatre Kaune 
jis pastatė Vydūno dramas Žvaigždžių takais ir Vaidilutę 
(1923–1924) ir kitais kultūros bei meno pasaulio žmonė-
mis. Vydūnas vertino Maironio kūrybą, knygoje vokie-
čių kalba Lietuviai praeityje ir dabar (Tilžė, 1916) publika-
vo Maironio nuotrauką ir pristatė poetą kaip didžiausią 
lietuvių lyriką. Kad buvo susitikęs su Maironiu, liudija 
Vydūno knyga Tautos gyvata, 1920 m. dedikuota Mai-
roniui: „Gerbiamam tautietiui poetui Maironiui su šir-
dingumu Vydūnas.“ Ši ir kitos bičiuliams dedikuotos 
Vydūno knygos saugomos Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus archyve. Komediją Jonuks dovanojo Pauliui ir 

Adelei Galaunėms, dramą Žvaigždžių takai – režisieriui 
Antanui Sutkui, o vieno veiksmo „vaidinį moteriškoms“ 
Vyrai viską padarys (Tilžė, 1937) – „Maloniajai bitiulei“ So-
fijai Kymantaitei-Čiurlionienei. Pasakišką trijų veiksmų 
vaidinį Pasiilgimas Vydūnas dedikavo dailininkei Mo-
nikai Lapinskaitei. Dailininkė Monika Lapinskaitė-Bit-
lieriuvienė muziejui padovanojo dvidešimt jai rašytų 
Vydūno laiškų ir vieną atvirlaiškį sūnui Augustinui. 
Pažintis užsimezgė, kai ji, perskaičiusi Vydūno knygą 
Sveikata. Jaunumas. Grožė (Tilžė, Rūta, 1928), įsidrąsinusi 
parašė rašytojui laišką ir išsakė savo susižavėjimą knyga. 
Laiškai, rašyti M. Lapinskaitei, kupini gražių linkėjimų, 
viltingų žodžių, nevengiama pasidalyti ir užgriuvusiais 
sielos skausmais. „O kaip man malonu su vienu kitu 
savo tautos žmogumi susieiti. Tiesa, nuobodumo ne-
pažįstu. Ir laikas man niekados neprailgsta. Keliu ryte 
maždaug 6 val., dažnai ir ankstiau, retai vėliau, ir pa-
silakstas, nusiprausas, apsitaisas, pasišventas, rašau.“ 
(1936-08-18)3

Vydūnas dalyvavo pirmosios Lietuvos dailininkių 
parodos atidaryme Kaune 1937 m. (Lietuvių–prancūzų 
draugijos patalpose). Yra išlikusių fotografo Karolio 
Baulo nuotraukų. Šią parodą globojo prezidento žmo-
na Sofija Smetonienė. Darbus rodė ir profesionalės, ir 
mėgėjos, ir Kauno meno mokyklos absolventės. Du pa-
veikslus eksponavo ir ką tik (1937 m.) iš gyvenimo savo 
noru pasitraukusi Marcė Katiliūtė. Apie šį jos žingsnį 

Kauno čiuožykloje, apie 1936 m. 
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Vydūnas M. Lapinskaitei (1937. 05. 11.) rašė: „Gyveni-
mas neatsižiūri į tai, ką mes norime. Jis reikalauja. O 
pagaliau reikia ir pirma daryti, kas būtina. Tatai yra 
gyvenimo prasmė. <...> Tik niekuomet nereikėtų sekti 
Katiliūte. Man buvo labai skaudu skaitant, ką ji pasida-
rė. Norėčiau, kad visi ir visos, kurios kenčia gyvenimo 
varguose, galėtų būti stiprinami, kad ir mano žodžiu.“4

Vydūnas išleido apie 60 knygų: filosofinių veikalų, 
dramų, misterijų, vadovėlių, giesmių. Daugiausia kny-
gos leistos Tilžėje, Rūtos leidykloje. Leidybą finansiškai 
rėmė gera rašytojo bičiulė Marta Raišukytė. Vydūnas 
parašytas dramas dažniausiai suvaidindavo su Giedoto-
jų draugija ant Rambyno kalno, o tik paskui jos išeida-
vo atskiromis knygomis, dailiais, dažniausiai tautiniais 
motyvais iliustruotais viršeliais. Iliustravo dailininkai 
Paulius Galaunė, Adomas Brakas, Kazys Šimonis, Petras 
Rimša (ypač gražiai išleista Amžina ugnis, 1913) ir pats 
Vydūnas. Amžinos ugnies įvade Vydūnas rašė: „Išpuošė 
šį raštą mūsų dailininkas Petras Rimša. O kad visi tais jo 
vaizdeliais pasidiaugs kiek aš, tad jam bus daugiau už tai 
dėkota negu kaip kad aš tai dabar žodžiais padaryti galė-
čiau. Šio veikalo kalbai taisyti labai dėkingas naudojaus 
patarimais gerb. Kaz. Būgos, Dr. Juozo Šaulio, Dr. Jur-
gio Šlapelio, kursai dar ir malonėjo man gelbėti korekta 
skaityti, už ką jam ypatiai sakau atiū.“5 Na, tą „korektą“ 

skaityti, matyt, nebuvo lengva, nes Vydūno rašyba buvo 
savita, jo paties sugalvota, įtakota Prūsų Lietuvos tarmių, 
žemaičių šnektų, vokiečių kalbos.

Vydūnas savo bute turėjo keletą Kazio Šimonio pa-
veikslų, Petro Rimšos skulptūrą Artojas.

Vydūno paskaitos, skaitytos Kauno universitete, 
sprendžiant iš atsiminimų, buvo populiarios. Mokytoja 
Aldona Vokietaitytė prisiminė: „1933 m. Vydūnas, at-
vykęs į Kauną, skaitė paskaitą mums, studentėms, tema 
„Dabartinės moters uždaviniai“. Prisigrūdo pilna salė ne 
tik studenčių, bet ir studentų, visiems buvo įdomu pa-
matyti tą garsųjį Vydūną. Ir štai į salę įėjo lieknas, sauso, 
asketiško veido vyras. Jo veide įdomiausios buvo akys ir 
toks ypatingas jų žvilgsnis. Kai žiūri į tave, aiškiai jauti, 
kad jis nemato tavo išvaizdos, gal net negirdi, ką jam sa-
kai, nes jo žvilgsnis skverbiasi giliai į tavo vidų, ir atrodo, 
kad pats skaito tavo mintis, net nejauku darosi. <...> O 
paskaita buvo tikrai įdomi ir nepaprasta, kaip nepapras-
tas buvo ir patsai prelegentas. Vydūnas neskaitė iš rašto, 
bet kalbėjo, jam, matyt, buvo svarbu žiūrėti į klausytojus 
ir juos veikti. Stengiausi užsirašyti vieną kitą mintį, bet 
tai nebuvo lengva ir dėl neįprastos kalbos, ir dėl filoso-
finio, gilaus turinio. Tik žmoniškumas-humaniškumas 
apsaugos pasaulį nuo katastrofos, o žmoniškumo pra-
do apraiška yra moteris (jis sakė motera). Ir mūsų tauta 

Su visuomeninių organizacijų atstovais, apie 1930 m.
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taps tobulesnė per moterį, jei ji supras, kuo ir kokia turi 
būti, – kalbėjo jis. – Vyrai daug daugiau už moteris nu-
sižengia žmoniškumui.“6

Vaižgantas taip pat draugavo su Vydūnu, vertino jo 
kūrybą ir skaitė apie ją kursą universitete. Jo bute buvo 
atšvęstas Vydūno 70-metis. Tą pačią dieną, kovo 22, Uni-
versitetas I rūmų Didžiojoje salėje jam įteikė filosofijos 
garbės daktaro diplomą. Profesorius Mykolas Römeris 
kalbėjo: „Jis idealistas, kuria ne materialinių sumetimų 
skatinamas, bet jautrios širdies visuomenės labui kvie-
čiamas.“ Pagerbimo pietuose dalyvavo S. Kymantai-
tė-Čiurlionienė, prelatas A. Dambrauskas, profesorius 
M. Biržiška, L. Gira, V. Bičiūnas, profesorius V. Krėvė-
Mickevičius, Putinas, kunigas M. Vaitkus. Svečiai buvo 
vaišinami vegetariškais valgiais, be alkoholio.

Vydūną kauniečiai vadino Amžinąja ugnimi, Di-
džiuoju žmogumi, Tautos vaidila, ledkalniu, Kilniuoju 
Lietuviu.

Laisvalaikiu Kaune nueidavo ir į čiuožyklą. Vydū-
nas ne tik rašė apie sveiką gyvenimo būdą, bet ir pats 
sveikai gyveno: negėrė alkoholio, nerūkė, bėgiojo, čiuožė 
pačiūžomis, užsiėmė joga; septyniolikos metų susirgęs 
džiova, tapo vegetaru, pats išsigydė džiovą. Jadvyga Pet-
rauskaitė-Nainienė rašo: „Pats Vydūnas buvo neaukšto 
ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, labai judrus ir jaunatviš-
kos išvaizdos žmogus. Nežiūrint savo 64 metų jį dažnai 

galima buvo sutikti čiuožykloje, vienplaukį, lengvai ir 
grakščiai bečiuožiantį. Kalboje Vydūnas visada pabrėž-
davo, kad žmogus turi būti doras, kilnus, nes gamta jį 
yra apdovanojusi išmintimi. Antraip jis negali vadintis 
žmogumi.“7

Svečiuodavosi ne tik Kaune, kviečiamas atvykdavo 
ir į kitus Lietuvos miestus. J. Žiurlys, prisiminęs Vydūno 
viešnagę Rokiškio gimnazijoje, 1967 m. užrašė: „Paskaitą 
Kam žmogus gyvena pasaulyje? Vydūnas pradėjo nuosta-
biai gražiais, širdį jaudinančiais žodžiais. Jis maždaug 
taip kalbėjo su truputį vokišku akcentu: „Aš atvykau 
pas jus iš senosios prūsų žemės, iš anapus Nemuno. Kai 
traukinys pasiekė Lietuvą, buvo dar ankstyvas rytas, 
vos švito. Niekur nematyti nė vieno žmogaus, nė gyvos 
dvasios. Ir aš pagalvojau: „Rasit, Lietuva jau mirusi, gal 
jos visai nebėra.“ Ir štai pro traukinio langą išvydau pa-
giryje mažą trobelę, iš kurios kamino kilo dūmai. Ir aš 
supratau, kad Lietuva dar gyva...“8

1 Vydūnas. Kada žmonės žmoniškesni. Kas tautos stiprybė // Laimės ka-
lendorius, 1930.

2 Vydūnas. Lietuvių kalba // Jaunimas, 1912, Nr. 11–12.
3 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vydūno archyvas.
4 Ten pat.
5 Vydūnas. Amžina ugnis. – Tilžė, 1913.
6 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vydūno archyvas.
7 Ten pat.
8 Ten pat.

Vydūnas su dailininkėmis Kaune, 1937. Karolio Baulo nuotrauka
Nuotraukos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo
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Nors mąstytojas ne kartą yra pabrėžęs, jog savo 
polinkiais labiau krypo į dvasinius, o ne į ma-
terialius („daiktinius“) dalykus, jog jam „nie-

kuomet nebuvo daug paprasto gyvenimo patirčių“1, vis 
dėlto dar iš pat vaikystės jis nebuvo visiškai nusišalinęs 
ir nuo to, kas susiję su materialiąja gyvenimo puse, joje 
taip pat rado nemažai atramos taškų dvasiai stiprinti ir 
prasmingam džiaugsmui patirti. Būdamas silpnos svei-
katos, Vilius pats nori ir stengiasi stiprėti, uoliai mankš-
tinasi ir sportuoja. „Per pievą sravėjo maža upė, vadi-
nama Meškupe. Joje vasaros laiku maudėmės. O kad ji 
rudenyj aptvindavo pievas ir žiemoj ledas jas apklojo, 
bėginėjome čia pačiūžomis, aš jau 6 metų, dar nepilnus 
pasiekęs“2, – prisimena mąstytojas. Paauglystėje ir jau-
nystėje ypač pamėgo važinėtis dviračiu3. Nuo mažumės 
vaikas pratinamas prie ūkio darbų, pats prie jų veržiasi, 
norėdamas „tokiu būdu dirbinėti, kaip mato dirbant su-
augusius. Vos ketverių jau pradėjo kapoti malkas mažu 
jam padovanotu kirveliu. O vos pasiekęs septintus me-
tus, jau bandė arti ir akėti. Dar vieni antri metai, ir jau 
kirto žolę ir kūlė spragilu javus su vyrais“. Visa tai Viliui 
ne tik teikė malonumo, bet ir pastebimai taisė sveikatą – 
„kūnas sveikėjo ir stiprėjo“, „vaikas aiškiai ir nusimanė 
stiprėjąs“4. Stiprėjo ne tik kūnas, bet ir valia. Anksti ra-
dosi ambicingi siekiai gyvenime nuveikti kažką didin-
go. Tie siekiai irgi stiprino pastangas visomis galiomis 
kabintis į gyvenimą ir kuo ryžtingiau įveikti jo kokybei 
kenkiančius kliuvinius, pirmiausia ligas. Pasiekus jau-
nystės brandą, tos pastangos bus ypač suaktyvintos, taps 
valingesnės ir kryptingesnės.

Dar vaikystėje buvo įgytas stiprus imunitetas svei-
katai žalingoms pagundoms, kurioms atsispirti užaugus 
daugeliui nepavykdavo. Kaip ir dabar, taip ir tada, retam 
jaunikaičiui pasisekdavo nepradėti rūkyti ar nepanorėti 
pabandyti bent retkarčiais taurelę išlenkti. Vilius labai 
blogą nuomonę buvo susidaręs apie išgėrusius žmo-
nes – atrodė, kad šie savo elgesiu tiesiog žemina patį 
žmoniškumą. Todėl ir suaugusiam nė karto nekilo noras 
patį save taip pažeminti. Berniuko akivaizdoje kartą „dvi 
moteri pasikalbėjo su motina apie girtuokliaujančius. 
Viena, pažvelgusi į vaiką, sakė: vaikas ir būsiąs girtuok-
lis. Turėdamas didę gerklę, jis iškėlė ranką per jam dar 
aukštą stalą ir trenkė į jį kumštele, sakydamas: „Nieku-
met nebūsiu girtuokliu!“ O buvo tada vos šešerių metų 
vaikelis. Ir išlaikė savo žodį visą amžių“5.

Rūkymo vieną pamoką Vilius vis dėlto turėjo. Bet 
ji įvyko ne jo paties iniciatyva ir buvo pirma ir paskuti-
nė. Ją Vydūnas aprašo taip: „Būdamas aštuonerių metų, 
tėvo siunčiamas, turėjo nueit pas seną aukšto ūgio tėvo 
bičiulį, kurs vis rūkydavo iš ilgo pypkio. Tuojau jis ir 
siūlė vaikui traukti tabako dūmus iš pypkio. Vaikas prie-
šinos. Senis, kažką numanęs, nušluostė pypkį skarele ir 
vėl siūlė jį vaikui. Tasai dabar ir pakluso. Bet ištraukęs 
tabako dūmus, jautė smegenyse kaip kokių kibirkščių 
sprogimą ir atstūmė pypkį. Senis ragino nors dar kartą 
įsitraukti dūmus, – tada patirsiąs, kaip tai smagu. Vai-
kas pakluso, bet patyręs dar skaudesnį veikimą smege-
nyse, jis smarkiai atstūmė pypkį, kad senis sušuko: „Na, 
Viliuk, tik ne taip piktai!“ Tai buvo vaiko bandymas ir 
baigimas rūkyti.“6

Vaiką supo ir veikė ne tik su namų sienomis susijusi 
jauki, bendravimo šilumos bei dvasingumo prisodrinta, 
kūrybiniams polinkiams skleistis palanki aplinka, bet ir 
šalia tų namų ar priskirtos žemės prieš akis besiveriantis 
platesnis gamtos pasaulis ir visa tai, kas jame ne tik gra-
žaus, bet ir paslaptingo ar netgi bauginančio, o kartais ir 
skausmą keliančio darėsi. „Nemoku pasakyti, kaip aplin-
ka mano asmenybę formavo. Manau, ji mane paveikė, ir 
aš iš to ką nors pasidariau, pasistengiau į ją atsiliepti ir 
tuo stiprėjau, įsigalėjau, gyvėjau, – prisimindamas vai-
kystėje patirtą aplinkos įspūdžių poveikį, rašė Vydū-
nas. – Viskas man buvo labai įdomu, kaip dar tik kelių 
metų buvau. Namai, sodas, prūdas su savo augmenimis 
ir varlėmis, pievos, artimos kapinės pagiryje ir giria su 
savo kalneliais ir aukštumomis ir didžiais aužuolais bei 
eglėmis. O gyvulių čia buvo visokių. Mačiau stirnas, kiš-
kius, lapes, visokius ir paukščius.“7

Gamtos prieglobstis vaikui buvo kaip kokia švento-
vė, kurioje patirdavo kažką panašaus kaip ir susikaupęs 
maldoje ar kitaip su Dievu bendraudamas. Ir čia jis „jau-
tėsi dažniau esąs dvasiniame negu daiktiniame gyveni-
me“8. Gamtos vyksmai jo sielos žvilgiui atsiverdavo kaip 
nesibaigiančios iš vieno šaltinio kylančios dieviškųjų kū-
rybos galių apraiškos. Jas stebinčiam mąsliam berniukui 
atrodė, jog visa gamta, „visa visuma kaip didis viene-
tas, atskiri daiktai, vis tiek ar negyvi, ar gyvi, kaip didio 
medio lapai“, o „visumos gyvumas kiekvienu krisleliu, 
kiek vienu įvykiu pats apsireiškia“9.

Vasarą giria ir laukais Vilius kartais su seserimis ir 
broliais, o dažniausiai vienas nuklysdavo gana toli. Eida-

Va c y s  B a g d o n a v i č i u s

Iš Vydūno 
vaikystės išgyvenimų
Kas nepateko į išėjusią knygą, bet galbūt pateks į kitą 
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vo tiesiog po dangumi pabūti, debesis paganyti, pievos 
žolių šnaresio, miško medžių pašnekesio ar paukščių 
čiauškėjimo bei giedojimo paklausyti. Tiesiog stebėdavo, 
kas prieš akis atsiverdavo, klausydavosi, kas girdėdavo-
si ir leisdavo laisvai plaukti toje gamtos regesių ir garsų 
dermėje kylančioms mintims. „Berniukas suprato, kad 
viskas gamtoje turi savo kalbą. Todėl jam taip patinka 
išsitiesti į žolę kur nors laukuose. Tuomet jis stebi kokią 
nors smilgą ar žolyną. Kiekviena žolė turi savo išvaiz-
dą, ir tuo ji nuostabi – tai tikras gyvenimas. Vėjo rankai 
braukiant per pievą, žolynai palenkia galvas. Vieni sku-
bėdami, kiti lėčiau. Smagu į tai žiūrėti ir klausytis.“10 Ypač 
buvo ko klausytis miške, kuris vaikui „visuomet atrodo 
norįs ką pasakyti. Kartais jis šneka taip tyliai, jog išgirsti 
tik atidžiai įsiklausęs. Tačiau atrodo, jog kaip tik tada jis 
daugiausia išpasakoja. Kartais jis gaudžia tarytum didelis 
choras, šneka ir dainuoja apie savo likimą, kai audra len-
kia medžius, laužo šakas, žaibas skaldo tvirčiausius lie-
menis, trupina ąžuolus. Jei vaikas eina giliai į mišką, šiai 
šnekai nebebūna galo. <...> Miškas pasakoja, kas skaudu 
ar džiaugsminga yra vykę tėvynėje. Seniai praėję laikai 
glūdi lapuose bei šakose ir nubunda medžiams ėmus 
šlamėti. Praeitis it šventa malda liejasi į vaikų sielas“. Su 
mišku vaikai kartais bandydavo ir pasišnekėti. Atėję jie 
dažnai „pagarbiai sustodavo kiek atokiau nuo miško ir 
sušukdavo jam. O iš miško beveik taip pat ataidėdavo“11.

Tiesiog šventos vaikui būdavo valandėlės, kai jis „pie-
voje ar laukuose guldavosi aukštielninkas ir žvelgdavo į 
dangų“. Mintimis pasinerdavo į jo begalybę, tarsi jaus-
davo, kaip jis laimina ir globoja žemėje besiskleidžiančią 
gyvybę, džiaugiasi jos įvairove, susimąstydavo apie slė-
piningąjį jo galios poveikį visam žemės gyvenimui. Vai-
ko akyse dangus „viską apskliaučia savo slaptinga gera 
mėlyne. Jo globojami po beribes erdves keliauja debesys 
ir maži debesėliai. Iš kur? Kur link? Jie sužadina šiuos 
klausimus ir vėl pragaišina“12. Tokio žiūrėjimo į neišma-
tuojamas dangaus gelmes sukeliami pamąstymai vaikui 
buvo lyg savo paties atrastas meditavimo būdas, kuris 
tarsi padėdavo sielai išsivaduoti iš kasdienybės šurmulio 
ir susiliesti su visa apimančia, kaip jam atrodė, dvasia ar 
begaline šviesa, iš kurios jautėsi atėjęs. „Būdamas vaikas 
maniau dvasią ir gyvybę esant visur“13, – prisipažins jau 
būdamas subrendęs mąstytojas. Nuo vaikystės žiūrėji-
mas į dangų būsimajam Vydūnui atrodė esanti „vienin-
telė teisinga laikysena, jei norima pakilti iš menkumo ir 
ankštumos, virš smulkmeniškumo ir silpnybių, skurdo ir 
liūdesio, piktumo ir niekšybės, puikybės ir žiaurumo. Ši 
daugiau ar mažiau įsisąmoninta mintis visur lydėjo ber-
niuką, visas jo būsenas. Neapleido jo per audrą ir tamsią 
naktį, kepinant saulei ir pliaupiant lietui. Kai tik galėda-
vo, žiūrėjo jis į savo sielą, jos gilųjį dangų, ir į tą dangų, 
kurs gaubia tėvynę“14. Taip vaikas, žiūrėdamas į dangų, 
pasijusdavo lyg išsivadavęs iš neįveiktų silpnybių, atsipa-
laidavęs nuo sielą drumstusių išgyvenimų. Pasijausdavo 
visa savo esybe pasineriąs į dangaus mėlio begalybę, kuri 
vėliau jo paties bus apibūdinta kaip Didysis Slėpinys, iš 
kurio visa randasi ir į kurį visa, jo siela irgi, grįžta.

Vilių traukė ne tik mėlyna dangaus gelmė, kurion 
jis panirdavo savo vaikiškų meditacijų metu. Jį žavėjo ir 
žemę pasiekiantis bei nuolat besikeičiantis dangaus galių 

žaismas, kartais ramus, kartais veržlesnis, o kartais siau-
tulingas. Ypač įspūdingi vaikui būdavo audros su žai-
bavimu ir perkūnija reginiai, kuriuos jis stebėdavo kaip 
savotiškai gražius ir šiek tiek šiurpinančius, bet nebau-
ginančius spektaklius. „Nuo pat mažens jam patikdavo 
įsitaisyti prie lango ir žiūrėti į dangų, kai ima niaukstytis, 
telktis debesys. Kartais vaikas išeidavo į sodą ar į lau-
kus. Jis norėdavo aiškiai matyti, kas dedasi ten aukštai. 
Tai būdavo be galo puiku. Žinoma, mokykloje jau buvo 
girdėjęs apie audros keliamus pavojus. Bet viską už-
miršdavo užsižiūrėjęs, kaip prieš audrą atgyja dangus. 
Vieną mintį teturėdavo – kaip čia nieko nepraleidus“15, – 
prisimins mąstytojas, su kokiu smalsumu laukdavo ar-
tėjančios audros. O pačią audrą vaikas tiesiog kontem-
pliuodavo, įsijausdavo į ją, netgi pamiršdavo, kad žaibai 
blyksi virš jo, vidury laukų užklupto, nejusdavo, kad 
kūną merkia prapliupusi liūtis. Svarbiausia būdavo pats 
stichijos vaizdas. Vieną tokį pats Vydūnas taip apra-
šo: „Berniukas bandė eiti toliau. Bet žaibą vėrė žaibas, 
vieną griausmą stelbė kitas. Kiekvienas žaibas darsyk 
atsišviesdavo tolumoje, grūmojimas kartojosi daugybę 
kartų ir riedėjo horizonto linkui. Vaikui beliko žiūrėti ir 
klausytis. Visa buvo taip neregėta, didinga, kupina jėgos, 
jog jis daugiau apie nieką kita negalėjo galvoti. Save jis 
visiškai užmiršo. Šitas didingas vyksmas, gyvybinių jėgų 
perteklius, šis didžios galios pasaulis tapo vieninteliu jo 
pojūčiu. <... > Minčių nebebuvo likę. Išnyko erdvė ir lai-
kas prieš šitą didžią galybę.“16

Su dangumi ir jo globojama žemės gamta būsima-
sis Vydūnas bendravo mąstydamas, kontempliuodamas, 
įsijausdamas. Tie mąstymai ir išgyvenimai ryškiai įsi-
spaus atmintin, o vėliau bus atrandamas filosofinis jų 
prasmės paaiškinimas arba jais remiantis paryškinamos 
kai kurios iš mąstytojo skelbiamų idėjų. Tie išgyvenimai 
kartais būdavo skausmingi, bet juos sukeliančių prie-
žasčių žinojimas to skausmo nepalengvindavo. Kaip at-
sineštą vidinės šviesos pajautą dažnokai temdė prigim-
ties kaprizų sukeltos ne visai geros psichinės būsenos, o 
gyvosios tikybinės patyros teikiamą palaimą drumstė ne 
visai suprantami teologiniai religinių dogmų aiškinimai 
ar tėvų diegiamą meilę gimtajai kalbai slopino pagun-
dos jos vengti ar net išsižadėti, taip ir prieš vaiko akis 
besiveriąs gamtos gyvenimas nebuvo vien tik idiliškas. 
Jame buvo ne tik žemę su Dievo visagalybe jungiantis 
ir ją globojantis mėlynas dangus, ne tik pievų bei laukų 
žolynų gražumas, ne tik paslaptingas ir didingas girios 
medžių choro gaudesys ar paukščių trelės, ne tik šiurpu-
lingo žavesio kupina didinga perkūnijos ir žaibų, liūties 
ar sniego pūgos stichija. Buvo čia ir skaudžių dalykų, su 
kurių neišvengiamybe jautrios sielos vaikui susitaikyti 
buvo sunku. O tie dalykai susiję su mirtimi, su žudymu. 
Negali vaikas apsimesti, kad vidujai yra abejingas maty-
damas, kaip paukščiai gaudo ir lesa smulkius vabzdžius 
ar jų tyko šikšnosparniai. „Jis dėl to tyliai kentėjo. Kan-
čia padidėdavo, kai musės ir kitokie vabzdžiai būdavo 
naikinami žmogaus.“ Vaikas tuos gynimosi nuo parazitų 
ar kitus su išgyvenimu susijusius žiaurius veiksmus ban-
do įsisąmoninti kaip būtinus, net pats prisiverčia „mušti 
muses ir žiūrėti, kaip skerdžiami didesni gyvuliai“, ta-
čiau niekaip negali pripažinti, kad tai yra teisinga. „Dau-
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gelis pražūva, net turi mirti, kad kiti pragyventų. Bet ar 
tikrai taip yra? Ar būtinai jie turi mirti? Ar kiti negalėtų 
kokiu nors kitu būdu palaikyti savo gyvybės?“17 Nors 
giliai tikintis berniukas tokios tvarkos ir nenorėtų priim-
ti kaip savaime suprantamos, tačiau pabėgti nuo jos irgi 
negali. Tad ir pabuvimai girios paunksmėje ar išsitiesi-
mai pievoje tarp kvepiančių laukinių gėlių ir žolynų kar-
tais baigiasi ne palaimingu susikaupimu, o skausmingu 
išgyvenimu dėl akyse vykusios gyvybės atėmimo trage-
dijos. „Sykį jam teko patirti įspūdį, po kurio jau nebega-
lėjo užmiršti, kad gamta kenčia,  – prisimindamas vieną 
tokią tragediją, rašo Vydūnas. – Kartą iškylaudamas pri-
ėjo švelnios žolės prižėlusią pievą netoli Šorelių miško, 
prie Įsruties intako, ir išsitiesė žolėje. <...> Javai jau buvo 
nupjauti. Po ražienas, ieškodamos savo dalies, šmirinėjo 
pelės. Nuo šito lauko žvilgsnis greitai nuklydo aukštyn 
į dangaus begalybę. <...> Staiga toje bekraštėje skaidru-
moje akys įžvelgė tamsų tašką. Jis judėjo, sklendė. Aišku, 
tai buvo paukštis. Netrukus galėjo jį aiškiai matyti. Jis 
šaute šovė žemyn į ražieną, visai čia pat. Ką jis pastvėrė? 
Ar tai ne priešmirtinis šūksnis, pasiekęs berniuko ausis? 
Negali būti! Pelė taip garsiai rėkti negalėjo. Bet šūksnis 
buvo labai skaudus. Vaikas nuleido galvą, tartum pats 
būtų sužeistas. Po kiek laiko vėl pakėlė akis. Pakilo ir 
tas paukštis ir, sukdamas ratus, skriejo vis aukštyn ir 
aukštyn. Toks nekaltas reginys, toks taikingas. O juk ką 
tik šitas suopis pražudė gyvybę. To pakako, kad apim-
tų neviltis. Viskas atrodė taip baisu. Gyvenimas minta 
mirtimi. Tai beveik nesuvokiama. Norėdamas gyventi, 
paukštis turi nuolat žudyti. <...> Tai pernelyg skaudu. 
Šitas paukštis tai daro visas, visas dienas! Ir ne tik jis. 
Argi gandras neryja kasdien varlių? Ar nežudo kasdien 
lapė, opšrus, kurmis, vilkas ir kiti? Štai koks tas pasaulis! 
Tokia jo tėvynė! Kai vienas gyvena ir rykauja, kitas de-
juoja ir miršta. To niekaip negalima pateisinti!“18 Niekaip 
negalėjo mąstytojas pamiršti dar šiurpesnio vaikystėje 
matyto vaizdo: „Šalia nebegyvų, apdraskytų stirnų gu-
lėjo eigulio nušautas vilkas. Kaip jis galėjo plėšyti tokius 
mielus, gražius padarėlius! Štai ir pats dabar guli kruvi-
nas. Bet vis tiek nebuvo jokio džiaugsmo jį tokį matyti. 
Tėvynė, pasaulis buvo pilni skausmo ir kančios“19.

Nors to ir negalima pateisinti, bet tenka, nori to ar 
nenori. „Gamtoje taip jau sutvarkyta, kad viena gyva 
būtybė turi žudyti kitą norėdama pragyventi. Bet jau 
minėtas berniukas niekad nesiliovė manęs, jog žudyti 
yra nežmoniška.“20 Nepaisydama žmogui Dievo duotų 
moralės nuostatų, gamta tvarkosi pagal jokio gailesčio 
nepripažįstančias savo taisykles ir taip sprendžia savo 
problemas. Vaikas tai supranta. Supranta ir kitką: gam-
toje viskas vyksta tikslingai, žudymas čia irgi ne be-
prasmis. Taip jau sutvarkyta, kad ne tik vieni gyvūnai 
maitinasi kitais, bet kad taip tarsi savaime reguliuojama 
jų populiacija, taip palaikoma jų paplitimo gamtoje pu-
siausvyra. Berniukas iš gamtos pamokų mokykloje jau 
žino, kad gamtoje „esąs reikalingas tam tikras gyvūnų 
kiekis. Jei vienų daugėja, tai kiti šiuos žudydami siekia 
atstatyti pirmykštį santykį. Visi vienos rūšies gyvūnai 
dėl to paprastai nebūna išnaikinami“21. Tačiau tas žino-
jimas vaiką ne kažin kiek paguodžia. Meilė viskam, kas 
gyva, jautrumas kitos būtybės skausmui jam yra tarsi 

įgimtos savybės, kurios laikui bėgant, gyvenimo rūpes-
čiams didėjant ne tik nesusilpnės, bet dar labiau susti-
prės ir didele dalimi lems filosofinio pasaulėvaizdžio 
formavimosi kryptį. To pasaulėvaizdžio, kuriame gyvy-
bės saugojimui bus skiriamas toks pat vaidmuo, kokį jam 
skyrė Mahatma Gandhi savo veikloje taikytoje ahimsoje, t. 
y. vengime pakenkti bet kokiai kitai būtybei, ar Albertas 
Schweitzeris, laikydamasis savojo besąlygiškos pagarbos 
gyvybei principo.

Gyvajame gamtos pasaulyje vykstančios išgyveni-
mo dramos yra neišvengiamos. Tačiau visai kas kita, kai 
į tą pasaulį su savo interesais įsikiša žmogus. Apie tą įsi-
kišimą ir jo prasmę būsimasis mąstytojas daugiau galvos 
jau būdamas suaugęs ir remsis ne vien tiesioginiais ste-
bėjimais, o daugiau tuo, ką perskaitys laikraščiuose, žur-
naluose ar knygose. Kai kas bus perskaityta ir vaikystėje, 
bus joje ir vienas kitas realus susidūrimas su žmogaus 
negailestingumu gyvūnų atžvilgiu. Laimė, tokių susidū-
rimų bus nedaug, bet jie jautraus vaiko sąmonėn įsirėš 
gana giliai. Niekada Vilius nepamirš skerdžiamos kiau-
lės žviegimo22, ilgai liūdės dingus ištikimam šuneliui, o 
ypač bus sukrėstas pamatęs jo kailiuką kaimyno kailinių 
apykaklėje23, skaudžiai išgyvens nugaišus pamiltam ar-
kliukui, kurį trumpam pasiskolinęs negailestingai nua-
lino kitas kaimynas24. Tie vaiko patirti sukrėtimai buvo 
nedideli palyginti su tais, kuriuos vėliau kėlė vienaip ar 
kitaip gaunamos žinios apie žiaurų, dažniausiai bepras-
mišką žmonių elgesį su gyvūnais. Negalėjo jaunystės 
metų sulaukęs Vilius laikyti būtinybe auginti gyvulius 
tam, kad jie būtų žudomi maistui. Jam, nuo septynioli-
kos metų pradėjusiam praktikuoti vegetarizmą, atrodė, 
kad žmogus ne tik gali apsieiti be mėsos, bet ir kad be 
jos „būtų daug sveikesnis“. Nepateisino jis ir plėšriųjų 
gyvūnų, kaip „pavojingų ir neva žalingų“, žudymo. Taip 
žmogus sunaikinąs net kai kurių gyvūnų rūšis – išnykę 
stumbrai, baigią išnykti vilkai ir lūšys. Tačiau baisiausias 
dalykas jau nuo mažų dienų Viliui atrodė tai, kad me-
džiodamas „žmogus žudo ir nepavojingus gyvūnus“ – 
kiškius, stirnas, elnius, briedžius, ir žudo be menkiausios 
būtinybės, tiesiog malonumui. „Kam teko matyti „laimi-
kį“ po „sėkmingos“ medžioklės ir prie jo besipuikuojan-
čius medžiotojus, tas jų veiduose pastebėjo dar ir kitokį 
malonumą“, t. y. kylantį ne tik dėl išankstinio gardžiavi-
mosi būsimais pikantiškais kepsniais, bet ir dėl pomėgio 
žudyti patenkinimo. O tas pomėgis esąs su žmoniškumu 
nederančio žiaurumo apraiška25.

Vaikystėje perskaitytus aprašymus apie žmogaus 
egoistiško ir negailestingo apsiėjimo su gyvūnais atvejus 
ar savo akimis matytus tokio apsiėjimo epizodus mąs-
tytojas vėl labai aiškiai prisimins po milijonus žmonių 
gyvybių nusinešusio Pirmojo pasaulinio karo. Gilumi-
nę šios daugelį tautų apėmusios katastrofos priežastį 
Vydūnas įžvelgs būtent vaikystėje pastebėtame žmonių 
pomėgyje žudyti. Prisimindamas jaunystėje iliustruo-
tuose vokiečių laikraščiuose matytą nuotrauką, kurioje 
užfiksuota, kaip „prieš didžiulę stirtą kiškių, stirnų, el-
nių kūnų stovi „jų didenybės“, nudėję visus tuos žvė-
ris“, mąstytojas rašė: „Pomėgį žudyti tebeturi daugelis 
nūdienos žmonių. Betgi ne tai išreiškia žmogaus esmę. 
Tačiau Didysis pasaulinis karas byloja savo. Milžiniškas 
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žuvusių skaičius ne vienam atrodo tarsi šiurpus tos prieš 
25 metus skelbtos medžioklės nuotraukos tęsinys. Šian-
dien tai mus dar sykį primygtinai įspėja: žmogus yra di-
džiausias žudikas. Ar taip ir turi būti? Žmonės daug ką 
padaro negalvodami apie tikrąją to esmę ir padarinius. 
Tartum veikti juos stumtų jėga, kuriai jie pavaldūs. Taip 
padaroma daug nusikaltimų, o žmonės net nesuvokia, 
kaip nedorai jie elgiasi.“26

„Taigi žudymas nėra žmoniškas veiksmas. Jis pa-
žmoniškos prigimties. Žmonės, kurie nėra to supratę, 
kurie įvairiais išvedžiojimais pagrindė sau tokią teisę, 
žudys toliau. Taip jie užsitraukia vis didesnę kaltę, už 
kurią kosminė sąmonė kada nors atsiteis. O išminčiai iš 
žmonių tarpo kantriai lauks. Jie rodys tyro žmoniškumo 
pavyzdį tiems, kurie nesupranta, ką daro“27, – rašys Vy-
dūnas praėjus daugeliui metų nuo vaikystės, savo veikla 
pats tapęs ryškiu tokio tyro žmoniškumo pavyzdžiu. O 
tapsmas juo prasidėjo vaikštinėjant po Naujakiemio apy-
linkes išsiraizgiusiais vaikystės takais, stebint gamtos 
gyvenimą bei dažnai negailestingą žmonių elgseną jos 
būtybių atžvilgiu.

Paties vaiko meilė gyvoms būtybėms reiškėsi ne tik 
grožėjimusi ir gėrėjimusi iš tolo, išgyvenimais dėl pa-
vojų jų gyvybei ar tragiškos lemties. Jis turėjo progos tą 
meilę parodyti ir tiesiogiai, netgi patirti atsaką į ją. Ga-
lima numanyti tokį tvirtą abipusį ryšį buvus su šuneliu 
pudeliu, kurio netektį vaikas skaudžiai išgyveno. Tačiau 
gražiausios draugystės būta su dviem tėvo turėtais ar-
kliais  – iš pradžių su Juodžiu, paskui su Bėriu. Juodis 
buvo stambokas žemaūgis žirgelis. Šalia kitų arklių jis 
atrodė kaip kumeliukas. Namų ūkio darbams tėvas jį 
įsigijo, kai Vilius buvo dar mažas, bet jau pradėjęs ak-
tyviau domėtis aplinkiniu pasauliu, atidžiau stebėti at-
skirus jo reiškinius ir objektus. Juodis vaikui buvo vie-
nas įdomesnių gyvų stebėjimo objektų. Netruko jis tą 
simpatišką gyvulėlį pamilti, net įsidrąsino – iš pradžių 
padedamas, paskui savarankiškai – atsisėsti ant plačios 
jo nugaros ir pajodinėti. Iš pradžių mažajam raiteliui ne-
labai sekėsi, nes bandymai užsėsti ant žirgelio nugaros 
dažnai baigdavosi kritimu, o užsėdus vos buvo galima 
kojytėmis gyvulio nugarą apglėbti. Tačiau viskas greitai 
susitvarkė. Kai vaikas išmoko pats ant Juodžio užsėsti 
ir jį valdyti, atrodė, kad jis yra užkariavęs visą pasaulį. 
Juodžiui ganantis, berniukas vis būdavo prie jo, su meile 
jį stebėdavo. Tačiau vieną kartą (Viliui tada buvo aštuo-
neri) žirgelis buvo atiduotas kažkokiam dėdei, o vaikui 
paaiškinta, kad Juodis yra jau senas ir nebegalįs sunkiai 
dirbti, o dėdė jį iki mirties globosiąs. Vilius dėl išsisky-
rimo su mylimu arkleliu labai nuliūdo, guodė tik viltis 
dar bent kartą jį pamatyti. Tačiau to kito karto nebebuvo, 
o Juodis greitai buvo pamirštas.

Užtat jo vietoje netrukus atsirado trejų metų Bėris ir 
iš karto pavergė berniuką. Jis buvo visai ne toks kaip Juo-
dis – aukštesnis, lieknesnis, laibakojis, siauresne nugara, 
nedidele galva ir daug patogesnis joti, nes užsėdus buvo 
lengva kojytėmis prie šonų prisispausti. Vaikui jis atrodė 
gražus, protingas ir labai mielas. Iš karto Vilius jį paėmė 
savo globon – šėrė, šukavo, valė, vedė ganyklon ir ten 
dažnai prie jo buvo. Vaikui atėjus ganyklon, žirgelis tuoj 
prie jo pribėgdavo. Užsimezgė glaudus abipusis ryšys. 

Vilius labai išgyveno leidęs šepetininkui patrumpinti Bė-
rio uodegą. Vaikui atrodė, kad mylimam žirgeliui buvo 
padaryta didelė skriauda, nes uodegą kerpant jam turėję 
skaudėti. Slapta jis atsiprašinėjo Bėrio dėl prasikaltimo 
prieš jį, bet šis nerodė jokio piktumo, buvo kaip ir anks-
čiau Viliui paklusnus ir malonus. Graži berniuko ir žirgo 
draugystė tęsėsi dvejus metus. Kartą vienas kaimynas į 
porą savo turimam panašiam arkliui pasiskolino Bėrį 
vestuvinei kelionei. Po dviejų dienų grąžino nualintą, 
sunkiai bealsuojantį. Keletą dienų Bėris sunkiai kentėda-
mas vadavosi mirtimi. Tai matydamas, kentėjo ir vaikas. 
Atrodė lyg skauda jam pačiam. Kai žirgelio gyvastis už-
geso, berniukas tyliai nuėjo į sodą ir pravirko. Verkė jis 
karčiomis ašaromis, ir aštrus rytų vėjas jas stingdė. Atsi-
sveikinti su žirgo kūnu vaikas nėjo. Jis vėl išėjo į sodą ir 
žiūrėjo į paupį, dabar padengtą sniegu. Jam atrodė, kad 
mato visą pievą ir girdi atšuoliuojančio žirgo žvengimą. 
Niekad vėliau nebeturėjo tokio draugo ir niekad nebejo-
dinėjo ant jokio arklio. Tą savo vaikystės metų draugystę 
su žirgu ir graudžią jos baigtį mąstytojas išsamiai aprašė 
atsiminimų straipsnyje, Pirmojo pasaulinio karo metais 
skelbtame vokiškame Dešimtosios armijos laikraštyje28.

Toji draugystė bus ne tik vienas iš labiau įsimintų 
vaikystės epizodų. Ją prisimindamas, mąstytojas gerokai 
vėliau galvos apie žmogui Kūrėjo skirtą pareigą gyvū-
nijai. Tą pareigą, jau būdamas kūrybinės brandos apo-
gėjuje, savo leistame žurnale Jaunimas (1912, lapkritis) 
jis taip apibūdins: „Visa gamta, o kuo daugiau gyvulys 
tiesiasi žmogauspi. Gyvulija tarsi stengiasi kuo veikiau 
jo stovį pasiekti, [taip] kaip žmogus pasiilgsta Dievo. 
Tokiu būdu žmogus stovi prieš gyvuliją kaipo jos Die-
vas. Neturėtų jisai būti jos velniu, kaip tai dažnai yra.“29 
Intuityviai dar vaikystėje tai suvokti padėjo būtent drau-
gystė su žirgeliais Juodžiu ir Bėriu. Tą draugystę galime 
laikyti dar viena iš ankstyvųjų vydūniškojo žmoniškumo 
patirtinių ištakų.

Viliaus vaikystėje būta ir kitų arklių, bet jie tiesiogiai 
neveikė vidinių jo patirčių, su jais nesusidraugauta, todėl 
apie juos niekur nekalbama. Tačiau jie yra buvę nebylūs 
liudytojai tų vaiko išgyvenimų, kuriuos jis patirdavo su 
tėvu keliaudamas jų traukiamu vežimu. O tų kelionių, 
gana ilgų ir tolimų, būta nemažai. Jose tėvas rinkdavo 
aukas misijoms. Taip bevažinėdamas Anskis Storostas, 
pasisodinęs šalia nediduką sūnų, apkeliavo didžiąją Ma-
žosios Lietuvos dalį, nukakdavo net į Didžiosios Lietu-
vos paribio evangelikų parapijas. Tos kelionės, per ku-
rias būdavo aplankomos ir motinos bei tėvo gimtinės, o 
kartą nukakta ir į gimtuosius Jonaičius, pabendrauta su 
giminaičiais, vaikui teikė tikrą palaimą. Jose jis daug ką 
pamatė ir sužinojo. Krašto geografija jam tapo žinoma 
ne iš knygų ar žemėlapių – viskas buvo pamatyta savo 
akimis. Tačiau prisiminimų su įspūdžiais iš tų kelionių, 
išskyrus vieną kitą užuominą, jis nėra palikęs. Tai rodo, 
kad ilgos vežime praleistos valandos buvo skirtos mąsty-
mui, pasinėrimui į save, o gal ir „nepaprastiems uždavi-
niams“ ar būsimiems kūriniams mintyse projektuoti. Čia 
buvo bene geriausios sąlygos „santykiauti su mintimis 
ir dvasiniu gyvumu“ ir „jaustis esant labiau dvasiniame 
negu daiktiniame gyvenime“30. Laiko buvo į valias, tad 
ir su tėvu buvo galima išsikalbėti. O kalbos daugiausia 
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sukdavosi apie abiem labiausiai rūpėjusius su tikėjimu 
susijusius dalykus. „Turbūt nuolatiniai mano klausinė-
jimai apie gyvenimo slaptybes jam (tėvui – V. B.) trum-
pino ilgąją, maždaug 14 mylių kelionę“31, – prisimins 
mąstytojas apie vieną iš tokių kelionių. Tuose kelionių 
pasikalbėjimuose greičiausiai ir bus pradėję klostytis 
minčių klodai, po daugelio metų sugulsiantys filosofi-
jos veikaluose. Mąstytojas prisipažįsta, kad, rašydamas 
traktatą Sąmonė, jautėsi „lyg tęstų tėvo [minčių] darbą ir 
jį papildytų“32. Tačiau tada kilusios mintys kol kas buvo 
svarbios tik patiems pokalbininkams, jų tikėjimui pasi-
tikrinti ir sustiprinti, tad ir nesistengta jų kaip nors už-
fiksuoti ar kiek vėliau bent apytiksliai atpasakoti. Tačiau 
jos niekur nedingo – jos atgis daug vėliau, tik nebe tokiu 
pavidalu, koks buvo joms randantis. Įvadinėse minėtos 
Sąmonės pastabose pabrėžiama, kad šioje knygoje „atsi-
spindi visokių amžių žmonijos mąstytojų išmanymai“, 
kurie „šviesino tuos regesius, kurie man aušo iš pat mažų 
dienų“33. Didžioji tų „regesių“ dalis kaip tik ir bus „aušu-
si“ po Mažosios Lietuvos dangumi ilgas valandas tyliai 
besisukant kantrių arklelių traukiamo vežimo ratams.

Nenugrimzdo užmarštin ir tai, ką vaikas regėjo ke-
lionių metu, nors ir nebuvo nei iš karto, nei vėliau de-
taliai ar ne taip aprašyta. Gyvenimo saulėlydyje, papra-
šytas apibūdinti savo gimtinę, Vydūnas atsakė: „Apie ją 
esu rašęs plačiai vokiškai knygoje Sieben Hundert Jahre.“34 
Šioje knygoje pateikta įspūdinga panoraminė Mažosios 
Lietuvos kraštovaizdžio apžvalga su kai kurių jo detalių 
paryškinimu bei poetizuotu gamtos reiškinių aprašymu. 
Tas panoraminis gimto krašto vaizdas susiformavo per 
keletą jaunystės metų po jį bekeliaujant, stebint gamtos 
reiškinių kaitą ar užsukant į kai kurias sodybas paben-
drauti su jų šeimininkais. Tačiau į tą gražiai žodžiais 
nutapytą vaizdą įsipins ir tai, kas regimojoje ar kitokioje 
atmintyje bus įsispaudę ir iš vaikystės kelionių. Iš kon-
krečių tose kelionėse patirtų įspūdžių minėtoje knygoje 
ir kitur primenamas tik vienas kitas. Išsamiau bus ap-
rašomos ir apmąstomos jau nebe vaikystės, o jaunystės 
kelionių patirtys. Iš vaiko dienų keliavimų jis ryškiai 
prisimins lietuviškas kaimiečių dainas, kurias dainuo-
jant vasaros vakarais „girdėjo prie Minijos, Danės, Šy-
šos, Šešupės, Įsruties, viešint pas senelius ar kitur“. Tos 
dainos tiesiog „jaudindavo širdį“, jos vaikui skambėjo 
taip, tarsi „tyloje išskleistų savo sielą“35. Pasitaikydavo, 
kad vežime po atviru dangumi tekdavo praleisti ir ne 
vieną vasaros naktį. Viliui viena iš tokių naktų ypač įsi-
minė. Jam tada buvo aštuoneri. Vaikas „lydėjo tėvą tuoj 
po vasaros saulėgrąžos tolimoje kelionėje po kraštą. Jie 
sustojo tarp Ragainės ir Lazdynų toje vietoje, kur Šešupė 
arčiausiai prieina prie akmenimis grįsto kelio. Nakties 
tamsą švelnino žvaigždžių mirgesys. <...> Neapsakoma 
tyla apėmė pasaulį. Vasaros kaitros viešpatavimas, visos 
augalijos žydėjimas ir branda buvo įgavę beveik apčiuo-
piamus pavidalus. Jautei iš aukštybių į žemę leidžiantis 
paslaptingą bangavimą ir vėl kylant iš žemės tamsos į 
žvaigždes. Visa gyvastis, kuri atrodė užsisklendusi savy, 
išsitiesė, iškilo iš savo gelmių į pasaulį, į sąmonės val-
das. <...> Šitoje nepaaiškinamoje ir paslaptingoje rimty 
sukilo nauja banga. Iš pradžių tai buvo keli virpantys 
garsai, paskui trelės – toks gilus, darnus skambėjimas, 

lyg visa šio metų laiko kraštovaizdžio gyvybės pilnatvė 
būtų norėjusi išsilieti lakštingalos giesme. <...> Skarde-
no lakštingalos širdelė, plyšdama iš laimės ir skausmo 
kartu. Garsai tryško iš jos vidaus, sklido pilni virpesio 
ir skambėjimo į tylinčias platumas“36. Tasai įsijautimo 
į gamtos bylojimą vidurvasario naktį epizodas galėjo 
nugrimzti užmarštyje ar paskęsti pasąmonės ūkuose. 
Tačiau jis išliko aktyviojoje atmintyje todėl, kad jame tie-
sioginis išgyvenimas susiliejo su vaiko galvoje gimusia 
mintimi apie įvairiais būdais gamtoje išsakomą „gyve-
nimo pilnatvės ilgesį“ ir jo atgarsį žmogaus sieloje. „Tai 
didesnis, gyvenimo pilnatvės ilgesys. Kaip dažnai apie 
tai pamąstom, pakalbam ir vėl pamirštam. Nes gyveni-
mas turi tūkstančius pavidalų. Pati menkiausia būtybė, 
nors ir tyliai, jį liudija. O kiti tuo tarpu aiškiau byloja, kas 
yra gyvenimas“37, – tokią prasmę daug vėliau mąstytojas 
suteikė gyvai atminty išsilaikiusiai anos nakties pajautai. 
O kiek panašių pajautų būta neaprašytų, nepapasakotų 
ar atminty neišsilaikiusių! Be jų, prisimenamų ar pamirš-
tų, gal kiek kitoks būtų susiformavęs mąstytojo minčių 
ir dvasios pasaulis, gal šiek tiek kitokia būtų buvusi to 
formavimosi kryptis.
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Naivizmas 

O šventas naivume o šventas  
naivumas tikrai vėl apgaus mus  
ir mano paties išgyventas 
net man nepažįstamas jausmas  
 
kaip pėdsakai paukščio atvėsę 
sustingę lauke mėnesienos  
kai rodos kad skrendame dviese  
tačiau parašiutas tik vienas 
 
toks senas skylėtas ir pilkas  
susiūtas iš laikraščių skiaučių  
kai skamba ore baisiai ilgas  
akordas kurio neišgaučiau  
 
o šventas naivume o šventas  
groteskiškai grodamas grotom  
ir šešios ne stygos bet lentos  
parodys kas šičia kuprotas  
 
ir viską galiausiai ištiesins  
iš būtojo laiko nebūto  
kritimas į nežinią dviese  
be plano ir be parašiuto.

Ola

Kada nors mes ištrūksim abu iš Platono olos 
ten kur buvo šešėliais pavirtęs gyvenimas mano  
vieną naktį šakalai ir šunys mums įkandin los 
o galbūt tik dėl to kad praėjo margi karavanai  
 
kai kelionmaišio dulkės ims šokt piruetais ratu 
ir iš vynmaišio laikas kapsės jau pavirtęs į kraują  
mes ieškosim savęs o išties mes ieškosim kaltų  
kas tarp kaulų tvirtovių kartu su mirtim karaliauja  
 
ir neradę atsakymų šitaip klajosim ilgai  
prie upelio skaidraus mes atrasim ramybę ir miegą  
ten kur geria palinkę laukiniai danieliai žirgai  
ir pamatę šešėlį kažko pasibaido ir bėga 
 

į tankynių gelmes kur net dieną giraičių tamsa  
visad tvyro todėl kad pušynai pirštus čia sunėrę  
kad atrodo kaip stoginė ošianti maldą visa  
čia pagimdžiusi laisvę atvedus plėšrumą ir žvėrį  
 
iš užburtojo slėnio kur spąstų ir kelio nėra  
atokiau nuo žmonių kur pavasarį perintis strazdas  
kalba mūsų kalba ir ji liejas švelni ir tyra  
kad atrodo sparnai vėl krūtinės narvelyje plazda  
 
taip kaip plazda pasaulis šešėliai Platono olos  
į kuriuos porą tūkstančių metų jau niekas nežiūri  
ir žolė paminta atsities o pušis atsiloš 
ir varvės saulės metai kažkur pro šiaudinę kepurę.

Va i n i u s  B a k a s

2011 metais Salovartėje Vainius ne tik skaitė savo eilėraščius, bet ir 
akompanavo Gretai Lisauskaitei. KĘSTUČIO SVĖRIO nuotrauka
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Lukštas

Šis pasaulis tik lukštas ir krenta į jį atsimušęs  
gal akmuo o gal paukštis išsviestas gumos laidyne 
kur į vienišą debesį naktį atsiremia pušys 
kaip kūrėjo teptukai jie tapo tave ir mane  
 
savo baltas viršūnes pamirkę į pilnatį pilną  
to šviesumo skaidraus tų nežemiško grožio jėgų  
ir vėl debesys plaukia ir švyti nelyg aukso vilna  
taip kaip aš užgesinęs šviesas dar per naktį degu  
 
ir dažnai mes užtrokštam kaip žuvys nuo savo troškimų  
nuo to ilgo buvimo po mėlynu kovo ledu  
mes tylėjom ilgai kol galop balso stygos užkimo  
vienišaujame tyliai ir skaidriai dažniausiai po du  
 
ten kur vandenys gilūs vien mėnesy žvilga užšalę  
tarsi veidrodžio stiklas kada savo lūpas dažai  
kada šypsais nežymiai praeinančiam laikui pro šalį  
o per vandenį vaikščiot tikėjimo būna mažai  
 
šis pasaulis tik lukštas ir tau šitaip noris praskelti  
visą trapų paviršių ir dirstelt kas slepias už jo  
tarp dorybių visų kaip žolė prasikals mūsų kaltės  
„tik bijok netikėt“ ir manim patikėti bijok.

Kai žiedavom paukščius

Mes žiedavom paukščius nors žinojom – jų niekad nevesim  
prie balčiausio altoriaus pro aukštas bažnyčių duris  
juk bijojom kad nuotakos mūsų pakils ir išskris  
ir ištirps rūkuose taip kaip dera išnykusiai rasei  
 
mes žiedavom paukščius nors žinojom kad nieko nebus  
kad pūkų pataluos nelankys mūsų baltosios naktys  
kada galima vienu akimirksniu visko netekti  
plėšt prie odos priaugusius savo nuogumo rūbus  
 
mes žiedavom paukščius tačiau niekad akių jų nematėm  
ko daugiau ten ar baimės ar didelio aukšto dangaus  
ar įkliuvę tinkluos patys mūsų slapta neapgaus  
mums besparniams lėtai slenka mėnesiai rodos tie patys  
 
kada noris į dangų paleisti gyvenimą savo  
bet aplinkui tik ilgas ankstyvas ruduo ir tinklai  
nežiūrėdami mums į akis – nes mylėjo aklai  
virtę mėnesiais paukščiai iš gailesčio mus sužiedavo.

Panelė Rožė

Parduotos vasaros pagelto kalendoriai  
nenuplėšti dar metai Donelaičio  
į šiaurę upės tekančios nenoriai  
jei būčiau pats ruduo tiesiog praeičiau  
 
praeičiau pro tave ir neskaudėtų  
žaizdų kurias bučiuodami paliekam  
kiek buvo žodžių apie tai sudėta  
nuo pirmo karto iki pirmo sniego  
 
tavas blakstienas įmerkiu į vazą  
juk tavo kvapo visada per maža  
aliejiniai dažnai tiek daug užgožia 
 
kai gatvėse tamsėja dieną šlapią  
bet dar gali užuosti kaip gėlės kvepia  
gatvelėj vystanti naivi panelė Rožė.

Tai – ji

Gulėjo ji šalia akis atmerkus  
jūruojančiais plaukais šaltuos namuos  
o kas aš jai buvau – sultonas vergas  
gulėjo ji šalia akis atmerkus  
lyg laukdama kol vakaras pamos  
 
juodu sparnu žvaigždynus tik pažėręs  
ant plono ledo traškančios plutos  
gulėjo ji šalia – ji buvo gėris  
juodu sparnu žvaigždynus tik pažėręs  
ir nieks neklausė kas gi bus po to  
 
jos žvilgsnis per lubas į dangų gręžės  
ten kur mirksėjo tūkstančiai akių  
nejau naktis ši tik gražus miražas  
jos žvilgsnis per lubas į dangų gręžės  
tai prisiminęs vaikiškai verkiu  
 
tai prisiminęs taip keistai šypsausi  
tarytum prieštaraudamas pats sau  
taip kaip vasaris vėl ištirpdo sausį  
tai prisiminęs taip keistai šypsausi  
ir sukuždu į ausį – pailsau  
 
į adatos plonytę siaurą ausį  
kupranugaris už tave greičiau pralįs  
jei ir toliau vien pinigams vergausi  
į adatos plonytę siaurą ausį  
šnabždėt imu lyg amžinas kvailys  
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o ji ir vėl gulės akis atmerkus  
jos akys veidrodžiai – juose save matai  
jose viltis – sutviskęs fejerverkas  
o ji ir vėl gulės akis atmerkus  
ir tu pajusi kad kažkas ne taip  
 
šis vakaras ne toks kaip turi būti  
bet žodžių šių jau niekas negirdės  
žvaigždynų spiečius tartumei rugpjūtį  
šis vakaras ne toks kaip turi būti  
nors ji šalia užmiega ant peties  
 
jos miegas neramus sapnai neramūs  
lyg spurdanti širdis mažos kregždės  
tetrūksta paskutinio veiksmo dramos  
jos miegas neramus sapnai neramūs  
ir nuo pagalvės ašara riedės  
 
į virpančius iš laimės tavo delnus  
o gal iš baimės – čia suabejos  
visi jausmai kaip ryto rūkas švelnūs  
į virpančius iš laimės tavo delnus  
kurie jau amžinai priglus prie jos.

Vėjas

Valties dugne prisisėmė lig pusės vandens
valtis vis grimzta o debesys plaukia ir plaukia 
kas jei ne vėjas juos pirštais plonais iškedens
kas jei ne vėjas kiekvieną išglostys prieš plauką

kas jei ne vėjas ten klibina lauko duris
kas jei ne vėjas be rankų ir pats atsidaro
kas jei ne vėjas namo dar pas laukiančius grįš
ant šėmo žirgo kuris paršuoliuoja iš karo

varva kaip kraujas šermukšnio pernykščiai lašai
juos ant šakų tupinėjančios sniegenos lesa
kam jei ne vėjui poeziją visą rašai
kas jei ne tu ir ne vėjas užgimęs iš dvasios

išlenkia baltas bures kaip žodžius kaip mintis
vis nepailsdamas kelia ir mėnesio burę
rašo ore savo ženklus – jų nieks neskaitys
visa iš vėjo – tik tiek ir tebūsiu sukūręs 

vėjais nueina tegul tas skambumas eilių
vėjais nueina ir tai ko ištarti nespėju 
tą ką norėčiau išties pasakyt nutyliu
Viešpatie mano aukščiausias vadinamas vėju.

Narcizo sonetas
 
Slysta valtis ežeru iš lėto  
o nuo irklų kapsintys lašai  
žvilga tarsi deimantai sonetų  
tu guli pakrantėje rašai  
 
ir prie žodžio kitas vis prigludęs  
plaukia iš pasąmonės kartu  
ežerėlis kelios baltos plūdės  
niurkteli ties debesio kraštu  
 
mintyse atrodo levituoju  
ir sustojęs ties laiku būtuoju  
laukiu ką dar akys išskaitys  
 
grimzta mėnuo vandenin kaip grumstas  
ežerėly po lietaus dar drumstas  
ir niūrus Narcizo atspindys.

 

Varnos
 
Prisiminki kaip pustė pernai
o paskui nebeliko nieko
tik tas vėjas ir baltos varnos
ant pajuodusio gruodžio sniego
 
prisimink – lėkė rogės gruodį
o gal gruodis po rogėm rangės
galbūt viskas kitaip atrodė
tik iliuzija klouno rankos
 
kamuoliais žongliravo mikliai
vienas sniego – kiti iš oro
į mus žvalgės dievų taikikliai
kurie pervert širdis panoro
 
įsigavo tamsa į kūną
įsigavo į kūną šaltis
palšas rūkas – jis vis dar tūno
kai rytais nesinori keltis
 
ten kur žvilga trimitų varis
lyg žvėris ima vėjas stūgaut
kur pasaulis duris uždaręs
bet vis tiek įsileidžia pūgą
 
po žiemos ilgesingais vartais
rausvos aušros savy paklydo
mano kūnui šiek tiek per šaltos
kad galėčiau priimt į vidų
 
kad užkaisčiau skanios arbatos
nuo garų net langai sudrėko 
bet pro juos dar iš tolo matos
baltos varnos ant juodo sniego.
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Hauptmanas viršaičiui įsakė, kad, saulei tekant, 
Giedraičių miestelio centre būtų 15 vežimų su 
vežikais ir abroku. Ne pirmą kartą ūkininkus 

su pastotėm varė iki fronto. Susirinko vyrai iš kaimų ir 
spėlioja, kur varys, su vokiečiais menki juokai. Tačiau 
hauptmanas įsakė važiuot prie žydų namų ir liepė tvar-
kingai kraut jų turtą į vežimus. Sukrovus liepė uždengt 
marškom, kad nedulkėtų. Žydės su vaikais susėdo į 
atskirus vežimus. Joms sakė, kad veš į Ukmergės getą. 
Priekiniame vežime sėdėjo hauptmanas, paskutiniame 
važiavo ginkluoti vyrai su baltais raiščiais. Vėliau važny-
čiotojai vienu balsu kalbėjo, kad arkliai tą dieną kažkaip 
nenorom vežimus traukė... Viename iš vežimų, kurį važ-
nyčiojo jaunas Giedraičių orkestro griežikas Mykoliukas, 
sėdėjo žydaitė – su smuiku. Ji buvo konservatorijos stu-
dentė, ir smuikas jos buvo neprastas. Kai vilkstinė nuo 
Giedraičių kryžkelės pasuko link Vilkmergės, mergina 
paėmė į rankas smuiką ir pradėjo griežti. Ką tą dieną 
išraudojo smuikas, niekas nepamena ir apsakyt negali, 
bet, sako, kad garsai draskė širdį. Tai į dangų kėlė, tai į 

A l g i m a n t a s  i r  M i n d a u g a s  Č e r n i a u s k a i

Atminties klodai
pragaro gelmes traukė. Bekupė, Pusnė, čia pat ir Želva 
išniro su senąja sinagoga, už kurios ant kalnelio po pu-
šimis stūksojo ohelai, žolėmis apsivynioję į žemę smigo 
paminkliniai akmenys, nusinešdami į užmarštį Želvos 
ir Giedraičių žydų protėvių vardus... Dienovidyje vilks-
tinė priartėjo prie Pivonijos miško, dengiančio slėnyje 
pasislėpusią Vilkmergę. Nusileidus nuo kalno ir įvažia-
vus į mišką, vilkstinę pasitiko ginkluotas vyras. Jis  įsa-
kė važiuoti siauru keliuku miško gilumon. Ten, miško 
aikštelėje, sustabdė kitas ir liepė tvarkingai iškrauti visą 
turtą. Moterys pradėjo raudot. Mergina ją vežusiam My-
koliukui padavė smuiką ir tarė: „Man jo nebereikės, o tu 
griežk ir prisimink mane.“ Vyrai pasakojo, kad, kai iš-
krovė daiktus, jiems liepė apsisukt ir važiuot atgal. Dar 
neįpusėjus kalno, pasigirdo šūviai ir arkliai neraginami 
pasileido lėkti zovada – namo... 

Mačiau tą smuiką pas Mykolą. Nuo to laiko guli į 
drobulę suvyniotas. Daug kas norėjo jį nupirkt. Niekam 
nepardavė, bet ir pats niekada jo nevirkdė, apskritai nu-
stojo groti.

N vienkiemyje iš Mykolo ir Vyto lūpų užrašyta 1985 metais
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Pieta virš Klepočių kaimo kapinių vartų, 2010

Mikucyno kryželis ten, kur Margionių ir Šklėrių kelias sueina in Randamonis, 2003
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*  *  *
Kūčių išvakarėse 1944 m. Sovietų Sąjungos NKVD kariuomenės pasienio 331 pulko ir III Baltarusijos fronto kariuo-
menės užnugario apsaugos daliniai kartu su vietiniais stribais apsupo Klepočių, Ryliškių, Taručionių, Druskininkų, 
Lizdų, Vabalių, Pieriškių, Fermos, Bugonių, Dubrių ir kitus kaimus. Degino sodybas, mušė ir žudė žmones, o dalį 
išsivedė į Alytaus kalėjimą.

*  *  *
Margionių kaime Pugačiauskienė pasakojo: „Šį kryželį padarė Pugačiauskas Juozas. Mano tėvuko tikras pusbrolis 
buvo. Jis mokintas buvo ir kitus mokė, o kai po karo kolūkius tvėrė, Margionyse kaimas jį kolūkio pirmininku iš-
rinko. Kai tik išrinko, greit iš miško atėjo trise ir jį čia pat, kieme, nušovė. Jis buvo bevaikis, tik su žmona gyveno. O 
kryželį prieš mirtį miške pastatė. Sakė, kad kas negerai daros, miegot negali, tai miške dirbdamas su kirviu sukirto.“

*  *  *
Želvos vieškeliu į Ukmergę, į pražūtį, buvo išvežtos Giedraičių žydės su vaikais, o iš Pusnės ir aplinkinių kaimų į 
Giedraičius stribai veždavo nužudytų partizanų kūnus. Beruošiant pamatus kryžiui, sustojo pro šalį dviračiu važia-
vęs žmogus ir, sužinojęs, kad čia stovės kryžius, paklausė, ar žinome, kad pakalnėje prie kryžkelės stovėjo medinis 
kryžius, veidu į Pusnę. Stribai, sustoję ant kalno, rungtyniaudavo savo akies taiklumu ir šaudydavo į tą kryžių. Vie-
nas iš jų, mikliausias, dideliam savo džiaugsmui pataikė tiesiai į kančią. Po kiek laiko pilnas sunkvežimis žmonių iš 
Giedraičių važiavo į Molėtus ir netoli to kryžiaus apvirto. Ir atsitik tu man taip, kad nė vienas žmogus nenukentėjo, 
o tam stribui bortas galvą nukirto.

Kryžius Budėk prie Želvos vieškelio, 2004
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Kelias į Smilgius, 2012

*  *  *
Ak, kokia graži buvo mano tėviškė. Sodybą melioracija nugriovė, žemę pardaviau... Nieko nebeliko. Černiauskai, 
nupaveiksluok man nors kelią, kuriuo ėjau...

*  *  *
Dailininkui Antanui Jaroševičiui nesisekė ūkininkauti, todėl dalį savo žemės prieš Antrąjį pasaulinį karą pardavė 
su sąlyga, kad naujasis savininkas išsaugos ąžuolą. 

Jaroševičiaus ąžuolas, Karklynė, 1985
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Tautos genijaus M. K. Čiurlionio 1907 m. nutapy-
tame paveiksle Pavasario motyvas kaimo varpinėje 
vėjo išlinguoti varpai kartu su baltais debesėliais 

neša gerąją žinią į Lietuvą. O jo Sonatos I Finale varpas 
jau apglėbia visą pasaulį, įrėmina jį dangaus šviesuliais. 
Šių metų vasario 16-ąją 12 val. 30 min. miestuose, mies-
teliuose ir bažnytkaimiuose įspūdingai suskambo varpų 
dūžiai. O iškilmingame koncerte Gloria Lietuvai šimto 
varpų iš viso krašto garsai, įsiliedami į muziką, pašlo-
vino tautos nuveiktus darbus. Tad varpai apvainikavo 
valstybės jubiliejų skambesiu, kuriame girdėjome savo 
istorijos žingsnių aidus... Minėdami modernios Lietuvos 
tapsmo šimtmetį, laiko tėkmėje – praeityje ir ateityje – 
vertiname tautos ir jos sukurtos valstybės raidą. O jos 
pradžioje – Vinco Kudirkos Varpo „Kelkite, kelkite, kelki-
te...“ Šis pavadinimas vis suskambėdavo tautai sunkme-
čiais; tai buvo A. J. Greimo ir K. Bradūno 1942 m. išleistas 
kultūros almanachas Šiauliuose, tai – ir Sibiro lageriuose 
laisvės kovotojų 1955 m. pradėtas sudarinėti leidinėlis, 
nuo 1975 m. tapęs pogrindžio spaudiniu Lietuvoje.

Varpas – tai Dievui įkvėpus sukurtas instrumentas, 
savo prakilniais garsais susiejantis dangų ir žemę. Vydū-
no išminties žodžiais: „O kad visi varpus išgirstų! Ir kiltų 
į Dievnamį, iš kur varpų balsai pareina. Palaiminti būtų 
visi – ir visa jiems būtų žinoma.“ Varpų garsai apskri-
tai skelbia sakralųjį laiką, kreipiantį mintis nuo kasdie-
nybės į amžinybę. Skambinimas bažnyčių varpais – tai 
sudėtingas ir daugialypis kultūros reiškinys, telkiantis 
savyje dvasinių aspiracijų įvairovę. Muzikologai tvirtina, 
kad varpas įvairiapusiškai turtingas – geba skleisti gar-
są, charakterį, harmoniją, ritmą. Rytų apeigų bažnyčioje 
susiformavo ypatinga muzikinio skambinimo varpais 
tradicija; Vakaruose katalikų bažnyčiose buvo sukurti 
karilionai – grojimo varpais įrenginiai ir automatai. Var-
pais taip pat skelbiami svarbūs bendruomenės įvykiai: 
bažnytinės šventės, šventikų ingresai, parapijiečių ves-
tuvės, o ir palydos į amžinybę. Netikėtai ir nerimastin-
gai pasigirsdavo varpo dūžiai priešų užpuolimo, gaisro, 
kitų nelaimių metu... Viduramžiais tikėta, kad varpo 
gaudesys vaduojąs sielas iš skaistyklos, nuvejąs piktąsias 
dvasias, sustabdąs epidemijų plitimą, sutramdąs gamtos 
stichijų šėlsmą. Kaip J. Basanavičiaus gimtuosiuose Ož-
kabaliuose užrašyta: Varpo balsas perskiria debesius, todėlei, 
debesiui su griausmu prisiartinant, pradeda į varpus tuzgenti. 
Istoriografiniai šaltiniai mini net apie priesaikos sutvirti-
nimą, atliekamą po varpais.

Taip smarkiai sureikšminus bažnytinius varpus, jie 
būdavo gaminami kaip meno kūriniai: ornamentuoja-
mi, puošiami dvasingais lotyniškais posakiais, Šventojo 
Rašto citatomis, šventųjų atvaizdais. Taip pat įrašomi 
meistrų, užsakovų ir fundatorių vardai, liejyklos vieta, 
metai. Ir pakrikštijami, apvilkus krikšto marškinėliais, 
prieš įkeliant į bokštą. Tradiciškai varpai liejami iš bron-
zos (78% vario ir 22% alavo), tokie – patys skambiausi ir 
atspariausi skilimui. Liejimo formos daromos iš molio, 
lajaus ar vaško. Legenda byloja, kad pirmąjį bronzinį 
varpą apie 410 m. nuliedino vyskupas Poncijus Meroni-
jus Paulinas, formą nusižiūrėjęs iš vėjų blaškomos pie-
vų gėlės. Vyskupas gyveno pietiniame Italijos regione 
Kampanijoje, Nolos miestelyje. Nuo tada didelis varpas 
lotyniškai vadinamas kampana, o mažas signalinis arba 
„signaturka“ – nola; tokiais vardais jie įrašyti ir bažnyčių 

L i b e r t a s  K l i m k a

Bokštų varpai: 
girdimi, bet nematomi

    

Bronzos liejikas. Viduramžių graviūra
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inventoriuose. Bažnyčiose varpai pradėti naudoti nuo 
VI amžiaus. Klasikinė varpo forma nusistovėjo XI–XII a. 
Ypač liejininkystė suklestėjo XIV–XV a., gotikos laiko-
tarpiu, – tam turėjo reikšmės ir sėkmingas technologi-
jos pritaikymas patrankų liejybai. Šiuos labai skirtingų 
paskirčių dirbinius liedavo tie patys meistrai. Išplitus 
miestų magdeburginėms privilegijoms, varpus pradėjo 
naudoti ir miestų magistratai. Dažniausiai jie būdavo 
sujungiami su rotušės bokšto laikrodžiu. Pagal varpų 
dūžius atsiverdavo miesto vartai, prasidėdavo preky-
mečiai, magistrato, pirklių gildijų ir amatų cechų meis-
trų susirinkimai. Rotušės varpas tapo miesto laisvių ir 
savivaldos simboliu.

Liejininkystė viduramžiais buvo labai respektabi-
lus amatas. Tačiau itin sudėtingas, reikalaujantis didelio 
įgudimo, nes kiekvienas gamybos etapas yra vienodai 
svarbus; nepavykus jį tinkamai atlikti, visą gamybos 
procesą tekdavo pradėti iš naujo. Kitados ir mūsų kraš-
tas turėjo gražias bronzos liejybos tradicijas. Apie XVI a. 
vidurį valdovas Žygimantas Augustas prie Žemutinės 
pilies įsteigė „liudvisarnią“. Vėlesniais laikais darbai 
vykdavo Puškarnioje, užmiesčio vietovėje prie Vilnios, 
dar vėliau – senamiestyje, Liejyklos gatvėje. Varpai taip 
pat buvo liejami Varniuose, Kaune, Nesvyžiuje, kartais 
net ir dvaruose. Liejybos tradicija buvo nutraukta, caro 
valdžiai išsigandus, kad liejyklose sukilėliai išsiliedins 
patrankų laisvės kovai.

Lietuvių tautosakos kūriniuose – legendose ir pa-
davimuose – varpo garsai ataidi iš paslaptingų mies-
tų, nugrimzdusių į piliakalnių gelmes ar ežerų dugną. 

Folk lore varpas gretinamas su perkūnija: varpo dūžiai 
ir griaustinis labai panašiai užkoduojami mįslėse. Varpų 
reikšmę bendruomenės gyvenime įprasmina daugybė 
smagių priežodžių ir posakių: Sužvingo žirgelis ant aukšto 
kalnelio su kanapine uodega; Kiauram kalne vilkas geležinis, 
su praskelta galva, uodega kanapine, labai graudžiai kaukia – 
žmones iš apylinkių šaukia; Geležinis eržilas su linine uode-
ga padangėmis žvingauja... Dažno bažnytkaimio žmonės 
didžiuodavosi savųjų varpų skambumu, girdimumu, 
o iš kaimynų ir nepiktai pasišaipydavo, garsažodžiais 
pamėgdžiodami jų varpų garsus. Manyta, kad vagystę 
galima naudingai pagarsinti varpams skambant; netgi 
priešui ligą ar nelaimę „užzvanyti“ slapčia pririšus mai-
šelį su monetomis prie skambinamo varpo virvės...

Varpams, kaip ir knygoms, tinka lotyniškas posa-
kis: Habet sua fata (Turi savo likimą). Per karus išgrobs-
tyti, sunaikinti, ne vienas buvo sunaudotas kaip žaliava 
amunicijai. Žmonėms tekdavo varpus slapstyti užkasant 
į žemę. Per Pirmąjį pasaulinį karą rusų kariuomenei trau-
kiantis, varpai į Rusiją geležinkeliu buvo išvežami ma-
siškai. Tik dalį jų pavyko susigrąžinti į Lietuvą 1920 m. 
taikos su Rusija sutartimi. Atsilyginant už išlydytuosius, 
Lietuvai buvo atiduodami ir varpai iš uždarinėjamų cer-
kvių. Taip kelių mūsų bažnyčių bokštuose ėmė skambė-
ti garsios Olovianišnikovų firmos iš Jaroslavlio varpai, 
papuošti rusiškais ornamentais. Šios liejyklos savininkų 
sesuo Marija tapo poeto Jurgio Baltrušaičio žmona. Tad 
sunkiais Pirmojo pasaulinio karo metais Olovianišniko-
vų namuose Jaroslavlyje buvo priglausti pabėgėliai iš 
Lietuvos, jų vaikams atidaryta mokyklėlė ir net įvyko 

Seniausias Lietuvos 
varpas, Kriaunų Dievo 
apvaizdos bažnyčios 
priklausinys

Rokiškio varpas, išlietas 
Vilniuje iš didžiojo 
Katedros varpo duženų
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M. K. Čiurlionio paveikslų paroda. O 1922 m. J. Baltru-
šaitis žmonos namuose Povarskaja gatvėje Maskvoje įkū-
rė Lietuvos ambasadą. Štai kaip gražiai nusakyta varpo 
prasmė jo eilėraštyje Vakaro varpas:

Tiems, kas budi, tiems, kas minga
Vakarinis varpas gieda
Psalmę darnią ir mįslingą, 
Plėnis laimina ir žiedą...
Sugiedojęs jis vis dunda, 
Stabdo sėją, baigia orę, 
Tramdo graudį, guodžia skundą, 
 Maldo širdį daugianorę...

Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių valdžia 
varpus rekvizuodavo tvarkingiau, pirmučiausiai netu-
rinčius didesnės istorinės ar meninės vertės. Sovietme-
čiu, karingojo ateizmo laiku, skambinimo varpais tradi-
cija buvo uždrausta. Dabar bažnyčių varpai vėl kviečia 
žmones į šventąsias Mišias, primena maldos Viešpaties 
angelas metą, jais skambinama per iškilmingas procesijas. 
Prakilnūs garsai gražiai įsilieja ir į šiuolaikinio gyveni-
mo šurmulį...

Tad varpai, sutelkę savyje technologijos, dailės, is-
torijos ir net raštijos verčių aspektus, yra labai vertingi 
kultūros paveldo objektai. Gaila tik, kad, įkelti į bokštų 
aukštybes, jie tampa girdimi, bet dažniausiai nebema-
tomi. Tik dalis jų yra moksliškai aprašyti, visapusiškai 
išanalizuojant jų ypatybes ir istorinę vertę. Knygose išsa-
miau išnagrinėti Raseinių dekanato, Kaišiadorių ir Telšių 
vyskupijų bažnyčių varpai; taip pat paskelbti duomenys 
apie daugelį per pasaulinius karus pražuvusių varpų. 
Mokslinis aprašymas turėtų paskatinti šių Lietuvos kul-
tūros vertybių įpaminklinimą. Nerimą kelia pastaraisiais 
metais pasitaikantys varpų iš koplyčių ir bažnyčių filijų 
dingimo atvejai.

2017 m. vasarį entuziastų pastangomis buvo įkurta 
visuomeninė Lietuvos kampanologų draugija Societas 
campanarum Lituaniae. Draugijos tikslai – talkinti pavel-
dosaugininkams ir Bažnyčiai moksliškai tyrinėjant var-
pus, fiksuojant jų būklę, sudarant varpų registrą, tvar-
kant skambinimo mechanizmus, konsultuojant dėl naujų 
varpų įsigijimo. Taip pat skatinti muzikavimą varpais 
ir karilionais; pristatyti išskirtinę varpų vertę visuome-
nei žiniasklaidoje bei kitais būdais. Draugija nėra gausi, 
tačiau jos narių – istorikų, menotyrininkų, inžinierių, 
kraštotyrininkų, fotografų – interesai aprėpia visus kul-
tūrologinius bei technologinius varpų aspektus. Tad ty-
rinėjimai, kaip ir pridera nukreiptiems į tokį sudėtingą 
objektą, gali būti atliekami kompleksiškai.

Pirmieji draugijos veiklos metai, vadovaujant pre-
zidentui Leonardui Šablinskui ir valdybos pirmininkui 
dr. Gintautui Žalėnui, jau davė gana apčiuopiamų re-
zultatų. Pavyko nustatyti seniausią visose Baltijos šalyse 
varpą – jis aptiktas Kriaunų Dievo apvaizdos bažnyčios 
varpinėje, dabar eksponuojamas Laisvės kovų muzieju-
je Obeliuose. Manoma, kad šis varpas yra išlietas apie 
XIII–XIV amžių sandūrą, o gal jo istorija siekia ir kara-
liaus Mindaugo laikus. Ypatingą kultūros vertybę visa 
Lietuva pamatė per iškilmingą šimtmečio minėjimo kon-
certą, transliuotą ir per televiziją. Beje, draugijos nariai 
talkino ir muzikinio kūrinio Gloria Lietuvai sumanyto-
jams. Per veiklos metus draugija jau surengė dvi dides-
nes kampanologines ekspedicijas – į Latgalą Latvijoje ir 
Pomeraniją Lenkijoje; jos buvo labai naudingos lygina-
miesiems tyrimams. Kartu buvo užmegzti moksliniai bei 
bendradarbiavimo ryšiai su lenkų kolegomis, dalyvauta 
su pranešimais tarptautinėje konferencijoje. Dar draugija 
pasirūpino, kad būtų tinkamai sutvarkytas Rokiškio Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažnyčios varpas bei pašalinta 
avarijos grėsmė Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus baž-
nyčios varpinėje.

Savo pirmųjų metų darbo sukaktį draugija paminė-
jo renginiu vasario 24–25 dienomis Rokiškyje. Čia buvo 
surengti elektroninio kariliono, kurį sukonstravo drau-
gijos narys Saulius Stulpinas, koncertai Krašto muziejuje 
ir Šv. Mato bažnyčioje. Atlikėjai – karilionieriai Raimun-
das Eimontas, Austėja Staniunaitytė, Arvydas Karaška, 
vibrafonininkas Marius Šinkūnas, solistė Eglė Gerasi-
movaitė. Viename koncertų improvizaciją Lietuvos him-
no ir Marselietės tema atliko draugijos svečias prancūzų 
muzikantas emocingasis Jeanas Bernard’as Lemoine’as. 
Tarp kitų renginio svečių – žinomi lenkų istorikai pro-

Kampanologų draugijos nariai tyrinėjimų ekspedicijoje 
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fesoriai Marceli Tureczekas, Joachimas Zdrenka, Jacekas 
Jamskis, profesionalus fotografas Ryszardas Patorskis. 
Kartu buvo atidarytos dvi parodos: viena istoriniais do-
kumentais posteriuose pristatanti Laisvės varpą, Ameri-
kos lietuvių dovaną, su tokiu skaudžiai teisingu įrašu: O, 
skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, 
kas negina jos (parodą parengė dr. Aušra Jurevičiūtė); kita 
paroda – 100 įvairių pasaulio kultūrų varpelių iš muzi-
kologo A. Karaškos kolekcijos. Greta buvo eksponuotos 
didelio formato įdomiausių Lietuvos varpų nuotraukos 
(jų fotografas – Renatas Dūda).

Kodėl buvo nutarta draugijos sukaktį paminėti Ro-
kiškyje? Pirmiausia dėl tiesioginių sąsajų su sostine Vil-
niumi: Rokiškio bažnyčios varpą Vilniuje 1822 m. nuliejo 
meistras Danielis Vaehneris iš didžiojo Katedros varpo 
Žygimanto duženų. O netolimo Panemunėlio Šv. Juoza-
po globos bažnyčios bokšte kabantis varpas – tai rusų 
valdžios tremtinys iš vilniškės Šv. Kazimiero bažnyčios. 
Jį 1754 m. nuliejo garsus meistras Gustavas Miorkas. 
Kriaunų bažnyčios varpinėje, be ten kabėjusio seniau-
siojo varpo, yra dar du įžymių Vilniaus meistrų dirbi-
niai. Belieka pridurti, kad Rokiškis ateinančiais metais 
taps Lietuvos kultūros sostine. Kampanologų draugi-
jos pirmosios sukakties paminėjimas buvo tarsi įvadas 
į renginių ciklą Rokiškyje. Akivaizdžiai parodęs, kad 
mūsų kultūros paveldas bei šiuolaikinis jo taikymas yra 
neabejotinai svarbus ir įdomus europiniame kontekste, 
šis renginys kartu puikiai atitiko ir prasidėjusių 2018-ųjų 
Europos kultūros paveldo metų šūkį „Europos kultūros 
paveldas: išsaugoti, aktualizuoti ir perduoti ateities kar-
toms“. Tad, kaip sako lietuviškas priežodis: Tuščiai niekas 
varpais neskambina.

Paminėjus draugijos vienerių metų sukaktį

Kampanologų draugijos susirinkimų varpas
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Bran gus my li mas Vil niau, ta ve sos ti ne pa da rė – rei kia 
tai at vi rai pa sa ky ti – ne len kiš ka ran ka, bet di džios 
pastan gos lie tu vių tau tos, ka da ji grū mė si rūs čio je 
ir di džio je ko vo je su vi su ją su pan čiu pasau liu, ne-
išs ki riant nė Len ki jos. Ne pap ras ta va lia pa go niš kos 
Lie tu vos did vy rių, ku rie ta da sta tė di džią vals ty bę 
nuo jū ros li gi jūros, nuo gar sių jų Mask vos sie nų li gi 
pat drums tos Vys los kran tų – va lia di džių jų kar žy gių 
Kęs tu čio ir Algir do, di din gų sa vo jau di nan čia san do-
ra, taip pat di džių istoriniuo se gin čuo se Vy tau to ir 
Jo gai los – iš kė lė šias sie nas, pa sta tė pa ma tus mū sų 
mies to, sa vo sos ti nės.

Iš 1933 m. Varšuvoje išleistos Józefo Piłsudskio knygos

Tokių aistringų Vilniui skirtų žodžių, ko gero, nėra pa-
sakęs joks poetas, jau nekalbant apie politikus, nors Vil-
niaus magija buvo užbūrusi ne vieną. Dveji metai prieš 
mirtį taip karštai ir tarsi per išpažintį pasisakė Lenkijos 
maršalas Józefas Klemensas Piłsudskis (1867–1935), labai 
mylėjęs savo gimtinę Lietuvą, nuolat tai pabrėždavęs, 
save laikęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiu. 
O keisčiausia, kad pagal Lietuvos nepriklausomybei pa-
darytų skriaudų ir paliktų nuoskaudų svorį, ko gero, taip 
ir liko nepralenktas XX a. Vilniaus ir Lietuvos istorijoje.

Kaip ir kodėl tai įvyko, galima buvo pasvarstyti 
2017 m. gruodžio 5–6 d. Vilniaus rotušėje, kuri alsavo 
Lietuvos ir Lenkijos XX a. istorijos įvykiais ir peripetijo-
mis. Vyko tarptautinė konferencija Be emocijų. Lenkų–lie-
tuvių dialogas apie Józefą Piłsudskį. Tai pirma šiai istorinei 
asmenybei Lietuvoje skirta konferencija, priderinta prie 
jos 150-ųjų gimimo metinių. Organizatoriai – Lenkijos 
tautos atminties institutas, Lietuvos istorijos institutas, 
Lenkijos institutas Vilniuje ir Vilniaus universiteto Isto-
rijos fakultetas.

Konferencijos programoje organizatorių kreipime-
si pripažinta, kad lietuvių ir lenkų santykiuose Józefo 
Piłsudskio asmenybė apaugusi mitais, nesusipratimais, 
kaltinimais ir neigiamomis emocijomis, nevienareikš-
miškai vertinama ir lietuvių, ir lenkų istoriografijoje. Ši 
pavardė retai figūruoja lietuvių istorikų ir politikų dis-
kusijose, o žiniasklaidoje, jei ir pasirodo, dažniausiai at-
siremiant ne į faktus ir mokslinę analizę, o vadovaujantis 
išankstinėmis nuostatomis ir emocijomis. Toks santykis 
visiškai suprantamas, bet vargu ar pateisinamas, nes turi 
mažai ką bendro su gilesnio pažinimo siekiu ir istorine 
tiesa. Tai nereiškia, kad nuo šiol visa širdimi pamilsime 
Lenkijos maršalą ir buvusį atkurtos valstybės viršininką, 
bet jo veiksmų motyvus ir sprendimus suprasti, teisin-

Józefas Piłsudskis Lietuvos 
istorijos veidrodyje
Gediminas Zemlickas kalbasi su Rimantu Mikniu

gai interpretuoti, ko gero, kiekvieno mąstančio žmogaus 
natūrali priedermė.

Nekyla abejonės, kad Piłsudskis yra žymiausias 
XX a. kaimyninės valstybės politinis veikėjas, daręs ne 
vien nepataisomas klaidas, bet ir pasiekęs stulbinančių 
laimėjimų. Ant trijų imperijų griuvėsių jis sugebėjo at-
kurti Lenkijos valstybę, prie Varšuvos ir Vyslos laimėjo 
lemiamus mūšius su bolševikais sustabdydamas tolesnį 
revoliucinį jų žygį į Europą. Du kartus Lenkijos ministras 
pirmininkas, bet niekada nesiekęs Lenkijos prezidento 
regalijų, pasitenkinęs valstybės viršininko pareigomis.

Labai įdomus istorinis tipažas, kraštutinumų pavyz-
dys, jeigu ir ne visada teigiamas, bet herojus. Lemtingais 
Lenkijos istorijos momentais savo karštiems sekėjams 
nuolat primindavo esąs lietuvis, žemaičių bajorų pali-
kuonis iš romantikų apdainuoto ūksmingų girių krašto. 
Šį ryšį pabrėždavo kaip ypatingą išskirtinumą, pranašu-
mą ir neatremiamą argumentą, tarsi už jo stovėtų pats 
karalius Jogaila, poetų karalius Adomas Mickevičius, 
Juliuszas Słowackis, kitos Lietuvą ir Lenkiją siejusios 
asmenybės. Tuos su ypatinga išraiška tariamus žodžius 
gerbėjams ir bendraminčiams likdavo priimti kaip len-
kams paties likimo suteiktą dovaną, nes štai prieš juos 
stovi didi asmenybė, atidėjusi į šalį maršalo buožę, su 
šampano taure rankoje, ateivis iš senosios Lietuvos di-
džiavyrių laikų. Kas liktų iš lenkiškosios tapatybės be 
poetų romantikų suformuotos savivokos, kuri be lietu-
viškų praeities asociacijų tiesiog negalėtų gyvuoti rūsčių 
XX a. realijų pasaulyje?

Mielos asociacijos būtų tik kažkelintos svarbos pa-
puošalas meninei vaizduotei kaitinti, jeigu nebūtų realių 
J. Piłsudskio veiklos nuopelnų atkuriant Lenkijos valsty-
bingumą ir pradedant naują jos istorijos tarpsnį. Vargu ar 
rastume kitą tokį įtaigų istorinį veikėją Lenkijos moder-
niųjų laikų istorijos scenoje, kurios vertinimų amplitudė 
ir šiandien būtų tokia plati. Nedraugai, o gal istorijos ver-
tinimo realistai, primintų ir šešėlinę J. Piłsudskio veiks-
mų pusę: jaunystėje socialistinių idėjų propaguotojas 
ir kartu teroristinių priemonių meistras, makiaveliškas 
klastūnas politikoje ir kariniuose veiksmuose, 1926 m. 
autoritarinio valstybės perversmo organizatorius. Gyve-
nimo saulelei krypstant vakarop, tarptautinio autorite-
to nepagerino ir 1934 m. sutarties su hitlerine Vokietija 
pasirašymas. Lietuviai savo gentainiui niekada neatleis 
už klastingai sulaužytą 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų su-
tartį, Vilniaus užgrobimą generolo Lucjano Żeligowskio 
rankomis ir kitas atkurtajai Lietuvos valstybei padarytas 
skriaudas. Vargu ar rasime XX a. Lietuvos istorijoje kitą 
asmenybę, padariusią tiek žalos, kiek padarė Piłsudskis. 
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Panašiai pasakytų ukrainiečiai, gudai, čekai ir kai kurie 
kiti artimiausi Lenkijos kaimynai.

Kaip atsitiko, kad didžios dalies savo tautiečių akyse 
Piłsudskis ligi šiol išlieka neabejotinai nepralenkta XX a. 
istorinė asmenybė, vienas iš ryžtingų naujos Europos 
kūrėjų, kai kita tautos dalis laikosi iš esmės priešingos 
nuomonės, o lietuvių akyse pirmasis Naujausių laikų 
Lenkijos maršalas ilgam sugriovė ir pažemino šimtme-
čių sąjungininko ir bendro istorinio likimo lenko įvaizdį? 
Norint atsakyti, pirmiausia turime geriau pažinti, o tam 
reikia noro ir nusiteikimo. Apie tai mūsų pokalbis su is-
toriku, humanitarinių mokslų daktaru, Lietuvos istorijos 
instituto direktoriumi Rimantu Mikniu.

P R A D Ė K I M E  N U O 
K E RT I N I Ų   AT R A M Ų
Kalbėsimės apie istorinę asmenybę – Józefą Piłsudskį. Nagri-
nėdami šio XX a. Lenkijos politiko veiklą, Lenkijos, Lietuvos ir 
kitų Europos šalių istorikai sulaužė ne vieną diskusinių strėlių 
toną. Tik ar tai tinkama tema šiandien, pasitinkant modernios 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį?

Temos apibūdinimą komentuoti nebūtų labai sudėtin-
ga, bet to nepasakyčiau apie pabaigoje užduotą klausi-
mą. Iškart man gerokai apsunkinote užduotį. Iš tiesų, ar 
tinka būtent ties šia asmenybe telkti dėmesį ypatingais 
Lietuvai metais, prabilti ne apie Vasario 16-osios Akto 
signatarus, Lietuvos valstybei nusipelniusius asmenis, o 
apie antipodą Piłsudskį? Kai kam gali atrodyti mažų ma-
žiausiai keista. Tačiau, jeigu norime susivokti, kur esame 
ne tik jau fiksuotuose gyvenimo reiškiniuose, bet ir at-
sirasiančiuose po mėnesio, metų ar kelerių, jeigu mums 
rūpi orientuotis naujuose reiškiniuose, toks nagrinėjimas 
svarbus ir net būtinas. Tai trumpai atsakant į pasirinktą 
diskusijos temą ir laiką.

Ne mažiau svarbu suvokti, kad tie, atrodytų, nauji 
reiškiniai atsiranda ne šiaip ir toli gražu ne iš nieko. Net 

naujausios gyvenimo aplinkybės, jei pradėtume gilintis, 
ne iš naujo atsiranda. Priežastys gyvavo ir anksčiau, kaip 
pagrindinio istorinio vyksmo šalutinės linijos, kurios 
gal ir buvo pastebėtos, bet į jas nebuvo kreipta deramo 
dėmesio. Kai kurios šalutinės linijos atmiršta, bet kitos 
po kurio laiko atgimsta. Nerealizuotos linijos (ne visos), 
susidarius palankioms aplinkybėms, kartais turi keistą 
savybę atgimti, net kai to niekas nelaukia.

Tai primena gyvą organizmą: jame užkoduota galimybė, laikui 
bėgant, ji gali išryškėti ir realizuotis, bet nebūtinai. Panašu 
ir į žmoguje glūdinčius gabumus, augant vieni išryškėja, kiti 
nuslopsta.

Jei procesą fiziologizuojame, turėkime omenyje, kad au-
gantis žmogus nėra iš anksto nulemtas vien savo gim-
dytojų norų ir aplinkos.

Dar yra genai. 

Genai, kurie darė poveikį tėvams, protėviams. Genų 
konstrukcijoje slypinčios galimybės ne visada išryškėja, 
bet atgimsta per vieną ar kelias kartas. Lygiai tas pat su 
visuomene.

Kodas, glūdintis ne tik genuose, bet ir kažkokiu stebėtinu būdu 
iš kartos į kartą perduodamas per visuomenės reiškinius?

Visiškai teisingai. Yra kultūrinis kodas, tradicijos kodas. 
Girdime: tradicijos prarastos, nebėra. Ir staiga atgimsta. 
Panašiai XXI a. pradžioje lietuviams ir lenkams staiga 
didelę svarbą įgijo 1791 m. Abiejų Tautų Respublikos 
Konstitucija, dar vadinama Gegužės 3 dienos Konstitu-
cija. Tiesa, kuriant modernią Lietuvos valstybę, į ją tarsi 
nebuvo kreipiama ypatingo dėmesio, nes nebuvo labai 
patogi, mat nauja valstybė pradėta kurti kitu pagrin-
du – ne pagal Abiejų Tautų Respublikos (ATR) modelį, 
o lietuvių kalbos pagrindu. Tačiau be 1791 m. Konstitu-
cijos nebūtų ir 1918 m. Lietuvos valstybės. Gal nebūtų ir 
1990 m. Kovo 11-osios Akto, atkurtosios valstybės, pa-
galiau ir mūsų lietuviškos kultūros kaip mūsų savasties, 
mentaliteto pagrindo. Kaip šis pagrindas toliau rutulio-
sis, transformuosis globalios Lietuvos sąlygomis, vargu 
ar kas ryžtųsi atsakyti, bet ir šiandien ta 1791 m. Konsti-
tucija visuomenės sąmonėje funkcionuoja, nors apie tai 
ne visada susimąstome. Lietuvoje ne visada ir minime 
(kitaip nei Lenkijoje).

Kur mūsų gyvasties šaltinis? Mus kelia tai, kad ne-
sam naujai atsiradę, bet atgiję iš savo šaknų, kilę iš sa-
vosios valstybės. Iš kokios, nejau iš Vytauto kurtosios? 
O gal ji niekur ir nebuvo pranykusi, tiesiog transforma-
vosi į ATR? Didžiulę politinę krizę Respublika išgyveno 
antroje XVIII a. pusėje, buvo dėta pastangų ją gelbėti, o 
pirmoji Europoje Gegužės 3 d. Konstitucija ir buvo, nors 
pavėluotas, bet labai reikšmingas mėginimas valstybę 
išgelbėti. Dėl to vyko Tado Kosciuškos sukilimas, Lietu-
voje vadintas Jokūbo Jasinskio vardu. Nepavyko, ATR 
1795 m. buvo okupuota, Rusijos, Austrijos–Vengrijos ir 
Prūsijos pasidalyta.

Šis likimas ištiko ir LDK, su kuria mus sieja dabarti-
nė Lietuvos Respublika. Per savo istoriją mes nueiname 
ligi Vytauto laikų LDK, o per kultūros istoriją visą laiką 

Rimantas Miknys atidarant konferenciją Be emocijų. Lenkų–lietuvių dialogas 
apie Józefą Piłsudskį Vilniaus rotušėje. GEDIMINO ZEMLICKO  nuotrauka
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buvome susiję ir su ATR, nuo jos įkūrimo 1569 m. ligi 
Trečiojo padalijimo 1795 m. Pernai minėjome 500-ąsias 
Reformacijos sklaidos metines, penktą šimtmetį skai-
čiuoja senasis Vilniaus universitetas, mūsų pasididžia-
vimo šaltinis garsieji XVI a. Lietuvos Statutai... Vardyti 
galima daugelį LDK ir ATR kultūros tradicijos dalykų, 
nuo kurių niekur nepabėgsime – tai mūsų istorijos, kul-
tūros ir mentaliteto kertinės atsparos. Jos gyvos ligi šiol, 
į jas mes remiamės.

K A I  R U T U L I O J O S I  M O D E R N I O S 
TAU T O S  S A M P R ATA
Atminties gyvybinga jėga, – pasakytų poetas.

Atmintis turi nepaprastą reikšmę mūsų dabarčiai. 
1791-ieji mums tampa be galo svarbūs, kai, sutvirtėję 
naujoje lietuviškoje tapatybėje, kurios pradžią davė 1918-
ieji, susimąstome: taip, mes turime atmintyje tuos kultū-
ros istorijos dalykus, juos minime, bet kartais iš inercijos, 
kad ir kaip būtų gaila, jų neišgyvendami. Gegužės 3 d. 
Konstitucijos fiksavimas tautos atmintyje nėra istorikų 
fanaberija ar politikų įrankis gerinti santykius su kaimy-
ninėmis valstybėmis – Lenkija, Baltarusija. Tai istoriniai 
mūsų argumentai prieš informacinį karą ir ideologinę 
agresiją, kurią nuolat, o ypač dabar patiria mūsų valsty-
bė. Mes ne Pilypai iš kanapių, atėjome ne iš niekur, mūsų 
šaknys LDK ir ATR, mūsų valstybės menkintojai tegu 
nebando paveikti dalies mūsų visuomenės, kuri mažiau 
orientuojasi valstybės praeities peripetijose.

Labai reikšmingi dalykai, verti išsamaus nagrinėjimo, tik ar 
nepabėgame nuo užsibrėžtos temos?

Priešingai, kaip tik priartėjome. Atspirties tašku pasirin-
kę 1791-uosius, mes neišvengiamai pradedame svarstyti 
santykius su Lenkija, negalime apeiti ir Józefo Piłsudskio 
asmenybės. Tai geras atspindys to, kuo prieš daugiau 
nei šimtą metų gyveno šio Lietuvos bajorų palikuonio ir 
mūsų protėviai, kaip reformų keliu buvo ieškoma išeities 
iš ATR griūties daugiau kaip prieš 200 metų. Mūsų isto-
rinei savivokai tai labai svarbu. Verta prisiminti.

1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija numatė iš naujo 
konstruoti mūsų istorinio valstybingumo struktūrą, ku-
rią turėjo sudaryti Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir 
Lenkijos Karalystė. Matant, kokie procesai vyko Euro-
poje, buvo akivaizdu, kad naują valstybinį darinį būtina 
centralizuoti. Ligi tol centralizuotos valstybės neturėjo-
me, ATR buvo daugybė autonomiškumo apraiškų. Kad 
ir Didžiosios Lenkijos Poznanės vaivadija. Net LDK su-
dėtyje buvusi Žemaičių seniūnija turėjo ypatingų valdy-
mosi galių, kurių neturėjo Lenkijos vaivadijos. Jau ne-
kalbant apie tai, kad ATR per visą jos gyvavimą karalius 
buvo renkamas. Įdomūs dalykai dėjosi: centralizacijos 
nebuvimas XVI a. leido susikurti Respublikos „aukso 
amžiui“ – vyko Reformacija, šimtui metų sugebėta pri-
stabdyti stačiatikiškos-bizantiškos Maskvos skverbimą-
si į katalikiškos Europos vakarus. Ką ši slinktis reiškė, 
parodė XVII a. vidurys, kai LDK buvo okupuota, sunio-
kota ir faktiškai nebeatsigavo. XVIII a. pabaigoje valsty-
bės centralizacijos poreikis, bet naujomis sąlygomis, jau 
buvo suvoktas, ir tai atsispindėjo priimtoje Gegužės 3 d. 
Konstitucijoje. Tiesa, jos tekste galima pastebėti, kaip vis 

dar tarsi grumtųsi centralizuota ir konfederacinė valdy-
mo koncepcijos.

Kuriuos iš tų pokyčių Konstitucijoje išskirtumėte kaip reikš-
mingiausius ir neatšaukiamus?

Didžioji masė žmonių (liaudis) ATR neturėjo galimybių 
dalyvauti valstybės valdymo struktūrose, tik XIX a. vie-
nur lengviau, kitur sunkiau įgijo pilietines teises, demo-
kratizavosi, kūrėsi pilietinė visuomenė. Tačiau tiems po-
kyčiams pradžią davė būtent 1791 m. Konstitucija. Naivu 
manyti, kad tai – vienareikšmis procesas. 1789–1794 m. 
Didžioji Prancūzijos revoliucija parodė, prie ko veda 
nežabota „liaudies“ valdžia. Prasidėjo nuo humaniškų 
šūkių: laisvė, lygybė, brolybė, o baigėsi neregėtu teroru, 
giljotina. Galop į sostą atsisėdo Napoleonas Bonapartas, 
pasiskelbęs imperatoriumi.

Revoliucijos suryja savo vaikus, tuo jos panašios į mitinį ro-
mėnų titaną Saturną, o tai pirmieji pastebėjo patys prancūzai. 

Politinė galia skatina siekti centralizacijos ir padeda jos 
pasiekti. Tačiau yra ir kultūrinė galia, o ji buvusioje ATR 
buvo organizuojama lenkų kalbos pagrindu. Ir štai para-
doksas: XVIII a. pabaigoje pradeda formuotis naujo tipo 
tautos modelis – etninės tautos pagrindu. Šiame mode-
lyje stiprėjo gimtosios kalbos poreikis, prasidėjęs dar su 
Reformacija. Prasidėjo nenumatyti dalykai. Kaip žinome, 
LDK lenkų kalba ėmė plisti dar prieš Liublino uniją, pra-
dėjo keisti LDK oficialią kanceliarinę kalbą (senąją slavų, 
arba rusėnų, kalbą kai kas net vadina senąja literatūrine 
baltarusių kalba). XVI a. pabaigoje lenkų kalba tampa 
oficialia LDK rašto kalba anksčiau negu pačioje Lenkijos 
karalystėje, kur vis dar vyravo lotynų kalba. Lietuvoje 
lenkų kalba vyksta tolesnė Reformacijos sklaida, kone 
visi valstybiniai to meto raštai parašyti lotynų arba len-
kų kalba. Šis lenkų kalbos pagrindu sukurtas kultūros 
produktas pasiekė net mūsų laikus raštuose, mintijime 
ir pan. Ir staiga šis lyg ir nekaltas svetimos kalbos įsiga-
lėjimas pradedamas suvokti kaip pavojus naujai besi-
formuojančiam lietuvių tautiniam tapatumui, kuris or-
ganizuojasi etniniu pagrindu. Lenkų kalba pradedama 
suvokti kaip pavojinga randantis modernios tautos su-
pratimui. Lietuviai savo tautinį tapatumą pradeda sieti 
su lietuvių kalba, to anksčiau nebuvo, nes nebuvo etni-
niu pagrindu suvokto tapatumo. Natūraliai kyla įtampa. 

I S T O R I N I O  A N A C H R O N I Z M O 
V E R G O V Ė S  G N I AU Ž T U O S E
Nemaža dalis Lietuvos istorikų aiškino, kad 1791 m. Konsti-
tucija – tai LDK, kaip savarankiškos valstybės, pakasynos, nes 
dominuoja Lenkija, o Lietuva net neišskiriama kaip atskiras 
istorijos subjektas.

Prisimintoji 1791 m. Konstitucija nėra lietuvių pripažini-
mas, kad ji mums reiškia tą patį, ką ir lenkams. Lenkai 
iškelia vienus dalykus, bet niekas mums nedraudžia pa-
matyti ir kitus. Mums svarbu, kad Gegužės 3 d. Kons-
titucijos tekstas buvo papildytas 1791 m. spalio 20 d. 
priimtu „Abiejų tautų tarpusavio įžadu“, t. y. įsiparei-
gojimu (lenk. zaręczenie), kuris sulygino LDK ir Lenki-
jos teises, jame pabrėžta Respublikos dvinarystė iš LDK 
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ir Lenkijos. Žymus lenkų istorikas Juliuszas Bardachas 
sakė: „Lenkai, jūs 1791 metus matote, bet žinokite, kad 
lietuviai visų pirma matys „Įžadą“. Iš tiesų tai – dviejų 
lygiaverčių šalių susitarimas, kurio nebūtų atsiradę be 
Konstitucijos. Tai didelė LDK diplomatijos pergalė, ku-
rios nepavyko pasiekti 1569 m. pasirašant Liublino uniją. 
Lietuva per 1791 m. Konstituciją užsitikrino teisę turėti 
savo Statutą, t. y. savo teisinio reguliavimo sistemą, ka-
riuomenę, turėti pusę narių svarbiausiose bendros vals-
tybės institucijose. Ne mažiau svarbu, kad Konstitucijoje 
padaryta pradžia valstiečių išlaisvinimui iš baudžiavos, 
miestiečių laisvių išplėtimui. Jei ši Konstitucija būtų 
funkcionavusi, gerokai anksčiau būtų atvėrusi kelią ir 
modernių tautų susiformavimui bendroje valstybėje.

Visas puikias prasidėjusias permainas vienu mostu 
nubraukė Jekaterina II, pasitelkusi Austrijos–Vengrijos 
imperiją ir Prūsiją. Baigėsi Tado Kosciuškos (Lietuvo-
je Jokūbo Jasinskio) pralaimėtu sukilimu ir Trečiuoju 
ATR padalijimu. Tačiau 1791 m. Konstitucija ir „Įžadas“ 
mums padeda suprasti, kokį svarbų nepertraukiamą ryšį 
su savo pačių istorija praradome. O privalu žinoti.

Ar žinoti padeda ir geresnis Piłsudskio ne tik Lenkijos, bet 
ir Lietuvos istorijoje suvokimas? Tik ar taip nepervertiname 
asmenybės, kuri, iškilmingai tardama įkvėptus žodžius apie 
Lietuvą, lietuvius ir žemaičius, mintyse turėjo toli gražu ne 
mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės siekius. 

Tai nėra žmogus, kuris svarbus tik tuo, kad kilo iš LDK, iš 
žemaičių bajorų, niekada nepamiršo savo lietuviškos ba-
joriškos kilmės, taigi ir etninės Lietuvos, visados rasdavo 
progų prieš lenkus savo kilme pasididžiuoti. Piłsudskis 
tapo ta asmenybe, kuri realiai siekė atkurti tai, kas buvo 
ATR sukurta prieš padalijimus ir buvo kaimynų klastin-
gai nugvelbta. Atsikuriančią Lenkijos valstybę jis siekė 
sugrąžinti į buvusią padėtį, o tam pirmiausia reikėjo iš-
sivaduoti iš Rusijos, atkurti ATR su 1772 metų sienomis, 
o paskui jau tvarkytis savosios valstybės viduje.

Net ir Lenkijos istoriografijoje esama vertinimų, jog 
Piłsudskis buvo atgyvena, XX a. siekis atkurti Abiejų 
Tautų Respubliką – tai istorinis anachronizmas. Tačiau 
neturėtume pamiršti, kad Piłsudskis buvo vienas svar-
biausių didžiulės geopolitinės struktūros atgaivinimo 
iniciatorių. Veikė didžiuliame geopolitinių interesų lau-
ke, bet neprieštaravo, kad kituose mažuose laukuose 
veiktų kiti subjektai. Nenoriu pasakyti, kad buvo min-
ties galiūnas, veikdamas matė, kad pats jis nėra galios 
centras Europoje nei karine, nei politine prasme. Suvo-
kė save kaip ryžtingą praktiką, naudojantį visas įmano-
mas priemones tikslui pasiekti, jaunystėje net terorizmą. 
1908 m. rugsėjo 26 d. prie Bezdonių su bendrais apiplė-
šė pašto traukinį ir pagrobė 200 tūkstančių carinių ru-
blių, kurių dalis buvo skirti Vilniaus arklių tramvajaus 
statybai. Pagrobtos lėšos panaudotos Piłsudskio kurtos 
socialistų partijos reikmėms. Kaip reikėtų tvarkytis at-
kūrus ATR, Piłsudskis nesuko galvos, nes tai – ne jo rū-
pestis. Visa bėda, kad situacija ir Lenkijoje, ir Lietuvoje 
jau buvo visiškai pasikeitusi ir būtent pagal tas kompo-
nentes, kurios jau buvo išryškėjusios XVIII a. pabaigo-
je ir į kurias atsižvelgiant buvo kuriama 1791 m. ATR 
Konstitucija.

I S T O R I N Ė S  I R  N E I S T O R I N Ė S 
TAU T O S  PA G A L  P I Ł S U D S K Į
Mėginant suvokti Piłsudskio politinę mąstyseną, verta prisi-
minti 1904 metus, kai prasidėjo Rusijos–Japonijos karas dėl 
įtakos Mandžiūrijoje ir Korėjoje. Tuo metu J. Piłsudskis To-
kijuje pasiūlo Lenkijos socialistų partijos paramą japonams, 
žadėdamas Rusijos viduje organizuoti sabotažus, kelti nacio-
nalinius neramumus. Kartu išdėsto savo mintis apie Rusijos 
imperijoje atsidūrusių tautų ateitį. Istorinėmis tautomis, taigi 
turinčiomis teises į valstybinį savarankiškumą, įvardija lenkų, 
suomių ir gruzinų tautas. Neistorinėmis pavadina lietuvių, 
latvių ir gudų tautas, kurių ateitį matė tik sąjungoje su atsi-
kursiančia Lenkija.

Paminėjote XX a. pradžios Piłsudskio nuostatas, kai kū-
rėsi modernios ukrainiečių, gudų, lietuvių tautos, taip 
pat ir moderni lenkų tauta. Lenkai iš tiesų buvo išskir-
tinėje padėtyje, nes neturėjo pertrūkio savo istorijoje, 
natūraliai perėjo prie besiformuojančio Europoje etninio 
tautos supratimo. To negalima pasakyti apie kai kurias 
kitas paminėtas tautas. Ukrainiečiai ieškojo savo sąlyčio 
su kazokais, gudai, išvis neturėdami aiškaus tautiškumo 
pagrindo, pradėjo tapatintis su kalba, kuria buvo rašo-
mi seniausi LDK valstybiniai raštai (senąja slavų, arba 
rusėnų, kalba, kuri gerokai skyrėsi nuo maskvėnų rusų 
kalbos). Galop XIX a. gudų pastebėta, kad Lietuvos Sta-
tutai galėtų atitikti jų paieškų tikslą. Faktas tas, kad or-
ganiškos tų tautų tąsos istorijoje nebuvo.

Lenkų savivokos lūžį gerai iliustruoja Stanisławo 
Wyspiańskio drama Vestuvės, kurioje susijungia anksčiau 
socialinėje atskirtyje buvę asmenys. Bajoraitis (poetas) 
įsimyli valstiečių mergelę, sukuria šeimą. Nelieka bajo-
ro ir valstiečio skirtumų, lenkai tampa naujos modernios 
tautos atstovais. Panašių dalykų galima rasti ir Adomo 
Mickevičiaus Vėlinėse. O lietuviškoje to meto savimonėje 
ką pastebime? „A, tai sulenkėję bajorai, jie ne mūsų...“ 
Taip patys neigėme savo istoriškumą, nukirsdami sąsajas 
su LDK, istorine Lietuva. Pradėjome kurti naują, kitokią 

Pirmojo pasaulinio karo metais
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Lietuvą. Prancūzai, lenkai, vengrai formuojasi be istori-
jos pertrūkio, o kai kurios kitos tautos save konstruoja 
tarsi iš naujo gimdamos. Vengrai turi valstybę, 1867 m. ją 
išgrynina, bet vis vien formuojasi į modernią tautą, tiesa, 
be pertrūkio. O čekai formuojasi su pertrūkiu.

Piłsudskis gal kiek kitame kontekste apie tai ir kal-
bėjo, minėdamas istorines ir neistorines tautas. Siekė jas 
išryškinti, o tai tuo metu pradėjo formuoti visiškai naują 
supratimą. Jo tikslas buvo atkurti valstybę, kuri buvo iki 
1772 metų, o toliau pamatysime. Lenkijoje ligi šiol disku-
tuojama: buvo ar nebuvo Piłsudskis federalistas? Jo gal-
voje atsiranda naujas ATR valstybingumo variantas, kurį 
belieka pradėti įgyvendinti. Prasideda bendri su Simonu 
Petliūra veiksmai, mėginimas priderinti šiems tikslams 
ir Mykolo Römerio autoritetą. Vilniaus–Kijevo–Varšuvos 
trikampį „aplipdžius“ buvusios LDK teritorijose besi-
formuojančiomis gudų ir ukrainiečių tautomis, tas pa-
čias grėsmes jaučiančia Latvija, Estija, Suomija. Mąstyta 
pasitelkti ir daugiau Vidurio Europos tautų, tačiau be 
Lietuvos naujasis darinys nebūtų patrauklus buvusios 
LDK teritorijoje gyvenančioms tautoms. Taigi Lietuvai 
Piłsudskio planuose turėjo būti skirtas svarbus vaidmuo.

Suomių tautą Piłsudskis vadina istorine, nors suomiai visą 
laiką buvo švedų šešėlyje. 

Su suomiais, kaip vientisos istorijos tauta, nebuvo pro-
blemos. Jie buvo liaudis švedų aplinkoje, jų elitas iš da-
lies buvo švediškas, turėjo tam tikrą savivaldą. Atsirado 
švedų ir suomių kalbų sala – dvikalbystė. Suomija tam 
tikra valstybine struktūra tapo 1809 m., kai po Švedijos–
Rusijos karo buvo atimta iš Švedijos ir prijungta prie Ru-
sijos. 1917 m. liepos 14 d. Suomija paskelbė savo autono-
miją, o norėdama ją išlaikyti savo interesų įtakoje, Rusija 
tų metų gruodžio 6 d. pripažino jai nepriklausomybę. 
Suomiai niekur nuo švedų nepabėgo, tuojau pat pasiūlė 
švedams sugyvenimą. Kitaip nei lietuviai, suomiai netei-

kė pirmenybės kalbai, todėl su švedais nesusikiršino. Jei 
švediškai kalbantys vadino save suomiais, tai jokių kom-
plikacijų nekėlė. Prisiminkime suomių karinį ir politinį 
veikėją Carlą Gustafą Emilį Mannerheimą (1867–1951). 
Save laikė suomiu, bet kalbėjo švediškai, kilęs iš Suo-
mijos švedų baronų giminės. Visai kitoks negu lietuvių 
matymas ir mąstymas.

Niekas lietuvių nevertė modernų tautos supratimą 
sieti su lietuvių kalba. Tiesa, istorikas Teodoras Narbu-
tas, rašydamas paskutinį Lietuvių tautos istorijos tomą, 
prie tokio supratimo formavimosi prisidėjo pareiškęs: 
„Laužau plunksną ant Liublino akto“... Lietuva baigėsi. 
O kas tada jos vietoje liko? Tuo pat metu, kai formuojasi 
moderni lietuvių tauta, kyla ir diskusija: ar lietuvis len-
kiškai tebegali būti vadinamas litvinu? XX a. pradžioje 
Janas Hłasko, endekiškų pažiūrų publicistas iš Lenkijos, 
atvažiavęs į Vilnių, klausia: „Jūs sakote, kad Lietuvai 
buvimas ATR buvo kenksmingas. Taip pat sakote, kad 
lenkiškai kalbantis bajoriškos kilties inteligentas lietuviu 
galės būti tik tada, kai išmoks kalbėti lietuviškai. Bet jis 
yra litvinas ir niekas jam tos teisės neatims. Esate lietu-
viai, bet ar neteisūs baltarusiai įvardindami jus „lietuvi-
sais“?.. (Beje, baltarusiai tą problemą, kiek man žinoma, 
taip įvardijo jau 1905-aisiais.)

Kaip šį nesusikalbėjimą išnarplioti? Slavai turi du žodžius – 
„litovec“ ir „litvin“, o lietuviai tenkinasi vienu žodžiu – lie-
tuvis. Gal jo vieno nepakanka?

Istorinis lietuvis paprastai tapatinamas su bajoru, o bajo-
ras lyg ir „netikras“ lietuvis. Iš čia kyla nesusikalbėjimas. 
Tačiau problema išnarpliojama, kai pasižiūrima į moder-
nios tautos formavimąsi. Vienos randasi išpreparavusios 
savo istoriją (tarp tokių esame ir mes), kitos modernios 
tautos tą istoriją naudoja ir aiškina kaip natūralų savo 
būvį. Mes jau kuris laikas bandome susigrąžinti savo is-
toriją Abiejų Tautų Respublikoje ne tik per architektūrą, 
kultūrą, bet ir per politikos dalykus.

R A I D Ė S  K A I N A  P O L I T I K O J E
Kaip ir kiekvienas naujas socialinis ir kultūrinis reiškinys mo-
dernios tautos suvokimas formuojantis naujo tipo tautai sukėlė 
daug šeiminių ir asmeninių dramų. Užtektų prisiminti Nobe-
lio literatūros premijos laureatą Czesławą Miłoszą, savotišką 
šių pokyčių auką. Gimė Šeteniuose, Kėdainių krašte prie Ne-
vėžio, bet lietuviams jis lenkų rašytojas, nes rašė lenkiškai, o 
lenkams, bent reikšmingai jų daliai, taip ir liko litvinas. Taigi 
ir vieniems, ir kitiems lyg ir ne visai savas. Cz. Miłoszui mi-
rus, beveik savaitę tęsėsi diskusijos, kur poetą laidoti. Nuspręs-
ta palaidoti Krokuvoje, vadinamojoje Skalkoje (lenk. Skałka), 
lenkų nacionaliniu panteonu vadinamo Paulinų vienuolyno 
kriptoje. Tai vis niuansai dramos, kuriai pradžią davė būtent 
kintanti kalbos svarba.

Turime Lietuvos lenko sampratą, galutinai nesusiforma-
vusią, niekur nefiksuotą. Ir negalėjo būti fiksuota, nes 
1918–1940 m. buvo neįmanoma dėl tautinės valstybės, 
organizuotos nacionalizmo ideologijos principais, po-
būdžio. Vėliau buvome okupuoti, ir tai nebuvo mūsų 
galioje. Kita vertus, jeigu ir būtų ta galia, tai kažin ar kas 
būtų norėjęs tuo rūpintis. Nematyti, kad ir dabar kas to 

Pirmasis Lenkijos maršalas
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norėtų, išskyrus grupelę pačių Lietuvos lenkų politikų. 
Profesoriui Liudui Mažyliui Vokietijos valstybės archy-
ve Berlyne aptikus vieną iš 1918 m. vasario 16-osios Lie-
tuvos Nepriklausomybės Nutarimo dokumentų, platų 
rezonansą visuomenėje turėjo tas faktas, kad Lietuvos 
Tarybos narys Stanislovas Narutavičius, Brėvikių dvaro 
savininkas Žemaitijoje, minėtą Nutarimą pasirašė lenkiš-
kai – Narutowicz.

Gali atrodyti, kad tai – sąmoninga demonstracija. Tik štai kas 
įdomu. Dviem dienoms praėjus, 1918 m. vasario 18 dieną, 
S. Narutavičius siunčia laiškelį Lietuvos Tarybai. Dėkoja už 
„užsigavėjimo pakvėtimą“ ir atsiprašo, dalyvauti negalėsiąs 
dėl ligos. Laiškelį pasirašo taisyklingai lietuviškai – Naruta-
vičius. Yra ir kitų dokumentų, kuriuos jis pasirašė lietuviškai. 
Jau nekalbant apie S. Narutavičiaus skundą (1929 m. vasario 
26 d.) Žemės reformos valdybos pirmininkui Juozui Tonkū-
nui dėl nuo seno Narutavičių giminei priklausančio Brėvikių 
dvaro netoli Alsėdžių žemės nusavinimo paliekant savininkui 
S. Narutavičiui reformos įstatymu numatytus tik 80 hektarų 
Brėvikių dvaro centre, nors, kaip signataras ir turįs nuopelnų 
valstybei, tokios skriaudos nenusipelno. Skundas parašytas ir 
pasirašytas gražiai lietuviškai.

Suprantami dalykai. Panašioje situacijoje atsidūrė dauge-
lis Lietuvos lenkų, neišskiriant nė J. Piłsudskio. Man ne-
blogai žinoma 1920–1922 m. Lietuvos situacija, nes teko 
spaudai rengti Lietuvos konstitucinės teisės „tėvo“ Myko-
lo Römerio dienoraščius. Šis intelektualas buvo ne juokais 
susirūpinęs: jis gali susikalbėti lietuviškai, bet to maža no-
rint Lietuvos universitete dėstyti konstitucinę teisę ir kitas 
teisines disciplinas. Ir ne vien dėl kalbos barjero, bet ir dėl 
teisinių terminų neturėjimo to meto lietuvių kalboje. Kar-
tu su kolega profesoriumi Augustinu Janulaičiu suka gal-
vas, kuria lietuviškas teisines sąvokas. Staiga perkūnas iš 
giedro dangaus: vyriausybės aplinkoje sužinoma, kad visi 
Lietuvos universiteto Kaune profesoriai bus tikrinami, ar 
namuose kalba lietuviškai. Kilo panika. Sunku pasakyti, 
ar kas tikrino, bet tokia buvo atmosfera.

Dabar įsivaizduokime S. Narutavičiaus padėtį. Ofi-
cialiuose dokumentuose visur figūruoja Narutowicz. Jei 

pasirašys lietuviškai, kas garantuos, kad išsaugos teises 
į savo Brėvikių dvarą Žemaitijoje ir turtą atsikuriančioje 
valstybėje? Nežinau, ar dėl to jis suko galvą, bet, kaip pri-
tyręs teisininkas, pirmiausia apie tai turėjo pagalvoti, nes 
Brėvikiai – tai ne tik jo šeimos, bet ir bajoriškos giminės 
atmintis, senelių, tėvų, brolių ir seserų gimtasis lizdas.

Gera proga skaitytojui priminti bent kai kurias Lietuvos bajorų 
Narutavičių giminės sąsajas. Per savo žmoną S. Narutavičius 
giminiavosi su Piłsudskiais. Brėvikiuose Narutavičiai įsikū-
rė XIX a. pradžioje, perėmę juos iš Piłsudskių giminės, kai, 
1813 m. vesdamas Aną Kasakauskaitę, Stanislovo senelis, ben-
dravardis Stanislovas Narutavičius, kraičio gavo Brėvikių dva-
rą. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro S. Na-
rutavičiaus žmona Joana Narutavičienė buvo Józefo Piłsudskio 
pusseserė. S. Narutavičiaus brolis Gabrielius Narutavičius, 
J. Piłsudskio itin vertintas kaip „vienas teisingiausių euro-
piečių ir svarbiausių žmonių tarp lenkų“, 1922 m. išrinktas 
pirmuoju atkurtosios Lenkijos prezidentu. Deja, penktą prezi-
dentavimo dieną buvo nušautas lenkų dailininko, meno kritiko, 
Varšuvos politechnikos instituto dėstytojo, legionieriaus endeko 
Eligiuszo Niewiadomskio. Siekdami teisingai suvokti Piłsuds-
kio veiksmų motyvus, turėtume bent kiek pažinti ir pačioje 
Lenkijoje jį supusią nuolatinę opoziciją, labai sudėtingą aplin-
ką. S. Narutavičiaus padėtis taip pat buvo ne iš paprastųjų. Jo 
giminystė su J. Piłsudskiu niekam nebuvo paslaptis, Lietuvos 
vyriausybė šiuo ryšiu bandydavo pasinaudoti, Narutavičius ne 
kartą su diplomatine misija buvo siųstas į Varšuvą susitikti su 
Piłsudskiu, bet reikiamo rezultato nepasiekė.

Norėdami tuos įvykius teisingai suprasti, turime suvok-
ti, kokios veikimo linijos tapo šalutinėmis, neišsiplėtojo 
ir netapo gyvybingomis. Viena tokių – lenkų ir lietuvių 
dermės linija, kurios šalininkais ir akintojais buvo Myko-
las Römeris, Vasario 16-osios Akto signataras Stanislovas 
Narutavičius ir nemažai kitų žymių asmenybių, ypač 
bajoriškos kilmės. S. Narutavičius manė, kad tokios der-
mės formulė bus rasta Steigiamajame Seime, į tai vedė ir 
1922 m. kuriama Lietuvos Konstitucija, tautinių mažumų 
veiklą reglamentavę straipsniai. Deja, toliau ši kryptis 
buvo užblokuota, gyvybės neįgavo. J. Piłsudskis galėjo 

Józefas Piłsudskis ir Simonas Petliūra, 
Vinica, 1920, balandis
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suvaidinti šiame istorijos naratyve pažangų vaidmenį, 
bet to neįvyko, jis netapo teigiamu mūsų istorijos veikė-
ju, suartėjimo procesų skatintoju. Piłsudskio veiksmuose 
geranoriškumą kalbos pagrindu atsikuriančiai lietuvių 
kultūrai išties sunku pastebėti. Priešingai, jam tai atrodė 
neperspektyvios, bevertės pastangos. Lietuvai matė vie-
ną kelią – kurti bendrą su lenkais valstybę, naują ATR 
modelį. Šia prasme jo vaidmuo buvo negatyvus. Piłsuds-
kio veikla neabejotinai inspiravo nemažai lietuvių veiks-
mų, kurių be jo įtakos nebūtų atsiradę.

Galimas daiktas, kai kurios S. Narutavičiaus kelionės į užsienį 
šeimos reikalais, taip pat į Varšuvą, nebuvo derintos su Lietu-
vos vyriausybe. Jos davė pagrindą gandams, esą Narutavičius 
žaidžia dvigubą žaidimą, atstovauja nežinia kieno interesams, 
Lietuvos ar Lenkijos. Kas galėtų paneigti, kad ugnies nepakurs-
tydavo ir kai kurios išorinės jėgos, suinteresuotos giliau įvary-
ti pleištą tarp Lietuvos politikų, taip pat ir tarp dviejų šalių?

Jeigu turite galvoje Narutavičiaus 1919 metų vasaros ke-
lionę iš Vilniaus į Varšuvą, tai taip. Varšuvoje jis tarėsi 
su Leonu Wasilewskiu ir Józefu Piłsudskiu dėl Lietuvos 
ir Lenkijos konflikto išsprendimo. Pastarieji tikėjosi, kad 
Narutavičius sutiks tapti bendros Vilniaus ir Kauno vy-
riausybės premjeru. Šis lyg ir įsitraukė į svarstymus, tars-
telėdamas, jog galimai tokiame kabinete matytų savo ben-
dražygius iš Tarybos – Steponą Kairį ir Mykolą Biržišką. 
Tačiau, prasidėjus lietuvių ir lenkų kovoms dėl Seinų bei 
dekonspiravus peoviakus, Narutavičius grįžo iš Vilniaus 
į Kauną ir į Brėvikius, o nepatekęs, kaip nepriklausomas 
kandidatas, į Steigiamąjį Seimą, pasitraukė iš politinės 
veik los. Nors iki pat savo mirties vis dar vylėsi, jog lenkai 
ir lietuviai ims tartis. Aišku, kad antilenkiška propaganda 
jo nuošaly nepaliko, nes minėtos jo pastangos buvo žino-
mos ir savaip interpretuojamos tokio sutarimo priešininkų.

K O K I A  N E P R I K L AU S O M Y B Ė S  A K T O 
V E RT Ė
Gyvenimo pabaigoje S. Narutavičius matė, kad jo svajos apie 
Lietuvos ir Lenkijos dermę neišsipildė, jis jautėsi neteisingai 
įtarinėjamas, mažai kam reikalingas ir nevertinamas. Bajorišką 
orumą ir garbės supratimą jaučiančiam žmogui tai – sunkus 
išbandymas. Nelaimės nevaikšto po vieną: artimųjų ligos ir jų 
netektys, Brėvikių dvarą nusiaubęs gaisras ir kitos bėdos tapo 
nepakeliama našta. Paskutinį 1932 m. vakarą, kai Kaune pasitin-
kant Naujuosius metus liejosi šampanas ir dangų nutvieskė fe-
jerverkai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras nusišovė.

Minint valstybės šimtmetį, kiekvienas sąmoningas pi-
lietis susimąsto: iš kur atėjome, kaip atėjome, kaip vis-
kas dėjosi? O dėjosi be galo sunkiai, ypač sudėtingomis 
sąlygomis. 1918 m. kai kurie signatarai – Jonas Vileišis, 
Mykolas Biržiška, Stanislovas Narutavičius, Steponas 
Kairys – savo vizijose regėjo kitokią ateities Lietuvą, nes 
iš tiesų dar nebuvo aiškaus vaizdo, kokia ji turi būti. 
Kokius santykius megs su kaimynais, pagaliau, kokie 
tie kaimynai bus – draugiški, o gal klastingi grobuonys? 
Todėl privalome žinoti ne tik savo valstybės kūrėjų pa-
vardes, bet ir jų indėlį į valstybės kūrimą, dažnai nepa-
prastą pasiaukojimą ir kilusias grėsmes.

Net dėl paties būsimo Nepriklausomybės Nutarimo 
pasirašymo kilo rimti debatai, nes dalis narių – Steponas 

Kairys, Jonas Vileišis, Stanislovas Narutavičius ir Myko-
las Biržiška – manė, kad skelbti visų Lietuvos žmonių 
vardu tokio pobūdžio politinį dokumentą galima tik atsi-
klausus tautos, tam tikroje teritorijoje kultūriškai ir poli-
tiškai susivokusių žmonių, gyventojų, o tai gali daryti tik 
jos išrinktas ir įgaliotas organas, t. y. Steigiamasis Seimas. 
Kaip žinome, Lietuvos Tarybos nariai nebuvo rinkti per 
demokratinius rinkimus, nes vyko karas, tęsėsi vokiečių 
okupacija. Todėl 1917 m. rugsėjo 8–13 d. (18–23 d. nauju 
stiliumi) Vilniuje į Lietuvių konferenciją rinkosi pasiųsti 
parapijų ar valsčių, šiaip susibūrusių aktyvesnių žmonių 
atstovai svarstyti Lietuvos politinio būvio, aptarti krašto 
perspektyvų ir sudaryti savo valdžios organą – Lietu-
vos Tarybą, kuri rūpintųsi Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu ir steigiamojo seimo sušaukimu, o tai reiškė de-
mokratinės Lietuvos viziją. Svarbiausia, kad netrukus 
išrinktąją Tarybą, kaip Lietuvos žmonių reikalams atsto-
vaujančią instituciją, pripažino ir kitos pasaulio lietuvių 
organizacijos ir draugijos, kurių atstovai rinkosi Berne, 
Stokholme. Taip tarsi pripažino ir Lietuvos Tarybos teisę 
svarstyti ir skelbti Lietuvos Nepriklausomybę su sostine 
Vilniuje. Itin svarbu, kad, kaip žinoma, po ilgų diskusijų 
į Nepriklausomybės paskelbimo Nutarimo tekstą buvo 
įtrauktas toks paskutinis sakinys: Lietuvos valstybės pama-
tus nustato ir jos pamatus su kitomis valstybėmis privalo ga-
lutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis 
Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Tai 
esmė, jau yra pats tikrasis Nutarimas (vėliau pavadintas 
„Akto“ terminu), išspausdintas Lietuvos Aide (1918 m. va-
sario 19 d.), skirtas Lietuvos žmonėms. Atskiri Nutarimo 
egzemplioriai su signatarų parašais ir specialiais kreipi-
niais buvo išsiuntinėti Rusijai, Vokietijai, gal ir kitoms 
valstybėms. Šis dokumentas – tai daiktinis įrodymas, 
kaip viskas vyko lietuviams bandant atkurti Lietuvos 
valstybingumą, ir čia jo esminė vertė.

L E N K A M S  K U R I A N T  T R E Č I Ą 
G A L I O S  C E N T R Ą
Prisiminkime, kaip savo teorines žinias, atėjus laikui, kai 
lenkai vadavosi iš „tautų kalėjimo“ Rusijos, praktiškai ėmėsi 
įgyvendinti Piłsudskis. Didžiojo karo metais Piłsudskis noriai 
naudojosi Vokietijos ir Austrijos–Vengrijos finansine ir karine 
parama. Dar 1910 m. gavo paramą iš Austrijos, 1914–1916 m. 
Austrijoje veikė jo įkurta slapta Lenkų karinė organizacija 
POW (Polska Organizacja Wojskova), būsimos Lenkijos ka-
riuomenės branduolys. Vokietijai ir Austrijai rūpėjo turėti kor-
doną prieš Rusiją, o stipri Lenkija ir turėjo tapti tuo kordonu.

Piłsudskis suprato, kad Lenkija tarp dviejų svarbiausių 
politinių ir jėgos centrų – Rusijos ir Vokietijos – neišsi-
laikys. Matė vienintelę išeitį: kurti trečią galios centrą, 
kuriame Lenkija turėjo suvaidinti svarbiausią vaidmenį. 
Kurdamas lenkų legionus, Piłsudskis uždraudė Austri-
jos–Vengrijos ir Vokietijos kariuomenėse tarnavusiems 
lenkams prisiekti ištikimybę šioms valstybėms, kvietė 
gintis nuo vienų ir kitų. Dėl to 1917 m. liepą Piłsudskis 
vokiečių uždaromas į Magdeburgo kalėjimą, jo legionų 
kariai buvo internuoti, nuginkluoti ir pateko į koncen-
tracijos stovyklas. POW tęsė veiklą pogrindyje, slaptai 
veikė ir Lietuvoje, net rengė nepavykusį perversmą 
Kaune.
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Argi tai ne išdavystė Piłsudskiui padėjusioms valstybėms? 
Morali politika? Iš Lietuvos bajorų palikuonio galima buvo 
tikėtis daugiau. Bet iš pradžių tai patiko prancūzams, kuriems 
rūpėjo stipri Lenkija kaip atsvara prieš Vokietiją. Įdomiausias 
politinių interesų raizginys.

Apie išdavystę galima būtų kalbėti, jeigu būtų buvę pa-
sirašyti oficialūs, konkretūs įsipareigojimai. O šiuo atve-
ju tokių fiksuota nebuvo. Minėtos valstybė žaidė „lenkų 
korta“, o Piłsudskis, tai suvokdamas, žaidė „Vokietijos ir 
Habsburgų imperijos kortomis“. Tai buvo normali politi-
nė elgsena. Piłsudskis savo politiniu elgesiu akivaizdžiai 
demonstravo, kad ir Lenkija yra politinis subjektas, t. y. 
politinis „žaidėjas“. Apskritai politikoje „išdavystės“ ne-
būna, o būna tik nauja savo intereso tenkinimo versija 
keičiantis aplinkybėms ir iššūkiams.

S AV E  AT R A S T I  I S T O R I N I A M E  L A I K E
Ar teisingai Piłsudskis suvokė XX a. išsivaduojančiuose kraš-
tuose vykusius pokyčius? Mintyje turiu kintančią tautinę 
savimonę Lietuvoje, Ukrainoje, kituose kraštuose. Juk ne tam 
tos tautos vadavosi, kad leistų sau užmauti lenkišką apynasrį.

Lietuva XIX a. pabaigoje buvo labai pilietiškas, pažan-
gus kraštas, ypač kai organizavosi tautinis sąjūdis. Turiu 
mintyje Aušros, Varpo tautinių ideologijų plitimo laikus. 
Veikta sąmoningai kuriant naujas bendruomenei orga-
nizuotis ir telktis reikalingas struktūras (organizacijas, 
laik raščius ir pan.), nes malonės laukti nebuvo iš ko, 
buvo sudėtinga remtis net ir savo elitu, aristokratų pa-
likuonimis. Pastariesiems tie tautiniai sąjūdžiai atrodė 
nesąmonės, jų siekinys buvo atkurti sena, kas buvo, o to-
liau moderniai tvarkytis. Vienas iš tokių veikėjų ir buvo 
J. Piłsudskis, kuris matė būtent tokią ateitį ir veikė pagal 
savo aplinkos siekius. Jis buvo Lietuvos lenkas, tačiau 
įsivaizdavo, kad lenkai XX a. bus vienalyčiai, istorijos 
ir kultūros tradicijos, kalbiniai dalykai, net ir iš šeimų 
ateinantys regioniniai papročiai, kuriuos LDK laikais 
reguliavo Lietuvos Statutas, ateityje bus niveliuojami iš 
vieno politinio centro, aišku, Lenkijos. Piłsudskis nenei-
gė ir kitų galimai iškilsiančių politinių centrų – Kijevo, 
Vilniaus, dar vieno kito, bet neabejotinai svarbiausias 
centras jam turėjo būti Varšuva.

Griūvant trims imperijoms, būtent Piłsudskiui su bendramin-
čiais pavyko prikelti Lenkiją, paskelbti jos nepriklausomybę ir 
atkurti valstybingumą, laimėti 1919–1920 m. karą su bolševi-
kine Rusija, drauge sustabdant veržimąsi į Europos Vakarus. 
To nepavyko Tado Kosciuškos 1795 m. sukilimui, taip pat 
1831 ir 1863 m. sukilimams. Lenkams svarbiausias Nepriklau-
somybės didvyris yra J. Piłsudskis. Jis turėjo įgimtą, bajorų 
palikuonims būdingą atsakomybės Tėvynei jausmą. Tą savy-
bę jaunystėje derino su socialisto įsitikinimais ir nacionalisto 
užmojais, tai tuo metu gal ir mažiau stebino negu šiandien. 
Tačiau gyvenimas parodė, kad atkurti ATR buvo neįgyvendi-
namas siekis, net ir Piłsudskiui.

Piłsudskis ir toliau, jau XX a. pradžioje, tas pačias savo 
mintis plėtojo, ir tai neturi stebinti. Save vadino užsispy-
rusiu lietuviu, žemaičių palikuoniu, gerai suprato, kad 
tiek be vienų, tiek be kitų susitvarkyti nepavyks, nerealu 
atkurti ATR, prie kurios federacijos pagrindais jungtųsi 

kitos valstybės. Tačiau jis nesuprato, kad atkurti ATR iš-
vis nebeįmanoma, ir tai buvo jo istorinė klaida.

Piłsudskis – prieštaravimų kamuolys, neretai veikdavo stebė-
tinai nesusigaudydamas sudėtingose aplinkybėse, dėl to patir-
davo triuškinančių pralaimėjimų politikoje. Tačiau labiausiai 
stebina, kad, net ir pralaimėjęs, dažnai išbrisdavo iš vandens 
sausas, ir net įgijęs naujų šalininkų. Kaip tai galima paaiškin-
ti? Labai ryškiai išreikštomis lyderio savybėmis, jo ypatingu 
magnetizmu, sugebėjimu demonizuoti savo laimėjimus?

Kitaip nei dauguma jo amžininkų, Piłsudskis kalbėjo ne-
daug, savo sumanymus projektavo ne į kažkokią neapi-
brėžtą ateitį, o tik šiandienai ir rytdienai, kiekvienas jo 
sumanymas veik iš karto turėjo, kaip dabar pasakytumė-
me, „veiksmų planą“ ir kelias galimas tos veiklos išda-
vas, nuo kurių atsispyrus galima veikti toliau... Taigi, jis 
buvo „veiksmo“ žmogus. Tai jis rodė legionų kūrimo ir 
veiklos metais, taip pat po 1926 m. perversmo. Rezultatai 
iš karto buvo matomi. O tai, be abejonės, visuomet daro 
įspūdį ir kelia pasitikėjimą. Ypač tuomet, kai visuomenė 
dar tik bręsta kaip savarankiška, pajėgi pati generuoti 
idėjas ir rinktis savo atstovus. O Piłsudskio laikų Len-
kijos visuomenė, kaip ir daugumos kitų šalių, tarp jų ir 
Lietuvos, tokia ir buvo.

1932 m. vasarą pilsudskinės Lenkijos su Sovietų Sąjunga, o 
1934 m. sausį su hitlerine Vokietija pasirašytosios sutartys 
rodo, kad Lenkijos vadovai neadekvačiai suvokė Europos to 
meto politinę realybę. Tos sutartys buvo ištikimos sąjunginin-
kės Prancūzijos išdavystė, bet skaudžiausios tiesos išryškėjo po 
Piłsudskio mirties. Vokietijai 1938 m. užpuolus Čekoslovakijos 
Sudetus, pilsudskinio režimo išpuoselėtoji Lenkija parodė savo 
tikrąjį agresorės veidą ir užėmė čekams priklausantį Tešiną 
piet ryčių Silezijoje. Prasidėjo Čekoslovakijos dalybos. To paties 
politinio raugo buvo 1938 m. kovo mėn. Lenkijos ultimatumas 
Lietuvai, pagrasinus karu, privertęs silpnesniąją šalį atkurti 
diplomatinius santykius su agresore. Lietuvai tai reiškė atsi-
žadėti Lenkijos 1920 m. okupuoto Vilniaus krašto. Piłsudskio 

Per konferenciją surengtos parodos fragmentai. 
G E D I M I N O  Z E M L I C K O  nnuotrauka
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politika pagimdė augantį monstrą, kurį 1939 m. rugsėjį užpuo-
lė ir pasidalijo du didžiausi XX a. Europos agresoriai – nacis-
tinė Vokietija ir bolševikinė Sovietų Sąjunga. Nejau agresores 
į protą atveda tik karinės ir politinės katastrofos? XIX–XX a. 
istorija provokuoja užduoti šį klausimą.

Nemanau, kad tai – Piłsudskio „kaltė“ ar „nuopelnai“. 
Tuo metu toks buvo pasaulis, kuris taip tvarkė valstybių 
santykius. Juk ir Lietuva panašiais metodais atgavo Klai-
pėdą. Ir už tuos „metodus“ pelnė tarptautinį pripažini-
mą, kad yra verta savarankiškos valstybės vardo.

L I E T U V O J E  V Y K U S I Ų  P R O C E S Ų 
K ATA L I Z AT O R I U S
Ar Jums neatrodo, kad santykiuose su Piłsudskio Lenkija Lie-
tuvos diplomatija ir politika buvo tik atsakomojo pobūdžio, 
reaguojant į Lenkijos veiksmus? Kitaip tariant, pasyvi, nepa-
sionari politika?

Pažvelkime kitaip. Be Piłsudskio inspiruotų veiksmų, ar 
būtų įvykęs tas spartus šuolis į Lietuvos universiteto su-
kūrimą Kaune su pirmą kartą Lietuvos istorijoje dėstoma 
lietuvių kalba ir lietuviška kultūra? To nebūtų įvykę, jei 
ne kilusios grėsmės lietuvių kalbai ir kultūrai. Daugybės 
atsikūrusios Lietuvos laimėjimų nebūtų buvę.

Pratęsiu Jūsų mintį. Jei lietuviai nebūtų praradę Vilniaus, 
provincialus Kaunas, kuriame retai skardėjo lietuviškas žodis, 
nebūtų virtęs modernios architektūros europietišku lietuvišku 
miestu, nebūtų pakilęs iki tikros sostinės, tegu ir laikinosios, 
lygmens. Per du dešimtmečius Kaune buvo pastatyta daugiau 
kaip 12 tūkstančių pastatų, miestas tapo savotišku simboliniu 
langu į Vakarus. Veikiausiai kitaip būtų organizuota Lietu-
vos žemės ūkio reforma, bent jau ne tokio užmojo. Ūkininkų 
sluoksnis veikiausiai būtų formuotas ne dvarų, kurie priklausė 
daugiausia lenkų dvarininkams, sąskaita. Tęsti būtų galima 
ir toliau. Jei taip, tai kas buvo Piłsudskis Lietuvai – politikos, 
ekonomikos ir kultūros stabdis, o gal vis dėlto katalizatorius, 
procesų greitintojas?

Mano akimis žvelgiant, buvo katalizatorius. Vertė mus 
telktis, ieškoti naujų idėjų, optimaliausių įmanomų tam 
metui sprendimų. Gal nei pats Piłsudskis, nei lenkai ne-
susimąstė, kad, ieškodama atsako į jų politiką, Lietuva 
labai sparčiai daro milžiniškus žingsnius, kurių kitomis 
sąlygomis gal nebūtų atlikusi. Susitelkusios tautos atlie-
ka neįtikėtinus žygdarbius. Lietuva tai padarė, o bene 
reikšmingiausia, kad jai tekusioje teritorijoje sugebėjo 
įtvirtinti lietuvystę.

Iš tiesų apie tai retai susimąstome, priimdami kaip duotybę. 
O tos duotybės nebuvo, reikėjo išsikovoti. Svarbiausia, kad 
lietuvybė įtvirtinta neuzurpuojant Lietuvoje gyvenančių tau-
tų – lenkų, žydų, gudų, totorių, karaimų. Ko jau ko, o tautinio 
šovinizmo kitų tautų atžvilgiu lietuviams neįstengė prikišti 
net didžiausi nedraugai.

Na, nesutikčiau čia su Jumis, kai kalbate ir apie lenkus. 
Jiems, pirmučiausia jiems, 1918–1940 metais buvo kuria-
ma ir taikoma speciali jų kultūrinę ir tautinę saviraišką 
kontroliuojanti politika. Aišku, ją nulėmė ir mūsų tauti-
nio judėjimo XIX amžiuje prigimtis, kai, ieškant savęs, ki-
tais, svetimais, buvo įvardyti lenkai. Sudėtingi valstybių 
santykiai, Vilniaus netektis tą skirtį dar labiau užaštrino.

Kad ir kokias istorines nuoskaudas sietume su J. Piłsudskiu, 
turime suvokti, kad tai – ne vien asmenybė, bet ir reiškinys. 
Matyt, taip ir turėtume vertinti, net jei ir nesame nusiteikę 
šią asmenybę idealizuoti ar kelti ant pjedestalo.

Kultūros, politikos ir politinio mąstymo reiškinys. Ir 
nepaprastai prieštaringas. Kalbu iš dabarties pozicijų. 
Turime siekti rasti save tuose labai sudėtinguose laiko-
tarpiuose, iš kurių ligi šiol pasiimdavome tik mums ak-
tualias detales, ignoruodami visa kita. Noriu pabrėžti, 
kad jokių ryšių nesame praradę su ATR, ta kultūrine ir 
politine LDK dalimi, kuri ir šiandien mus domina, nes 
esame to istorinio darinio dalis, tam tikras jo tęsinys. Šia 
prasme norėčiau išskirti Dariaus Kuolio tyrinėjimus. Jis 
aptinka senus tekstus, juos publikuoja ir dažniausiai ran-
da, į ką būtina sutelkti dėmesį: žiūrėkite, lietuviai XVII 
ir XVIII amžiuje tuos dalykus svarstė, diskutavo, kaip 
savo kraštą išlaikyti...

D A B A RT I S  I R  P I Ł S U D S K I S
„Lietuvis esu ir lietuvišką tvarką jums įvesiu!“ Tai – istori-
nis J. Piłsudskio šūksmas 1926 m. išvaikius neveiklų Lenkijos 
seimą, kai Piłsudskis ėmėsi autoritarinio Lenkijos valdymo. 
Vargu ar iš kurio kito politiko lūpų galima buvo išgirsti to-
kius žodžius. Jie iškalti po J. Piłsudskio bareljefu ant paminklo 
LDK žemaičių bajorams Giniotams Pilsudams-Pilsudskiams 
Zalave, pusšimtis kilometrų nuo Vilniaus Švenčionių link. 
Taip 2017 m. pagerbti 1887 m. sąmokslo prieš Rusijos carą 
Aleksandrą III dalyviai, Sibiro tremtiniai broliai etnografas 
Bronisławas Piotras Piłsudskis ir Józefas Klemensas Piłsuds-
kis. Galima įvairiai vertinti šį asmenine iniciatyva pastatytą 
paminklą, bet jis byloja taip pat ir apie lietuvių toleranciją ir 
nenuslopinamą istorinę atmintį, kuria dažniausiai ne itin pa-
sižymi dabarties Lietuvos politikai ir valdžia.

Sutinku su šia pastaba. Manau, tai pirmieji, tačiau ne pas-
kutiniai ženklai, kad lietuviška visuomenė plečia kultū-

Józefas Piłsudskis perduoda Lenkijos prezidento įgaliojimus Gabrieliui 
Narutavičiui, Lietuvos 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro 
Stanislovo Narutavičiaus broliui
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rinės ir pilietinės savivokos lauką. O pasiekus tam tikrą 
jos lygį, ne tik išdrįs, bet privalės į tai pozityviai reaguoti 
Lietuvos politikai ir valdžia.

Užsiminėte apie įvairias pozicijas vertinant Józefą Piłsudskį. 
Kas gi mums šiandien yra ši istorinė asmenybė? 

Anuomet, kaip kad sakėte, Lietuvai buvo katalizatorius, 
o dabar – mūsų savivokos, santykio su tradicija suvoki-
mo vienas iš labai patogių įrankių. Piłsudskis minėtinas 
tiek pat, kiek daugelis kitų to meto žymiausių Lietuvos 
ir kaimyninių šalių asmenybių. Daugelis ligi šiol neįver-
tinti pagal tikruosius nuopelnus. Ernestas Galvanaus-
kas ligi šiol tarsi mūsų praeities šešėlyje, o be jo nebūtų 
sukurta valstybė, atgautas Klaipėdos kraštas. Mykolo 
Krupavičiaus, Albino Rimkos sukonstruota žemės re-
forma iš esmės pakeitė ūkinę Lietuvos kaimo struktūrą 
ir socialinius santykius, kumečius, bežemius ir mažaže-
mius dvarų sąskaita pavertė ūkininkais, taip pristabdė, 
nors ir trumpam, didžiulę emigraciją iš šalies ir suteikė 
valstybei vidinio stabilumo. Tame vyksme kaip išorinis 
veiksnys nuolat funkcionuoja ir Piłsudskis.

Ir dar vienas dalykas. Manau, kad 1989–1990 m. mes 
nepadarėme vieno labai svarbaus darbo, kurį buvo būti-
na padaryti. Lenkiškai, slaviškai kalbanti Vilnija kultūri-
ne ir politine prasme netapo lygiaverte likusiai Lietuvai.

Kodėl taip atsitiko?

Mūsų politikai ne viešai, bet irgi pripažįsta, kad to kraš-
to gyventojai mums nėra savi, didesnio pasitikėjimo 
nekelia. Ir ką matom? Turgeliuose dvi gimnazijos: lie-
tuvių Aistuvos ir lenkų Paweło Ksawery Brzostowskio. 
Aistuva tiesiogiai finansuojama iš Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerijos, nes rajono lenkiška administracija 
pirmiausia rūpindavosi lenkiškąja, „savąja“. Ne paslap-
tis, kad lenkų mokyklos Lietuvoje gauna didelę materia-
linę pagalbą iš Lenkijos. Man su delegacija teko lankytis 
Turgelių lenkų gimnazijoje. Šeimininkai pasakojo, kaip 
jie po truputį atnaujina, žiemą šildo savo gimnazijos 
patalpas, iš klasių padaro salę, kur galima giedoti, dai-
nuoti dainas, kurias A. Mickevičius panaudojo poemoje 
Ponas Tadas. Mokytojai ir gimnazistai kalba apie Brzos-
towskio Paulavos respubliką. Jie ieško savojo tapatu-
mo, Piłsudskis jiems irgi savas žmogus. Tad jeigu mes 
Lietuvos modernios valstybės šimtmečio metais prade-
dame kalbėti apie šią asmenybę, tai drauge mažiname 
nesusikalbėjimą, įtampą su lenkakalbiais Lietuvos pilie-
čiais. Argi nenorime, kad Vilnijos lenkai savo interesus 
gintų per Lietuvos valstybės institucijas, mūsų Seimą, o 
ne kreiptųsi į Wspólnota Polska, kuri yra Lenkijos Seimo 
įrankis ir remia Polonijos institucijas visame pasaulyje. 
Nieko blogo, kad ši organizacija padeda rengti Turgelių 
gimnazijai literatūros olimpiadas, panašias olimpiadas 
rengia ir Punsko lietuvių gimnazija. Kodėl nesusėdus 
kartu ir nesutarus, kad tų olimpiadų rengimo komite-
tuose dalyvautų Lietuvos ir Lenkijos švietimo ministeri-
jų atstovai? Tai pakeltų olimpiadų lygį. Būtų pažiūrėta, 
kad į olimpiadų programas Turgeliuose būtų įtraukti 
ne vien Lenkijos rašytojai, o į Punsko – ne vien lietuvių 
rašytojai ir poetai.

Pastebite, kad tuose geruose sumanymuose neišvengiama vien-
pusiškumo?

Adomas Mickevičius yra abiejų tautų, ko gero, netgi tri-
jų, prisiminus ir baltarusius, tautų poetas, jam skiriama 
dėmesio. O ar daug lenkiškų mokyklų mokiniai žino, 
kad ir apie Siargejų Piaseckį (lenk. Sergiusz Piasecki, 
1901–1964), kuris susijęs su Vilniumi ir 1938 m. Nobelio 
literatūros premijai nominuotas už autobiografinį roma-
ną Didžiosios Lokės meilužis? Jau nekalbant apie Europoje 
žinomiausią lenkų emigracijos rašytoją Józefą Mackie-
wiczių (1902–1985), taip pat gyvenusį Vilniuje ir Juod-
šiliuose. Tai S. Piaseckis organizavo J. Mackiewicziaus 
pabėgimą iš Vilniaus gestapo, išgelbėjo ir nuo Armijos 
Krajovos neteisingai paskelbto rašytojui mirties nuos-
prendžio. Apie šiuos ir kitus reikšmingus šio krašto ra-
šytojus net nekalbama Vilnijos lenkų mokyklose, nors 
jie verti būti plačiai žinomi. Štai kuo pirmiausia turėtų 
susirūpinti Vilnijos mokytojai.

Beje, 2017 metams baigiantis, Vilniuje ir Juodšiliuose atmini-
mo lenta ir paminklu įamžinti broliai Sta nis ła was Cat-Mac kie-
wi czius ir Józefas Mackiewiczius, dvi reikšmingos prieškario 
Vilniaus literatūrinio ir visuomeninio gyvenimo asmenybės.

Taigi, tikrai visuomenės dėka ryškiai pajudėta į priekį 
supratimo link, kad yra lenkiška Lietuvos kultūros tradi-
cija, kad nereikia jos „nematyti“, „nežinoti“, o priartinti, 
puoselėti ir gebėti jungti, auginti dermėje su etnine lie-
tuviška. Nuo to kultūriškai ir politiškai būsime stipresni 
ir kūrybingesni.

Vadinasi, gyvenimas nestovi vietoje, ir tai pagrindas bent šio-
kiam tokiam optimizmui, taip pat ir vertinant praeities įvy-
kius. Dėkoju už išsakytas mintis ir įžvalgas.

Józefo Piłsudskio šaržas Marko Aldanovo knygos viršelyje, 
Kaunas, 1930
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K Ū R I N Y S
Knyga Žalgiris – puiki Giedriaus Kazimierėno ir Riman-
to Dichavičiaus dovana Lietuvos šimtmečiui. Manau, 
vertingesnės dovanos niekas nesugebės pasiūlyti. Dabar 
visi šaukia: „prof. Liudo Mažylio atradimas – nuostabi 
dovana Valstybės jubiliejui“. Tikrai taip, niekas dėl to 
neturėtų abejoti. Tik A. Bumblauskas ir jo kolegos niršta 
iš apmaudo – mat ne tas asmuo (ne istorikas) juos ap-
lenkė (vaje – koks asmeninis jų įžeidimas!). Suprantama, 
Vasario 16-osios aktas yra itin svarbus kaip dokumen-
tas, formaliai paliudijantis istorinio įvykio faktą. Tačiau 
jo turinys ir čia esantys autografai jau buvo žinomi; net 
kiekvienas kabliukas bei taškelis yra suskaičiuoti. Tad 
atradimas, kalbant apie jo teksto informatyvumo vertę, 
nieko naujo neatskleidė, nebent tai, kad jis vėl paliudijo 
fakto tikrumą.

Kardinaliai kitoks privalėtų būti Žalgirio drobės ir 
knygos apie paveikslą vertinimas. Pirma, čia vizualiai 
atskleidžiamas Europos likimą nulėmusio mūšio pasa-
kojimo dramatizmas, kylantis iš autoriaus suvokto ir įsi-
sąmoninto istorinio pasakojimo fragmentų. Antra, šioje 
dramoje išryškėja esminiai lemiamo momento reikšmių 
takai, vedantys istorinio konteksto prasmių link. Trečia, 
ši individualios kūrybos ypatybė, atveria vizualų naujų 
žinių šaltinį, pranokstantį to laikotarpio faktologiją. Pra-
nokstantį, nes paveikslą kuriančios asmenybės intelektas 
yra išanalizavęs kultūros vertybių lobyną, jo sąvadą ir 
sukaupęs žinių, kurių horizonte slypi gausi papildoma 
informacija, būtina ir istoriniam įvykio rezultatų pras-
mės suvokimui, ir kokybiniam menininko kūrybiniam 
šuoliui. 

Būtent todėl drobėje atsiveria fundamentalios reikš-
mės. Jos ne tik prabyla, bet ir pasklinda knygoje kaip 
vizuali turinio tiesa, meistriškai išreikšta jo struktūros 
kompozicijoje. Ji, galingai suskambėjusi eskizų ir drobės 
fragmentų deriniuose bei vaizdų sekos architektoniko-
je, nuaidi išraiškų obertonuose, pranykstančiuose mūsų 
individualios sąmonės vingiuose. Vizuali turinio tiesa, 
čia pratrūkusi autoriaus emocijų proveržiu, ir įtikina, ir 
pavergia stebėtojų širdis.

A K I S TATA
Knygoje mes regime dailininko ateljė, kurioje gimsta 
idėja; sumanymo vizija plečiasi, didėja ir įsikūnija kaip 
materialiai įamžintas asmens nepakartojamas žodis. Dai-

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

Žalgiris – lemtinga 
Rūstybės diena
Knyga apie vieną Giedriaus Kazimierėno paveikslą

lininko Rimanto Dichavičiaus talento jėga atspindi tapy-
tojo darbo atmosferą dvimatėje knygos visumoje. Mes 
suvokiame, kad čia – būtent čia – Giedrius Kazimierė-
nas vienas, netrukdomas buitinių rūpesčių, atsiduria 
akistatoje su savo gimstančiu kūriniu. Tyloje dailininkas 
tarsi medituoja, tarsi panyra į nirvanos stichiją – išnyks-
ta aplinka, nutyla kasdieniai rūpesčiai. Ryškėja siluetai, 
gimsta figūrų, situacijų, įvykių formos. Jos prisipildo ka-
riančiojo asmens patirties ir intelektu sukaupto žinių tu-
rinio, savaip suprasto ir konkrečiai išreikšto profesiniais 
įgūdžiais. Tyli susikaupimo valanda, talentingai teptuku 
nuaustame gobeleno tekste, skleidžiasi kaip aukojimo ri-
tualas, pagarbinantis šventą tikslą – kūrybinį aktą. Fun-
damentalios reikšmės leidinyje regime dailininko siekį 
prikelti esminį Lietuvos istorijos fragmentą, jį įrašyti į 
geopolitinės tikrovės panoramą. 

S T R U K T Ū R A
Paveiksle trys istorinio įvykio arealai – tai drobės dalys, 
apgaubtos gotikiniais skliautais. Sumanytas triptikas, 
dvelkiantis viduramžių kultūros palikimo aromatu, su-
vienija įvykio epizodus, personažų vaidmenis į bendrą 
siužetinį audinį. Kiekviename vertikaliame triptiko area-
le ryškėja trys siužetinės plotmės – nuo reginio reikšmių, 
atsiskleidžiančių tarsi tvirtovių požemyje (chtoniškoje 
srityje) iki sakralios erdvės viršuje; tarp jų trečias – esmi-
nis vizualiai plėtojamas įvykio arealas. Gotikinių skliau-
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tų viršuje esančios figūros praplečia išskirtos sakralios 
erdvės turinį.

Viduriniame triptiko segmente regime epochinio 
įvykio kulminaciją: Pergalės ir Žūties, Nusikaltimo ir Baus-
mės prieštaros; jos jau neišvengiamos akistatoje su gims-
tančia drama, keičiančia istoriškai reikšmingą galių si-
tuaciją Europoje. Suglaustos personažų gretos ir karo 
atributikos bei struktūrų konfigūracijos sukuria virtu-
alų veiksmo judesio pojūtį. Įvykio dinamikos skambesį 
stip rina spalvų deriniai, kontrastinių dailininko potėpių 
takų pynė; čia išryškėja simbolių ir jų fragmentų moza-
ikos svarba. Įsiklausykime į paties tapytojo žodžius, su-
rašytus knygoje: „Man svarbus karo, vizualaus triukšmo 
ir rimties bei sakralios tylos kontrastas.“ Nusikaltimo ir 
bausmės akistatos tema triptike išplėtota įspūdingai. Tu-
rinys ir jame glūdinčių reikšmių takai, krypstantys pras-
mių link, atskleisti knygą apibendrinančiame straipsny-
je. Rūstybės diena – Dies irae – išnyra prieš mūsų akis 
kaip įspūdinga istorinė Tiesa, universaliai suvokiama ir 
krikščioniškos kultūros, ir baltiškos prigimties vertybių 
požiūriais.

N A R AT Y VA S
Triptiko dešinėje – Lenkijos valdovas, apsuptas kovai 
pasirengusių karių būrių, meldžiasi būsimo mūšio lauko 
koplyčioje. Tyliai susikaupęs jis šaukiasi Dangaus teisin-
gumo. Vėliavos ir karo atributika stiprina pamaldumo 
ir laukimo įtampos nuotaiką. Jungtinės karinės pajėgos 
slenka paskui Magnus Dux vėliavą į mūšio lauką, kur 
žūties valandą sulauks Mirties kultūros pranašai.

Kairėje – kryžeivių pulkai, vėliavos bei jiems bū-
dingų ženklų ir simbolių fragmentai; čia viskas alsuoja 
nuožmios grėsmės ketinimais – kalaviju ir ugnimi nešti 
Dievo žodį ir gelbėti paklydusiųjų sielas. Rikiuojasi rai-
tos karūnuotos moterys, imituojančios Europos valsty-
bes, slenkančias paskui klastingo popiežiaus pažadus, 
paslėptus kilmingoje raito skeleto figūroje. Pralaimėju-
siųjų kūnų sąvartyne lemta atgulti ir patikėjusiems klas-
ta, ir riterių būriams. Šis epizodas nesulaikomai veržiasi į 
vidurinę triptiko dalį, kad dramatizuotų įvykio kulmina-
ciją: Dangaus valdovo rūstybės ietis, vykdanti nuospren-
dį melui ir gobšumui, sminga giliai į Didžiojo magistro 
širdį, simbolizuojančią karinę kryžiuočių galią. Mūšio 
panorama skelbia pasauliui istorinę Didžiojo karvedžio 
Vytauto pergalę ir Dangaus Karaliaus bausmės tiesą.

Apatinėje triptiko juostoje garsų dermės tarsi kyla iš 
nematomų, bet intuityviai girdimų kautynėse žūstančių-
jų aimanų. Dekoratyvi juosta, supinta iš kryžeivių karo 
giesmės natų fragmentų, iš nuspėjamų karo ženklų – tar-
si užuomina į viduramžių choralą; ji vizualiai suvokiama 
kaip mįslingas tekstas, muzikinio kūrinio partitūra. Trip-
tiko pagrindą apjuosiančioje plotmėje tarsi tylus šnabž-
desys sklinda atgailos ir pamaldumo motyvas.

AT R I B U T I K A
Knygos sumanymas, kaip ir jos maketavimas bei struk-
tūrinės ypatybės, yra ne tik originalūs, bet ir novatoriški. 
Autoriai pirmą kartą Lietuvos leidyboje ryžosi atskleisti 
dailininko kūrybinio darbo „virtuvę“: knygoje tapyto-
jo paveikslas, jo fragmentai nėra „išgryninti“. Leidinyje 

parodoma dailininko darbo buitis, profesinio tapybos 
proceso akimirkos. Parodyti paveikslo fotografavimo 
momentai, aprėminimo darbai, auksavimo technologija. 
Knygos kūrėjai drąsiai eina toliau: rodo karo arsenalo da-
lis bei kitus to meto kariško gyvenimo atributus. Taip pat 
nurodomi faktologiniai šaltiniai, tarp jų matome archy-
vuose išlikusias mūšių schemas. Paklausykime, ką kny-
goje sako Rimantas Dichavičius: „Muziejuose, parodose 
dažniausiai matome užbaigtus kūrinius, bet retai susi-
mąstome, net nebandome įsivaizduoti jų gimimo kelio, 
nuo sumanymo iki paskutinio autoriaus prisilytėjimo. 
Kiekvieno dailininko tą kelią gaubia unikali paslaptis. 
Šiuo atveju mums pavyko būti stebėtojais, liudininkais 
ir dalyvauti viename iš kūrybinio darbo procesų: kai po 
ilgų apmąstymų, istorinės medžiagos analizės, idėjos vi-
zualinės kristalizacijos – pirminiai kontūrai, piešinio pa-
galba perkeliami ant monumentalios drobės.“ Priminsiu, 
tokį knygos maketavimo būdą R. Dichavičius jau nau-
dojo prieš tai išleistuose leidiniuose1. Tačiau Žalgiryje jis 
pasiekė meistriško maketavimo apogėjų. 

Svarbus faktas: buvo naudojama speciali popieriaus 
rūšis; ji teikė naujas kokybiškų fotografijų spaudos gali-
mybes. Ypatingo atidaus dėmesio nusipelno meistriškai 
atlikti dailininko Virginijaus Stančiko drožiniai: medinis 
paveikslo įrėminimas ir dekoratyvi sienelė. Būtent ši 
erdvinė Žalgirio epopėjos apibrėžtis tarsi „įlydo“ Gied-
riaus Kazimierėno kūrinį į Medininkų bokšto mūro in-
terjerą. Paveikslas tampa neatskiriama tvirtovės dalimi, 
viliojančia gėrėtis menu čia atvykusius. 

*
Knyga Žalgiris. Rūstybės diena yra unikali ne tik drąsiu 
sumanymu bei novatoriška kompozicija, bet ir technolo-
giniu požiūriu. Manau, ji atvers duris naujiems leidybi-
niams užmojams.

1 Apie tai rašiau: J. A. Krikštopaitis. Ieškantis tiesos tobulo grožio 
apraiškose // Naujoji Romuva, 2012, Nr. 3, p. 21–25.
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Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pava-
duotojas Tautvydas Kontrimavičius svetainėje 
bernardinai.lt skelbtame straipsnyje Pravertos du-

rys į kukliausio Anykščių menininko pasaulį pristatydamas 
skulptorių Joną Žuką rašo, kad Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre 2017 m. rugsėjo 9 d. įvykusiame šio metalo 
skulptoriaus ir medalininko parodos atidaryme dalyva-
vęs Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto 
dekanas prof. Petras Gintalas prasitarė, kad Jono Žuko 
medaliai – kažkokia mistika, nes niekas daugiau Lietuvoje 
tokios kokybės kūrinių neįstengia padaryti...

Jau daugiau kaip keturis dešimtmečius skulptorius 
Jonas Žukas gyvena ir kuria atokiame Anykščių krašto 
Šimonių girios kampelyje, Mikierių kaime.

Jonas Malakauskas-Žukas gimė Kaune 1940 m. rug-
sėjo 23 d. karo gydytojo, vaistininko, tremtinio Jono Ma-
lakausko-Žuko ir pedagogės Pranciškos Seneckytės-Ma-
lakauskienės šeimoje. Ūgtelėjęs vaikas, išmokęs skaityti, 
iš karto buvo priimtas į mokyklą. Mokydamasis tuome-

I r m a  R a n d a k e v i č i e n ė

Kai metalas rankose 
skamba kaip muzika...

tinėje Komjaunimo vidurinėje mokykloje (dabar – Kauno 
Aušros gimnazija), berniukas pirmą kartą į rankas paėmė 
altą. Paklaustas, kodėl altą, Jonas Žukas susimąsto. „Ran-
kos buvo ilgos“, – sako priežastį. Tačiau iš tikrųjų moks-
leiviui tuomet į rankas pateko smuiko virtuozo Niccolò 
Paganini biografija. Jonas, perskaitęs knygą, šiuo smui-
ko genijumi susižavėjo. Tėvams nupirkus instrumentą, 
berniukas juo grieždavo kone visą dieną. Per trumpą 
laikotarpį Jonas padarė tokią pažangą, kad Juozas Jagė-
la, tuometinis pirmasis Kauno operetės smuikininkas, 
jam tarstelėjo: „Tau, Jonai, nebėra čia ką veikti, stok į 
Gruodžio technikumą!“ Jonas tuomet jau griežė Kauno 
muzikinio teatro orkestre. Jaunasis altininkas paklausė 
autoriteto, į Gruodžio muzikos technikumą įstojo ir mo-
kėsi jame iki 1963 metų. Kaip vieną pirmųjų mokytojų 
šioje muzikos mokykloje prisimena altistą Edvardą Sat-
kevičių.

1963 metais Jonas Žukas išvyko į Vilnių ir įstojo 
mokytis į Lietuvos muzikos konservatoriją (dabar – Lie-

Jonas Žukas 
jaunystėje
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tuvos muzikos ir teatro akademija). Baigęs pirmą kursą, 
studentas buvo priimtas į simfoninį orkestrą groti altu 
Vilniaus filharmonijoje ir grojo dešimt metų.

Paklaustas apie tuos laikus, ar jų nesigaili, Jonas Žu-
kas sako, jog ne, jokiu būdu. Tiesiog tai buvo jaunystės 
laikotarpis Vilniuje, gyvenimo pradžia: „Esu individua-
listas. Sąmoningai pasirinkau gyvenimą kaime. Man čia 
geriau... O kur kurti geriau, – mieste ar kaime, – nematau 
skirtumo. Čia labai individualu, viskas priklauso ne nuo 
vietos, o nuo kūrėjo – jo minčių, savijautos, fantazijos, ži-
nių...“ – viename interviu yra sakęs menininkas.

Netgi diplomų Jonui nereikėjo, Konservatorijos bai-
gimo diplomą atsiėmė ne pats, o jo motina Pranciška 
Seneckytė.

Jonas Žukas prisimena Jadvygą Čiurlionytę, kuri 
tuometinėje konservatorijoje dėstė liaudies muzikos kur-
są. „Kartu su Jadvyga rūkydavome, – pasakoja Jonas, – 
diskutuodavome. Jadvyga klausdavo: kas tau labiau 
patinka, opera ar baletas, Jonuk?“ Atsakydavęs, jog ba-
letas – tai lyg ir ne menas. Tiesiog turėjo tokią nuomonę. 
Čiurlionytė atsidusdavusi. Jų diskusijos nuolatos sukda-
vosi apie muziką.

Vilnius... bohema... Simfoninis orkestras, daugybė 
dirigentų, Juozas Domarkas – paskutinis, kuriam diri-
guojant, griežė orkestre Jonas. Namo altininkas grįžda-
vo vėlai vakare. Gyveno tuomet vieno Vilniuje veikusio 
restorano kieme esančio namo butelyje. Į restoraną rink-
davosi tuometiniai rašytojai, poetai, muzikai, teatralai. 
Jonas stengdavosi praslinkti namo tyliai, bet restorano 
barmenas jį vis vien pamatydavo: „Eik, Jonai, į savo vie-
tą, prie stalo“, – paragindavo. Tokie buvo viengungiški 
jaunystės metai.

Tai buvo laikotarpis, kai sutikta dauguma iškilių me-
nininkų: ir Stasys Povilaitis, ir Sigitas Geda, vėliau tapęs 
geru Jono bičiuliu. Su Pauliumi Širviu Jonas kartais trauk-
davo į Neringą (skaitytojams priminsiu, jog tai – žinoma to 
meto bohemos kavinė, suprojektuota brolių Algimanto ir 
Vytauto Nasvyčių, Vilniuje atidaryta 1959 metais). Iš Kon-
servatorijos studijų laikų Jonas Žukas prisimena gausų 
būrį muzikantų, tarp kurių profesorius Saulius Sondeckis, 
altininkas Jurgis Fledžinskas, smuiko virtuozas Eugenijus 
Paulauskas, kompozitorius Feliksas Bajoras.

Jonui teko groti įvairiuose koncertuose. Kaip matyti 
iš renginius anonsavusių plakatų, jis griežė kamerinės 
muzikos koncertuose kartu su prof. Jurgiu Dvarionu 
(smuikas), Giedre Lukšaite-Mrazkova (vargonai), Bea-
ta Vasiliauskaite-Šmidtiene (smuikas), Juozu Čelkausku 
(violončelė).

Jonas prisimena, kaip Konservatorijoje laikė lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminą. Nepasisekė jam: ištraukė 
bilietą, kurio užduotyje buvo nurodyta aprašyti Petro 
Cvirkos Žemę maitintoją. Nepatiko Jonui šis kūrinys. Pri-
rašė rašinyje niekų. Dėstytojos akys, skaitant studento 
darbą, stojosi stulpu: „Kieno pavardė Žukas?“ Jis atsakė: 
„Mano!“ Išėjo dėstytoja rankomis už galvos susiėmusi. 
Tačiau kadangi specialybės dalykų egzaminus buvo iš-
silaikęs be priekaištų, jo pagailėjo, už lietuvių kalbą pa-
rašė trejetą.

Galbūt kitaip būtų susiklostęs Jono likimas, jei ne 
Auksė. Prisiminus žmoną, vyro akyse pasirodo ašaros. 

Auksė Dovydaitytė (dailėtyrininkė ir bibliotekininkė) 
gimė ir augo Vilniuje, jos tėvas Jonas Dovydaitis buvo 
rašytojas, lakūnas, o senelis Pranas Dovydaitis, Vasario 
16-osios akto signataras. Mergina vaikystę praleido Ra-
šytojų namuose Vilniuje. Šeimoje augo trys vaikai, jų mo-
tina mirė anksti, todėl vaikų auklėjimo našta teko tėvui 
Jonui Dovydaičiui. Galbūt dėl to mergaitė užaugo tokia 
užgrūdinta ir stipri. Auksei teko pasirūpinti ir jaunesne 
seserimi Rūta, ir broliu Gediminu. Studijavo Auksė Dovy-
daitytė Vilniaus dailės akademijoje meno istoriją ir teoriją. 

Paklaustas, kokia buvo Auksė, Jonas nedvejodamas 
ištaria: „Stebuklas, Auksė buvo stebuklas!“ Tokia ji pasi-
rodė jam iš pirmo žvilgsnio, pamačius merginą Neringoje. 
Trejus metus nuo draugystės pradžios jie gyveno Vilniu-
je. Jaunai porai, atrodo, nieko netrūko.

Kodėl pasirinko gyvenimą kaime? Viską metęs, – bo-
hemą, orkestrą, nors orkestro vadovas tris kartus prašė 
nepalikti orkestro, – pasirinko gyvenimą miškuose... Jo-
nas sako, jog vaikystėje mama jam įskiepijo meilę gamtai. 
Karo ir pokario metais tėvams slapstantis nuo tremties ir 
keičiant asmens dokumentus bei pavardes, Jonas gyveno 
daugiau kaip dvidešimtyje įvairių Lietuvos vietų, ilgiau-
siai 1947–1953 metais Jurbarko rajone. Slapstymosi perio-
du mama vienu metu dirbo Smukučių malūno vedėja. 
„Medžių ošimas, malūnas, vanduo, užtvanka...“ – sen-
timentai šiai aplinkai Jonui išliko ilgam. O kaip Auksė? 
Gimusi ir augusi Vilniuje, kodėl ji panoro iškeisti miestą 

Jonas Žukas su žmona Aukse Dovydaityte-Žukiene
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į kaimą? „Auksė buvo panašiausia į senelį Praną Dovy-
daitį, tokio pat tiesaus charakterio, ryžtinga. Senelis klai-
džiodavo po miškus. Auksė taip pat“, – pasakoja Jonas.

Jie davė skelbimą į spaudą ir sulaukė apie dvide-
šimties pasiūlymų išmainyti butą Vilniuje į sodybą kai-
me. Vietą Mikieriuose išrinko Auksė. Sodyboje gyveno 
senolė su sūnumi. Sūnus taip norėjo persikelti į Vilnių, 
jog ir senolė sutiko kraustytis į ankštą butą Vilniaus dau-
giaaukštyje. Taip Žukai su ketverių metų pirmagimiu 
sūnumi Jonuku atsidūrė Anykščių rajone, Andrioniškio 
seniūnijoje esančiuose Mikieriuose, ir jau keturiasdešimt 
šešeri metai nuo 1972-ųjų prabėgo čia. „Anykščių kraštas 
man kaip namai“, – sako Jonas. 

„Mes čia buvome laimingi“, – pasakoja Jonas. Čia 
augo jų vaikai, lankė mokyklą, čia kartu su žmona dviese 
dirbo, ilsėdavosi prie įspūdingo Binkių šeimos židinio, 
įsigyto iš Noriūnų dvaro. Paklaustas, ar jo žmona Auksė 
nebijojo gyvenimo vienkiemyje, Jonas purto galvą: jo-
kiu būdu ne. Ji juk viena likdavo, kai jis darbo reikalais 
lankydavosi Vilniuje. Auksė klaidžiodavo po miškus. 
Ji – gamtos vaikas, nors gimė pačioje sostinės širdyje. 
Visko jie matė – ir vilkų, ir sodyboje gyvenančių žalčių, 
ir snieguotų žiemų...

Galbūt altas buvo tas instrumentas, įkvėpęs Jonui 
meilę metalui? Jonas Žukas mena savo muzikos instru-
mento likimą. Atvykus į kaimą, jo nebereikėjo. Auksė 
pasakė: „Kam instrumentas gulės, tegul funkcionuoja...“ 
Tuo metu simfoniniame orkestre atsirado jaunų aukštų 
vaikinų – altininkų. Instrumentą Jonas pardavė vienam 
jų. Tas negalėjo griežti, todėl instrumentas atiteko dar ki-
tam. Vėliau netyčia vienas žmogus instrumentą sudaužė, 
ir Jono alto nebeliko.

Gyvenant Mikieriuose, grafikas Petras Repšys, geras 
skulptoriaus draugas, sugalvojo ir jam pasiūlė studijuo-
ti skulptūrą Taline. Tačiau Jonas įstojo į Maskvos Meno 
instituto neakivaizdinį skyrių, kuriame studijavo dizainą 
ir apipavidalinimą. Vėliau Kazimieras Karalius, baigęs 
skulptūros mokslus Čekijoje, tarstelėjo, kad Jonui nerei-

kia tų mokslų. Jonas Žukas dokumentus iš aukštosios 
mokyklos atsiėmė. „Būdavo, pats viską padarai, nupieši 
paveikslą, nusiunti į mokyklą, o jie atrašo, kad viskas 
gerai. Tai kokie čia mokslai“, – prisimena Jonas.

1972–1977 metais jis dirbo dailininku apipavidalin-
toju pagal individualias sutartis. 1977–1980 metais įrengė 
meninio apipavidalinimo dirbtuves Anykščių kultūros 
rūmuose ir juose dirbo dailininku apipavidalintoju, va-
dovavo dirbtuvių kolektyvui. 1980–1982 metais J. Žukas 
dirbo Kupiškio kultūros namų dailininku apipavidalin-
toju dirbtuvėse Šimonyse (Kupiškio r.). 1982–1990 metais 
J. Žukas vėl dirbo dailininku apipavidalintoju pagal au-
torines sutartis, nuo 1990 metų iki šiol yra laisvas meni-
ninkas, dirbantis su metalu.

Auksė iškeliavo Anapilin 2012 metų vasario 3 dieną. 
Nuo to laiko Jonui pasaulis tapo nebe toks. „Kai išeina 
pats artimiausias sielai žmogus – kaip begalima gyven-
ti?“ – byloja Jono akys. 

Vienas geriausių skulptoriaus draugų D. Milušaus-
kas mena: „Apsnigta sodyba, žiema Mikieriuose ir Pan-
da... (Panda – J. Žuko šuo – I. R.).“ Panda pasitiko ir šio 
straipsnio autorę.

J. Žuko sukurta medalių gamybos technologija pa-
sižymi precizišku vaizdo tikslumu, prilygstančiu gravi-
ruotiems atspaudams, ir tinka unikaliems bei serijiniams 
medaliams gaminti naudojant sidabrą, nikelį, varį, bron-
zą. Jo medalių kūrimo technologija unikali.

Antanas Olbutas, Lietuvos dailininkų sąjungos me-
dalininkų sekcijos pirmininkas, apibūdindamas Jono 
Žuko kūrybą, akcentuoja: „Jis į metalą perkelia tik vi-
diniam pasauliui artimas temas, iš realybės perimtus 
ir savaip interpretuotus vaizdinius. Viską dėlioja į savo 
vietas: formą, reljefą, liniją, šriftą. Kuria harmoningą vi-
sumą, išsakančią mintis, emocijas ir pasaulietinio, ir re-
liginio pobūdžio darbuose.“

Nuo 1991 metų Jonas Žukas yra Lietuvos dailinin-
kų sąjungos medalininkų sekcijos narys, savo medalius 
eksponuoja parodose, dalyvauja bienalėse ir trienalėse.

Medalis Šokantis vikingas

Plaketė Vilnius, 2017
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„Man patinka metalas kaip medžiaga, jis tik atrodo 
šaltas, kietas, bet gražiai ir išmintingai su juo elgiantis, 
gali labai daug padaryti...“ – sako skulptorius.

Svarbiausi Jono Žuko kūriniai: 1987 m. – Lietu-
vos krikšto 600 metų jubiliejaus medalis (du variantai). 
1988 m. – paminklas Konstantinui Sirvydui Sirvyduose 
(Anykščių r.) (ąžuolas, varis, akmenų mūro postamen-
tas, sunykęs), medaliai Aš tau giesmę nešu ištvermės ir 
vilties, Minint Marijos 2000-ąjį gimtadienį. 1989 m. – iš 
Zakopanės atvežto antkapinio rašytojo Jono Biliūno pa-
minklo kryžiaus atkūrimas, memorialinis akmuo Pet-
rui Biržiui – Pupų Dėdei Liudiškiuose (Anykščių r.). 
1990 m. – XIII Lietuvių tautinės dainų šventės atmini-
mo medalis. 1991 m. – medaliai Vilnius, Sausio 13-oji. 
1993 m. – medalis Popiežius Jonas Paulius II. 1998 m. – 
plaketė Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažny-
čia. 1999 m. – dvipusis jubiliejinis 120 mm skersmens 
medalis Anykščiai su 1792 m. miesto herbu. 2000 m. – 
dviejų 110 mm ir 70 mm skersmens medalių komplek-

tas Utenos apskritis, medalis Utena, dvipusis 90 mm 
skersmens medalis Provizorius Jonas Malakauskas-Žukas. 
2001 m. – 115 mm skersmens Daimlerchrysler Stuttgart 
medalis. 2002 m. – Daisotros medalis. 2004 m. – meda-
lis Šokantis vikingas. 2005 m. – 45 mm skersmens Dai-
sotros medalis. 2006 m. – 45 mm skersmens medaliai 
Anykščiai, Alytus, Jonava, Kupiškis su miestų herbais. 
2007 m. – 65 mm skersmens Pasaulio anykštėnų bendri-
jos medalis, atkurtieji Panevėžio vyskupijos kanaunin-
kų ženklai. 2009 m. – atkurtasis paminklas K. Sirvydui 
Dabužių (Anykščių r.) bažnyčios šventoriuje (akmuo, 
varis). 2014 m. – medalis su Andrioniškio seniūnijos her-
bu. 2017 m. – medalis Vasario 16-osios Akto signatarui 
Pranui Dovydaičiui. J. Žukas tapo VI Baltijos medalių 
trienalės prizininku (Vilnius, 2004).

2017 metais Pasaulio anykštėnų bendrija ir Anykščių 
menų centras išleido biografinį albumą Metalo skulptorius 
Jonas Žukas (sudarytojai Jonas Žukas, Rita Babelienė ir 
Jolita Karalienė).

V Y T A U T A S  K A ŠU B A , J O N A S  ŽU K A S . Medalis Vilniaus universitetas, 2002

Medalis Sausio 13-oji, 1991
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PA S M E R K T I
Toji išaušusi didžiojo miesto diena alsavo paslaptimi, 
kurią ji turės atrasti, įspėti ir atlikti tai, ką ji skiria. Teks 
suvokti tos dienos vyksmus ir atskirti nuo kitų atsitiki-
mų. Šiame senamiestyje lankosi pirmą kartą. Rodės, jis 
alsuoja senybine dvasia. Tebestūkso išlikę rūmų, namų, 
tiltų griuvėsiai, linksmai teka ta pati upė.

Dabar ji žengia į požeminį šio miesto pasaulį. Priėju-
si praviras duris, išeina į rūsį, dvelkiantį sunkia ramybe. 
Siaurais laipteliais leidžiasi į katakombų pasaulį. Tiesus 
siauras plyšys veržiasi priekin, paskui nusuka į šoną, išsi-
skaido ir nubėga tolyn. Ji eina vienu tokiu keliuku ir regi 
ant sienų iškaltus išėjusių žmonių veidus, tokių ramių, 
susikaupusių, nelaimingų. Tai – požeminių kapų kara-
lystė. Ją apima baimė ir nykuma. Aplink sienų įdubose 
suguldyti buvę žmonės, dabar virtę kaulų krūvomis. Su-
krauti vienas ant kito nuo pat tolimųjų prabėgusių amžių. 
Ji girdi tykų jų šnabždesį. Jie tartum žiopčioja be garso, 
kažką šneka. Pasakoja savo gyvenimo istorijas, kalba apie 
patirtą meilę ir išdavystę, apie kančias ir neviltį.

Ją persmelkia tokia gėla, kad, regis, plyš širdis. Visur, 
kur tik žvelgė, buvo žmonės. Buvę žmonės. Likę tik tuš-
čios kaukolės, pabalę kaulai ir juos apglėbusi negailestin-
goji mirtis. Žvelgdama į šitą mirties paveikslą, nevalingai 
klausia: „Kur jūs dabar esate? Ką veikiate? Vaikai, mo-
terys, vyrai?“ „Ten, kur esame reikalingi“, – šnibžda jie.

Sukrėsta ji priglunda prie šaltos sienos.

V I LT I S
Ji galvoja apie savo gyvenimą. Dūmoja apie vyrą, vai-
kus. Viską apmąsto ir mėgaujasi. Jie kartu su ja. Ir tai 
nuteikia džiaugsmingai. Šią nuotaiką ji nutaria kuo il-
giau išsaugoti.

Žvelgdama pro nedidelio buto langą, ji svajonėse 
mato savo namus. Kada nors tikrai juos turės. Svar-
biausia – prie namo bus jos sodas. Jame augs gausybė 
rinktinių medžių. Ir dar jame apsčiai žydės įvairių rūšių 
rožių. Jos kvepės slaptingai ir viltingai žadins jausmus, 
apglėbs ją nepaprasta džiaugsmo šviesa. Jų spalvos bus 
ryškios, aiškios, švelnios ir blyškios, ir džiugins akis bei 
širdį. Augs jos visur – prie namo, verandos, tvoros, sode. 
Tada ji pasistatys minkštą krėslą, sėdės jame, skaitys ar 
gėrėsis ją supančiu grožiu. O kai atskries šiltasis vasaros 
vėjelis, ji išskleis rankas ir mėgausis juo tarsi sklęsdama 
ore. Ir bus taip gera. Ir toks bus gyvenimas.

Ją užplūsta didelis džiugesys. Ūmai paskęsta toje 
regimybės akimirkoje. Ir noris būti joje dabar, rytoj... na, 
gal poryt... Ilgai, labai ilgai.

Gal taip bus?

S i l v i j a  P e l e c k i e n ė

Aštuonios noveletės

S U G R Į Ž O
Pats viduržiemis. Visur melsvai balta. Purus sniegas tar-
si užklojęs žemę minkštu apklotu. Dienos slenka pilku 
dangumi. Toli, už tūkstančio kilometrų, su šeima gyve-
nantis brolis ilgisi gimtųjų namų. Kažkokia įmantri ir 
gudri meilė išviliojo jį iš tėviškės į tolimą kraštą. Lyg ir 
laimingas – šeima, vaikai, anūkai. Tačiau jo širdyje visą 
laiką nerimsta skausmas ir begalinis ilgesys. Nepaaiš-
kinsi to jausmo – jis kažkoks lakus, gilus bei nuolat api-
mantis. Tik sėdęs prie fortepijono, išlieja užslėptus savo 
jausmus, nurimsta.

Vieną dieną, kalbėdamas su gimtinėje gyvenančiu 
broliu, stovinčiu prie sniegu apkloto tėvų kapo, paprašo 
uždegti žvakelę ir nuo jo.

Tykiai supleveno spingsulė sniege, mesdama aplink 
šiltą ir jaukią šviesą. Žiūrėjo per skaipą tolimasis brolis 
į plazdančią liepsnelę ir, rodės, regėjo tėvukus, pajuto 
gimtųjų namų šilumą.

Akimirkai grįžo namo.

L AU K I A
Kambaryje tylu. Ji viena sėdi prie stalo, išsidėliojusi 
spalvotus pieštukus, popieriaus lapus ir mąsto. Paskui 
ima vieną jų ir brūkšteli. Nelauktai išaiškėja, kad ji pie-
šia, piešia tai, ką prisimena. Seną namą raudonu stogu, 
kieme šulinį žaliai nudažytu stogeliu ir lėtai siūbuojantį 
įleistą kibirą vandeniui semti. Tada apmeta arčiau tvoros 
stovintį tvartą, iš kurio sklinda šilto pieno ir šviežio šie-
no kvapai, atkuria nedideles lysveles, prižėlusias krapų, 
salotų, dygstančių morkų ir pomidorų daigų. Ir mamą, 
palinkusią prie tų daigelių, rūpestingai tvarkančią, rau-
nančią sužėlusias piktžoles.

Ūmai liovusis piešti, tarsi nusikelia į tolimą vaikystės 
pasaulį. Ilgai sėdi, džiaugiasi, ašaroja. Iš to jos piešinio 
tarsi atsklinda žvirbliukų čirškėjimas, kregždučių, gyve-
nančių pastogėje, krykštavimas, atklysta kiti tykūs gar-
sai. Vėjo šnabždesys, atidaromų vartelių girgžtelėjimas, 
lyg kažkas ramiai žengtų takeliu į namus. Ir ją užvaldo 
nesuvokiama jausena. Gili, skaudi, ilgesinga. Toks pra-
bėgusio tolimojo laiko liūdesys. Išryškėja mamos veidas 
tamsiai mėlynomis geromis akimis, žvelgiančiomis į ją.

Ko ji dar laukia? Klaidžioja po prabėgusį gyvenimą, 
ieškodama savęs ir laukia. Ko ji gali dar laukti dabar, 
kai gyvenimas baigia praeiti, ko ji, pasmerktoji, laukia?

Pasmerkta? Laukia?
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K O D Ė L ?
Ilgos pilkos lietingos dienos. Kiekvienas pritemęs rytas 
vos praplėšia akis ir pilkai žvelgia į būvį. Toji tokia liūdna 
blausa apgaubia mane. Iš tų blandžių debesų tarpais pa-
sipila lietus ar šlapio sniego dribsniai. O vėjas toks piktas, 
atšiaurus blaškosi apie langus, kažką nori pasakyti, bet 
užpykęs nulekia tolyn. Diena drumsta, nors po truputį 
ilgėja. Saulė uždengta storais sluoksniniais debesimis. 
Ir ji niekaip negali prasimušti pro tas sunkias niūkanas.

Bet štai vieną tokį niūkų rytmetį ūmai tarsi praplyšta 
saulė. Jos geltona gyvybinga šviesa sužėruoja ant snie-
go, namų, žmonių veidų. Saulė grįžo! Rodės, tarsi laisvė 
ir laimė sugrįžo. Sušvito pasaulis, sutvisko siela. Gera, 
kai grįžta saulė. Atgyja gamta, atsiveria gyvenimas. O, 
kad taip gyvenimas atgimtų, sugrįžtų žmogaus jėgos ir 
jis gyventų, gyventų! Kad taip išnyktų tamsioji naktis!

Deja, žmogus gimsta jau pasmerktas mirčiai. Kodėl? 
Kodėl, Didysis Sutvėrėjau, taip sutvarkytas žmogaus gy-
venimas, pilnas skausmo, nelaimių, praradimų ir liūde-
sio? Kodėl taip mažai saulės?

Žiūriu į begalinį žydrą dangų ir ieškau atsakymo.
Kodėl, Tėve? Kodėl?

B A B AU Ž I S
Šiandien vestuvės. Šeimininkės bėgioja pirmyn ir atgal, 
vis ką nors atnešdamos ant stalo, apkrauto įvairiais ku-
linariniais stebuklais, ar nunešdamos nuo jo. Pamerktos 
didelėse vazose gėlės mirkčioja spalvotomis akimis. Jau-
noji, parimusi mažame kambarėlyje, matuojasi pirštinai-
tes ir jaučiasi taip, tarsi ją dabar išmes iš esamo gyvenimo 
ir įstums į nežinomą slaptingą pasaulį.

Kai visi susėda prie ilgo stalo, pasipila sveikinimai, 
linkėjimai, kalbos, juokas, taurių skambėjimas. Jaunajai 
regisi, kad tai – naujo gyvenimo pradžia. Jis bus, aišku, 
kitoks, negu gyveno savo žaliajame kambaryje. Įsiklauso 
į neramų triukšmą ir ją apima nykumas, atsėlina baimė, 
pasiilgsta ramybės, ima ilgėtis pati savęs. Dairosi, žvel-
gia į sėdinčiuosius, į žmogaus, esančio šalia, veidą. Lyg 
ir viskas yra gerai. Erdvu, visi linksmi, bet ji jaučiasi su-
trikusi, nebežino, kur atsidūrė, kur pačiai pasislėpti, ir 
nežino, kas jos laukia.

O tas šalia esantis vyras pilkomis akimis ir neklus-
niomis garbanomis kažkokiu stebuklingu būdu tapo tuo, 
kuris ją supranta, kuriuo ji gali pasitikėti. Pastebėjęs su-
trikusį jos žvilgsnį, jaunasis nusišypso, apkabina ir tyliai 
ištaria: „Aš tavo babaužis.“ Šilta gera jo šypsena nuteikia 
raminamai.

Išrinktoji suvokia: jis priima ją tokią, kokia yra. Jis 
jos babaužis.

AT R A D I M A S
Šiandien ji nusprendė aplankyti didįjį kalną. Žinoma, jis 
nėra toks kaip didieji pasaulio kalnai, bet pakankamai 
aukštas. O svarbiausia – jos mėgstamiausias kalnas, kurį 
aplankius prasideda jos vasara ir gamtoje, ir sieloje.

Atvykusi ilgai ieško takelio, kuriuo visada kopdavo. 
Jį aptikusi, kopia aukštyn. Saulės šviesa mirguliuoja ant 
samanotų akmenų, įvairių žolelių. Palei taką gausiai pri-
augę berželių, pušelių, kadagių, kurie bado rankas, kai 
mėgina į juos įsikabinti kopdama viršun. 

Kalno viduryje takelis stabteli prie didelio akmens. 
Atsisėda ant jo ir žvelgia į žemai plytintį slėnį, kuris, ro-
dės, priklauso jau kitam pasauliui – tam, žemutiniam. 
Pasilenkusi nuo akmens, pajunta svaiginančią laisvę. 
Taip lengva ir gera kvėpuoti.

Viršuje karaliauja ramuma. Tik kartais pasigirsta 
kokio nors paukščio klyksmas. Ypač nerimsta keli maži 
margi paukšteliai. Jie gyvena čia, kalno viršūnėje, ir da-
bar yra sunerimę. Ji tykiai išsitiesia žolėje ir įsiklauso į 
gyvybingą gamtą. Saulė virpuliuoja ant žolynų, medelių, 
samanų. Ji norėtų pakalbėti apie liūdesį, nerimą ir skaus-
mą, bet nėra kam išsakyti savo minčių. Visi džiaugiasi 
šia džiugia akimirka. Į saulę kelia savo galveles dar ne-
prinokusios žemuogės, čiobreliai linksta nuo žiedų. Vis-
kas aplink kinta, juda, čia tiek šešėlių, spinduliavimo, 
šviesos ir žaismo.

Ūmai atskrieja nedidelis debesėlis. Jis sustoja ties 
kalnu ir išsilieja lietumi. Jo lašai teka veidu, pečiais, tar-
si linkėdami ramybės ir gero. Vienatvė pasidaro nebaisi, 
nes aplink gyvas pasaulis. Aplink augančiuose medžiuo-
se nepaprastas gaudesys, ošimas. Ir ji lėtai basa eina per 
šlapią žolę, kvėpdama gyvąjį orą, priklausantį šią aki-
mirką tik jai.

Dieve mano, koks nuostabus tas gyvenimas!

S A L A
Ankstyvas vasaros rytas. Virpuliuoja saulės spinduliai 
ant miško medžių lapų, pušų spyglių ir krūmų. Skraido 
paukšteliai, kažkur genys kala savo dainą, girdėti žąsų 
gagenimas. Ji atvyko į tą mišką susitikti su praeitimi. 
Žengdama tarp pušų, išvysta žvilgantį ežerėlį. Jo centre 
tyvuliuoja nedidelė salelė, apaugusi krūmokšniais. Pa-
siėmusi valtį, nuplaukia į sausumą ir išlipa nedidelėje 
laukymėje, priaugusioje žemuogių.

Kiek paėjusi griūna į žydinčią pievelę. Ją apgaubia 
čiobrelių, nendrių, prie kranto augančių vandens lelijų 
kvapai. Ji žvelgia į begalinį skaidrų, spindintį dangų, 
nušviečiantį mažą žemės lopinėlį nežemiška šviesa. Ir 
toji nepaprasta žaižara sklinda ne tik salele, bet ir ežero 
paviršiumi iki begalybės.

Slaptingoji nepaprasta šviesuma nukelia į tolimas, 
negrįžtamai nubėgusias į praeitį, dienas. Ji regi brangų 
mamos veidą, netoliese žvejojantį tėvuką. Tas pradingęs 
pasaulis vis artėja ir artėja, rodos, jau yra čia pat, tik iš-
tiesk ranką ir juos paliesi, ženk tik vieną žingsnį...

Kitą dieną ji vėl atplaukė į tą ypatingąją salelę. Prie 
kranto lengvai siūbavo vystančios lelijos, pievelė buvo 
ištrypta, primėtyta šiukšlių. O tolumoje be perstojo rau-
dojo paukštelis, ilgesingai klykavo baltoji žuvėdra.



M A R T Y N A S  G A U B A S

Sex talant show, bronza, h – 30 cm

Mergaitė su katyte, bronza, h – 70 cm

Ant Nemuno kranto, 2008, drobė, akrilas, 30×90 cm



Giliau į mišką daugiau medžių, bronza, h – 15 cm

Zuikiai, bronza, h – 35 cm

Barbies world, 2010, drobė, aliejus, 50×70 cm



44N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  1  ( 6 0 2 )  

I. Žodžių linksniavimas: nuolankumas

Linksniuojam TIESĄ, TAIKĄ, SAULĘ –
žodžius balsu ir už dantų...
Ne sykį – klastą ir apgaulę,
ir kraują brolių išduotų...

Linksniuot namus – šviesu ir lengva,
tą kuplų uosį prie namų...
o piktas žodis – širdį trenka,
palieka tuščia, neramu...

Daug linksnių rūpestingai linksta
prie tavo kalbančios širdies,
jai lenkiasi... – Juk žodžiams linksma
vieni kitiems rankas ištiest!..

II. Asmeninis asmenavimas:  
tapsmo kelionė

Kiek asmenų – tiek asmenuočių, –
ar tu vienatvėj, ar minioj...
Daug išganingų treniruočių –
ne programėlėj išmanioj...

Esi asmuo – tai asmenuoki
gyvenime ir mintyse:
statyk, skaityk, rašyk, dainuoki,
aukokis Dievui maldose...

Nėra asmens be veiksmo, veikslo,
be veido, nukreipto Dievop!
Žaidimas – priešistorė žaislo:
esėk ir tapk savim galop!..

Kol gyvas, – atvangos nerasi, –
širdis liepsnos, galva galvos... –
tik asmenuodamas atrasi
vienybę savo Lietuvos!..

J u l i j a  N o v a

Gyvenimo gramatika: 
dorybės pamokos

III. Tiesioginė nuosaka: istorijos tvėrimas

Verta kliautis tiesiogine nuosaka:
pasitarti, pritarti, nutarti,
kasdienybės tikroviška nuotaika
pabalnot savo užmojų sartį...

Mes žodžiu savo esatį ištariam –
šios galaktikos lakųjį laiką, –
nejučia taip istoriją sutveriam:
žodžio rišalas metriką laiko

ant užgimusio kūdikio riešo... –
iš spindėjimo Dievo žvaigždelės
Jo palaimintos atžalos kelias... –
Šitaip slãpta pavirsta į vieša!..

IV. Sudurtinis laikas: VILTIES parašas

Šio pasaulio laikas – sudurtinis. –
Vieno laiko žemėje nėra!.. –
Andai išmušė būtasis pradėtinis,
šiandien sukasi baigtinio pavara...

Esamas iš būto dar vis tęsias, –
trokštu būsimojo iš širdies!.. –
Kai svajas, su meile pašvęstąsias,
Viešpats įgyvendinti pradės...

Apkabinkim dabartį belaikę! –
Iš kokių ji sudurta laikų? –
Nieko savo saujoj nesulaikę, –
gimstam iš sekundžių palaikų...

Mirštam, kad VILTIS pasirašytų
knygose palaiminto Dangaus,
kad vaikai kalbos atsiprašytų
žodžiais, kurie laikui nevergaus!..



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  1  ( 6 0 2 )  45

V. Galūnės imperatyvas:  
MEILĖS abėcėlė

Valužė kurt gyvenimo galūnę –
be graužaties, be atminties klaidų! –
Žavių rudens vilčių į ją dedu,
lyg į žąselę, lapkritį apkūnią...

Aiškiau suvokt save ir savo laiką,
tiksliau įvardint posūkius lemties! –
Džiovyklė šitiek nosinių atlaiko,
kai ašaras renku iš praeities!..

Paraidiškai neverta išskaičiuoti
ištikusių džiaugsmų ir liūdesių! –
Gyvenimo giesmės nešvebeldžiuoti! –
Lig pabaigos šį priesaką tęsiu...

Neištartas raides širdy sujungti,
įbalsintas – lai aidas atkartos!..
Kokios tautos bebūtum ar kartos, –
nuo MEILĖS abėcėlės neatjunkti!..

VI. Skyrybos paskirtis:  
troškimų įprasminimas

Įterptinius žodžius išmokau skirti
nuo pagrindinio sakinio kadais:
be abejo, tėvynėje numirti
ir atsigult į kapą po žiedais...

Na taip, gyventi õriai ir be ,,grieko“,
na žinoma, Aukščiausiąjį atmint! –
Atrodo, jog daugiau netrokštu nieko,
vien dieviškąją paslaptį įmint...

Juk – o Dangau! – esu tik Tau skirta! –
vadinas, nuo VILTIES neatskirtà...

A L G I M A N T A S  I R  M I N D A U G A S  ČE R N I A U S K A I . Iš ciklo Atminties klodai
Murališkių kaimo mažažemis Jonas Černiauskas, parceliuojant Žeimių dvarą, atsisakė imti žemę: man gana. Jonas visas kaimo laidotuves atgiedojo 
ir labai gražius pamokslus, atsisveikinimo kalbas sakydavo. Skaitė lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, o kalną su ąžuolais, stūksantį kaimo pakrašty, 
„svientyj gaj“ vadino. Jo anūkė Genoefa sakė, kad 1960 m. iš pradžios mokyklos bėgdavo į tą kalną pro du ąžuolus, lyg vartus. Žmonės į gojelį 
malkaut nėjo. Praėjus melioracijai (apie 1972 m.), visi medžiai ant Gojaus kalno buvo iškirsti, liko tik du ąžuolai, stovintys nuokalnėje, ir nė vieno 
gyventojo kaime, kuris prisimintų kalno vardą.



R I M V I D A S  J A N K A U S K A S -K A M P A S . Juoda saulė, 1993, drobė, aliejus, 100×172,5 cm





48N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  1  ( 6 0 2 )  

Smuiko virtuozas, smuikininkas genijus – būtent 
tokiais epitetais norisi pristatyti Vilhelmą Čepinskį 
(g. 1977) klausantis jo sielą išskambinančio smuiko. 

Asmeninę pajautą grindžia svarūs įvertinimai: 1991 m. 
Ispanijos karalienės už meno sklaidą Europoje skirtas 
Maria Pia Fanfani fondo medalis Kartu už taiką; 1998 m. 
įsimintiniausio Kauno menininko vardas; 2003 m. pelny-
tas ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius. Tačiau 
geriausiai argumentuoja įvairialypė muzikinė veikla, at-
liepianti ir įprasminanti Asmenybę.

Atsitiktina ar ne, tačiau gimimo data tarsi muzikos 
skambesys, nuaidintis, ataidintis – pasaulinei smuiko 
legendai Niccolò Paganini 2017-ieji taip pat buvo jubi-
liejiniai. Leidinyje Krantai (2018, Nr. 1) straipsnio apie 
Niccolò Paganini autorė kalbėjosi su muzikologu Vik-
toru Gerulaičiu. Kalbantis su šių laikų Lietuvos, Euro-
pos, pasaulio smuiko maestro, prabėgus 2017-iesiems, 
norima atskleisti muziko esatį – nuo pirmųjų garsų iki 
didžiųjų patyrimų leidžiantis į pačias sielos gelmes ir 
atsiduodant kūrybai visiškai. Tesusitinka dviejų Smuiko 
sielų patirtys, teatsiveria smuikininko gyvenimo tikrovė, 
jo būties tiesa.

Gimėte muzikų šeimoje (motina Kristina Krukauskaitė-Če-
pinskienė – operos solistė; tėvas Stanislovas Čepinskis – smui-
kininkas), tad norėčiau prašyti pasidalyti ankstyvosios vaikys-
tės prisiminimais. Ar juose skamba muzika? Kokia?

Taip, augau teatro muzikantų šeimoje, tad visa mano 
vaikystė ir prabėgo teatre, besiklausant, bestebint repeti-
cijas. O muzika skambėjo pati įvairiausia – nuo operečių 
iki operų, kurias aš labai mėgdavau. Ir šiandien opera 
man yra didingas dalykas.

Kokia mėgstamiausia?

Sakyčiau, gal viena artimiausių – Giacomo Puccini Ma-
dam Baterflai, apskritai G. Puccini muzika man yra labai 
artima. Jis įvedė verizmo, tikrojo gyvenimo temas. Giu-
seppe Verdi, kiti kompozitoriai nevengdavo mistikos, 
pasakų personažų, o Giacomo Puccini, Ruggero Leonca-
vallo, dar keletas kitų pasitelkė tikrąjį gyvenimą, kančias, 
išgyvenimus. Tuo ir persmelkta Madam Baterflai.

Jūsų – smuikininko – gyvenimo jau pati pradžia ryški, iškal-
binga, žadanti didžią karjerą, –  septynerių koncertas Kauno 
filharmonijoje; dešimties koncertas su Lietuvos nacionaliniu 

Muzika – kvėpavimas 
sielos šauksmu
Elvina Baužaitė kalbasi su smuikininku Vilhelmu Čepinskiu

T O M O  V Y ŠN I A U S K O  nuotrauka
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simfoniniu orkestru; vienuolikos Tarptautinio J. Kociano jau-
nųjų smuikininkų konkurso laureatas. Tai rodo talentą, tačiau 
ar tik jį? Veikiausiai ir nuolatinį darbą, mokymąsi, repetavimą, 
kaip byloja N. Paganini biografijos fragmentai: „Reikėjo dirbti 
be atvangos, daugelį valandų iš eilės mokytis teisingai laikyti 
vaikišką smuikelį ant kairiojo peties, pasmakrėje... ir kantriai 
iš naujo kartoti elementarius pratimus.“1 Pasidalykite savąja 
patirtimi.

Man tėtis atnešė smuikelį, tiksliau, tokį netikrą, kartoni-
nį buvo padaręs, kai man buvo gal kokie treji metai. Su 
juo žaisdavau. Atsimenu, kai pas mus ateidavo svečių, 
vaidindavau, kad groju, ir dainuodavau, ką būdavau gir-
dėjęs teatre, kokias operų ar operečių arijas. O kai suėjo 
ketveri, tėtis atnešė jau tikrą smuiką, mažiuką smuikelį, 
kurį ir šiandien tebeturiu, ir mes pradėjome darbą.

Mano amžinatilsį tėtis kaip pedagogas buvo ne-
prilygstamas. Mane mokė be gaidų – iš klausos, o kad 
gražiau skambėtų, pats imdavo į rankas smuiką ir man 
akompanuodavo. Vaikystėje jis skyrė labai didelį dėmesį 
techniniam bagažui, kaip sakant – etiudai, vėliau ir N. Pa-
ganini veikalai prasidėjo. Jis sugebėdavo kiekvienam 
etiudui sugalvoti pratimų, rasti įvairių būdų, kaip lavinti 
bėglumą. Vaikystėje bėglumo, motorikos išvystymas yra 
labai svarbu. Turėjome taisyklę: kol nepadirbam trijų va-
landų, tol niekur neiname, o kai jau padirbam, tada žiemą 
eidavome slidinėti, pavasarį žiūrėti, kaip sprogsta me-
džių pumpurai miškuose... Kartais žiūrėdavom, kokios 
balos po sniegu, jeigu didelės, tai mes jas sausindavome, 
su pagaliais tokius griovelius darydavome, kad vanduo 
išbėgtų ir žemė imtų kvėpuoti, greičiau žolytė pradėtų 
augti... Tokie gražūs prisiminimai iš vaikystės. 

Kaip teigiama N. Paganini biografijoje: „Tėvas negailestingai 
jį versdavo dirbti, ištisas valandas kartoti nuobodžiausius pra-
timus, tačiau kiekvieną dieną vaikas pats vis noriau imdavo 
smuiką į rankas.“2 Kiek muzikai tėvai paskatino jus rinktis mu-
ziko kelią, smuiko instrumentą? Ėmęs griežti, kiek asmeniškai 
norėjote, o kiek lėmė repeticijos, tėvų priežiūra?

Kažkokių labai didelių prieštaravimų nekilo. Matyt, kū-
dikystės, ankstyvos vaikystės įtaka. Augau apsuptas 
muzikos, tad man tai buvo tarsi natūralus kelias. Bet me-
luočiau, jeigu neprisipažinčiau, kad taip, kai pro langą 
matydavau kieme žaidžiančius vaikus, lipdančius sniego 
senį, norėdavau ir aš. Bet žinodavau, kad, kai atidirbsiu 
tas privalomas valandas, eisiu lygiai taip pat žaisti. Dide-
lio noro mesti smuiką tikrai niekada nėra buvę.

Nenorėjote išbandyti kito instrumento?

Taip, aš grojau fortepijonu. Buvau neblogai jį įvaldęs. 
Mano nuomone, dabartinių smuikininkų nemaža pro-
blema, kad jie, be smuiko, daugiau nevaldo jokio instru-
mento. Tai yra blogai. Man fortepijonas patiko. Mėgda-
vau improvizuoti, daug skambindavau. Mokyklos laikais 
grojau jau tikrai gerai, rimtus kūrinius – ir Frédérico 
Chopino, ir Wolfgango Amadeaus Mozarto, ir Ludwi-
go van  Beethoveno. Ir šiandien labai myliu fortepijoną.
Viršūne muzikos, kaip specialybės, laikiau ir laikau di-

rigavimą. Tą tikrąjį dirigavimą, kai rankomis, žvilgsniu 
turi įtikinti penkiasdešimties, šimto ar daugiau žmonių 
orkestrą savo vidine nuojauta, tuo, kaip nori, kad skam-
bėtų frazė, koks garsas sklistų, koks ir kurioje vietoje 
būtų akcentas, ir kad visa tai pajustų publika. Diriga-
vimas mane žavėjo nuo pat vaikystės. Labai atsakingai 
visada žiūrėjau į šią specialybę ir dėl to niekados neuž-
siėmiau. Stebėdavau, kaip tėtis diriguoja, bet nedrįsau 
kreiptis, nors jis mane ir kviesdavo pasimokyti diriguoti. 
Nedrįsau. Galvojau, kad aš dar turiu labai labai daug ko 
išmokti. Dabar po trupučiuką pradedu daugiau gilintis į 
dirigavimą. Kaip tik po kelių savaičių (pokalbis įrašytas 
2018 m. sausio 2 d. – E. B.) važiuosiu į Rusiją, kur turėsiu 
diriguoti L. van Beethoveno simfonijas ir kitus veikalus. 

Talentas – reiškinys, kurio neigti paprasčiausiai neverta, nes 
neįmanoma. Kaip Jūs nusakytumėte, kas yra talentas?

Sunku pasakyti. Iš tikrųjų aš nežinau, kas tai. Gal kokia 
vidinė nuojauta, iš aukščiau duotas vidinis gebėjimas, 
esantis giliai ir ištraukiamas pedagogų, mano atveju – 
tėčio nuopelnas. Žinote, išmokyti groti smuiku ar kitu 
instrumentu – galima. Galima gal ir beždžionę, juk ir 
mešką slidinėti ant pačiūžų galima išmokyti. Bet kaip tą 
mešką išmokyti girdėti ir jausti muziką, kuri skamba jai 
slidinėjant ir dar kažką daryti pagal ją?..

Aš manau, kad galbūt kiekvienas žmogus turi kokių 
užslėptų dalykų, kuriuos atsinešė gimdamas, bet kurių 
nepamatė aplinkiniai, pedagogai, nepajautė jis pats. Aiš-
ku, ir vien tiktai dirbdamas, gali labai daug pasiekti, ta-
čiau tam tikrų subtilybių – neįmanoma. Vis dėlto kažkas 
turėtų būti duota. Ypač muzikoje. Muzika – labai jautrus 
dalykas, tai – žmogaus sielos kalbėjimas, jos išraiška. 
Muzika – sielos šauksmas, perduodamas klausytojams. 
Jeigu klausytojas tai pajunta, vadinasi, teisinga linkme 
eini; jeigu nepajunta – galbūt vertėtų pagalvoti...

Bet kokiu atveju talentą reikia (iš)ugdyti. Jūs mokėtės Kauno 
Juozo Naujalio meno mokykloje (dabar – Kauno Juozo Naujalio 
muzikos gimnazija), studijavote Juilliardo muzikos akademi-
joje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tėvo klasėje. Kur, 
kaip, Jūsų manymu, tinkamiausia ir tikslingiausia mokytis 
ir mokyti griežimo, apskritai instrumentinės muzikos meno?

Kaip ir minėjau, išmokyti galima, bet patikslinsiu – ne iš-
mokyti, o išmokti galima. Jeigu mokai ir tas kitas žmogus 
sugeba priimti, išgirsti, ką jam sako pedagogas, išmokti, 
be abejo, galima. Taip žmonės mokosi. Tačiau muzikos, 
konkrečiai smuiko meno besimokantis žmogus turi mo-
kėti priimti ir žinoti, ką jis priima ir ko jis nori. Matema-
tikoje galima pasakyti, kad, jeigu prie dviejų pridėsi du, 
bus keturi, ir žmogus žinos. Mokantis griežti yra truputį 
kitaip, subtilesnės materijos, momentai. Todėl vis dėlto 
akcentuočiau, kad ne išmokyti, o išmokti. Tai priklauso 
nuo mokinio, studento, kiek ir kaip jis sugeba priimti, 
suprasti, įsisavinti tai, kas jam sakoma.

Ką įvardytumėte savo Muziku Autoritetu, Mokytoju iš di-
džiosios raidės – įkvėpusiu, palaikiusiu, suteikusiu žinių, pa-
dėjusiu įvaldyti techniką, taip pat atrasti muzikavimo laisvę?
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Kaip ir minėjau, be jokios abejonės, tai buvo mano tėvas. 
Tėvas – ir Mokytojas, ir Autoritetas iš didžiosios raidės. 
Jis mane įstatė į vėžes. Be abejo, aš labai myliu, mėgau 
ir tebemėgstu klausytis ir analizuoti senuosius meistrus, 
smuikininkus, ir ne tik juos. Labai plačiai domėjausi mu-
zika. Kalbant apie smuikininkus, vienas didžiausių, toks 
mano muzikos dievas – Jasha Heifetzas, kuris, beje, Vil-
niuje gimęs, 1916–1917 metais emigravo į JAV. 

Kalbant apie muzikavimo laisvę, mano galva, smui-
kininkas turėtų lygiuotis į gerus, pačius geriausius daini-
ninkus, nes smuikas, mano manymu, yra instrumentas, 
artimiausias žmogaus balsui. O kas gali būti natūraliau 
už žmogaus balsą? Aš tokio dalyko nežinau. Todėl mes, 
smuikininkai, turime atidžiai stebėti dainininkus, kaip 
jie jungia frazes, kaip jie gaidas jungia, kaip jie kvėpuoja, 
ir tada stengtis perteikti tai smuiku. Muzikavimo laisvė 
yra vienas svarbiausių dalykų. To net sunku išmokyti... 
Kopijuoti galbūt išmokyti galima, tačiau individualaus 
priėjimo prie kiekvieno kūrinio, garso, frazavimo, prie 
dinamikos... Tam reikia justi kažką daugiau, ne vien pa-
groti greitai ar lėtai ir teisingai. Ne... Muzikavimo laisvė 
yra kvėpavimas. O kvėpavimas juk priklauso ir nuo tavo 
nuotaikos, ir nuo situacijos, nuo labai daugelio veiksnių. 
Kvėpavimas ir tai, kaip tu sugebi kvėpuodamas dėstyti 
savo mintis, kas tau svarbiau, ką nori regėti pirmoje vieto-
je. Ir kaip tu nori, kad žmogus visa tai suprastų ir priimtų. 

Tęsiant mintį apie muziką kaip raiškos ir išraiškos laisvę, 
klausčiau, kiek jaučiatės laisvas kaip smuikininkas? 

Kaip smuikininkas aš, be abejo, jaučiuosi pakankamai 
laisvas, nes iš tikrųjų stengiuosi groti taip, kaip jaučiu, 
taip, kaip aš išgyvenu tą muziką, kaip aš ją girdžiu. Su-
prantama, kad šiuose dalykuose didelio pataikavimo 
būti negali. Kiekvienas žmogus groja pagal savo vidinį 
„užtaisą“, savo širdies plakimą. Todėl kiekvienas turėtų 
būti individualus. Dabar muzikos menas, smuiko menas 
praranda savitumą, originalumą; stengiamasi ant vieno 
kurpalio užmauti visus. Tai – mokyklų, akademijų, peda-
gogų problema. Tai – nerimtas požiūris. Juk kiekvienas 
žmogus yra atskiras individas ir prie kiekvieno reikia 
kitaip prieiti. Juk kiekvienas muziką ir smuiko garsą, ir 
tembrą gali jausti visiškai skirtingai.

Kiek jaučiatės išsipildęs kaip asmenybė, muzikos žmogus?

Matote, aš esu toks labai – gal tai mano bėda? – perfek-
cionistas. Siekiu visa išsiaiškinti, suprasti iki galo. Vienas 
pagrindinių dalykų, kaip norėjo kompozitorius, kad tas 
kūrinys būtų atliktas. Viena iš muzikanto pareigų visgi 
turėtų būti tam tikras priartėjimas, pabandymas priartėti 
prie kompozitoriaus pirmapradžio, to pirminio sumany-
mo, kodėl jis parašė tą kūrinį, kodėl būtent taip, kodėl 
tame kūrinyje jis parašė būtent tokias pastabas, o ne ki-
tokias, tokius tempus, o ne kitokius, tokią dinamiką, o 
ne kitokią... Kaip jis gyveno savo metu, kokia buvo as-
menybė, kokia buitis jį supo, kokio charakterio jis buvo, 
kuo jis domėjosi gyvenime... Visi šie dalykai yra labai 
svarbūs, norint truputį, nors kažkiek pabandyti priartėti 
prie kompozitoriaus, parašiusio kūrinį, dabar tavo atlik-

simą. O mes juk grojame daug kūrinių, kurių autoriai jau 
seniausiai mirę, ir nieko tu jų nebepaklausi. 

Tačiau lygiai taip pat svarbu atlikėjo, interpretuoto-
jo asmenybė, nes geras interpretuotojas ir prastą muzi-
ką gali padaryti gerą, o silpnas interpretuotojas ir pačią 
geriausią muziką gali padaryti prastą, kurios niekas ne-
benorės klausytis. Todėl mūsų, atlikėjų, yra labai svarbi 
misija. Ypač galvojant apie šiuolaikinę muziką. Kompo-
zitorius parašo kūrinį, atlieki jo premjerą ir nuo tavęs 
labai priklauso, ar tas kūrinys liks istorijoje, ar bus už-
mirštas. Nuo to, kaip tu jį supranti ir kaip atlieki, kaip 
pasiseka įgyvendinti kompozitoriaus idėjas. Mano su-
pratimu, atlikėjas yra tarp kompozitoriaus ir publikos, 
jis – tarpininkas.

 
Papasakokite apie Jums artimiausią muziką, – kūriniai, kom-
pozitoriaus parašytų veikalų visuma, – kas, kodėl?

Man būtų sunku pasakyti, kokie kūriniai ir kurie kom-
pozitoriai. Turbūt galima sakyti, kad aš niekada neturė-
jau vieno, dviejų ar trijų mėgstamiausių kompozitorių. 
Šiandien man gali patikti viena, rytoj – jau kita; ir norė-
tųsi groti jau kitus kūrinius. Tai priklauso nuo nuotaikos, 
nuo gyvenimo, kokioje situacijoje esi. Aš visada gyveni-
me turėjau laimę groti norimus kūrinius. Dažnai, ypač 
dabartiniame muzikos versle, yra taip, kad tau susako, 
ką turi groti. O aš turėjau laisvę rinktis pats. Todėl, kai 
dirbi prie kokio kūrinio, tuo metu jis tau gal ir atrodo 
toks mielas ir artimas; bet praeina kiek laiko, pradedi 
kitus kūrinius, kitus kompozitorius groti ir lygiai tas pat. 
Nėra vieno. Tik man vis kyla neaiškumų, kaip groti... 
Kuo toliau gyvenu, kuo labiau gilinuosi į muziką, tuo 
labiau suprantu, kad aš vis mažiau ir mažiau suprantu 
(nusijuokia atsidusdamas)... 

O kuri jums artimesnė: šiuolaikinė muzika ar klasika?

Man vis dėlto priimtinesnė senesnė muzika. Yra, be abe-
jo, gerų, labai gerų – fantastiškų ir šiuolaikinių veikalų, 
lietuvių ir nelietuvių kompozitorių. Pranašumas atlie-
kant šiuolaikinę muziką yra tas, jog visada gali susisiekti 
su kompozitoriumi ir paklausti, ką jis turėjo omenyje. Bet 
šiaip aš manau, kad smuikas pirmiausia yra instrumen-
tas, skirtas groti melodiją, kantileną. Tai, ką dainininkas 
atlieka su balsu, atlikti smuiku, o paskui visa kita. Po 
to visokie triukai, N. Paganini laikais atsiradę visokie 
efektai. Smuikininkas privalo būti juos įvaldęs. Tačiau 
pirminė smuiko misija yra kantilena, dainavimas. Ir toje 
senesnėje muzikoje, anų laikų kompozitorių, kurių seniai 
nebėra gyvų, kūriniuose labai atsiskleidžia kantileninė 
smuiko pusė. Man tai labai patinka. Kartais šiuolaikiniai 
kompozitoriai per daug matematikos naudoja. Visokių 
kitokių dalykų, kuriuos sugalvoja jų protas, bet kartais 
ne širdis. O muzika, kuriama protu, vis dėlto mažai iš-
liekamosios vertės turi. Pirmiausia turi būti kuriama šir-
dimi, paskui visa kita.

Kalbuosi Su Jumis ir vis galvoju apie Niccolò Paganini. 
1996 m. esate įrašęs kompaktinę plokštelę „Paganini“, kurioje 
skamba koncertas smuikui ir orkestrui Nr. 2 h-moll. Nuosta-
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biai atliekate N. Paganini „La Campanella“3. Visuomenėje, 
galima sakyti, geriausiai žinomi 24 N. Paganini „Kaprisai“. 
Pasidalykite savo pajautimu ir vertinimu N. Paganini kūry-
bos. Kurie veikalai jums įdomiausi, artimiausi? Kodėl?

Taip, N. Paganini, be jokios abejonės, buvo viena svar-
biausių XIX amžiaus figūrų galvojant apie smuiko meną 
ir turbūt toks išliks. Mes, aišku, nežinome, kaip jis grojo, 
neturime išlikusių įrašų, deja, bet tai, ką jis rašė... Be jo-
kios abejonės, jis buvo aukščiausios klasės virtuozas. Man 
labai patinka Paganini, be visų jo techninių triukų, kad 
jis parašė būtent daug kantileninių kūrinių smuikui. Ką 
reiškia kantileninių? Jis parašė šešis koncertus smuikui su 
orkestru, jų antrosios lėtosios dalys yra absoliučiai bel can-
to stiliaus, bel canto dainavimo arijos. Iš tiesų galėtų daini-
ninkai tą antrą dalį imti ir dainuoti. Tai netgi kaip maldos, 
tad giedoti kaip giesmes. Todėl, sakyčiau, kad nepelnytai 
N. Paganini šiek tiek kaip kompozitorius yra nuvertina-
mas – kad buvo paviršutiniškas, rašė tik virtuozinę muzi-
ką... Ne, kas groja, kas žino tuos kantileninius jo veikalus, 
tas antrąsias lėtąsias dalis... Ne veltui, rodos, Gioachino 
Rossini yra pasakęs: „Jeigu N. Paganini būtų rašęs operas, 
mes visi būtume sėdėję be darbo.“ Tai G. Rossini žodžiai. 
Vien jie parodo, kaip didysis Gioachino Rossini, didysis 
operos kompozitorius, vertino Niccolò Paganini kūrybą. 

Be abejo, jo Kaprisai turi didžiausią reikšmę ir meni-
ne, ir technine prasme. Jų tuo metu niekas nebuvo įgalus 
sugroti. N. Paganini savo manuskripte parašė: „Skiriu 
šiuos kaprisus ateities kartoms“, – puikiai suprasdamas, 
kad smuiko atlikimo menas tobulės, ir skyrė juos ateities 
smuikininkams. 

N. Paganini laikomas solinių koncertų pradininku4; šis mu-
zikas pelnė pripažinimą, sulaukė dėmesio ir įvertinimo gyve-
namuoju laiku, įdomu, kaip yra šiandien? Lietuvoje? Kaip 
jaučiatės Jūs – smuikininkas? Talentas ir muziko atsidavimas 
turi vertės šiuolaikiniame pasaulyje? 

Jis gal nelaikomas solinių koncertų pradininku. Tokių 
pradininkų buvo ir iki jo. Tačiau, be abejo, N. Paganini 
koncerto formą labai išplėtojo. 

Tai apskritai yra jautri tema, netgi pasauliniame 
kontekste, šiuolaikinėje visuomenėje po truputėlį, – ne-
paisant techninių, technologinių atradimų, kuriuos aš 
labai gerbiu. Tai, ką dabar gali mokslas, yra fantastika. Ir 
kiek mes sužinome naujų dalykų... Tačiau ryškėja bendra 
dvasinės regresijos tendencija, toks grįžimas į pradžią, į 
mūsų protėvius, kurie neišlipo iš medžio. Tai mane labai 
liūdina. Šiuolaikiniame pasaulyje vis mažiau vietos ran-
dasi žodžiams „kultūra“, „menas“, „dailė“, „poezija“... 
Vis mažiau ir mažiau... 

Dabar viskas sutelkta į momentinį efektą. Žmogus 
atpratinamas mąstyti – užtenka paspausti kompiuterio 
mygtuką – ir atsiras šypsenėlė... Užtenka įsijungti tele-
vizorių, ten vien visokie kvaili, pigūs šou, kur visi rėkia, 
dainuoja, atseit dainuoja, per kiekvieną kanalą; užtenka 
įsijungti radiją, kur vien tiktai bum bum bum... Čia yra 
jautrus dalykas... Aš manau, kad, jeigu kultūra... Aišku, 
ji negali numirti visiškai, ji negali numirti, kol žmogus 
vaikščios šioje žemėje... Vis vien atsiras žmonių, kuriems 

reikia kultūros, kuriems reikia knygos, reikia filosofinių 
minčių, ne vien tiktai pigių straipsnelių ar pigių knyge-
lių apie nieką. Tačiau žmogus yra atpratinamas mąstyti, 
gilintis į savo jausmus. Garantuoju, taip yra. 

Dėl ko taip daroma, galbūt sąmoningai, nes kuo 
daugiau giliai mąstančių žmonių visuomenėje, pasauly-
je, tuo sunkiau juos valdyti. O kuo daugiau tokių face-
bookinių zombiukų, kurie tortus, sumuštinius fotografuo-
ja, džiaugiasi, kad sumuštinis didesnis už draugo ir pan., 
tuo paprasčiau. Tai labai liūdna. Iš pradžių gal buvo juo-
kinga, bet labai greitai suvokiau, kad yra liūdna. Tai – 
tragikomedija. Mes einame labai greitu tempu. Darome 
didžiulius šuolius technologijose, moksle, o tai yra nuos-
tabu, absoliučiai fenomenalu; žinome, kas vyksta visatos 
pakraščiuose; žinome, kas įvyko prieš penkis milijardus 
metų; žinome, kas vyksta mikropasaulyje... Tačiau mes 
pradedame nebežinoti, kas vyksta mūsų sielose... Tai yra 
didžiausia problema... Dėl jos viskas ir vyksta nebelabai 
gražiai šiame mūsų pasaulyje...

O kokia yra šiandien koncertų auditorija Lietuvoje? Kaip ir ko 
klausosi? Ar supranta, geba vertinti ir įvertina? 

Be abejo, mes Lietuvoje turime labai gražių, kultūringų 
žmonių, dar vis turime, pabrėžiu, dar vis turime, kurie 
vaikšto į koncertus, kurie supranta ir kurie sugeba įver-
tinti. Bet per mažai jaunų žmonių, einančių į kultūrinius 
renginius, ir tai ne vien Lietuvoje. Lietuvoje, sakyčiau, 
dar nėra taip blogai. Pasauliniu mastu yra liūdniau. Jie 
mieliau rinksis kokį naktinį klubą ar kokį bum bum bum 
didelėje arenoje, kai atvažiuoja su lazeriais „pašaudyti“ 
ir su elektrine gitara „pasidaužyt“; bet jie nelabai supras, 
ką daro, pavyzdžiui, Vienos filharmonijos ar Berlyno fil-
harmonijos orkestrai. Ir tai yra labai liūdna.

Jeigu vyresnė karta vertina muziką, meną, kodėl ji nesugeba 
perduoti, neperduoda to jaunajai?

Nežinau, nežinau... Jeigu žinočiau, gal turėčiau kokį re-
ceptą. Nežinau, kodėl nemoka perduoti. Gal ir moka, 
mokėtų perduoti, bet jaunoji karta per daug „zombėja“, 
visapusiškai, dvasiškai „zombėja“ ir nebelabai sugeba 
priimti daug dalykų iš vyresnės kartos. Mano protu toks 
vienintelis paaiškinimas galėtų būti.

Pasidalykite savąja grįžtamojo ryšio tarp muziko ir klausytojo 
patirtimi – kaip dažnai, kokybiškai vertingai, prasmingai tai 
įvyksta?

Be abejo, vienas svarbiausių dalykų atlikėjui, muzikantui 
yra publika. Tai, kaip ji reaguoja, yra lyg barometras – 
ar tu prasmingai darai ką nors, ar neprasmingai. Galiu 
pasidžiaugti, kad neatsimenu koncerto, kuriame būčiau 
priimtas šaltai. Taip, kiekvienoje šalyje publika šiek tiek 
skiriasi. Pietų šalyse, kokioje Turkijoje ar Ispanijoje, ten 
galbūt publika iškart audringiau reaguoja, bet greičiau 
ir nustoja ploti; kitose šalyse, Rusijoje, toje pačioje Lietu-
voje galbūt šiek tiek ne taip audringai iš karto sutinka, 
bet paskui „įsivažiuoja“. Iš principo, ačiū Dievui, aš su 
publika blogų patirčių kol kas nesu turėjęs. 
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N. Paganini neapsiribojo smuiku, altu, gitara, bet netgi vado-
vavo kunigaikštienės Marijos Luizos Parnos rūmų orkestrui. 
Kaip teigiama N. Paganini biografijoje, jis nusakė, koks turi 
būti šiuolaikinio orkestro dirigentas5. Jūs 2004 metais subū-
rėte kamerinį trylikos styginių instrumentų orkestrą, kurio 
nariai – muzikai iš visos Lietuvos. 2005 metais orkestrui su-
teiktas „Camerata Klaipėda“ vardas. Prisiminkite reikmę imtis 
šios, dar vienos muzikinės (savi)raiškos formos? 

Kai groji kaip solistas, tu esi vienas. Taigi ilgus me-
tus aš būdavau, keliaudavau vienas. Atėjo laikas, kai 
pajutau, kad noriu kažko daugiau, ne tik atvažiuoti ir 
būti prie orkestro, parepetuoti ir pagroti, o noriu nuo 
nulio tame procese dalyvauti. Neretai būna, atvažiuoji, 
o dirigentas orkestro nėra paruošęs. Tai dažni ir labai 
apgailėtini atvejai. Taip parodoma visų pirma nepagarba 
solistui, visų antra – nepagarba kompozitoriui ir, supran-
tama, – nepagarba sau kaip dirigentui. 

Įprastai programą sudaro kokia uvertiūra, tada 
smuiko koncertas ir galiausiai simfonija. Paprastai diri-
gentai koncentruojasi labiau ne į akompanavimo darbą, 
o būtent į simfoniją, tad dažniausiai jie visas jėgas ir laiką 
skiria šiems soliniams orkestriniams veikalams paruoš-
ti, o jau kas lieka... Trupinėliai... Na maždaug atvažiuos 
solistas, mes vietoje ir pasižiūrėsime. Šitai mane siutina! 
Aš tikrai esu perfekcionistas. Per vieną ar daugiausiai 
dvi repeticijas negali padaryti, kaip norėtum, kad būtų, 
nėra tikro ryšio su dirigentu, tikro ryšio su orkestru. Taigi 
atvažiuoji pasiruošęs šimtu dvidešimt procentų, kiekvie-
nas save gerbiantis solistas, atvažiuoja taip pasiruošęs, 
kad būtų kokybė; bet kai orkestras nėra pasiruošęs šimtu 
dvidešimt procentų, galbūt nėra pasiruošęs net šešiasde-
šimčia, tada ir nutinka labai nemalonūs dalykai. Vienas 
iš jų mane ir paskatino suburti kamerinį styginį ansam-
blį, orkestriuką. Aišku, su juo negalėdavau groti didelių 
simfoninių koncertų, nes mano orkestras nebuvo simfo-
ninis, o kamerinis styginių orkestras, bet kada tu dirbi 
nuo pat pradžių, nuo A iki pat Z, tam tikrą laiką kartą per 
savaitę ar daugiau, tada pasieki labai fantastiškų rezulta-
tų. Nelauktų naujų dalykų – tai viena priežastis. Kita – 
smuiko repertuaras smuikui su orkestru nėra platus. Aš 
labai daug aranžavau, rašiau transkripcijas ir dabar vis 
parašau, kitaip tariant, norėjau praplėsti smuiko su sty-
ginių orkestru repertuarą, būtent su styginių orkestru. 
Nuo įvairiausių pjesių iki sonatų, sonatų dviem smui-
kams, pavyzdžiui, didžiulė Bohuslavo Martinů sonata 
dviem smuikams, kurią esu padaręs su orkestro akom-
panimentu. Trečia labai svarbi priežastis – savo laiku aš 
gavau pasiūlymų pasilikti užsienyje – Amerikoje, Kana-
doje, Austrijoje... Turėjau tokių pasiūlymų, bet aš buvau 
didelis Lietuvos patriotas.

 
Tikriausiai ir esate?

Na, turbūt ir esu. Nors man daug kas nepatinka, kas da-
bar vyksta mūsų Tėvynėje. Jeigu aš nebūčiau patriotas, 
manęs jau čia seniai nebūtų. Bet tada, kai grįžau po stu-
dijų Niujorke, galvojau, kad reikia Lietuvai kažką duoti, 
kad reikia kurti čia, kad reikia tuos jaunus talentingus 
grojančius žmones suburti ir maloniai su jais muzikuo-

ti. Kitaip sakant, norėjau bendrumo. Tačiau kuo ilgiau 
gyvenu, tuo labiau suprantu, kad šito mūsų dabartinei 
Lietuvai mažiausiai reikia, to kultūrinio aspekto. Ir net 
šiandien perskaičiau internete, kad valdžios prioritetas 
nėra kultūra. Ne kultūra, o socialinė atskirtis ir visa kita. 
Taip, ačiū Dievui, labai gerai, kad rūpi socialinė atskir-
tis, bet mes turime suprasti, kad be kultūros ta socialinė 
atskirtis didės. Kad ji didės, ir didės tokiais tempais, jog 
mes nebepasivysime ir žlugsime. Be kultūros nė viena 
šalis nesugebėjo išsilaikyti. Deja, mūsų valdžios vyrai ir 
moterys – ir visų valdžių, kurios būdavo – to nesupranta. 
Kas tai yra Kultūros ministerija Lietuvoje? Tai yra ma-
žiausiai pageidaujama institucija, kai prasideda „sostų“ 
ir postų dalybos po rinkimų, kai visi gviešiasi kuo di-
desnį kąsnį pasiimti. Dalijasi: aš – finansų, aš – užsienio 
reikalų, aš tokią ministeriją, aš kitokią... O jau kultūros – 
kas lieka, kas niekur netinkamas... Kadangi tai yra finan-
siškai skurdžiausia ministerija! Tai yra didžiulė tragedi-
ja tautos, kad mes per visus tuos nepriklausomybės du 
dešimtmečius nesugebėjome sukurti kultūrinės terpės 
mažoje valstybėje. Dabar mes rėkiame visa gerkle, kad 
čia socialinė atskirtis! Kad iš čia emigruoja žmonės! O ką 
mes padarėme? Ką padarėme be to, kad sugebėjome vogt 
didžiausiais tempais?! Bet tai jau kita tema, kuria aš net 
nenoriu kalbėti, nes darausi piktas.

Iš dabarties perspektyvos, vertindamas šiandien, ką „Camerata 
Klaipėda“ patirtis davė jums kaip muzikui?

Oi, man daug davė! Absoliučiai praplėtė mano akiratį, 
praplėtė darbo su orkestru patirtį. Galų gale stygos – 
styginiai instrumentai – yra bet kokio orkestro pagrin-
das, ar tai būtų simfoninis didelis, ar simfoninis mažas, 
ar simfonieta, ar dar koks – styginiai instrumentai yra 
pagrindas. Yra dirigentų, kurie tai supranta ir kurie pui-
kiausiai moka dirbti su styginiais, bet jeigu dirigentas 
pats nėra stygininkas, jam sudėtinga žinoti kiekvieną 
styginio instrumento subtilybę. Ir dažniausiai dirigentai į 
styginius per mažai kreipia dėmesio. Pučiamieji yra kitas 
dalykas. Ten visi sėdi dažniausiai po du, visi solistai, visi 
gerai grojantys. O stygų yra daug. Aplikatūros, štrichai, 
skambesys, kaip pasiekti jo vienokio ar kitokio, kokio-
mis priemonėmis pasiekti to skambesio, kodėl čia groti 
šitaip, o ne kitaip? Į šiuos dalykus dirigentai turi kreipti 
ypatingą dėmesį. Visa tai dirbant su savo Camerata man 
teikė begalinį malonumą. Buvo svarbu žinoti, ko aš no-
riu, kodėl aš noriu ir kaip aš noriu pasiekti vienokio ar 
kitokio skambesio, rezultato. Todėl, kai dabar pakviestas 
nuvykstu dirbti su kitais orkestrais, po pirmų repeticijų 
išgirstu sakant, „žinote, tiek daug dalykų girdėjome pir-
mą kartą“, „niekas mums šito nesako“ ir kad „iš tikrųjų, 
įgyvendinus dalį jūsų idėjų, orkestras pradeda skambėti 
kitaip“. Dar nebuvo orkestro, kur nebūčiau to girdėjęs. 
Labai džiaugiuosi, kad sugebu perteikti savo patirtį ir 
žinias kitiems.

„Camerata Klaipėda“ šiandien?.. 

Šiandien Camerata Klaipėda negyvena, jos tokios nebėra 
jau kuris laikas. Kai prasidėjo finansinė krizė, mes ne-
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begalėjome tęsti veiklos. Tiesa, retkarčiais susirenkame, 
pagrojame kokį koncertą kartą per metus. Jau nebe Ca-
merata Klaipėda vardu, Camerata Klaipėda – tai jau praeitis, 
mūsų kontraktas su miestu seniausiai pasibaigęs. Tačiau 
labiausiai aš džiaugiuosi šiais dalykais: pirma, kad su 
visais kolegomis, su kuriais grojau, su kuriais muzika-
vome, tebėra absoliučiai šilti santykiai, tokie gryni, ben-
dražmogiški. Tai yra labai labai daug. Antra, aš labai 
džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad man nė vienam ne gėda 
į akis pažiūrėti ir kad man ne gėda nė dėl vieno projekto 
ar koncerto, kurį mes atlikome ar kurio įrašas liko radi-
jo, televizijos fonduose. Nė dėl vieno! Tai yra nuostabu. 
Ir, trečia, matau, kad pagal tą mano mažo trylikos atli-
kėjų orkestro modelį dabar buriasi panašūs kolektyvai. 
Žmonės pamatė, kad galima ir kad malonu, kad yra 
gera muzikuoti kartu. Tam tikra prasme randasi kopijos 
to, ką aš dariau prieš keliolika metų. Malonu, kad kam 
nors mano patirtis naudinga. Mes daug dalykų darė-
me pirmieji. Apskritai iki Cameratos panašaus kolektyvo 
Lietuvoje nebuvo. Grojome be dirigento, vadovavomės 
kitais principais – techniniais ir stilistiniais, ir baroko, ir 
klasicizmo muziką. Dirbome labai aukštu lygiu ir užtat 
nemažai dalykų šiandieniniame muzikiniame gyvenime 
aš matau jaunesnių kolegų veikloje, jie irgi buria kame-
rinius orkestrus, irgi stengiasi muzikuoti, dirbti – malo-
niai – ir nešti muzikos žinią klausytojams. Dėl šitų daly-
kų aš labai džiaugiuosi. 

Ar „Camerata Klaipėda“ kada nors atgims?

Nemanau, nemanau... Pirmiausia aš turėjau atiduoti be 
galo daug energijos, kad sutvarkyčiau visus biurokrati-
nius dalykus. Tai – juodas juodas darbas. Išeiti į sceną 
yra viena, o dar iki scenos... Nemanau, kad būtų įma-
noma. Nemanau, ir kad reikėtų. Dabar yra susikūręs 
ne vienas kolektyvas, kuris tikrai daro, stengiasi daryti 
panašius dalykus, kažką plėtoja į kitas sferas, ir tai yra 
labai džiugu. Mes jau atlikome savo, ir atlikome garbin-
gai, tegul išlieka šviesus prisiminimas. Šviesus, kaip tai 
buvo praeity.

N. Paganini „teigė, jog būtina „nenuilstamai ir kaskart vis 
geriau propaguoti“ muzikos meną, o kad juo imtų domėtis kuo 
platesni ir įvairesni visuomenės sluoksniai, siūlė įsteigti „Kon-
certų draugiją“.“6 „Camerata Klaipėda“ įkūrimas, straipsnio 
pradžioje minėtas jūsų pelnytas įsimintiniausio Kauno meni-
ninko vardas ir Ispanijos karalienės įteiktas medalis už meno 
sklaidą Europoje liudija atidą ir atsakingumą už muzikos meno 
vertes, jų sklismą kaip bendrąją kultūros šviesą. Kiek jaučiatės 
atsakingas už tai ir galintis, turintis veikti, kad menas pasiektų 
adresatą, sklistų ir augintų meniškai angažuotas asmenybes – 
inteligentų ir intelektualų bendruomenę?

Kiekvieno menininko misija yra skleisti tą kultūros švie-
są žmonėms, bet, kaip aš jau minėjau, tam reikalingas 
ir palaikymas. Visais laikais menas nelabai būtų galėjęs 
egzistuoti be palaikymo: kunigaikščių, karalių anais lai-
kais, šiais – be verslo, valstybės. Deja, valstybė į kultūrą 
žiūri taip labai iš tolo, gal net nelabai suvokia, kas tai yra 
„kultūra“ bendrąja prasme, dėl ko ji reikalinga žmogui. 

Labai nelengva vienam tą traukinį judinti iš vietos. Aiš-
ku, mes, menininkai, čia Lietuvoje tikrai stengiamės, kad 
menas sklistų. Bet mes, – negaliu kalbėti už visus, tačiau 
daug kas galėtų prisidėti, – menininkai, jaučiamės palikti 
šone, savieigai.

Kapitalizmas yra gerai, bet gerai – verslui, tiems, 
kurie apsukresni, kurie greitai pelningas idėjas generuo-
ja. Jie išeina į rinką. Dabar labai mėgstama viską vadin-
ti žodžiais: „produktas“ ir „vartotojas“. Na, atsiprašau, 
nuo kada kultūra gali būti vadinama produktu?! Tai yra 
visiška nesąmonė! Menas nėra produktas. Kultūra nėra 
produktas. O verslininkas visada pirmiausia žiūrės, ar 
jam apsimoka remti kokį nors renginį, ar jam tai atneš 
grąžos, ar neatneš. Jam nelabai įdomu, kad galbūt tai turi 
išliekamosios vertės, kad galbūt ta grąža po metų ar po 
dešimties, o gal po šimto grįš... Šiuolaikiniam verslinin-
kui, Lietuvos ir turbūt ne tik Lietuvos, bet kalbu daugiau 
apie mūsų šalį, yra svarbu čia ir dabar – ar tai bus pel-
ningas dalykas, ar nepelningas. Todėl Lietuvoje menas 
nėra dosniai remiamas verslo. Šiek tiek, iš tų likučių, nuo 
viso kito liekančių, remiamas valstybės. Bet vėlgi – visų 
kultūros renginių biudžetai apkarpomi. Pinigų, aišku, 
niekam neužtenka. Visur po trupučiuką tuos trupinėlius 
bandoma barstyt, barstyt, tad kažką palesa kaip žvirbliai. 
Viskas sukasi tokiame uždarame rate. Todėl asmeniškai 
aš nematau, kad Lietuvos valstybės kultūrinė politika 
turėtų ateitį. Tai yra viena priežasčių mano oficialaus 
pasitraukimo nuo tos, vadinamosios didžiosios Lietuvos 
scenos. Menininkams Lietuvoje nėra mokami adekvatūs 
atlyginimai, honorarai už jų darbą. 

Vis dar privačiuose susibūrimuose galvojama, – man 
gėda ir gaila išgirsti, – kad kažkur kažkas pagroti ga-
lėtų... Atėjęs į parduotuvę, juk neprašai, kad tau veltui 
duotų. Renkiesi tai, ką gali įsigyti, o jeigu negali – neper-
ki visai. Aš nekalbu apie save, esu labai atsargus ir labai 
toli nuo tokių dalykų. Tačiau yra tokių pavyzdžių, kai 
rengiamas koks nors balius ir... „gal gali kažką pagroti?“ 
Kas čia per klausimas? Būtų lygiai tas pat, kokį chirurgą 
pakviesti į balių ir sakyti: „Tai gal tu man čia gali ką nors 
išoperuoti?“ Visiškas nesuvokimas, kur esi, kodėl esi, ko 
nori, ko iš kitų reikalauji... Palauk. Dabar yra balius, ateis 
tas menininkas, jeigu yra kviečiamas, sudalyvaus, o jau 
po to tu ateik su savo svečiais į to menininko koncertą. 
Požiūris toks, kaip į kokį cirkininką, tą, kuris linksmina 
publiką. Menas – ne tam skirtas. Menas yra tam, kad 
žmogus, klausydamas muzikos ar žiūrėdamas į paveiks-
lą, ar skaitydamas knygą, poeziją, susikoncentruotų tru-
putį labiau į save ir paskui keltų klausimus. 

Be abejo, inteligentų ir intelektualų bendruomenė 
Lietuvoje yra labai stipri. Yra fantastiškų istorinių as-
menybių Lietuvoje. Tiktai jie visi yra už borto. Pažiū-
rėkite, ką rašo spauda? Rašo, kur kas ką nužudė, kur 
kas lazerių šou padarė, dar ką nors panašaus. Pilniausi 
puslapiai tokių visiškai menkaverčių dalykų, bet niekas 
nerašo apie kultūrą, kultūrinius renginius. Anksčiau, 
prieš dvidešimt metų, būdavo dar, parašydavo! Dabar 
gi kodėl nerašo? O todėl, kad verslas, jeigu parašys, 
įdės į spaudą, kad ir internetinį portalą – jo niekas ne-
skaitys, nes nebėra poreikio, o jeigu neskaitys, tai veltui 
užimama vieta... 
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Kaip tai spręsti? Ką daryti?

Ką daryti, aš nežinau. Žinau tiktai viena, kad, jeigu lai-
kysis tokia politika – „rublio politika“, kaip aš ją vadinu, 
mes nebeišeisime iš šito užburto rato, ir mūsų Lietuva... 
tiesiog po šimto metų jos nebeliks. Jeigu taip ir toliau 
nesusimąstysime apie tokius esminius dalykus, apie 
dvasinius dalykus. 

Iš jūsų patyrimo, ar iš tiesų žmonės nori tik lengvo turinio, 
pažįstamų ir atpažįstamų, populiarių kūrinių – pramogos, ar 
vis dėlto... 

Deja, taip, šiandien dažniausiai žmonės nori tik lengvo 
turinio, pažįstamų ir atpažįstamų tų „dainuškų“, kaip 
aš jas vadinu. Visais laikais taip buvo. Tas rimtasis, tik-
rasis, didysis menas nebuvo masių menas. Tai nebūtų 
įmanoma. Negali būti, jog kiekvienas žmogus būtų toks 
išsilavinęs, kad suprastų, priimtų, analizuotų. Žmogus, 
eidamas į koncertą, turi žinoti vieną dalyką, kad tai ne-
bus pramoga, kad tai bus darbas su savimi – sugebėti 
įsiklausyti. Klausantis visokių mylėjau nemylėjau, viso-
kių „bumčikų“, jokio mąstymo nereikia. Vienas pakelia 
ranką ir šimtasis pakelia, į dešinę, į kairę, ir visiems yra 
gerai, ir apie nieką nemąstoma. Lygiai tą patį, kaip jau 
minėjau, daro mūsų lietuviškos televizijos, kiekvieną ka-
nalą įsijungęs, randi lygiai ant to paties kurpalio sukurp-
tą trumpalaikį, vienadienišką, visiškai bevertį projektėlį, 
kuris traukia auditoriją, kuris neša pelną. Kaip minėjau, 
pelnas šiandieniniam žmogui yra svarbiausia, ne kažkas 
kito, bet tiktai pelnas, jeigu neneša pelno – bus uždaryta; 
jeigu neša, jeigu žiūri masės, tai bus geriausias dalykas – 
produktas, kaip sakoma. Tai yra didelė tragedija. 

Jūsų minčių akivaizdoje klaustina, kiek šių dienų meninin-
kas – muzikas turi pataikauti, pataikauja klausytojui, kiek 
besąlygiškai siekia meniškumo, estetikos kaip tikrosios vertės? 

Be abejo, muzikas be publikos yra niekas. Jeigu publikai 
esi nereikalingas, turi keisti profesiją. Be abejo, kurda-
mas programą, atlikėjas visada turi galvoti apie publiką. 
Visada. Ne tik apie save. Žmogus iš koncerto turi išeiti 
pasikrovęs, patenkintas. Aš nemanau, kad tai yra patai-
kavimas. Didžioji dalis muzikos, parašytos per amžius 
amžinuosius, yra vertinga ir reikia tą muzikos įvairovę 
koncertuose būtinai rodyti. Vienai publikos daliai patiks 
viena muzika, kitai patiks kita. Be abejo, visa turi būti 
aukščiausio meninio lygio. Jeigu žiūrima tik kaip į ama-
tą, tada muzikavimas nebetenka prasmės.

Jūsų matymu, menas ar vis dėlto pramoga dominuoja šian-
dien, žiūrint jaunosios Lietuvos, Europos, pasaulio muzikų 
kartos kontekste?

Taip, aišku, kad dominuoja visas tas „popsas“. Kaip sa-
kiau, „popsas“ yra masėms, menas, tikrasis, nėra ma-
sėms. Bet turi susikoncentruoti visi, pradedant nuo me-
nininkų, baigiant valstybininkais, kad ta tikrojo, didžiojo 
meno sklaidos dalis didėtų, platėtų, kad ji skverbtųsi vis 
gilyn ir gilyn. Dabar gi atvirkštinis variantas. Matome 

tiktai „čiastuškas“, kurios skverbiasi į kiekvieną sekundę 
gyvenimo, kiekviename metre, kiekviename prekybos 
centre, kiekvienoje batų parduotuvėje... O meno vis ma-
žiau, mes nebematome rimtų laidų per televiziją, negir-
dime jų per radiją... Mes labai labai daug prarandame...

N. Paganini be galo brangino savo smuiką, nuostabųjį „Gu-
arneri del Gesù“7. Kas yra smuikas Jums, Jūsų gyvenime? 

Žinote, yra artistų, muzikantų, kurie savo instrumentus 
vadina – mano gyvenimas. Ne, jokiais būdais taip nėra. 
Tapatinti instrumentą su gyvenimu – netolygu. Instru-
mentas yra tam tikra tavo, kaip asmenybės, išraiškos 
priemonė, o gyvenimas yra visai kas kita. Gyvenimas 
yra gyvenimas. Bet, aišku, jeigu iš manęs atimtų smuiką 
visam laikui, būtų didžiulė tragedija. Ir dabar kelionė-
se – anksčiau keliaudavau daugiau, šiuo metu mažiau – 
smuikas man yra tarsi draugas, palydovas. Kai tu esi vi-
siškai vienas viešbučio kambaryje, pasidedi jį ant fotelio 
ir jautiesi nebe toks vienišas. 

Smuikas – instrumentas, kuriuo aš galiu išreikšti 
vidinius, subtilius dalykus, kurių žodžiais nenusakysi. 
Rodos, Bernardas Shaw yra pasakęs, „ten, kur baigiasi 
žodžiai, prasideda muzika“. Aš visiškai pritariu. Ten, kur 
žodžiai yra bereikšmiai, turėtų prasidėti muzika. Būtent 
smuikas ir yra tas instrumentas, kuriuo galiu išreikšti tai, 
ką jaučiu, labiau nei žodžiais. 

„Kad pasiektų užsibrėžtą tikslą, įkoptų į svaiginančias šlovės 
aukštumas, Nikolas grieždavo aštuonias, dešimt, dvylika va-
landų per dieną. Tik visiškai nusikamavęs, leisgyvis krisdavo 
į lovą. Jis visada mėgo kraštutinumus.“8 Praskleiskite savo – 
smuikininko – kasdienybę. Kiek instrumentas reikalauja, kiek, 
ko ir kaip duoda?..

Iš tikrųjų smuikas yra labai kerštingas instrumentas. 
Aš dažnai daug kam sakydavau: „Kaip aš jums pavy-
džiu, dirbate, išeinate atostogų ir grįžę toliau sėkmingai 
dirbate.“ Smuikas – toks instrumentas, su kuriuo jeigu 
nepagroji vieną dieną, jauti pats, dvi dienas nepagroji, 
jau gali jausti tavo studentas, o jeigu trejetą ar daugiau 
dienų, jau gali jausti ir publika. Tai, aišku, truputį hiper-
bolizuota, bet... 

Meluočiau, jeigu nepasakyčiau, kad, be abejonės, 
norėdamas pasiekti šitame mene kažko daugiau negu tik 
vidurkis, turi labai daug ką aukoti, labai daug aukoti – ir 
laisvalaikį, ir pomėgius. Bet vėlgi nereikia suprasti, kad 
turi užsidaryti nuo viso pasaulio. Jokiais būdais! Turi 
labai domėtis viskuo. Skaityti daug. Taip sakant, priimti 
pasaulį kuo plačiau. Mąstymo siaurumas labai atsiliepia 
muzikoje, grojant ta patirtis, kurios įgyji gyvendamas, 
domėdamasis, išryškėja. 

Aš iki kokių dvidešimt septynerių metų, iki kol Ca-
merata Klaipėda nesukūriau, nelabai žinojau, kas yra atos-
togos ar savaitgaliai. Man jų tiesiog nebūdavo! Koncertas 
yra ar jo nėra, tu vis vien eini, dirbi savo darbą – prakti-
kuojiesi, repetuoji, o jeigu kokią dieną nepagroji, atrodo, 
jog kokį nusikaltimą padarei. Dabar taip nėra. Dabar ir 
trys vaikai auga. Prieš gerą mėnesį gimė antra dukrytė. 
Milena, kuri ir laiko atima, ir džiaugsmo suteikia. Šiuo 
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metu džiaugsmų yra daugiau, ne vien muzika. O kažka-
da teko labai daug savęs aukoti muzikai.

Mokymasis, kasdienės repeticijos veda koncerto išsipildymo 
link. Jeigu ne pernelyg asmeniška, nusakykite, kaip jaučiatės 
prieš eidamas į sceną? 

Turbūt yra sunkiausias laikas, sunkiausias tas laukimas, 
kai jau visai čia pat išėjimas į sceną. Be jokios abejonės, 
na, aš nežinau artisto, muzikanto, menininko, atlikėjo, 
kuris nesijaudintų eidamas į sceną. Ir ar tai darai šimtas 
pirmą kartą, ar du tūkstančiai pirmą kartą, visą laiką iš-
lieka jaudulys, tas širdies plakimas. Smuikininko, apskri-
tai instrumentalisto specialybė yra tokia, kad kiekvieną 
kartą tarsi eini naujyn, kaip į egzaminą, kaip į vaikščio-
jimą ant lyno be apsaugos. Juk niekas nežino, kas tau 
tą dieną gali įvykti – gali pilvą skaudėti, gali skaudėti 
galvą... Esu grojęs koncertą iš vakaro atšokus tinklainei; 
esu grojęs porą valandų po kojos lūžio... Daug visokių 
netikėtų traumų esu patyręs. Tačiau turi tiesiog groti. 
Niekam nerūpi. Galima sakyti, publikai nelabai įdomu, 
ką tu išgyveni viduje, ji neatleidžia tau nieko. Jeigu išė-
jai į sceną, turi daryti, ką gali geriausiai. Jeigu nesugebi 
daryti geriausiai, tai publika tau ir neatleis. Viena vertus, 
publika yra tarsi tavo gyvenimo dalis, bet, kita vertus, ji 
gali tave labai greitai nustumti ir sužeisti... 

Kokia jausena muzikai nutilus, plojimams nuaidėjus? Kas 
(pasi)lieka smuikininko sieloje?

Plojimams nuaidėjus, kurį laiką lieka tas dvasinis pakili-
mas, jeigu pavyksta įgyvendinti vieną ar kitą savo idėją. 
O po koncerto praėjus kuriam laikui, kai visa nuslūgs-
ta, tada atsiranda tam tikra tuštuma. Tai savyje pastebiu 
nuo senų laikų, kai groji, groji, groji koncertus, atrodo, 
Dieve, greičiau jie baigtųsi, greičiau jie baigtųsi, o kai 
baigiasi, atsisėdi ir žiūri į vieną tašką, ir kažko trūksta. 
Aišku, po to sugrįžti į gyvenimą, bet po koncerto kurį 
laiką – tuštuma.

Pasidalykite asmeniškai Jums įsimintiniausiu, ypatingiausiu 
muzikavimo patyrimu.

Negalėčiau pasakyti. Negalėčiau, kaip ir apie kompozi-
torius, kaip ir apie muziką. Galbūt tai, kas man iš tiesų 
yra įstrigę atmintyje, – kai buvau dešimties ar vienuoli-
kos metų ir grojau debiutinį koncertą su Lietuvos nacio-
naliniu simfoniniu orkestru. Atsimenu, kad tada gavau 
labai daug gėlių. Tas jausmas groti su didžiuliu orkes-
tru, kai tu vos matyti iš už pultų, ten, kažkur stovintis 

vaikas... Taip pat įstrigo mano pirmasis koncertas Kauno 
valstybinėje filharmonijoje, kai man buvo septyneri su 
puse. Irgi gavau didžiules puokštes gėlių, vos ne kaip 
aš pats dydžio. Buvo labai graži diena, saulėta, rudens. 
Tokie momentai įstrigę. Aišku, man muzikuoti su savo 
tėčiu, kai jis diriguodavo, būdavo didžiulė šventė, nes 
mes labai jausdavome vienas kitą.

O dabar aš sau jau kuris laikas esu nusistatęs tokį 
dalyką: muzikuoti ir bendrauti tik su tais žmonėmis, su 
kuriais man iš tiesų labai malonu ir įdomu ir kuriems su 
manimi labai malonu ir įdomu bendrauti ir muzikuoti. 
Laikausi šio principo ir esu dėl to labai laimingas, nes 
patiriu fantastiškų muzikinių potyrių.

Pokalbio pabaigoje paklausčiau, kokia muzika, koks kūrinys 
išskambina Jūsų sielą, šiandienį Jus? 

Negalėčiau pasakyti, bet mane labai ilgą laiką lydi Fran-
zo Schuberto Ave Maria.

1 Marija Tibaldi Kjeza. Paganinis (iš italų kalbos vertė Algimantas 
Gudaitis). – Vyturys, Vilnius, 1990, p. 8.

2 Ten pat, p. 9.
3 Vilhelmas Čepinskis – N. Paganini – La Campanella. Kaunas. 1996. Pri-

eiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=WO5BQAJR38c 
(žiūrėta 2017-07-28).

4 Marija Tibaldi Kjeza. Op. cit., p. 73.
5 Ten pat, p. 275–276. 
6 Ten pat, p. 277.
7 Ten pat, p. 295–296. 
8 Ten pat, p. 23.
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***

Atrodo, tave paguldė į žemę.
Nežinau, smėlėtam kalne ar patvory.
Klausinėju žolių, gal nuves,
Pavasariais neužmirštuolių –
Tavųjų akių seserų.

Priklaupusi virkinu klausą –
Pakuždėkite
Kuždėkite
Dėkite
Nuometą mėlyną su žydrais kaspinais
Ir vaivorykščių juostomis.
Basomis aš per juos susirasiu tave
Žolėje
Smėlyje
Ar tenai užu pelkėtų jūrų,
Kad galėčiau žvakelę uždegt.

Balta skarutė
  Skiriu A. Š.

trikampėlis baltas ir ožkelė balta
takeliu serpantinu per kalnelį Kavarsko
partraukia
paveiksle
ir gyvena.

regėjimuose dienų naktų,
prisiminimų plazdesy sugrįžtu
į akis
mąslias gilias Aukštaitijos sūnaus –
meistro didžio.

I r e n a  P e t r a u s k a i t ė

Gatvės liūdesys

Gatvė turi liūdesį –
Supranti šimtą metų prabuvęs su ja.
Jis taurus, nors ir purvinas, –
It dama nuo panerių.

Iškirstųjų sienmedžių kelmduobės
Nepadūsta pūtę gyvastį šimtmečių.
Liaunos mergos sendvarių straksi
Neįtarę versmių krypčių.

Jos rankom vijokliais glosto
Iš Italijos liepų šakas,
Ant šaligatvių surikiuotas plastmasiškai:
Pakirptas, atmatuotas tiksliai.

Ir akmuo prideda gatvei liūdesio –
Iš uolos ar plastmasės esi?
Jau žibintai netekę potraukio.
Vien Arka
Upelės ištinkuotame griovy.
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Gluosnio šakelė

parinkta nuo žemės po liepos audrų,
išdžiovinta
ne stirtoje,
ne pastogėje, kedenamoj vasaros vėjų, –
prie pašiūrėlės sienos.

perlaužta
ir priglausta dėžėje iš kartono
žiemai,
kai šaltis spaus namelio šonus,
lubas ir grindis.

ugnelė traškės –
gluosnio širdis meiliai glamonės
suvargusias bėdžiaus akis.

Klausimas

Šlovinti? Atminti rytą vakarą,
Nusilenkti saulei, dėkoti už lietų –
Gyvasties syvus, –
Nenubėgti rytojun
Nesustojus
Buvusio laiko glamonei?

Kreiptis vardu? Mažybinę priesagėlę
Prisegti? Bučiuoti, plaukų sruogom nušluostyti kojų žaizdas
Kabančio kryžium?
Apkabint ir laikyti sielos skreite?

Prašyti? Zyzti, inkšti, klūpomis klūpomis nenustoti maldauti
Šilumos
Iš dangaus ir iš žemės
Pragiesmiui
Tariant vardus Tavus
Rupiai?

Nežinau, kokį žodį tarti.

Krucifiksas

Geležinė, varinė, medinė
Vinis
Pervaryta per pėdas,
Kad sujungtų dvi kryžmas –
Medžio
Ir žmogaus?

Vinimis kalė ar pančiojo
Kristaus laikais?

O dabar kaip kryžiuoja?
Kaspinais? Lazeriais?
,,Like“-ais?

Neraštinga esu.
Logikos mazgo išrišti nemoku.
Atpirkimo galią jaučiu apreiškimo valia.
Tačiau
Kokia vaizdo esmė?

Prieš akis nusvirus galva, uoslė uodžia erškėtį,
Klausa prisipildžiusi smėlio ir musių siutimo
It liaudies linčo garsų,
Lytėjimo pojūtis – atgrasu.

Ir taip diena dienon,
Naktį – ant kilimėlio, kuris kabo virš lovos,
Menėje – virš skobnių,
Mokykloje – virš lentos
Mūka kabo.

Ką sako? Ką tyli?
Padeda akims išmokti nematyti –
Praeiti pro šalį,
Kai patiesia brolį patvory?
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Mažutėlis vienas iš jų

Skurdžių akys rožinės,
Skruzdėta oda kvepia vanile,
Gleivu – vynuoginės sraigės susirangė
Raguvose ausų.

Suknelę mena josios rūbas aukščiau blauzdų,
Raudonos basutės
Ir kaukšėjimas nepasenęs –
Amžina poema kaip giedojimas liutnių.

Rausvos žaros rytų vakarų
Lietaus šalyse ir Šiaurės pašvaisčių.
Ten visur rožinį motinos virkdo
Užu vaiką, tėvą, už mylimiausią.

Už vieną iš jų – patį mažiausią, –
Kaip skritulėlis rožinio tarp pirštų
Skruzdėta oda
Rausvų akių.

***

Per miegus suplaukia ajerai
Kvapais, stamantrynų sunkom,
Šiugždesiais išdžiūvusių lapų
Iš tenai, kur basom mergiškom pėdom maitinausi 

jųjų skalsa.

Suplaukia, ir kylame
Praėjusio laiko lynu
It pupa –
Ten aukštai privalo būti anga.

Įsakmiai rikiuoju jausmus, potyrius,
Būsenas –
Vien aukštyn ankštinio augalo stuomeniu!

Deja,
Amarų apgleivėta virkščia
Sliuogiu link pašaknių.
Vėl ir vėl.

Tik akimis prikimbu paskliautėn.

Prie užrakintų miesto vartų

Neįsileisdavai ir anuomet perėjūnų be kilties,
Be tėvo vardo –
Aukštos mūro sienos su angom,
Vartai užstumti sklandom.
Budintieji prie vartų
Saugo miesto rimtį ir miegą.

Saugodavo tuomet, kai protėvis grūdus vežė parduoti.
Saugojo vakar ir neįleido tėvo –
Akių spalva gal ne ta?
Neįsileidi ir šiandienos.
It patėvis
Vis kuri labirintus be išėjimo
Angos,
Be šviesos.
Be pakvietimo.
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Michelangelo Antonioni (1912 09 29 – 2007 07 30) – 
įžymus italų menininkas, kino režisierius ir 
scenaristas. Su jo vardu siejama ištisa avangar-

dinio kino epocha. Negausūs dialogai, minimali veiksmo 
eiga, subtilūs ir plastiški vaizdai retai kada sukeldavo 
visuotinę žiūrovų euforiją, užtat jo filmai daug kartų 
vertinti Oskaro premijomis, Auksinėmis palmės šakelė-
mis, Kanų bei kitų tarptautinių festivalių nominacijomis. 
Jo filmai (iš viso jų sukurta devyniolika), tyrinėję žmo-
nių susvetimėjimą bei trapius jų santykius šiuolaikinėje 
visuomenėje, išgarsino kūrėjo vardą visame pasaulyje.

Paskutiniuosius trisdešimt penkerius savo metus 
M. Antonioni gyveno su Enrica Fico (g. 1954), kuri 
1986 m. ištekėjo už kino režisieriaus ir tapo Enrica Anto-
nioni. Daugiau nei du dešimtmečius ji rūpestingai slaugė 
savo vyrą, kuris dėl patirto antro insulto buvo praradęs 
galimybę kalbėti ir judėti...

Iš enciklopedijos

Jai nereikia žvilgčioti nei į kalendoriaus išklotines, nei 
vartyti savų užrašų knygučių. Ta data, tarsi nė sekundei 
neužmingantis sargas, budi jos pasąmonėje.

Liūdna data.
Šių metų liepos pabaigoje sukako lygiai dešimt 

metų, kai pasaulis neteko europinio kino genijaus Miche-
langelo Antonioni. O ji neteko savo mylimo vyro. Kitais 
žodžiais tariant, jos našlystei jau dešimt metų.

Tiesą sakant, per tą dešimtmetį ji taip ir nepajuto, ką 
reiškia našlystės statusas. Viena vertus, ji darė viską, kad 
įamžintų kino genijaus atminimą: sukūrė jo muziejų, pla-
tino jo filmų kopijas ir jo piešinių knygas, publikavo kū-
rybinį palikimą. Ir džiaugsmo valandėlėmis, ir skausmo 
akimirkomis ji nevengdavo pasitarti su juo, pasiguosti ar 
pasidžiaugti. Nesvarbu, kad jis ten, aukštybėse. Trisde-
šimt penkeri metai, kartu praleisti po vienu stogu, leidžia 
jai ir dabar pajusti genijaus artumą. Mintyse ji dažnai 
pasitaria su Michelangelo...

Drauge pragyventi dešimtmečiai sukaupė jai di-
džiulę dvasinę patirtį. Artimiausių draugių kompanijoje 
ji kartais leidžia sau pajuokauti:

– Galėčiau parašyti mokslinį traktatą, skirtą jaunoms 
mergaitėms – kaip gyventi su genijumi...

Ir iš tiesų: gyventi su genijumi – ir palaima, ir pra-
garas. Daug kam atrodė, kad tuos ilgus dešimtmečius 

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

O pasaulis netikėjo 
jos Meile...
Dokumentinė noveletė

Enrica sąžiningai stiebėsi iki mylimo žmogaus lygio, 
darė viską, kad įsijaustų ir suprastų vidinį genijaus pa-
saulį. O po dešimties našlystės metų Enrica suvokė ir 
ką kita. Lygiai taip pat tuos beveik keturis dešimtme-
čius į jos vidinį pasaulį kopė ir pasaulinio lygio genijus, 
ieškojo, rado ir stiprino abipusius meilės bei supratimo 
jausmus.

Dviese praleisti dešimtmečiai ją tvirtai įtikino: ve-
dybos – tai dvasios evoliucija, aukštieji dvasiškumo uni-
versitetai. Tikroji meilė ištirpdo visus prieštaravimus: 
džiaugsmą ir depresiją, sveikatą ir ligas, gėrį ir blogį. 
Ištirpdo ir metų skirtumą. Neseniai, sulaukusi šešiasde-
šimties, Enrica kur kas geriau pajuto, ką žmogui reiškia 
šis solidus amžius. O juk būtent tiek jos mylimajam Mi-
chelangelo buvo pirmąją jųdviejų susitikimo dieną. Jai, 
Enricai Fico, tąkart tebuvo aštuoniolika... Juos skyrė dau-
giau nei keturiasdešimties metų skirtumas. Neįveikiama 
praraja? Neįtikėtina? Nesuvokiama? Anaiptol... Gal to-
dėl ir šiandien, po tiek metų, ryškiai prisimena pirmąjį 
jųdviejų susitikimą. Regi, tarsi tai būtų buvę vakar... 

...Žvarbokas sausis. Ji sėdi kavinukėje ir mato: prie-
šais į aikštelę atvažiuoja Michelangelo Antonioni, pasta-
to mašiną, sumoka už stovėjimą ir netrukus energingai 
įžengia į kavinukę. Ateina jaunatviškas, žvalus, oriai pa-
sitempęs ir palyginti labai gražus. Jaunoji mergaičiukė 
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pasisako ieškanti darbo, kino meistras pasiteirauja jos 
pomėgių. Ji prisipažįsta baigusi meno mokyklą, domisi 
menu. Režisierius paatvirauja: gal jai pasiūlys darbą fil-
mo kūrimo grupėje. Pažada paskambinti po trijų dienų.

Paskambino. Pakvietė pietų. Ilgai kalbėjo apie jo 
neseniai Amerikoje kurtą filmą Zabriskie point. Šis kino 
kūrinys – apie maištaujantį jaunimą. Kino meistro pasa-
kojimai apie roko muziką, narkotikus, revoliucines jauni-
mėlio nuotaikas pakerėjo Enricą. Ji suvokė: kino genijus 
jaunatviškas ir protu, ir dvasia. Tas didžiulis metų skir-
tumas tirpte ištirpo...

Tuomet jis ir pasakė Enricai didžiausią komplimen-
tą, kurį vėliau kartojo dar daugelį metų:

– Tu moki klausytis...
Antonioni pakvietė ją į namus apžiūrėti ypač turtin-

gos šiuolaikinio meno kolekcijos. Tą vakarą ji liko nak-
voti režisieriaus namuose... Rytmetį, kai Enrica ruošėsi 
išeiti, Antonioni draugiškai pasiūlė:

– Pasilik...
– Aš – laisva moteris, – gal kiek per išdidžiai atsakė 

Enrica ir išėjo.
Ji vėl mėgavosi laisve. Tačiau režisierius neatlyžo: jis 

nuolat jai skambindavo, jie kaskart iš naujo susitikdavo.
Netrukus Enrica ir Michelangelo pradėjo gyventi 

kartu.
Kad ir koks būtų didelis italų kino pasaulis, ši žinia 

netrukus tapo aptarinėjama nuo ryto iki vakaro...
Pasipylė apkalbos. Enricą kalė prie kryžiaus, ją pla-

kė liežuviais, jos pėdomis įkyriai ir karštligiškai lakstė 
paparacai. O netrukus į tikrą išbandymų ugnį ją įmetė 
ir pats Antonioni. Jis nuvežė ją į savo namus Sardinijo-
je, kur atsitiktinai tuo metu laikinai gyveno ir jo buvusi 
pirmoji žmona (amžiumi prilygstanti Enricos motinai)...

Ir prasidėjo. Išoriškai visi, buvę tuose namuose, el-
gėsi lyg ir korektiškai, lyg ir mandagiai. Bet Enricai ne-
malonūs buvo klastingi klausimai: „Ką tu galvoji apie 
senatvę?“, „Ar tu esi optimistė ar pesimistė?“ Tuomet 
Antonioni per vieną vakarienę pasiūlė netikėtą išeitį:

– Tegul šiandien Enrica papasakoja mums, ką ji gal-
voja apie mus visus...

Ir Enrica papasakojo. Kalbėjo ji skaudžiai, atvirai, 
be užuolankų. Neslėpdama savo jausmų. Pasakojo, tar-
si klausydamasi teisėjo priesakų: sakyti tiesą ir tik tiesą. 
Tąkart režisieriaus artimieji įsitikino: Enrica – ne prisi-
plakėlė prie genijaus.

Pamažu rimo ir paparacų aistros. Enrica tapo režisie-
riaus asistente, kartu su juo apkeliavo daugelį pasaulio 
šalių – Kiniją, Rusiją, Artimuosius Rytus, Aziją...

Netruko prabėgti trylika laimingų metų. Ir tada re-
žisierių ištiko katastrofa. Kartą svečiuose kino meistrui 
sutriko kalba. Bet, užuot nuskubėjęs ligoninėn, jis grįžo 
namo su vyriškai optimistine išvada: praeis. Deja. Vaka-
re namuose trenkė antras insulto smūgis. Jis paralyžiavo 
visą dešiniąją kūno pusę, atėmė kalbą...

Ką paprastai tokiais atvejais daro mergužėlės, pri-
svilusios prie turtingų senolių? Jos paprasčiausiai pabė-
ga... Enrica net mintyse vengė pagalvoti apie tokius pa-
sibaisėtinus variantus. Ji nesitraukė nuo sunkaus ligonio, 
kantriai slaugė jį, pratino vėl vaikščioti, užsivertusi ant 
pečių tempdavo jį į antrą namo aukštą, išmoko iš kruti-
namų lūpų ar žvilgsnio suprasti savo mylimo žmogaus 
mintis. Tai buvo neįtikėtinai sunku. Ir... neįtikėtinai len-
gva. Nes tai buvo meilė... Titaniška, pasiaukojančia veik-
la ji įrodė savo jausmų grynumą.

Kur dabar tie paparacai, romantiškoje meilės istori-
joje ieškoję skandalingų sensacijų? Jie, tarsi medžiodami 
vienadienius drugelius, jau laksto kitais adresais...

O Enrica valandomis ir dienomis, savaitėmis ir me-
tais kėlė savąjį Michelangelo naujam gyvenimui. Ir pri-
kėlė. Antonioni dar sukūrė du meninius filmus (Anapus 
debesų ir Eros), gavo netgi Oskarą. O atsiimdamas šį ap-
dovanojimą, teištarė vienintelį žodį „Ačiū“, ir tai buvo 
trumpiausia laureato kalba per visą šių prestižinių ap-
dovanojimų istoriją.

Tuos filmus jis režisavo sėdėdamas neįgaliojo veži-
mėlyje. Nekalbančio kino menininko pastabas kūrybinei 
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grupei versdavo Enrica, mokėjusi jo mintis skaityti iš 
akių žvilgsnio ir krutančių lūpų...

Paskutiniaisiais gyvenimo metais Michelangelo ėmė 
piešti. Savitų, prasmingų piešinių jis sukūrė per pusę 
tūkstančio (vėliau, po jo mirties, Enrica išleido juos ke-
liais albumais).

Dar ir šiandien Enrica gerai prisimena savo vyro de-
vyniasdešimtmetį. Pusšimtis ištikimiausių jo gerbėjų bei 
bičiulių susirinko tuomet Kapitolijaus rūmuose. Svečiai 
buvo vaišinami režisieriaus tėviškės Feraros tradiciniais 
valgiais, patiektas migdolų tortas su grietinėle. Pats Anto-
nioni jau negalėjo nei kalbėti, nei judėti, bet jubiliato sve-
čiai džiaugėsi kuo kitu – juk čia, šiuose rūmuose, susitiko 
du didieji genijai: anas, Michelangelo Buonarroti, sukūręs 
Kapitolijaus šedevrą, ir dabartinis Michelangelo Antonio-
ni, jau įrašęs gražų puslapį Europos kino istorijoje.

Netrukus po šio jubiliejaus Antonioni ėmė akivaiz-
džiai silpti. Baisiausia, jog sparčiai ėmė nykti regėjimas. 
Tada genijus stojiškai nutarė paspartinti gyvenimo fini-
šą – nebevalgė...

Enrica suprato nebepataisomą išeitį – dvidešimtieji 
slaugymo metai irgi artėja prie finišo. Ji taktiškai pra-
kalbo apie laidotuves. Michelangelo leido suprasti – jis 
nenorįs būti kremuojamas. O kur norįs būti palaidotas?

Enrica ilgai negalėjo suprasti sunkiai tariamos vie-
tovės. Tuomet Antonioni paėmė popieriaus lapelį, nu-
piešė jame kapą ir šalia tris figūras: vyro, moters ir vai-
ko. Ir Enrica suprato: amžinam poilsiui jis nori atgulti 
šalia savo tėvų.

Jie sėdo į mašiną ir nuvažiavo į jo gimtinę – Feraros 
miestą. Aptvarkė tėvų kapą, padėjo gėlių, uždegė žva-
kutę. Enrica dar bandė atkalbėti Michelangelo – argi ne 
garbingiau jam ilsėtis prestižinėse Romos kapinėse, tarp 

kitų Italijos gigantų? Ne ir ne, – Antonioni ryžtingai pur-
tė galvą ir prieš dešimtmetį buvo garbingai palaidotas 
tėviškėje, greta tėvų.

Šią vasarą, per jo mirties dešimtmečio sukaktį, ji ke-
tina vėl nuvažiuoti į Feraros kapines. Apie šią kelionę 
neketina niekam skelbti. Juk meilė – privati brangeny-
bė. Juo labiau, kad daug metų aplinkinis pasaulis neno-
rėjo patikėti jos MEILE. Nebent kartu važiuoti pakvies 
geriausią savo draugę Lorą Guerrą. Jau labai panašūs 
jųdviejų likimai. Lora prieš penkerius metus palaidojo 
savo vyrą Tonino Guerrą (1920–2012), kuris daug metų 
rašė scenarijus Antonioni filmams (ne veltui jis buvo 
pripažintas geriausiu Europos scenaristu) ir buvo tapęs 
ištikimiausiu jų šeimos bičiuliu. Tarp Loros ir Tonino 
buvo bemaž toks pat amžiaus skirtumas kaip ir tarp 
Enricos ir Michelangelo.

Prieš porą metų Lora įdomiai praplėtė Enricos aki-
ratį. Ji savo vyro parodą buvo atvežusi į Vilnių, teatro ir 
kino muziejų. Ta pačia proga ji dalyvavo ir teatro festiva-
lyje Druskininkuose. Iš kelionės Lora grįžo ne tik kupina 
įspūdžių. Parvežė Enricai Čiurlionio albumą. Tuomet abi 
našlės ilgai vartė tą albumą ir buvo maloniai nustebintos 
lietuvio dailininko paveikslų. Dvi solidžios ponios nega-
lėjo atsistebėti vizualiai įspūdingais Čiurlionio paveiks-
lais, vengė net komentuoti, tik iš jų nustebusių žvilgs-
nių bei žavaus aikčiojimo galėjai suprasti – jos suvokia 
dailininko genialumą... Enrica pirmą kartą sužinojo, jog 
kažkur ten, prie Baltijos jūros, Rusijos pašonėje, yra toks 
nedidelis, bet jaukus kraštas – Lietuva... Svarbiausia, kad 
jie irgi turi savo genijų – Čiurlionį...

Abi našlės savo mirusių vyrų nevadina genijais. Ta-
čiau genialioms asmenybėms paaukojusios savo jaunys-
tę, jos kur kas imliau priima kitų genijų kūrybą...
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Iki Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kino menas buvo 
kur kas labiau atsilikęs nei Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Britanijos, Prancūzijos ar Italijos, nors beveik tuo 

pat metu kaip ir broliai Lumière’ai supažindino pasau-
lį su savo kinematografo projekcija. 1895 metais broliai 
Maxas ir Emilis Skladanowsky Berlyno Wintergartene 
pristatė savo Bioskopą, tačiau tai nė kiek nepaskatino vo-
kiečių kino evoliucijos, kuri ateinančius penkiolika metų, 
lyginant su minėtų šalių kino menu, toliau egzistavo in-
fantilioje vegetacinėje stadijoje.

Ankstyvasis vokiečių kinas tapo įvairaus plauko 
veltėdžių, beteisių ir mažaraščių kultūriniu prieglobsčiu, 
kuriame reiškėsi kaip kas išmanė. Tai viena pagrindinių 
priežasčių, kodėl vokiečių kino meno pradžia buvo to-
kia sunki. Tik keli išsimokslinę vokiečių režisieriai pra-
dėjo po truputį kurti rimtą vokiškąjį kiną, kultūriniame 
fone dominuojant užsienietiškiems filmams, rodomiems 
lauko palapinių šou (Wanderkinos) ir ankstyvuosiuose 
nickelodeonuose (Ladenkinos). Gausiausia vokiškojo kino 
produkcija buvo atviri pornografiniai filmai, jau nekal-
bant apie itin prastą techninį apdorojimą, net pagal to 
meto standartus ir techninę kinematografijos pažangą.

Viena ryški išimtis bendroje ankstyvojo vokiečių 
kino meno tendencijoje buvo Oskaras Messteris (1866–
1946) – vienas pagrindinių asmenų, 1897 metais ištobu-
linusių Maltos kryžiaus1 mechanizmą. Messteris, įkūręs 
mažą, tačiau atsakingai į savo veiklą žiūrinčią kino stu-
diją Berlyne (Friedrichstrasse), sukūrė daugiau kaip šimtą 
nuotaikingų trumpo metražo filmų bei trumpų filmukų 
apie gyvenamojo meto naujienas (actualites), kurie pasi-
žymėjo aukšta technine juostos kokybe bei logiška kadrų 
ir minčių seka. Jau nuo 1903 metų savo kuriamuose fil-
muose pradėjo naudoti artimo vaizdo kadrus ir vienas 
pirmųjų visame pasaulyje dirbtine šviesa apšvietė (ir 
darė tai sistemingai) savo filmo scenas. 1909 metais jis 
prisidėjo prie pirmųjų vaidybinių (Grossfilme) vokiečių 
kino filmų kūrimo, kuriuos režisavo Carlas Froelichas 
(1875–1953), ir paskyrė savo kūrybinę energiją šiai veik-
lai iki pat 1917 metų, kai jo kino studija ir kone visos ki-
tos tapo kontroliuojamos naujo valstybės finansuojamo 
konglomerato Universum Film Aktiengesellschaft, sutrum-
pintai įvardijamo kaip UFA. Vienas išskirtinių Messterio 
filmų akcentų yra tai, kad būtent jo kurtuose filmuo-
se užgimė garsiausios vokiečių kino žvaigždės: Henny 
Porten, Lil Dagover, Conradas Veidtas, Emilis Janning-
sas – garsiausi dvidešimto amžiaus antro dešimtmečio 
vokiečių kino aktoriai. Kaip tik tuo metu susiformavo 
dvi pagrindinės ankstyvojo vokiečių kino rūšys – melo-
drama (tokie filmai, kaip 1911 metais sukurti Der Müller 
und sein Kind, Glück im Vergessen, Tragödie eines Streiks, 

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

Veimaro respublikos kinas (I)
kuriuos režisavo Adolfas Gärtneris, vaidino Henny Por-
ten2) bei socialinė drama (Heimgefunden, Perlen bedeuten 
Tränen, taip pat 1911 metais sukurti filmai, kuriuos reži-
savo Adolfas Gärtneris ir Curtas Starkas, vaidino ta pati 
Henny Porten).

Paveikti apie 1910 metus Prancūzijoje prasidėjusio 
ideologinio judėjimo film d’art, vokiečių teatro aktoriai, 
režisieriai, rašytojai pradėjo rimčiau žiūrėti į savo šalies 
kino žanrą. 1912 metais pasirodė pirmasis autorinis fil-
mas (Autorenfilm), kurį sukūrė Maxas Mackas – vokiškojo 
film d’art judėjimo pradininkas. Pagal labai sėkmingą tos 
epochos teatro pjesę Der Andere (Kitas) sukurtas filmas 
apie Berlyno suskilusią advokato asmenybę pasižymė-
jo teatriniu statiškumu, tačiau kino pasauliui pristatė 
vėliau ypač išgarsėjusį aktorių Albertą Bassermanną3. 
Kitais metais vienas garsiausių teatro režisierių ir pro-
diuserių Maxas Reinhardtas į kino ekranus perkėlė pje-
ses Naktis Venecijoje ir Mirusiųjų sala, o poetas Hugo von 
Hofmannsthalis sukūrė sapnų pjesę, pagal kurią buvo su-
kurta Das fremde Mädchen (Keista mergina) – pirmasis rim-
tas vokiečių vaidybinis filmas, rutuliojantis antgamtiškas 
temas. Intensyvus kokybiškos literatūros ir teatro veikė-
jų antplūdis į primityvųjį vokišką kiną smarkiai pakėlė 
jo socialinį statusą, tačiau, kaip ir Pranzūzijoje film d’art, 
taip ir vokiškasis kinas patyrė grynojo kinematografinio 
pasakojimo evoliucijos stagnaciją, kuri buvo paveikta te-
atrinių isotrijos perteikimo tradicijų: tai, kas tiko teatro 
scenai, visiškai netiko kino filmui.

Pirmasis – prieš Pirmąjį pasaulinį karą – sukurtas 
filmas, peržengęs teatrinės manieros ribas, buvo danų re-
žisieriaus Stellano Rye 1913 metais sukurtas Der Student 
von Prag (Prahos studentas). Jo kinematografiją sukūrė 
Guido Seeberis – dirbtinio scenos apšvietimo meistras, 
puikiai žaisdamas su šviesa ir šešėliais, sugebėdavęs 
suteikti filmui naujų vizualinės išraiškos priemonių. 
Filme, kuris remiasi Fausto legenda (savo kūriniuose ją 
interpretavo E. T. A. Hoffmannas, Edgaras Allanas Poe, 
Oscaras Wilde’as) ir kuriame pagrindinį vaidmenį atliko 
Paulis Wegeneris4, pasakojama apie jauną studentą, kuris 
nusprendžia parduoti savo veidrodžio atspindį, tai yra – 
pačią sielą, burtininkui, kuris studento atspindį reinkar-
nuoja į piktąją studento versiją. Dauguma filmo scenų 
buvo nufilmuota Prahos apylinkėse ir pasižymi įspūdin-
gu apšvietimu, įtikinamais specialiaisiais efektais (nau-
dojant fotografinę techniką) bei meistriška Wegenerio 
vaidyba įkūnijant vargšą studentą ir jo alter ego. Filmas to 
meto kinematografiją labiau paveikė ne savo techniniais 
kinematografiniais ir istorijos perteikimo ypatumais ar 
naujovėmis, o turiniu. Išryškinama ir filmų siužetams 
pristatoma nauja tema: liguistas ir net patologinis, iki 
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sielos gelmių gąsdinantis susirūpinimas savo asmenybe 
ir nerimas dėl jos5. Ši idée fixe dviem dešimtmečiams (nuo 
1913 iki 1933 metų) tapo viena pagrindinių vokiečių kino 
temų, iki tol, kol nacių partija ją „utilizavo“ iš vokiškojo 
kino tematikos. Prahos studentas, kaip psichologinė siau-
bo pasaka, vykstanti antgamtiškoje aplinkoje, iš anksto 
paruošia dirvą vokiškajam ekspresionistiniam kinui, ku-
ris rimtai pradėjo evoliucionuoti iš karto po Pirmojo pa-
saulinio karo (be to, filmas, tų pačių kūrėjų 1926 metais 
buvo perkurtas kur kas ekspresionistiškesne maniera).

1915 metais, jau įsismarkaujant karui, Wegeneris ir 
filmų scenarijaus autorius (kuris vėliau režisavo 1926 
metų Prahos studento filmo versiją) Henrikas Gallenas 
sukūrė filmą Der Golem (Golemas) – kitą ekspresionistinio 
vokiečių kino pradininką, kuris taip pat buvo nufilmuo-
tas Prahoje. Deja, pirmasis filmas neišliko, tačiau po karo, 
1920 metais, buvo perfilmuotas tų pačių autorių. Filmo 
siužetas rėmėsi žydų legenda, kurioje šešioliktame am-
žiuje žydų rabinas prikelia gyvenimui iš molio nulipdytą 
statulą, turėjusią sergėti žydus nuo pogromo. Filme mil-
žiniška statula yra atrandama šiandieniais laikais, įkvė-
pus jai gyvybę, ji tampa siautėjančiu monstru po to, kai 
rabino dukra neigiamai atsako į Golemo meilę (tuo pačiu 
siužetu rėmėsi ir 1931 metais JAV sukurtas Frankenstein 
bei 1933 metais King Kong). Ekspresionistiškai besielė 
būsena, perteikiama filme Der Golem, yra plėtojama ir 
kitame to meto šešių dalių filme Homunculus, kurį 1916 
metais sukūrė Otto Rippertas. Pačiame populiariausiame 
karo laikų filme plėtojama dirbtinai sukurto organizmo 
su aukštu intelektu tema, pabrėžiant, kad vis dėlto jis 
neturi sielos. Kaip ir Golemas, šis padaras, sužinojęs 
apie ypatingas savo gimimo aplinkybes, visą energiją 

nukreipia į destrukciją ir smurtą – jis tampa beširdžiu 
diktatoriumi, kuris, pradėjęs karą ir masines žudynes, 
taip keršija žmonijai ir pats sau.

S K A N D I N AV I J O S  Į TA K A
Filmų Prahos studentas, Golemas ir Homunculus siužetai 
aiškiai nurodo kryptį, kuria pasuko vokiečių kino me-
nas po Pirmojo pasaulinio karo. Šie filmai atskleidžia ir 
vokiečių kino pramonės skurdumą. 1914–1919 metais 
Vokietijoje užsienio šalių kinas tapo ypač retu reiškiniu: 
prancūzų, britų bei amerikiečių kino produkcija nebe-
pasiekė vokiečių kinomanų. Tad Vokietijoje tuo laikotar-
piu paplito Švedijos ir Danijos kino filmai. Šalių, kurios 
Pirmajame pasauliniame kare laikėsi neutralumo. To-
dėl tuo laikotarpiu skandinaviškasis ir vokiškasis kinas 
žengė koja kojon. Skandinavijos kinas pasižymėjo vaiz-
diniu statiškumu ir ypatingu žodiniu literatūriškumu, 
tačiau filmų kinematografija pasižymėjo natūralumu ir 
vaizdiškumu. Režisierių Victoro Sjöströmo6 ir Mauritzo 
Stillerio7 vizualinis kadro aiškumas darė didelę įtaką po 
karo kurtam vokiečių kinui, kurio meninė vertė pradė-
jo smarkiai kilti. Šių režisierių populiarumas paskatino 
danų kino kompaniją Nordisk Films Kompagni (kurią 1906 
metais įkūrė Ole Olsenas) Vokietijoje įkurti dukterinę 
kino filmų kūrimo kompaniją German Nordisk (kuri vė-
liau buvo nusavinta UFA). Tuo metu į Vokietijoje kuria-
mą kiną plūstelėjo daugybė Skandinavijos kino atsotvų, 
iš kurių garsiausia buvo danų aktorė Asta Nielsen8 bei 
puikusis danų režisierius Carlas Theodoras Dreyeris9.

Švedas Victoras Sjöströmas (1879–1960) ir Mauritzas 
Stilleris (1883–1928), gimęs Suomijoje imigrantų iš Rusi-
jos šeimoje, kurie 1904 metais persikraustė į Švediją, buvo 
skandinaviškojo kino pradininkai. Abu pradėjo režisuoti 
filmus 1912 metais Charles’io Magnussono (1878–1948) 
naujai įkurtoje kino kompanijoje Svenska Biografteatern, 
kuri vėliau pervadinta į Svensk Filmindustri. 1914–1920 
metais jaunųjų režisierių sukurti filmai pelnė tarptau-
tinį pripažinimą. Dauguma filmų, kaip Sjöströmo The 
Girl From Marsh Croft (Pelkių mergaitė, 1917), The Phantom 
Chariot (Paslaptingasis vežimas, 1921) ir Stillerio Sir Arne’s 
Treasure (Pono Arno lobis, 1919 – filmas, ryškiai paveiktas 
Lango ir Eizenšteino kino raiškos manieros), The Saga Of 
Gösta Berling (Gösta Berling saga, 1924) buvo sukurti pagal 
talentingosios švedų novelistės Selmos Lagerlöf (pirmoji 
moteris, laimėjusi Nobelio literatūros premiją) kūrinius. 
Abiejų režisierių kurti filmai pasižymėjo didingumu, 
patetika bei intelektualiniu veiksmo statiškumu (tai iš 
esmės buvo būdinga skandinaviškajam kinui daugybę 
dešimtmečių). Sjöströmo filmų turinys išsiskyrė gilesniu 
intelektualumu, išganytojiško turinio dramų veiksmas 
buvo plėtojamas atšiauriuose Švedijos kraštovaizdžiuo-
se. O Stillerio filmai (kuriems, be abejonės, įtakos turėjo 
Ernsto Lubitscho darbai), iš kurių vienas ryškiausių buvo 
Erotikon (1920), pasižymėjo lengvesniu turiniu, kuriame 
buvo nemažai ir humoro. Stilleris taip pat atrado ir pa-
sauliui pristatė Gretą Garbo (1905–1990), kuri pasirodė jo 
režisuotame filme The Saga Of Gösta Berling. Abu režisie-
riai toliau tęsė savo karjeras Holivude, MGM kino studi-
joje. Atvykęs į Ameriką, Sjöströmas tampa Seastormu ir 
sukuria tris mažai pripažinimo pelniusius kino šedevrus: 
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He Who Gets Slapped (Tas, kuriam buvo trenkta, 1924), The 
Scarlet Letter (Skarlet laiškas, 1926) ir The Wind (Vėjas, 1928). 
O Stilleris buvo priverstas režisuoti vadinamuosius Star 
Vehicles (pažodžiui – Žvaigždžių mašina, – filmai, kuriami 
kokiai nors konkrečiai kino industrijos žvaigždei, kurių 
siužetas, paskirtis ar filmo idėja yra antraeiliai) stiliaus 
filmus, iš kurių visiškai autorinis buvo Hotel Imperial (Di-
dingasis viešbutis, 1926).

XX amžiaus trečio dešimtmečio pabaigoje Sjös-
trömas grįžta į Švediją, čia, pusiau išėjęs į pensiją, ret-
karčiais režisuoja kokį filmą ar vaidina kaip aktorius. O 
Stilleris miršta tais pačiais 1928 metais – visiškai pervar-
gęs ir emociškai išsekęs, daugumos nuomone, nuo holi-
vudiškojo gyvenimo tempo ir neišsipildžiusių lūkesčių. 
Iki pat Antrojo pasaulinio karo švediškasis kinas (kuris 
buvo monopolizuotas Magnussono Svensk Filmindustri) 
po 1919 metų perėjo į naujų idėjų stokos ir žanro stag-
nacijos periodą. Per šiuos du dešimtmečius pasirodė 
vos keliolika rimtesnių švediškų filmų. Neatlaikiusi Ho-
livudo konkurencijos, Švedija tokius savo talentus kaip 
Sjöströmas, Stilleris, aktoriai Greta Garbo, Larsas Han-
sonas, Nilsas Astheris „padovanojo“ amerikiečių filmų 
industrijai. Nors švedų kinas išgyveno ne geriausius 
savo raidos metus, tačiau ypač ryškiai išsiskyrė Gusta-
fas Molanderis (1888–1973), sukūręs tokius filmus kaip 
One Night (Vieną naktį, 1931), Intermezzo (1936), bei Alfas 
Sjöbergas (1903–1980) – The Strongest (Stipriausias, 1929), 
Life At Stake (Gyvenimas pavojuje, 1939).

U FA  S U K Ū R I M A S
Nutraukus užsienio kino filmų tiekimą į Vokietiją, net 
ir Skandinavijos kinas nesugebėjo užpildyti atsiradusios 
kinematografinės tuštumos. Tad patys vokiečiai ėmėsi 
iniciatyvos ir 1917 metais išleistu vyriausybės dekretu 
įkūrė nacionalinį filmų gamybos konglomeratą Univer-
sum Film-Aktien Gesellschaft (sutrumpintai ir pačių vokie-
čių įvardijamas kaip UFA). Nusivylusios tautos ir prieš 
vokiečius nusiteikusių šalių antivokiškų filmų kūrimo 
pagausėjimo kontekste, generolas Erichas Ludendorffas, 
Vokietijos armijos vadas, 1917 metų gruodžio 18 dieną 
įsakė visoms pagrindinėms vokiečių kino filmų kūrimo, 
platinimo kompanijoms susijungti į vieną organizaciją, 
kuri garantuotų ir skleistų aukštos kokybės nacionali-
nio pobūdžio vokiškąjį kiną po visą šalį ir už jos ribų. 
Milžiniški naujų kino studijų paviljonai buvo pastatyti 
Noibabelsbergyje, netoli Berlyno. UFA buvo liepta ne-
delsiant imtis naujų filmų gamybos, platinimo, rodymo 
įtraukiant profesionaliausius režisierius, prodiuserius, 
rašytojus ir technikus. Ryškiausias pavyzdys, nusakan-
tis, kaip rimtai vokiečių tauta pradėjo žiūrėti į kino meną, 
galėtų būti tai, kad iki karo pabaigos, per nepilnus porą 
metų, UFA kino paviljonų plotas išaugo daugiau kaip 
dešimt kartų. Meninis kino filmas tapo pagrindine me-
ninės raiškos forma, ir Vokietija tapo pasirengusi konku-
ruoti su likusio pasaulio kino industrija. Trečią XX am-
žiaus dešimtmetį vokiečių kino industrija tapo vienintele 
sėkmingai konkuravusia su amerikiečių kinu kitose šaly-
se, net ir pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Pirmajam pasauliniam karui 1918 metų lapkričio 
11 dieną pasibaigus Vokietijos pralaimėjimu, vokiečių 

vyriausybė savo UFA dalį pardavė Deutsche bankui ir 
korporacijoms Krupp bei I. G. Farben. Taip UFA tampa 
privačia kino kompanija. Toks priklausomybės pasikei-
timas mažai paveikė autoritarinį kompanijos valdymą, 
tačiau idėjinis filmų turinys pakito.

Dažnai sakoma, kad vokiečių kinas, kaip savita bei 
atskira meno forma, gimė susikūrus UFA, kuri tapo di-
džiausia ir geriausia vientisa kino filmų studija visoje 
Europoje iki pat Antrojo pasaulinio karo pradžios. Toks 
įspūdis dažnai susidaro dėl to, kad trečią ir ketvirtą XX 
amžiaus dešimtmetį UFA10 beveik monopolizavo vo-
kiečių kino rinką. Tačiau savo gyvavimo pradžioje UFA 
veikė labiau kaip mažesnių kino kompanijų sukurtų fil-
mų platintoja (Terra Film AG, Deulig Film, National Film 
AG – tik keletas jų). UFA buvo kaip tarpininkas susi-
formuojant vokiečių kinui, kuris labiau buvo susijęs su 
Aufbruch – revoliucionierių intelektualų judėjimu, kurio 
idėjos buvo paveiktos Pirmojo pasaulinio karo siaubų.

Totalus Vokietijos pralaimėjas Pirmajame pasau-
liniame kare paskatino visišką senųjų vertybių atmeti-
mą visuomeniniame ir kultūriniame vokiečių gyveni-
me. Intelektualumas, naujų padorumo ribų praplėtimas, 
progresyvumo siekimas ir avangardizmas – nuotaikos, 
apibrėžusios naująją Vokietiją. Liberali demokratinė res-
publika, kultūriškai susitelkusi Veimare, kur marksiz-
mas tapo intelektualiai priimtinas, tik ką užgimęs eks-
presionizmas įsigalėjo visuose menuose, o 1919 metais 
panaikinta bet kokia cenzūra. Tokioje įelektrintoje kū-
rybiškoje visuomeninėje aplinkoje bet kokia menkiausia 
intelektualinė panieka naujajai meno raiškos formai – 
kinui visiškai dingo, ir daugybė jaunų, radikaliai nusi-
teikusių artistų buvo pasirengę priimti kiną kaip naują 
komunikacinį meną, kuris suteikė jiems populiarumą bei 
žinomumą. Tokia nauja ekspresionistinė laisvė atsisklei-
dė daugybėje nepriklausomų kūrėjų sukurtų pornogra-
finio turinio filmų – Aufklärungsfilme (kurie pažodžiui 
įvardijami kaip edukaciniai filmai ar filmai apie gyvenimą ir 
faktus), su tokiais pavadinimais kaip Prostitution (Prosti-
tucija), Verlorene Tochter (Prarastosios dukros), Vom Rande 
des Sumpfles (Iš aistrų pelkės). Kaip ir skandinaviškieji por-
nografiniai filmai, paplitę po pasaulį šeštą XX amžiaus 
dešimtmetį, taip ir po Pirmojo pasaulinio karo vokiečių 
kurti pornografiniai filmai buvo įvardijami kaip seksua-
linė edukacija ar socialinė reforma. Vienintelis ryškesnis to-
kių filmų indėlis į vokiečių kino raidą buvo tai, kad jie 
prisidėjo prie antisemitiškų nuotaikų pakurstymo tarp 
vokiečių, teigiant, kad neva dauguma tokių filmų reži-
sierių ir prodiuserių buvo žydų kilmės. Todėl Nacionalinė 
Asamblėja 1920 metų gegužės mėnesio Reicho filmų aktu 
atnaujino cenzūrą. Vėliau nacių partija remdamasi kaip 
tik šiuo aktu įtvirtino savo ideologinę kontrolę visame 
vokiečių kine.

Pirmieji UFA taikos laikotarpio filmai buvo puoš-
nios kostiuminės dramos (Kostümfilme), tendencingai 
kurtos tam, kad varžytųsi su italų spektakliais Quo va-
dis? ir Cabiria. Joe May (gimęs kaip Joseph Otto Man-
del) 1918 metais sukurtas filmas Veritas vincit (psicholo-
ginė drama apie sielų reinkarnaciją/transmigraciją per 
tris amžius) tiksliausiai nusako tą kelią, kuriuo žengė 
vokiečių kinas. Tačiau ryškiausias tokio vokiečių kino 
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kūrėjas buvo Ernstas Lubitschas (1892–1947). Kaip ak-
torius, Lubitschas dirbo Maxo Reinhardto filmuose (vie-
nas iš penkių Zalcburgo festivalio įkūrėjų 1920 metais), 
o iki 1918 metais tapdamas UFA nariu, jis režisavo seriją 
trumpųjų komedijų. Tais pačiais 1918 metais su lenkų ak-
tore Pola Negri (1894–1987) pagrindiniame vaidmenyje 
Lubitschas režisavo dvi kostiumines dramas: The Augen 
der Mumie Ma (Mamytės Ma akys) ir Carmen (angliškai 
verčiamas kaip Čigoniškas kraujas – Gypsy Blood). Abu fil-
mai susilaukė pakankamos sėkmės, kad Lubitschas ir jo 
prodiuseris Paulas Davidsonas galėtų imtis savo trečiojo 
filmo – Madame Du Barry (angliškai verčiamas kaip Ais-
tra – Passion). Filmo siužetas rutuliojasi Prancūzijos Re-
voliucijos kontekste, visą filmą paverčiant inscenizuota 
istorine drama, kuri siejama su pirmąja Lubitscho karje-
ros puse. Sulaukęs sėkmės, režisierius toliau sukuria to-
kius istorinius epus kaip Anna Boleyn (1920), Sumurum 
(Viena Arabijos naktis, 1920), Das Weib des Pharao (Faraono 
meilė, 1922). Nors Lubitschas savo vokiškuoju kūrybos 
periodu sukūrė ir daugiau istorinių kostiuminių dramų, 
jis puikiai režisavo ir komedijas Die Austernprinzessin 
(Austrių princesė, 1919), Die Puppe (Lėlė, 1919), Die Bergka-
tze (Laukinė katė, 1921), kurios pasižymėjo masinių scenų 
dinamiškumu, virtuozišku scenos apšvietimu, – tai jis 
tiesiogiai perėmė ir Reinhardt’o filmų kūrimo manie-
ros. Pats Lubitschas įnešė naujovių pakeičiant kameros 
padėtį filmuojant scenas bei staigiai kaitaliojant kadrus, 
kurios tokius Amerikos kino kritikus kaip Lewisas Jacob-
sas11 tiesiog sužavėjo (nors amerikietiškų filmų siužetinė 
pasakojimo linija, visa filmų dramatinė sintaksė buvo 
kur kas pažangesnė nei vokiečių). 1922 metais Lubits-
chas emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, čia su savo 
kuriamomis rafinuotomis komedijomis ir jose paslėpto-
mis subtiliomis seksualinėmis užuominomis pelnė kino 
kritikų ir publikos palankumą. Vienas esminių Lubitscho 
kūrybos bruožų – virtuoziškas techniškumas, kuriuo re-
žisierius ryškiai išsiskyrė iš kitų to meto režisierių. Savo 
kostiuminėse dramose jis skyrė ypatingą dėmesį istori-
nėms detalėms, dėl to tuometinių kino kritikų Lubitscho 
filmai buvo vadinami istoriniu realizmu. Taip filmas po 
filmo Lubitschas tapo žinomas ne tik Vokietijoje, bet ir 
visame pasaulyje. To paveikti ir kiti UFA režisieriai pra-
dėjo naudoti Lubitscho kūrybos formulę – kuo tiksliau, 
net su maniakišku preciziškumu atkurti kino ekrane 
praeitį. Taip Dmitri Buchowetski sukuria Danton (1921), 
Othello (1922) ir Sappho (1922), o Richardas Oswaldas – 
Lady Hamilton (1922) bei Lucrezia Borgia (1922). Tačiau 
visuomenės susižavėjimą vokiečių kurtomis kostiumi-
nėmis dramomis sukėlė ne vien jų puošnumas ar preci-
ziškumas, bet ir pati idėja, – savo kurtuose filmuose vo-
kiečiai perteikia istorinius įvykius veikėjų individualių 
troškimų ir psichozių kontekste (kaip vėliau matysime, 
žodis psichozė pavartotas neatsitiktinai). Tad iš tikrųjų 
ankstyvasis vokiečių kinas nėra tikrai istorinis realizmas. 
Jis yra istorinis tiek, kiek reikalauja pagrindinio veikėjo 
dramatinio vaidmens plėtojimas filmo kontekste, kuris 
dažniausiai būna taip romantizuotas, kad tampa net ni-
hilistišku. Apie 1924 metus istorinio realizmo vokiečių 
filmai tampa nebe tokie populiarūs, nes filmuose prade-
da įsigalėti nihilistinės gyvenimiškos problemos, kurios 

ir užgimė tose pačiose nuostabiosiose vokiečių istorinėse 
dramose. Šis nihilistinis realizmas pereina į naują vokie-
čių kino raidos etapą – Kammerspielfilm.

D A K TA R O  K A L I G A R I O  K A B I N E TA S
1919 metų pabaigoje čekų poetas Hansas Janowitzas ir 
jaunas austrų artistas Carlas Mayeris, kuris vėliau tapo 
vienu įtakingiausių žmonių Veimaro kino raidoje, pra-
dėjo bendradarbiauti rašant filmo scenarijų, paremtą ti-
krais, sukrečiančiais įvykiais, kurie nutiko Hamburge ir 
asmeniškai buvo išgyventi pačių scenarijaus autorių (iš 
gatvėse sklandžiusių gandų, straipsnių laikraščiuose). 
Scenarijaus autorius Carlas Mayeris teigė, kad sukurti 
scenarijų įkvėpė tikri įvykiai: „Vieną dieną karnavale 
pamačiau keistą vyrą, besislapstantį šešėliuose, o kitą 
dieną sužinojau, jog ten pat buvo nužudyta mergina.“ 
Nuėjęs į laidotuves, jis pamatė tą patį keistą vyrą, tačiau 
neturėjo jokių įrodymų, jog tai – tikrai tas pats žmogus, 
matytas karnavale, ar kad jis kaip nors susijęs su mer-
ginos mirtimi.

Filme pasakojama, kaip į Šiaurės vakarų Vokietijos 
miestą Holštenvalą atvyksta karnavalas, su juo mieste 
pasirodo niekam prieš tai negirdėtas daktaras Kaligaris 
ir paprašo miestelio mero leisti jam pristatyti savo pasi-
rodymą, kuriame jis demonstruos somnambulą – žmogų, 
miegantį visą savo gyvenimą ir kurį galima prikelti tik 
naudojant hipnozę. Tai – Čezarė. Kuris gali prognozuo-
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ti ateitį taip pat. Netikėtai įvyksta serija šiurpą keliančių 
nutikimų, kuriuos aiškinasi jaunasis studentas Francis, 
kuris savo tyrimų eigoje išsiaiškina, kad baisiuosius nu-
sikaltimus, piktojo daktaro Kaligario paliepimu, vyk-
do užhipnozituozas Čezarė. Galų gale Francis pradeda 
persekioti Daktarą Kaligarį, kurį atseka iki psichiatrinės 
ligoninės durų. Įžengęs į beprotybės namus, Francis pa-
mato, kad išprotėjęs hipnotizuotojas yra ne psichiatrinės 
ligoninės pacientas, bet jos direktorius. Iš dokumen-
tų, randamų daktaro kabinete, matoma, kad jį tokioms 
žmogžudystėms įkvėpė XVIII amžiuje hipnotizuotojo 
Kaligario įvykdytos žmogžudystės. Tad Daktaras Kali-
garis, įtikėjęs esantis XVIII amžiaus Kaligariu, užhipnoti-
zuoja vieną iš savo pacientų (Čezarę) ir liepia jam įvykdy-
ti baisias žmogžudystes taikiame Holštenvalo miestelyje. 
Deja, pats daktaras, apimtas beprotybės, yra uždaromas 
į tą pačią psichiatrijos ligoninę, kuriai ką tik vadovavo.

Filmo pavadinimas Das Kabinett des Dr. Caligari (Dak-
taro Kaligario kabinetas) – užuomina į karsto formos dėžę, 
kurioje piktasis Daktaras Kaligaris laikė užhipnotizuotą 
Čezarę. Kai Janowitzas ir Mayeris pasiūlė scenarijų Eri-
chui Pommerui (1889–1966), Decla-Bioskop (nepriklauso-
ma kino kompanija, kuri 1921 metais susiliejo su UFA) 
vadovui, jis iš karto buvo priimtas. Neaišku, ar Pomme-
ras įžvelgė scenarijaus išskirtinumą, bet jis tikrai nujautė 
galimybę, sukūrus filmą pagal pateiktą scenarijų, pakel-
ti savo kino kompanijos filmų vertę. Iš karto režisuoti 
filmą buvo paskirtas jaunasis austrų režisierius Fritzas 
Langas, bet vėliau jis buvo pakeistas labiau patyrusiu 
Robertu Wiene’u (1873–1938), kad Langas galėtų kurti 
antrąją Decla-Bioskop nuotykinių filmų seriją Die Spinnen 
(Vorai, 1919–1920). Kad ir kaip ten būtų, tačiau būtent 
Langas įtikino Pommerą (prieš scenarijaus autorių valią) 
į filmą įterpti Rahmenhandlung (titrus, kurie kino ekrane 
perteikiami kampuoti, laužyti), per kuriuos studentas 
Francis tampa tarsi istorijos pasakotoju. Langas teisingai 
nuspėjo, kad stilizuotų titrų įvedimas ne tik pridės filmo 
mizanscenoms daugiau ekspresionizmo, bet ir patį filmą 
pateiks ne kaip iš šalies kažkieno papasakotą istoriją, o 
kaip papasakotą paties žiūrovo patirtą paranojinę iliu-
ziją, kliedesį, košmarą. Bet kokiu atveju savo išraiškos 
forma ir kūrybos formatu Das Kabinett des Dr. Caligari 
režisuojant Wiene’ui tapo ypatingu eksperimentu.

Režisierius Wiene’as pasamdė tris žinomus ekspre-
sionizmo stiliaus dailininkus – Walterį Reimanną, Her-
manną Warmą ir Walterį Röhrigą – suprojektuoti ir nuta-
pyti filmo dekoracijas, kurios turėjo akivaizdžiai atskleisti 
psichologinę filmo pasakotojo būseną. Vaizdinis filmo pa-
saulis – itin hiperbolizuotų daiktų, aplinkos ir iškreiptos 
erdvės santykis: nenatūrali, tamsi vieta, kurioje pastatai 
„lipa“ vienas ant kito neįtikėtinais kampais, dantytos ka-
minų viršūnės dursto dangų, jų papėdėje ryškiai nugri-
muoti gyventojai tarsi sustingę laike. Sprendimas filme 
naudoti dirbtines dekoracijas ir foną yra susijęs ne tik su 
filmo tematiniu išraiškingumu, bet ir su grynu pragma-
tizmu. Po karo ekonominė recesija apėmė visą šalį, tad, 
kaip ir visos Vokietijos pramonės šakos, kino studijos 
turėjo tausoti elektrą, kuri buvo normuojama. Tokiam 
filmui kaip Das Kabinett des Dr. Caligari reikėjo daugy-
bės dramatinio apšvietimo efektų, kuriuos buvo daug 
paprasčiau ir pigiau nupiešti ir užtamsinti dekoracijose 
nei sukurti efektą elektros šviesa (iš tikrųjų Decla-Bioskop 
studija vos neviršijo savo elektros limito). Ir tai dar vie-
nas pavyzdys, kaip technologinis nepriteklius gali pada-
ryti įtaką naujoms estetinėms išraiškos priemonėms kine.

Nors ir prieš sukuriant filmą Das Kabinett des Dr. Ca-
ligari buvo keletas pieštinių dekoracijų pavyzdžių, kurie 
neturėjo nieko bendro su technologine būtinybe: 1916 
metais italų futuristas Anton Giulio Bragaglia sukuria 
filmą Thais, kuriame scenos stilizuotos geometrinėmis 
formomis, o Ernstas Lubitschas naudojo pieštinės stiliza-
cijos priemones norėdamas perteikti lėlių pasaulį žaislų 
dėžėje filme Die Puppe. Nė vienas iš minėtų filmų nebuvo 
stilizuotas tiesiogiai dėl ekspresionistinės išraiškos būti-
nybės kaip Daktaro Kaligario kabinetas, kurio stilizacijos 
elementai labiau kilo iš šiuolaikinio ekspresionistinio 
teatro. Kad ir kaip ten būtų, viena aišku, kad režisierius 
Wiene’as specialiai norėjo iškraipytų filmo scenų deko-
racijų, kurios perteiktų pasakotojo beprotybę. Dėl tokių 
išraiškos priemonių aptariamas filmas tapo viso vokiš-
kojo ekspresionistinio avangardinio kino pirmtaku ir 
ryškiausiu pavyzdžiu.

Apsėdimas, nežinomybė, nerimas – pagrindinės bū-
senos, būdingos vokiškajam ekspresionistiniam tarpuka-
rio kinui. Tačiau vokiškojo ekspresionistinio kino siau-
bas yra išreikštas per liguistą psichologinę filmo veikėjo 
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būseną, dviprasmiškus košmarus, o ne per grynai fizinį, 
akivaizdžiai matomą siaubą, kurį Holivudo kino kom-
panija Universal Studios XX amžiaus ketvirtą dešimtmetį 
siūlė savo žiūrovams (nors jos kurti siaubo filmai buvo 
tiesiogiai paveikti vokiškojo ekspresionizmo, juos kūrė 
netgi tie patys režisieriai ar aktoriai). Košmariškai iškrai-
pytos scenų dekoracijos vokiečių ekspresionistiniuose 
filmuose ir jų sukurta Stimmung (atitinkama nuotaika) 
kartu dekoracijose naudojant chiaroscuro (tam tikrą ta-
pybos raiškos priemonę, kuria perteikiami šviesos ir 
šešėlių kontrastai) buvo pagrindinės išraiškos priemo-
nės filmuose perteikiant pažeistos psichikos ir nestabi-
lių emocijų būseną. Filmo Das Kabinett des Dr. Caligari ir 
visų kitų filmų, sukurtų jo įtakoje, kūrėjai siekė atskleisti 
sub jektyvią realybę objektyviomis išraiškos priemonė-
mis, kurios perteikia ne paprastą faktų išdėstymą tam 
tikra pasakojimo forma, o minčių būseną, nuotaiką ir 
atmosferą per scenų dekoracijų fotografiškumo terpę 
(užduotis kur kas sunkesnė nei kituose vaizduojamuo-
siuose menuose, kuriuose ekspresionistinė išraiška pati 
savaime yra objektyvi, o kino ekrane ji tampa subjektyvi, 
nes kiekvienam žiūrovui sukelia skirtingus pojūčius ir iš-
gyvenimus). Vokiškasis ekspresionizmas siekia atskleisti 
vidinius išgyvenimus per išorinę realybę.

Nors pagal filmo pasakojimo kanoną Das Kabinett 
des Dr. Caligari yra itin konservatyvus: filmo ekspre-
syvumas buvo tiesiogiai susijęs tik su dekoracijomis ir 
scenografija. Negalima pamiršti, kad 1914–1919 metai, 
kai vokiečiai nematė amerikiečių filmų, Davidas War-
kas Griffithas (1875–1948), amerikiečių režisierius, 1915 
metais sukūręs Tautos gimimą, padarė esminę įtaką filmo 
dramaturgijos plėtojimo srityje. Todėl Wiene’as, visiškai 
ignoruodamas Griffitho pamokas, gan drastiškai reda-
gavo savo kuriamą filmą (kartais kadrai staigiai nutrau-

kiami nelogiškose vietose arba pateikiami nuspėjamai). 
Filmas toks pat sceninis kaip ir bet koks teatro spektaklis, 
nepaisant jo vizualinio avangardiškumo. Das Kabinett des 
Dr. Caligari suteikia ekspresionizmo pačiam kinui, bet 
ne pačioms kinematografinėms išraiškos priemonėms, 
o filmo siužeto perteikimas kinematografinėmis raiškos 
priemonėmis geriausiu atveju yra vidutiniškas. Tad 1920 
metų vasarį pasirodęs filmas susilaukė tarptautinės šlo-
vės, o kino kritikas Lewisas Jacobsas jį įvardijo labiausiai 
visų laikų aptariamu filmu, nors Das Kabinett des Dr. Cali-
gari turėjo mažai tiesioginės įtakos kitų šalių nacionalinio 
kino raidai. Tačiau scenos dekoracijų dizainas, psicholo-
ginė filmo įtaka žiūrovui, teminis dviprasmiškumas, per-
teikiantis bloga menančią nesveiką materialumą, virš ku-
rio subjektyvūs vidiniai filmo protagonisto išgyvenimai 
perteikiami per išorinį objektyvumą, padarė milžinišką 
įtaką tolesnei vokiečių kino raidai.

Filmas Das Kabinett des Dr. Caligari žymi vokiško-
jo kino auksinio dešimtmečio pradžią. Tokio pobūdžio 
filmai, kuriami vokiškųjų kino studijų, paplito po visą 
pasaulį dėl savo estetinių išraiškos priemonių, kurios 
tuo metu atrodė naujoviškos, šviežios ir nestandartinės 
bei kur kas pažangesnės nei Holivudo filmų.Vokiečių 
režisieriai pamatė, kad jie turi visišką veiksmų ir spren-
dimų laisvę, kai filmavimo procesas vyksta visiškai kon-
troliuojamoje kino studijos aplinkoje, ko negalėtų daryti 
tam tikroje vietoje. Vokiečių režisieriai buvo labiau lin-
kę susikurti reikiamą filmo aplinką nei atrasti ją realioje 
aplinkoje. Todėl 1919–1927 metais UFA tapo didžiausia 
ir geriausiai aprūpinta kino studija visame Vakarų pa-
saulyje, kuri turėjo daugiau kaip 40 000 kvadratinių met-
rų vidinio ploto. Miestai, miškai, ežerai buvo kuriami su 
tokiu atsidavimu, kad kino kritikas Paulas Rotha įvardija 
tai kaip studijinį konstruktyvizmą. 
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Bet koks filmas, pasirodęs vokiškojo kino ekrane 1919–
1924 metais buvo tiesiogiai paveiktas Das Kabinett des 
Dr. Caligari. Dauguma tokių Schauerfilme (siaubo ir fan-
tazijos filmai) buvo paremti siaubą keliančiais siužetais 
ir ekspresionistiniu scenų dekoru, – tai turėjo perteikti 
žmogaus sielos paieškos savyje temą. Vieni ryškiausių 
tokių filmų yra F. W. Murnau Der Januskopf (Januso gal-
va, 1920 metais sukurtas filmas pagal R. L. Stevensono 
kūrinį Daktaras Džekilas ir ponas Haidas), Roberto Wiene’o 
Raskolnikov (1923 metais sukurta keistai stilizuota, bet 
visiškai įtikinama Dostojevskio Nusikaltimo ir bausmės 
adaptacija), Paulo Leni Das Wachsfigurenkabinett (Vaško 
dirbiniai, 1924), Arturo Robinsono Schatten (Įspėjantys še-
šėliai, 1922). Visi šie filmai, tarsi Daktaro Kaligario emoci-
niai bendraminčiai, taip pat buvo sukurti techniškai, su 
puikiu scenų dizainu. Tačiau plačiau verta pažvelgti į 
dviejų unikalių režisierių darbus, kurių filmai ir jie patys 
tapo neatsiejama viso Vakarų pasaulio kinematografijos 
dalimi. Kalbame apie Fritzo Lango Der müde Tod (1921 
metais sukurtas filmas Varginanti Mirtis, į anglų kalbą ne-
įprastai verčiama kaip Likimas – Destiny) ir 1922 metais 
F. W. Murnau sukurtą neprilygstamąjį Nosferatu.

F R I T Z  L A N G
Fritzas Langas (1890–1976) jau buvo sukūręs keletą me-
ninių filmų ir serialų (tokių, kaip visai neseniai restau-
ruotas Die Spinnen12), kai kartu su žmona scenariste Thea 
von Harbou (1888–1954) ėmė bendradarbiauti kuriant 
Varginančią Mirtį. Tai – romantinė alegorija, kurios veiks-
mas vyksta viduramžiais, apie merginą, kurios mylima-
sis yra pagrobtas pačios Mirties. Ji pradeda sekti savo 
mylimąjį ir reikalauti jį grąžinti, tačiau Mirtis atsisako 
pasiūlydama pasiklausyti trijų fantastinių pasakojimų 
apie tai, kaip įsimylėjėlių pora visada pralaimi prieš Mir-
tį. Pasakojimų veiksmas vyksta devyniolikto amžiaus 
Bagdade, Renesanso laikų Venecijoje ir mistiškoje, tarsi 
susapnuotoje Kinijoje. Visuose šiuose pasakojimuose įsi-
mylėjėliai yra sunaikinami godžių tironų. Per visus tris 
pasakojimus Mirtis pabrėžia, kad mergina galinti išgel-
bėti savo mylimąjį tik mainais pasiūliusi savo gyvybę 
arba išgelbėdama kieno nors kito. Vėliau filmo protago-
nistė išgelbsti iš degančio pastato kūdikį žūdama pati, 
tačiau tuomet ji susitinka su savo mirusiu mylimuo-
ju, kaip ir buvo žadėjusi Mirtis. Varginanti Mirtis – tai 
manijos, vokiečius užvaldžiusios pokario metais viską 
siejant su lemtimi ir pasmerkimu, manifestacija. Tarsi 
psichologinis pokario Vokietijos Götterdämmerung (Die-
vų sutemos) – logiška kultūrinio pesimizmo kulminacija, 
atkeliavusi dar iš devyniolikto amžiaus, apibendrinta 
vokiečių filosofo Oswaldo Spenglerio Vakarų saulėlydy-
je (1918–1922 metais parašytas didelės apimties darbas, 
kuriame filosofas teigė, kad vieninga žmonija, bendrai 
judanti transcendentinio tikslo – amžinosios taikos ar 
šviesaus demokratinio rytojaus – link neegzistuoja. Yra 
tik atskiros, viena kitai svetimos kultūros, kurių jis įvar-
dijo aštuonias: Egipto, Indijos, Kinijos, Centrinės Ame-
rikos, Babilono magiškąją, Vakarų faustiškąją, Rusijos ir 
Antikos. Kiekviena išsiskiria unikaliu pasaulėvaizdžiu, 
unikaliais menais ir mokslais, kiekviena visiškai sveti-
ma ir nesuprantama kitoms, pasmerkta gimti, subręsti, 

pavirsti nekūrybiška, išsigimusia civilizacija ir išnykti. 
Be to, jis teigė, kad laikas degeneruoti, nykti, galiausiai 
užgesti ir pavirsti senienomis ateities kultūrų muziejuose 
atėjo ir Vakarų civilizacijai, o Pirmasis pasaulinis karas, 
moterų teisė balsuoti, džiazas, kino filmai, demokrati-
ja, kapitalizmas ir avangardinis menas yra pirmieji šio 
kultūrinio nuosmukio ženklai). F. Langas į kino pasaulį 
atnešė naujovių naudodamas kitokį scenų apšvietimą, 
kuris pabrėždavo architektūrinę liniją ir kadro erdvę.

F. Langas buvo architektas, tad nenuostabu, kad dau-
guma jo sukurtų filmų pasižymi aplinkos linijos ir pastatų 
išryškinimu filmų scenose. Taip savo nebyliojo periodo 
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filmuose jis pradėjo kurti grafinį scenų ekspresionizmą. 
Režisieriaus filmai labiau pasižymėjo ne tamsiuoju intelek-
tualumu (kaip Daktaro Kaligario kabinetas), o dekoratyvumu 
ir grynai plastišku dizainu. Nors neapsieita ir be tiesiogi-
nės Daktaro Kaligario kabineto įtakos, – ji akivaizdi filme 
Dr. Mabuse, der Spieler (Daktaras Mabuzė: Lošėjas, 1922). 
Šioje ekspresionistinėje kriminalinėje-psichologinėje dra-
moje pasakojama apie siekį sunaikinti struktūruotą po-
kario visuomenę, kuri tik pūva ir morališkai degraduoja. 
1922–1924 metais sukurtame Siegfried ir 1923–1924 metais 
Kriemhilds Rache (Kriemhildos kerštas) Langas vėl atsigręžia 
į legendines meiles istorijas ir magiško pobūdžio kūrinius, 
kurie tiesiogiai siejasi ar yra paveikti nemirtingo Šiaurės 
epo Nybelungų žiedas. Šie filmai statomi su masinėmis sce-
nomis, kuriose dominuoja specialiai sukurti kalnai, miškai 
ar ugnimi besispjaudantys drakonai.

Galų gale viename paskutiniųjų savo nebyliųjų filmų 
Metropolis13 (1926) Langas mums pateikia gąsdinančią ir 
supaprastintą XXI amžiaus totalitarinės visuomenės vi-
ziją, kurios futuristinė architektūra ir mokslinis pažan-
gumas buvo tiksliai perteikti per nuostabiai kruopštų 
(vokišką) filmavimo ir efektų panaudojimo procesą. Tam 
buvo panaudota Schüfftano filmavimo technika ir ekspre-
sionistinis scenų dekoras.14

Prieš sukuriant savo pirmą garsinį filmą M15, 1928 
metais Langas režisuoja filmą Spione (Šnipai) ir 1929 me-
tais Die Frau im Mond (Moteris Mėnulyje). Dauguma jo 
tyliojo periodo filmų yra sukurti UFA, scenarijus jiems 
parašė jo žmona Thea von Harbou, kuri vėliau tapo uolia 
nace, todėl Langui 1933 metais paties Josepho Goebbelso 
buvo pasiūlyta tapti Vokietijos filmų industrijos vadovu 
Propagandos ministerijoje (nes Metropolis buvo vienas 
mėgstamiausių Hitlerio filmų). Tačiau, būdamas pusiau 
žydas ir politiškai liberalus, Fritzas Langas, atsisakęs 
dosnaus pasiūlymo, pabėgo į Holivudą ir pelnė pripaži-
nimą kaip įtakingas Amerikos garsinių filmų režisierius.

1 Kino filmas iš esmės yra greitai rodoma nuotraukų seka. Kadrai 
turi greitai sekti vienas kitą, kad judesys filme būtų tolygus ir 
malonus akiai. Kuo daugiau kadrų per sekundę, tuo gražesni bus 
filme užfiksuoti judesiai. Tačiau nepakanka kino juostą greitai sukti 
priešais ryškią šviesą – taip vaizdas bus tiesiog „išplaukęs“ ir nesu-
vokiamas. Reikia, kad kiekvienas kadras trumpam stabtelėtų prieš 
judėdamas toliau. Juos kartu sulieja žmogaus smegenys, tačiau ir 
pats projektorius turi pasistengti, kad juosta suktųsi greitai, tolygiai 
ir stabtelėtų prie kiekvieno kadro. Tam šiais laikais naudojami juos-
tiniai projektoriai, pasitelkiama elektronika ir labai tikslūs elektriniai 
varikliukai. Anksčiau buvo naudojamas Maltos kryžiaus mechanizmas, 
kuris tolygų juostos sukimąsi keičia judesiais su pertraukomis. Kitaip 
tariant, variklis sukasi vienodu greičiu, o juosta nuolat akimirkai 
stabteli, kad būtų apšviestas konkretus kadras.

2 1890–1960 metais gyvenusi viena pirmųjų vokiškojo nebyliojo pe-
riodo kino žvaigždžių, suvaidinusi daugiau kaip 170 filmų. Viena 
iš nedaugelio vokiečių kino žvaigždžių, atėjusi į filmų pasaulį be 
išankstinio aktorinio pasirengimo.

3 1867–1952 metais gyvenęs vienas geriausių vokiečių aktorių, kuris 
už nuopelnus yra pelnęs Ifflando žiedą. Be to, jis atliko vaidmenį 
1940 metais Alfredo Hitchcocko sukurtame trileryje Užsienio ko-
respondentas (Foreign Correspondent).

4 1874–1948 metais gyvenęs vokiečių ekspresionistinio kino aktorius, 
kuris 1933 metais atėjus į valdžią naciams, pradėjo vaidinti nacių 
propagandiniuose filmuose, o iš tikrųjų buvo aršus nacių priešas, 
aukojęs pinigus sukilėliams ir slėpęs persekiojamuosius.

5 Vokiečių literatūroje antrininko (Doppelgänger) tema vyrauja jau nuo 
viduramžių. Ryškiausias to pavyzdys Goethe’s tragedija Faustas.

6 1879–1960 gyvenęs vienas pirmųjų Švedijos kino režisierių, ku-
ris atliko vieną pagrindinių vaidmenų Ingmaro Bergmano 1957 
metais sukurtame filme Žemuogių pievelė, kuriame pasakojama, 
kaip profesorius Isakas Bergas (tariant švediškai, tai skamba 
kaip ledas ir tvirtovė) automobiliu važiuoja į Lundą, į jo garbei 
rengiamas iškilmes. Tai kelio filmas: profesorius ne tik vyksta į 
Lundą, sapnuose ir prisiminimuose jis keliauja į savo vaikystę 
ir jaunystę, kur susitinka su artimais žmonėmis. Filmo pabaigoje 
mirties nuojauta tampa visai konkreti. Po daugelio metų knygo-
je Vaizdai Bergmanas rašė: „Nulipdžiau personažą, kurio išorė 
priminė mano tėvo, bet kuris iš tikrųjų buvau aš. Aš – trisdešimt 
septynerių, susvetimėjęs, užsisklendęs savyje, atsitvėręs nuo kitų, 
pasipūtęs, ne tik nelabai laimingas, bet iš tikrųjų giliai nelaimingas. 
Sulaukęs daug sėkmės. Ir talentingas. Ir solidus. Ir disciplinuotas. 
<...> Visą tą istoriją persmelkia skirtingi vieno motyvo variantai: 
neišsipildymas, niekingumas, tuštuma, jokio pateisinimo. Iki šiol 
dar iki galo nesuvokiu ir nesuvokiau tada, kad šis filmas buvo 
mano kreipimasis į tėvus: „Pasižiūrėkite į mane, supraskite mane 
ir, jei galite, atleiskite.“

7 1883–1923 metais gyvenęs suomių–švedų režisierius, kuris 1912 
metais MGM buvo pakviestas režisuoti filmus. Jis kartu į JAV 
atsivežė Gretą Gustafsson, kuriai vėliau pats pasiūlė vadintis Greta 
Garbo.

8 1881–1972 metais gyvenusi danų tyliojo kino periodo aktorė, 
suvaidinusi 74 filmuose, iš kurių 70 buvo sukurti vokiečių ir 
visoje Vokietijoje ji buvo žinoma kaip Asta – dažniausiai ji atliko 
stiprių moterų, atsidūrusių sunkiose gyvenimiškose situacijose, 
vaidmenis. Dėl didelio erotiškumo filmai, kuriuose ji vaidino, buvo 
cenzūruojami kitose šalyse, todėl JAV kinomanams ji buvo mažai 
žinoma. Ji vertinama už realistiškesnį, ne tokį demonstratyviai 
teatrinį personažo perteikimą kino filme.

9 1889–1968 metais gyvenęs vienas geriausių danų kino režisierių, 
puikiai žinomas dėl savo kinematografinio šedevro – 1927 metais 
sukurto filmo Žanos d’Ark aistra (The Passion of Joan of Arc). Pats 
Dreyeris teigė, kad „niekas pasaulyje negali prilygti žmogaus 
veidui. Tai žemė, kurios niekada nenusibos tyrinėti. Studijoje 
nėra įdomesnio patyrimo, kaip stebėti jautraus veido išraišką, 
veikiamą slaptingos įkvėpimo galios. Matyti jį įdvasintą iš vidaus 
ir paverčiant jį poezija“. Tai savo kuriamuose filmuose ir stengėsi 
atskleisti danų režisierius.

10 1926 metais UFA sukūrė tik 12 iš 185 filmų, 1927 metais – 15 
iš 222, 1928 metais – 16 iš 224, 1929 metais – 13 iš 183. Ir nors 
filmų sukūrė tik menką dalį, tačiau savo kokybe ir pastatymo 
įmantrumu jie lenkė kitus, mažesnių kompanijų kuriamus filmus. 
Kontroliuodama visų vokiškųjų filmų platinimą (sukurtų ne tik 
UFA studijoje) ir bendradarbiaudama su danų Nordisk Film bei 
austrų Sasha-Film, ji užėmė vadovaujamą poziciją kino pramonėje.

11 1904–1997 metais gyvenęs amerikiečių kino kritikas, autorius, reži-
sierius. 1930 metais įkūrė žurnalą Eksperimentinis kinas (Experimental 
Cinema), kuris buvo vienas pirmųjų kino žurnalų, analizavęs ir rašęs 
apie kino filmus kaip apie meno kūrinius. Jis patarinėjo Orsonui 
Wellesui kuriant Pilietį Keiną, 1944 metais režisavo pirmuosius 
kino bandymus filmui National Velvet su Elizabeth Taylor.

12 Lango sumanytas kaip 4 dalių serialas, iš kurių tik dvi buvo nufil-
muotos: Der goldene See (Auksinis ežeras, 1919) bei Das Brillantenschiff 
(Deimantinis laivas, 1920). Abiejų filmų kinematografas buvo Karlas 
Freundas. Abu filmai buvo atrestauruoti Davido Shepardo, garsaus 
filmų restauruotojo iš Niujorko, garso takelį, kuris buvo įrašytas 
garso vargonais, sukūrė ir įrašė Gaylordas Carteris.

13 1984–1985 metais italų kilmės sintetinio roko kompozitorius, 
prodiuseris, sukūręs muziką Alano Parkerio Vidurnakčio ekspresui 
(Midnight Express), iš Vakarų Vokietijos vyriausybės nusipirko Met-
ropolio teises, taip amerikiečiams pristatęs visiškai atrestauruotą, 
su naujovišku garso takeliu, bet su originaliais Fritzo Lango ir 
Theos von Harbou scenarijaus titrais filmą.

14 Išsamiau apie tai šių eilučių autorius yra rašęs straipsnyje Nuo 
judančio prie kalbančio paveikslėlio (Naujoji Romuva, 2017, Nr. 3, 
p. 30, 7 išnaša).

15 Dauguma Lango filmų Jungtinėse Amerikos Valstijose nebuvo 
rodomi pilna versija. Metropolis nuo 17 kino juostos ričių buvo 
sutrumpintas vos iki 10. Taip pat rodant Kriemhilds Rache, ame-
rikiečiai išvydo visa valanda trumpesnę filmo versiją. Tačiau 
galima pasidžiaugti, kad Miuncheno filmų muziejus nuosekliai 
ir intensyviai užsiima F. Lango ir viso Veimaro laikotarpio kino 
filmų restauracijos darbais. 
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2016 m. pradžioje gavau netikėtą žinią – po ilgai kan-
kinančios onkologinės ligos mirė mano bičiulis ir kole-
ga Tokijo technologijos instituto profesorius Masanori 
Kadzi (angliška transkripcija – Masanori Kaji) – moks-
lo istorikas, pagarsėjęs pasaulyje savo studijomis apie 
Dmitrijų Mendelejevą ir periodinę elementų sistemą. 
Gilindamasis į tai, kas slypi Peterburgo archyvų labi-
rintuose, jis atrado dokumentus, pagal kuriuos galima 
aprašyti vieną mįslingą Mendelejevo ir jo šeimos gyve-
nimo epizodą.

2006 metais Masanori Kadzi buvo atvykęs į Vilnių 
dalyvauti tradiciniame trijų Baltijos valstybių mokslo 
istorikų forume. Tuomet, vaikščiodamas su juo po Vil-
niaus senamiestį, aš ir išgirdau apie naujausius šaluti-
nius jo tyrinėjimus, kurių nespėjo papasakoti konferen-
cijos dalyviams, nes jam pačiam rūpėjo pirmiausia šiame 
mokslininkų forume išdėstyti tai, kas tiesiogiai siejasi su 
pagrindine jo moksline tematika. Jis mąstė taip: „Intri-
guojantys dalykai apie Mendelejevo anūkę dar gali pa-
laukti platesnės auditorijos. Prieš tai atskleisiu šią istorija 
tik tau, vardan mūsų nuoširdžios bendrystės, išmėgintos 
pasauliniuose kongresuose1 ir klaidžiojant Baltijos vals-
tybių sostinėse, kai ten esančiuose archyvuose tenkino-
me savo smalsumą tyrinėjant pasaulį.“2

Kalbėdamas apie kolegos veiklą, apsiribosiu tik vie-
na jo tyrimų tema, kuri atsirado atsitiktinai ir todėl nenu-
sako plačios pagrindinės tyrėjo veiklos krypties. Tačiau 
dėl aiškumo priminsiu: nors Masanori Kadzi akademi-
nėje visuomenėje garsėjo kaip mokslo istorikas, jis pa-
sižymėjo ir gretutinėse kryptyse: tyrinėjo šiuolaikines 
mokslo sociologijos ir filosofijos problemas, iškylančias 
gamtos ir technologijos mokslų sandūroje, jam rūpėjo 
nacionalinio mokslo ypatumai, mokslinių organizacijų 
raidos klausimai. Apie tai jis diskutuodavo tarptautinė-
se konferencijose ir aktyviai dalyvaudamas Baltijos šalių 
mokslo forumuose.

K O N F E R E N C I J A  
2006 m. spalio 5–6 d. Vilniuje ir Kaune vyko 22-oji Balti-
jos šalių mokslo istorikų konferencija. Tai tradicinis ren-
ginys, nuo 1958 m. vykstantis kas treji metai pagal kaitos 
principą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje3.

Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijos yra jau 
beveik pusę šimtmečio puoselėjama tradicija. Šiuos foru-
mus pradėjo įžymieji mokslo veikėjai prof. Paulius Stra-
dinis ir prof. Paulius Slavėnas, pasitelkę dar kelis mokslo 
autoritetus. Jie nutarė įkurti periodiškai rengiamą konfe-

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

Masanori Kadzi
Tyrinėtojas iš Tokijo, atskleidęs nuslėptą Dmitrijaus Mendelejevo 
biografijos epizodą

renciją, kurios tikslas – puoselėti ir vystyti humanitarinę 
gamtos (medicinos, fizikos, matematikos, geologijos ir 
t. t.) ir technikos mokslų dimensiją, istorinę mokslininkų 
(ne humanitarų) savimonę. Konferencijos, atsiskyrusios 
nuo „sąjunginių“ renginių, steigimas sovietmečio laikais 
buvo drąsus žingsnis, kurį buvo galima suprasti kaip 
„nacionalistinį“ išsišokimą, kaip pastangą „atskilti“ nuo 
sovietų centralizuotos ir stropiai kontroliuojamos moks-
lo sistemos. Kad situacija „neįkaistų“, iš pradžių buvo 
primygtinai kviečiami Maskvos ir Leningrado mokslo 
veikėjai. Taip šis sumanymas lėtai, bet stabiliai plėtojo-
si, apimdamas ne tik „grynąsias“ mokslo bei technikos 

Juozas A. Krikštopaitis ir Masanori Kadzi Vilniuje Baltijos 
mokslo istorikų konferencijoje, 2006
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istorijos sritis, bet ir mokslo filosofijos bei mokslo socio-
logijos kryptis. Ši tradicija be pertrūkių tęsiasi iki šiol.

M E N D E L E J E V O  S Ū N U S
1865 m. sausio 2 d. garsaus chemiko Dmitrijaus Mende-
lejevo (1834–1907) šeimoje gimė sūnus Vladimiras. Su-
laukęs devyniolikos, jaunuolis baigė Jūreivystės mokyk-
lą, tapo Rusijos karo laivyno karininku, o po dvylikos 
metų vedė Varvarą Lemoch. Deja, sulaukęs 33 metų, jis 
susirgo gripu ir mirė. Trumpai gyvenusio vyriškio bio-
grafijoje yra lemtingas epizodas, susiejęs Mendelejevų 
šeimą su Japonija.

Prisiminkime įvykių pradžią: Rusijos caraitis Ni-
kolajus Aleksandrovičius Romanovas karine fregata 
Память Азова 1891 m. atplaukė į Japoniją. Būsimo caro 
valstybinio vizito programoje buvo numatyta aplankyti 
Nagasakį, Kagošimą, Kobę, Kiotą ir Ocu. Į šį karo laivą 
D. Mendelejevas buvo „įtaisęs“ savo sūnų, kad jo galva 
atvėstų po eilinio meilės nuotykio. Rūpestingas tėtušis, 
vis plačiau garsėjantis mokslo vyras, tikėjosi, kad tar-
nyba griežto režimo karo laive, atliekančiame ypatingą 
valstybinę misiją, atves padykusį jaunuolį į tiesų kelią, 
privalomą – bent jau formaliai – aristokratų giminei.

Netoli Kioto, mažame Ocu miestelyje nutiko ne-
tikėtas incidentas: kaži koks ekstremistas (tuometinės 
spaudos vadintas revoliucionieriumi) pasikėsino į pre-
tendentą į Rusijos imperijos sostą. Apžiūrėti įvykio vie-
tos ir ją nufotografuoti buvo pasiųsti du karininkai su 
keliais palydinčiais jūreiviais. Tarp jų buvo leitenantas 
Vladimiras Mendelejevas. Nors dar nepavyko aptikti to 
įvykio nuotraukų, tačiau manoma, kad tuomet laivo fo-
toaparatu naudojosi Vladimiras. Tiesa, Japonijoje išliko 
tik vietinio fotografo darytos rusų jūreivių nuotraukos.

Surasti dokumentai liudija, kad fregata Память 
Азова lankėsi Nagasakio uoste net keturis kartus. Bendra 
laivo stovėjimo pakrantėje trukmė siekė veik 3 mėnesius. 
Pagal Vladimiro sesers Olgos ir jų tėvo laiškų frag mentus 
dabar jau galima papasakoti tikėtiną egzotiško epizodo 
Japonijoje variantą: Vladimiras išlipo į krantą ir, ilgai ne-
delsęs, sudarė vedybinę sutartį su jaunute japone Taka 
Haidišima (angl. – Taka Hideshima), galiojančią tik iki 
laivo stovėjimo uoste pabaigos. Beje, taip elgėsi čia be-

veik visi iš įvairių kraštų atplaukę jūreiviai. Apie vieną 
analogišką epizodą pasaulis sužinojo iš operos Madam 
Baterflai siužeto.

M E N D E L E J E V O  A N Ū K Ė
Vladimirui išplaukus karine fregata atgal į Sankt Peter-
burgą, Japonijos pakrantėje gimė jo duktė. Išliko jau-
dinantis jos motinos Takos laiškas, su gilia meile pa-
sakojantis Vladimirui apie jo dukters gimimą, kuriai ji, 
pagerbdama dieviškąjį vulkaninės kilmės kalną Fudzija-
mą, suteikė Ofudzi vardą. Laiške ji dar priminė, kad ją su 
dovanėlėmis buvo aplankę laivo Витязь karininkai. Jie 

Taka ir Ofudzi

Prie paminklo Dmitrijui Mendelejevui Sankt Peterburge, 2012
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visi pripažino, kad Ofudzi ir Vladimiras panašūs tarsi du 
vandens lašai. Toliau ji rašė: mane ištiko nelaimė – mirė 
mama. Aš likau tik su Tavo dukrele, neturėdama čia ga-
limybių sukurti įprastą šeimą. Mudvi nekantraudamos 
laukiame Tavęs. Tikime, kad mūsų nepamirši; Tu esi vie-
nintelė mus palaikanti viltis4.

Vladimiras jai nusiuntė oficialiai skambantį laiškelį. 
O po to – vien tyla. Susikrimtusi Taka rašo laišką Vla-
dimiro tėvui. Praneša, kad jo anūkė jau vaikšto. Ji pra-
šo senelio nuotraukos, kad portretas būtų jai ir dukrai 
brangaus atminimo relikvija. Jai plyšta širdis, kad nieko 
nežino, kaip dukters tėvui toliau klostosi gyvenimas; 
net dažnai atplaukiantys rusų jūreiviai apie tai jai nieko 
nepasakoja5.

Mano bičiuliui Masanori Kadzi nepavyko rasti dau-
giau žinių apie Taką ir jos dukrą. Vieninteliai dramatiško 
epizodo liudininkai – du išlikę Takos laiškai ir seneliui 
atsiųsta nuotrauka; joje Taka ir ant jos rankų – Ofudzi. 
Be to, ji prisipažįsta, kad jau žinanti apie ankstyvą Vla-
dimiro mirtį, o toliau sako: kai Vladimirą įveikė liga, jo 
dukrelei sukako šešeri metukai.

Prof. Masanori Kadzi teigė, kad yra išlikęs nepatvir-
tintas gandas apie Takos žūtį per žemės drebėjimą To-
kijuje. Gandas, deja, nieko nesako apie lemtingo įvykio 
datą. O toks faktas būtų svarbus ieškant tikrų duomenų; 
mat ten grėsmingi žemės drebėjimai dažni. Vladimiro se-
suo Olga savo prisiminimuose rašė, kad ji neprisimena 
nieko, kas bylotų apie jos brolio požiūrį į nuotykį Japoni-
joje. Tačiau tėvas, garsusis chemikas Dmitrijus Mendele-
jevas, sielojosi dėl sūnaus „nuotykio“ egzotiškoje šalyje. 
Jis ilgai ir dosniai rėmė Taką materialiai. Masanori Kadzi 
buvo įsitikinęs, kad Vladimiro tėvo rūpestis anūke Ja-
ponijoje turėjo rimtą pagrindą. Mat jaunystėje Dmitrijus 
Mendelejevas pats buvo patyręs analogišką nuotykį: Vo-

kietijoje paliko jauną artistę, kuri pagimdė jo dukrą. Kai 
po kelerių metų jo sūnus Vladimiras (1865–1898) mirė, 
senelis Dmitrijus stengėsi nors šiek tiek palengvinti naš-
laitės Ofudzi buitį – kas mėnesį siuntė jai pinigų perlaidą.

Kol kas tik tiek žinome apie Mendelejevo anūkę 
Japonijoje. Mirus mano kolegai Masanori Kadzi (1956–
2016), kažin ar atsiras entuziastas, siekiantis toliau tyri-
nėti šio epizodo istoriją, panašią į Amerikos laivyno ka-
rininko Pinkertono nuotykį.

Baigiant pokalbį apie daug žadėjusį mokslininką, man 
prieš akis iškyla švelnių bruožų, visada geros nuotaikos 
Masanori veidas, dalijantis aplinkiniams šypseną, dvel-
kiančią rytietiška ramybe ir išmintimi. Kasmet gruodžio 
pabaigoje sulaukdavau naujametinių Masanori sveikini-
mų. Iš tolimosios Japonijos mane pasiekdavo atvirukas 
su nuotrauka ar meno kūrinio reprodukcija, įvairiais 
stiliais vaizduojančia Fudzijamą. Kaskart mane pradžiu-
gindavo vis kitokie to paties kalno vaizdai. Išraiškingas, 
nuolat kintantis Fudži siluetas mano bičiuliui buvo itin 
reikšmingas. Šis milžinas, padabintas švytinčia sniego 
karūna – tai Amžinybės ir Sakralumo metafora, kuri jį 
skatino siekti pasirinkto tikslo ir kuri galop jį nulydėjo 
amžinos tylos erdvių takais.

1 Turimi galvoje Meksiko (2001), Pekino (2005), Vienos (2008) kon-
gresai.

2 Citata pagal garso įrašą (asmeninis autoriaus archyvas, byla Au-
dioįrašai).

3 Apie ankstesnes konferencijas buvo ne kartą rašyta Moksle ir gy-
venime.

4 Atpasakota remiantis laišku, su kuriuo supažindino Masanori 
Kadzi.

5 Pagal Masanori Kadzi paliudijimą.

Vakarienė Pekine, 2005
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Saulės spinduliai

Kalneliai
Apaugę medžiais
Saulės spindulys
Prasiskverbia
Tarp lapų, 
Išryškina tavo formą.
Tau nepatinka
Akinanti saulė
Giedras dangus.
Tu mėgsti
Ūkanotą dieną.
Amžina šviesa
Tavo krūtinėj.
Švelnus spindulys
Nušviečia
Tavo
Veidą

Hodžio Rakanas

Čugoku-kaido
Veda į erdvę už ribos
Į Rakano šventyklą
Tuščioj erdvėj
Šventikas gieda
Burtų giesmę Budai.
Akmens Rakanai
Susirenka klausytis
Giesmės aidų.
Ar jie atėjo paklausyti
Iš kitos šalies?
Ar čia atėjo tyliai pastovėti?
Ar esate akmens kolonos
Ar akmens Rakanai?
Veidai ant kvadratinių akmens kolonų

V E R T I M Ų  D I R B T U V Ė  

K o i c h i  Ya k u s h i g a w a

Pokalbis su akmeniniu Buda
Koiči Jakušigava gimė 1929 m. Kiote. Poetas, fotografas, vertėjas (išvertė Philipo Larkino, 
Seamuso Heaney, Lidijos Šimkutės ir kitų poetų kūrinių). Redagavo literatūrinį žurnalą „Ravine“. 
Vienas Kansajaus poetų sąjungos vadovų. Dėstė anglų kalbą Kioto universitete, dabar profesorius 
emeritas. Kelių poezijos knygų, poezijos ir fotografijų albumų ir akademinių knygų autorius.

Siaurom akim
Atrodo plūduriuoja virš
Minčių vandens.
Atrodo atmeta
Visus klausimus.
Jūs esat
Stulbinantys!

Rakanas – bendras aukščiausiųjų Budos mokinių pavadinimas 
(kitaip – arhatas).
Čugoku-kaido – vieno kelių mazgo pavadinimas.
Hodžias (jap. Hōjō) – miestelis centrinėje Japonijos dalyje.

Houkoudži šventykla

Čia begarsis pasaulis
Viskas čia neapibrėžta ir miglota.
Šis pasaulis atmeta
Protą.
Čia dalykai nėra juodi
Ar balti.
Čia neatskirsi
Juodo nuo balto.
Šis pasaulis atmeta
Protavimą.
Viskas susilieja
Į vienas kitą.
Šis pasaulis neturi sienų
Ar ribų.
Šioje amžinoj migloj
Ateinu tyloje ir ramybėj
Pagerbti tavo vidinės stiprybės ir galios,
Kurią skleidi savo nejudančia statula.

Houkoudži šventykla – budistų šventykla Hamamacu miesto šiaurėje.

Išvertė LIDIJA ŠIMKUTĖ iš autoriaus vertimų į anglų kalbą
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Nežinau, ar yra pasaulyje kita šalis, kuri būtų tokia palanki Lietuvai, lietuviams. Vynuogynų ir 
vienuolynų kraštas. Kalnais ir kelių per sunkiausias perėjas serpantinais išpuošta. Alazanio slėniu 
ir su niekuo nepalyginamomis užstalėmis garsėjanti. Mokanti laukti svečio. Bičiulio – su sklidina 
vaišių taure, priešo – su ginklu rankoje. Pirmąjį gurkšnį vandens visados pasiūlanti ištroškusiam 
kūdikiui, o pirmąjį vyno bokalą pripilanti vyriausiam savo šeimos nariui.

Taip, tai – Gruzija, nors iš tiesų – Sakartvela, nes šios šalies žmonės tik šitaip savo šalį vadina.
Ne sykį teko Sakartveloje lankytis, su jos žmonėmis bendrauti. Nedyla iš atminties neįkai-

nojamas susitikimas pernai pavasarį su gruzinų literatūros patriarcho Čabua Amiredžibi našle, 
poete Tamar Džavachišvili ir jų sūnumi Šalva. Padovanojau jiems Čabua romano Data Tutašchija 
vertimą, prie kurio teko pasėdėti kone penketą metų, sykiu aplankėme klasiko kapą...

Amiredžibi Gruzijoje be galo gerbiamas. Jo knygos į lentyną dedamos šalia Šventojo Rašto ir 
Šota Rustaveli Karžygio tigro kailiu.

Ne mažiau gerbiamas ir Nodaras Dumbadzė (1928–1984) – gruzinų literatūros klasikas, pro-
zininkas, amžinojo poilsio atgulęs šalia bičiulio Čabua. Šiemet liepą Gruzija švęs jo 90-metį.

Nodaras Dumbadzė rašyti pradėjo dar studijuodamas Tbilisio universitete, kur baigė eko-
nomikos studijas. Debiutavo eilėraščiais, didelė jų dalis – vaikams. Nuo 1957 metų atsidėjo lite-
ratūrinei kūrybai, tačiau pripažinimo sulaukė tik 1960-aisiais, pasirodžius romanui Aš, močiutė, 
Iliko ir Ilarionas, kuris netrukus buvo ekranizuotas. Filmą kūrė tuomet dar pradedantis režisierius 
Tengizas Abuladzė, vėliau išgarsėjęs kino šedevru Atgaila.

N. Dumbadzė dirbo literatūros žurnaluose Ciskari (Aušra) ir Niangi (Krokodilas), kino studijoje 
Gruzija-film, o nuo 1981 metų iki mirties vadovavo Gruzijos rašytojų sąjungai. Parašė 6 romanus, 
apysaką Kukarača, daugybę apsakymų. Kūryba įvertinta garbingiausia Gruzijoje Šota Rustaveli 
literatūros premija. Palaidotas Gruzijos panteone Mtacmindoje.

Lietuvių skaitytojai galėtų atsiminti šio autoriaus knygas Amžinybės dėsnis, Nebijok, mama!, 
Baltosios vėliavos, Saulėta naktis.

N. Dumbadzės noveles versti, artėjant klasiko 90-mečiui, ėmiausi paprašyta rašytojo dukters 
Ketevan.

     VERTĖJA

N o d a r  D u m b a d z ė

Šuva
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Ši istorija prasidėjo keturiasdešimt pirmųjų rugpjūtį, 
o baigėsi lygiai po dvejų metų.

Rūstų karo alsavimą mūsų kaimas pajuto jau 
pirmąjį mėnesį. Prie visokio gero pripratęs valstietis ne 
iš karto suvokė, kokia bėda ištiko: daugelyje kiemų po-
dėliai, ambarai ir ąsočiai ištuštėjo jau rugpjūtį, o mūsų 
namuose – dar anksčiau...

Vandenės kamuojamas senelis Spiridonas dieną 
naktį ramstė židinį, tad visi ūkio rūpesčiai gulė ant mano 
pečių. Ką ten ūkio! Net dabar dar ima laužti nugarą, kai 
prisimenu, kiek malkų ir žagarų reikėjo iš miško pri-
tempti, kad tik senutis be šilumos nesikankintų.

Rugpjūčio dvidešimt penktąją suvalgėme paskutinį 
kukurūzų miltų paplotį. Senelis iš sieninės spintos iš-
traukė gerai užkimštą dešimties litrų talpos čačos butelį 
ir tarė:

– Įsidėk į krepšį, keliauk į Čochataurį ir išmainyk į 
pūdą kukurūzų. Tą, kuris pasiūlys mažiau, apipilk čača, 
sudaužyk butelį ir grįžk namo... Reikia įvertinti: čača iš 
tutos varyta, aštuoniasdešimties laipsnių! Štai taip...

Paglostęs butelį liūdnu žvilgsniu, senelis atsiduso 
ir paragino:

– Keliauk!
Butelio daužyti neprireikė. Turguje radosi spiritinių 

gėrimų specialistas, kuris akimirksniu įvertino gerąsias 
mano prekės savybes. Jis be žodžių supylė į mano maišą 
pūdą geltonų rinktinių kukurūzų, įspraudė man į kišenę 
raudoną trisdešimtinę, paglostė skruostą ir liepė pasiro-
dyti kitą savaitę.

Po minutės jau stovėjau prie duchano kitapus turgaus.
– Kotletų turit? – paklausiau bufetininko.
– O tu pinigų turi? – klausimu į klausimą atsiliepė 

bufetininkas.

– Turiu!
– Kiek?
– Trisdešimt rublių!
– Parodyk!
– Štai!
– Sėskis. Tuojau atnešiu. 
– Tris porcijas! – paliepiau, nusikėliau nuo pečių 

krepšį ir prisėdau.
– Bičo, tau ką? Galvoj negerai? – nuoširdžiai nuste-

bo bufetininkas.
– Ne, tiktai išalkau! – paaiškinau.
– Su bulvėm ar su makaronais?
– Dvi porcijas su makaronais, vieną – su bulvėmis. 

Visas atskirai.
– O limonado kiek?
– Tris! – atsakiau ir iš anksto pasilaisvinau juosmenį.
Bufetininkas įtariai mane nužvelgė, tačiau nieko ne-

sakė. Padėjęs ant stalo tris lėkštes kotletų ir tris butelius 
limonado, meiliai paklausė:

– Kur padėjai savo trisdešimtinę, bičo, ką?
– Štai! – atsakiau išdidžiai ir parodžiau pinigus.
Bufetininkas paėmė banknotą, pačiupinėjo, pažiūrėjo 

prieš šviesą, paskui praskleidė purviną chalatą, atsisegė 
dar purvinesnių marškinių kišenę ir nuleido į ją pinigą.

– Laisvas! – šyptelėjo ir pasišalino.
Į duchaną įsliūkino juodas trumpakojis šuva įkritu-

siais šonais ir ilgu liemeniu. Žvairakiuodamas į mane, 
jis apsuko keletą ratų, o paskui įsidrąsino ir priėjo artyn. 
Kotleto pagailėjau, tad numečiau makaroną. Šuva prari-
jo jį dar ore. Mečiau dar vieną. Po minutės, nusprendęs 
atkreipti mano dėmesį, jis negarsiai amtelėjo.

– Lauk iš čia, bjaurybe! – suriko ant šuns bufetininkas. 
– Kuo jis vardu? – paklausiau.

Kaimas Nabeglavi
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– Velnias žino!
– O kieno?
– Iš kur man žinoti, kad jį skradžiai! Jį ir jo šeiminin-

ką! Nešdinkis! – mostelėjo šuniui.
Paspraudęs uodegą, šuva išnėrė į gatvę.
Baigęs valgyti, užsikėliau krepšį ir pasukau durų link.
– Grąžos nepriklausytų? – dėl viso pikto paklausiau 

bufetininko.
– Dar ko! – išsiviepė.
– Nė kiek, nė kiek? – nepasidaviau.
– Keliauk, bičo, keliauk su Dievu.
Išeidamas iš duchano, išvydau tą patį šunį. Baugiai 

dairydamasis į šalis, artinosi prie įėjimo.
Nespėjęs nė dešimties žingsnių nužengti, išgirdau 

širdį draskančią aimaną – šuva cypė ir kaukė, paskui 
nėrė pro mane, puolė po tiltu į vandenį, tuojau pat iš-
šoko laukan ir gailiai kiauksėdamas ėmė raičiotis ant 
smėlio.

Atsisukau į duchaną. Tarpduryje stovėjo bufetinin-
kas su tebegaruojančiu puodu rankose.

– Nuplikei šunį? – paklausiau.
– Ne, tik letenas truputį pašildžiau! – kvailai nusi-

viepė.
– Asilas! Ir tavo tėvas asilas! – surikau.
Bufetininkas sustingo. Gal minutę tylomis žvelgė į 

mane pykčio kupinomis akimis, paskui pastatė ant že-
mės puodą, pasiraitojo dešinę rankovę ir iš lėto ėmė ar-
tintis.

– Na, palauk tu man! – prašvokštė.
Aš kuo ramiausiai nusikėliau krepšį, pasilenkiau ir 

stvėriau iš pakelės sunkų akmenį.
Bufetininkas sustingo kaip įkaltas. Pastovėjo, pakrai-

pė galvą ir nužirgliojo atgal į duchaną.

Šuva gulėjo po tiltu paspraudęs nuplikytą snukį po prie-
kinėm letenom ir gailiai inkštė. Pamatęs mane, nutilo, 
paskui nedrąsiai amtelėjo. Priėjau artyn, pasilenkiau. 
Dešinė letena irgi buvo nuplikyta.

– Nagi, leisk man tave apžiūrėti! – pasakiau atsi-
tūpęs.

„Ir ką jūs man iškrėtėt?“ – atsiduso. Iš kairiosios, 
nepažeistos, akies riedėjo ašaros. Nusivilkau marškinius, 
perplėšiau juos pusiau, pamirkiau vandenyje ir aprišau 
iš pradžių akį, paskui leteną. Pajutęs palengvėjimą, šuva 
dėkingai pažvelgė į mane ir vėl pravirko. Nebeištvėriau 
ir aš. Atsisėdau ant smėlio ir apsižliumbiau. O šuva, nors 
gyvulys, puikiai supranta, ko žmogus verkia. Sužalotas 
juodis prišliaužė artyn ir meiliai bakstelėjo snukiu man 
į kelius...

Pamenu, vieną kartą – tuomet man buvo keturio-
lika, kai Gervasas Džabua savo dukterį Tiną leido už 
Arseno Siamašvilio iš Nabeglavio kaimo – meldžiau 
Dievo: „Viešpatie, pridėk man šešetą metelių, ir Arsenas 
matys gražuolę Tiną kaip savo ausis...“ Lygiai taip min-
timis prašiau ir dabar: „Viešpatie, duok man jėgų apkulti 
bufetininką, o paskui, kad nori, užmušk ir mane!“ Dar 
niekada niekada taip smarkiai negeidžiau savo norų iš-
sipildymo kaip dabar, sėdėdamas ant smėlio po tiltu, 
apsikabinęs benamį šunį.

– Kas čia dabar? – nustebo senelis, kai ištraukiau iš 
krepšio nuplikytą šunį.

– Šuva! – atsakiau.
– Mėšlas, ne šuva! – nusispjovė senelis.
– Visai ne mėšlas! Tik bufetininkas apiplikė jį ver-

dančiu vandeniu!
– Vadinas, buvo už ką! Vagis!
– Alkanas jis! – užstojau šunį.
– Nagi, nuimk škurlius!
Nurišau tvarsčius ir senelis apžiūrėjo šunį.
– Nnnn-taaaaip, ne laiku parazitas jį nuplikė! Per 

karščius žaizdos sunkiai gyja... Atnešk sviesto, patepsim, 
kur skauda... Leteną pats išsigydys, o va akis...

Kitą dieną mūsų kieme jau lojo šuo. Nedrąsiai ir ne-
garsiai, tačiau lojo.

Šaukėm jį visokiausiais vardais – Džeko, Džiulbar-
so, Juočkio, Murkos! – į jokį vardą neatsiliepė. Tada nu-
sprendėme vadinti paprasčiausiai – Šuva. Po mėnesio 
sugijo jo letena, užsitraukė žaizda ant snukio. Nupliky-
tos vietos apžėlė nauju tankiu kailiu, ir tapo jis linksmu, 
gražiu šunimi, kokio mūsų kaime lig tol nebuvo.

Didelių talentų jis, tiesą sakant, nerodė, tačiau elgė-
si protingai: vaikų ir moterų nelietė, iš viso kaimo vištų 
geriausiai skirdavo vienintelę mūsų kiemo dedeklę ir, 
galima sakyti, ėmėsi ją globoti. O dėl vyrų... Be manęs 
ir senelio, jokio kito vyro nepripažino. Buvau įsitikinęs, 
kad neapykanta vyrams Šuva užsidegė tą dieną, kai be-
širdis bufetininkas apšutino jam šonus.

Kaimynai dažnai seneliui skųsdavosi:
– Kaip čia dabar būtų, Spiridonai! Jau nė į svečius 

pas tave nebeįmanoma užeiti! Iš kur tu tokį pasiutusį 
šunį ir gavai? Paukščiui ant šakos nutūpti neleidžia, ne-
vidonas! Vytum į visas keturias puses ar bent jau prie 
grandinės prisegtum...

Senelis vien šypsodavo. Jis taip pamilo šunį, kad 
veikiau būtų mane iš namų išvijęs, o ne jį. Šuva tai jautė. 
Retsykiais, kai eidavau į mišką malkauti arba nakčia – į 
malūną, sekdavo iš paskos, bet visą kitą laiką gulėda-
vo seneliui prie kojų, nuolankiai laukdamas įsakymų 
ir žvelgdamas į jį liūdnomis įsimylėjėlio akimis. Vos 
tik bumbtelėdavo ant žemės obuolys ar kriaušė, Šuva 
stryktelėdavo ant kojų, griebdavo vaisių dantimis ir at-
nešdavo šeimininkui. Senelis švelniai paglostydavo jam 
sprandą, nusilupdavo skanėstą, o suvalgęs žievelėmis 
vaišindavo Šuvą. Jis ėsdavo žieves su didžiausiu ma-
lonumu, nors po medžiais gulėjo daugybė nunokusių 
obuolių ir kriaušių. O kaip Šuva mokėjo klausytis! Jis 
buvo bene vienintelis gyvas sutvėrimas, galėjęs valandų 
valandas klausyti senelio, šimtąjį kartą pasakojančio vis 
tą pačią istoriją. Ir kuo ilgesnis būdavo pasakojimas, tuo 
įdėmiau Šuva klausydavo, o jo akys tarytumei prašė: 
„Dėl Dievo meilės, tik nepraleisk jokios smulkmenos!“

Sykį tapau štai tokio dialogo liudininku.
– Ak, drauguži, kad ne tas prakeiktas karas, argi 

ėstumei supuvusias kriaušes?! – pasakė Šuniui senelis, 
liūdnai kinkuodamas galvą.

Tas teisybė! – nuolankiai sutiko Šuva.
– Tu, vargšeli, tikriausiai jau ir mėsos skonį pamir-

šai? – paklausė senelis.
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Deja, pamiršau! – atsidūsėjo Šuva.
– Nieko, viskas bus gerai! – guodė senelis. – Parsiras 

Gogito tėvas Arsenas, pasirūpins mumis visais. Ką? Kaip 
manai, juk pasirūpins?

Šuva nepažinojo mano tėvo, tačiau pritariamai link-
sėjo galva, o senelis tęsė:

– Karas kada nors juk baigsis, kad jį kur galas. Ir 
mano negalia praeis. Ką? Juk praeis?

Va taip jiedu ir sėdėdavo balkone, šildėsi saulutėje 
ir svajojo: senelis – apie karo pabaigą, apie sūnaus sugrį-
žimą, o Šuva... Šuva, matyt, apie mėsą...

Visais kitais atvejais mūsų šuo elgėsi kaip šunims 
ir pridera. Naktį miegodavo kieme. Manė, kad šventa jo 
pareiga garsiai lojant atsiliepti į gaidžio giedojimą, katės 
miauksėjimą, šakalo stūgavimą. Kiauksėjo ant mėnulio 
pilnaties, nelyginant ratas išriedančios iš Meškų kalno 
keteros. Rūpėjo jam ir meilės reikalai. Pakėlęs koją, šla-
pindavosi ant lysvėse ką tik sužaliavusių salierų. O dar, 
vos tik išgirsdavo kuriame nors kiemų raudančią ir ai-
manuojančią nelaimingą moteriškę, kuri gavo žinią, jog 
žuvo jos vyras, sūnus ar brolis, keldavo snukį aukštyn 
ir imdavo gailingai staugti.

Laikas bėgo. Gyvenome taip, kaip ir priklauso žmo-
nėms bei šunims gyventi per karą...

1943-ųjų rugpjūčio 22-ąją, naktį, kaimą prikėlė loji-
mas, urzgimas ir kaukimas. Buvo rujos metas, tad niekas 
didesnio dėmesio į triukšmą nekreipė.

Rytą Aslanas Tauberidzė prie šaltinio rado papjautą 
šunį. Per rują – ne toks jau retas reiškinys. Lavoną užkasė.

Apypiete kaime pasirodė nepažįstamasis, ieškantis 
savo šuns. Jam parodė kelią pas Aslaną. Nuėjau ten ir aš.

– Kirilis Mamaladzė iš Chevio, – prisistatė.
– Labai malonu. Kuo galėčiau padėti? – mandagiai 

paklausė Aslanas.
– Mano šuo prapuolė... Šnekėjo, kad jūs šį rytą kažin 

kokį užkasėte...
– Tiesa. Mudu ir užkasėme, aš ir va šitas jaunikaitis. 

O ką? Gal nereikėjo?
– Ką jūs, kaip tik atvirkščiai. Dėkui už paslaugą. O 

parodyti galėtumėt?
– Prašom.
Mamaladzė atsikasė lavoną, gerai įsižiūrėjo.
– Maniškis! – pareiškė nė kiek neabejodamas.
– Norėtumėt perlaidoti palaikus? – šyptelėjo Aslanas.
– Menki juokai! – atkirto Mamaladzė. – Vakar jis 

mano vaiką apkandžiojo ir pabėgo. Epidemiologijos sto-
tyje liepta atnešti šuns galvą – smegenų tyrimui. Jeigu 
pasirodys, kad, neduokdie, pasiutęs, vaiką badys ketu-
riasdešimt kartų. Įsivaizduojate? Keturiasdešimt injekci-
jų! Vaikelis ir taip vos ant kojų bepastovi!

Mamaladzė atsiduso ir išsitraukė iš churdžino kirvį.
Kuo greičiau apsisukau ir nuskubėjau namo.
Išklausęs mano pasakojimą, senelis nevalingai su-

siraukė.
– Prasti popieriai! – pasakė ir nužvelgė prie jo kojų 

tysantį Šuvą.
Vakare pas mus užėjo kaimynas Badrija ir paprašė 

paskolinti šautuvą.

Tarpeklis Chevi
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– Kam tau šautuvas, Badrija? – paklausė senelis.
– Nudėsiu savo šunį.
– Kuo prasikalto?
– O tu nenumanai? Vakar svetimas šuo mūsiškius 

užpuolė... Juk girdėjai, bičo, ką to šuns šeimininkas kal-
bėjo! Vaiką, sako, apkandžiojo.

– Bet jis nesakė, kad šuva pasiutęs! – atkirtau.
– Kvaily! Negi sveikas šuo užpultų šeimininko vai-

ką? – paklausė Badrija.
Tylėjau.
– Tokiam darbui šautuvo tau neduosiu, – kaip kir-

viu nukirto senelis.
– Tai kuo man jį nudėti?
– Kuolu.
– Gal aš koks žvėris, ar ką? – įsižeidė Badrija.
– Tuomet elkis, kaip išmanai...
Badrija išėjo.
– Nakčiai uždaryk jį į daržinę! – paliepė senelis ir 

švelniai paglostė Šuvą.
Pirmasis šūvis, palydėtas šuns inkštimo, nuaidėjo 

Aslano Tauberidzės kieme.
– Kuri šiandien diena? – paklausė senelis.
– Rugpjūčio dvidešimt trečioji.
– Baltramiejaus naktis prasidėjo! – konstatavo se-

nelis.
Po pirmojo šūvio išgirdome antrą, trečią, ketvirtą... 

Iš visų pusių poškėjo, kur bepasisuksi, cypė ir inkštė 
šunys, šūkavo vyrai, aimanavo moterys, verkė vaikai, 
bliovė galvijai. Trinktelėjo Badrijos kieme, pas Alistar-
chą, galiausiai – visai pašonėje, pas kaimyną Makarijų. 
Jo šuo sustugo taip, kad, maniau, apkursiu.

– Nelaimingas gyvuliukas... Kankinsis, kol Makari-
jus antrąsyk užtaisys savo prieštvaninę patranką, – su-
dejavo senelis ir drebančiom rankom susiėmė už galvos.

Šunis be jokio gailesčio šaudė visą valandą. Visą va-
landą kaimas gaudė ir ūžė, o mūsų Šuva, tuo laiku užda-
rytas daržinėje, įnirtingai lojo ir draskė nagais durų lentas.

Galų gale triukšmas nutyko. Kažkur toli trinktelėjo 
paskutinis šūvis ir stojo mirtina tyla.

– Ohohoho! – staiga pasigirdo kažkieno pergalės 
šūksnis.

– Baigta. Amen... Viešpatie aukščiausias, atleisk mums 
sunkias mūsų nuodėmes... – atsiduso senelis.

Išaušo rytas.
Pragydo gaidys.
Sumūkė karvė.
Prabliuvo ožka.
Sukudakavo vištos.
Koncchoulos viršūnėje tekėjo saulė.
Viskas kaip visuomet, tačiau kažkaip ne taip.
Kaimui kažko trūko – nematomo ir negirdimo, ta-

čiau priprasto, artimo, kažko labai svarbaus... Kai pama-
čiau Aslaną Tauberidzę, su kirviu ant pečių žingsniuo-
jantį iš abiejų pusių žiogriais aptvertu keliuku, o paskui 
jį nebėgo nulėpausis Tuzikas, supratau: neatskiriama, 
tiesiog krauju prikepusi mūsų kaimo dalis buvo šunys – 
paprasčiausi kiemšuniai.

1943 metų rugpjūčio 24-osios rytas mano kaime iš-
aušo be jų.

Mūsiškis Šuva visą dieną kojos pro vartus nekėlė, neė-
dė ir nelojo, tik gulėjo seneliui prie kojų ištiesęs letenas 
ir užmerkęs akis. Jei ne ritmiškai besikilnojantis pilvas 
įkvepiant ir iškvepiant, būtum galėjęs manyti, jog Šuva 
negyvas.

– Na, kaip jam? – paklausiau senelio.
– Išgyvena dėl vakarykščios, – atsakė. – Nieko, grei-

tai pamirš, – paglostė šunį. Tas nė nekrustelėjo.
Vakarop vėl atkėblino įgėręs Badrija.
– Labą vakarą, Spiridonai! – pasisveikino.
– Labas, Badrija! – atsiliepė senelis, tačiau į kiemą 

svečio nepakvietė.
– Spiridonai, – nedrąsiai pradėjo Badrija. – Žmonės... 

eee... nepatenkinti... Sako, Spiridono kieme vakar šūvių 
nebuvo...

– O ką? Gal karas baigėsi? O gal mano Arsenas su-
grįžo? Gal vakar buvo naujametinė naktis? Kokia proga 
turėjau šaudyti? – paklausė senelis.

– Spiridonai, nesipyk dėl šuns su kaimu... Užmušk 
šunį. Mūsų kiemsargiai juk nebuvo už taviškį prastesni. 
O gal tu tik vienas toks geras?

– Ne, Badrija, taip nebus, kad prie mano karsto šuva 
nekauktų!

– Kaip išmanai, Spiridonai! Tik, neduok Dieve, jei 
tavo šuva pasius ir sukandžios mano vaikus... Namus 
padegsiu ir tave sykiu su namais sudeginsiu! – pagrasi-
no Badrija ir nušlitiniavo tolyn.

Jau buvo tamsu, bet mačiau, kaip senelis išblyško.
– Badrija! – šūktelėjo.
Badrija atsigręžė.
– Paklausyk manęs, snargliau! Laikyk liežuvį už 

dantų ir pasisaugok! Antraip pasišildysiu senus savo 
kaulus ant tavo trobos pelenų! Supratai?

Nežinau, ką tą minutę pagalvojo Badrija, tačiau aš, 
juo dėtas, kiaurą naktį akių nesumerkčiau: visi kaime 
žinojo, jog senelis tuščiai liežuviu nemala.

Artėjo pusiaunaktis, kai tolimiausiame mūsų kiemo 
kampe vienas po kito nuaidėjo du šūviai. Po to padūko 
loti šuo – piktai ir skaudžiai. Šokau iš patalo, stvėriau 
šautuvą ir nuskubėjau į šūvių vietą. Kažkas skubomis 
brovėsi per krūmus. Po to išgirdau nubėgančiojo žings-
nius.

Šuva gulėjo prie pinučių ir tyliai inkštė. Stvėriau 
jį į glėbį ir parbėgau namo. Senelis, jau spėjęs uždegti 
rūkstančią žibalinukę, pasitiesęs ožkos kailį, sėdėjo prie 
židinio. Jis apžiūrėjo žaizdą, praplovė ją spiritu, pabarstė 
tabaku ir stipriai sutvarstė.

– Nieko baisaus, – pasakė. – Kaulo nekliudė.
Senelis įdėmiai žvelgė į šunį, Šuva – dar įdėmiau – 

į senelį.
– Kas šovė? – paklausė manęs.
– Nežinau...
– O jisai žino! Žino, tik pasakyti negali! – senelis pa-

lingavo galva ir delnu nubraukė nuo šuns snukio ašaras.
Rytą senelis paprašė išvesti jį į balkoną. Šuva nurai-

šavo iš paskos ir įsitaisė prie kojų.
Mūsų namas stovėjo įkalnėje. Dabar senelis žvalgėsi 

po kaimą taip įdėmiai, tartum pirmą sykį matydamas. 
Ilgai tylėjęs, pagaliau atsisuko į mane ir tyliai tarė:



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  1  ( 6 0 2 )  79

– Jie teisūs, sūnuži... Nedera dėl šuns su kaimu pyk-
tis... Imk šautuvą, veskis Šuvą ir... Tik eikite toliau nuo 
kaimo, kad aš negirdėčiau...

– O ką man už kaimo ribų daryti? – paklausiau ir 
pajutau, kaip virpa palūpis.

– Tą, ką visi kaimynai padarė, – atsakė senelis nusu-
kęs akis. – Eik, sūnuži...

Atsinešiau iš kambario šautuvą, užnėriau Šuvai ant 
kaklo virvelę ir timptelėjau. Šuva nė iš vietos nekrustelėjo.

– Einam, Šuva! – dar sykį timptelėjau pasaitą.
Jis maldaudamas pažvelgė į senelį.
– Eik, Šuva, eik su juo! – paliepė senelis ir įsikniau-

bė į delnus.
Mudu kirtome kaimą, išėjome ant plento ir skalūno 

takeliu pradėjome leistis kalno šlaitu žemyn prie upės.
Šuva paklusniai šlubčiojo iš paskos, tačiau nė sykio 

nepakėlė į mane akių.
Priėjome upę. Atmazgiau virvelę ant kaklo ir pri-

sėdau ant didelio akmens. Veidu man sruvo šaltas pra-
kaitas, o širdis daužėsi kaip pašėlusi. Šiek tiek atsipūtęs, 
nusiėmiau nuo peties šautuvą. Tik tada Šuva pakėlė gal-
vą ir įsistebeilijo į mane geromis liūdnomis akimis. Neiš-
tvėriau to žvilgsnio ir nusisukau. Paskui greitai išėmiau 
iš spynos abu šovinius ir sviedžiau į upę.

Sunkus akmuo nusirito nuo širdies. Atsistojau, 
giliai įkvėpiau, išsitiesiau. Šuva nedrąsiai prisiartino, 

lyžtelėjo man delną, paskui staiga pašoko iš vietos, 
puolė į vandenį ir keletą minučių kaip išprotėjęs nardė 
po upę, vartėsi ir dūko keldamas purslų fontaną. Išli-
pęs į krantą, pasipurtė ir uždusęs išsitiesė ant smėlio. 
Peršauta letena kraujavo, o akys buvo pilnos ašarų. 
Tačiau dar ir šiandien galėčiau prisiekti kuo tik nori-
te: Šuva juokėsi!

– O dabar keliauk, Šuva! Elkis ramiai, taikiai, ne-
šiepk dantų išvydęs žmogų, o geriau – iš viso venk 
žmonių. Dar palaikys, neduok Dieve, tave pasiutusiu ir 
užmuš. Kaime nesirodyk! Girdėjai, ką senelis sakė: ne-
galima dėl šuns su kaimynais ėstis! Negalima! Bet aš ap-
gausiu senelį! O tu keliauk ir negrįžk, dėl Dievo meilės! 
Gal ir iš tikro esi pasiutęs? Tai nesiutink bent kitų! Na, 
judinkis, mielasis!

Nežinau, ar Šuva suprato, ką sakau, tačiau, kai pa-
sukau atgalios, jis sėdėjo ant smėlio kaip sėdėjęs...

– Na, kaip? – paklausė senelis.
Nė žodžio netardamas, nusiėmiau nuo pečių šau-

tuvą ir ištiesiau seneliui. Jis atlaužė spyną ir pažvelgė į 
vamzdžius.

– Žinai, ką pasakysiu, sūneli... Jei visados panašiai 
elgsies, nelengvas gyvenimas tavęs laukia...

Po savaitės, naktį, Ekvatimio Siradzės tvarte šakalas 
sudraskė ožką.

Upė Gubazeuli
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Dar po trijų dienų lapė kažkam iš vištidės dvi vištas 
nusigvelbė.

Paskui kažkas ligi paskutinio lašo išsausino dešim-
tapūdį Aslano Tauberidzės kvevrį.

Vieną gražią dieną Berdzenišvilio karvė mūsų kieme 
nuėdė keturis skiepytus medelius – senelis net pažalia-
vo iš pykčio.

Netrukus iš kaimo be pėdsakų dingo Ninos Dzne-
ladzės melžiama karvė ir veislinis Sipito Matitašvilio 
buliukas.

Vieną naktį iš Kirilio Titmerijos ambaro buvo išnešti 
aštuoni pūdai rinktinių kukurūzų.

Žmonės padūko. Pasipylė šauksmai ir keiksmai, 
įtarinėjimai ir užuominos, kai kas įsismagino net iki ru-
siško „mato“.

Sumišo kaimas, sunerimo, persipyko.

Spalio 15 dieną pylė tokia liūtis, kokios seniai niekas 
mūsų kraštuose neatminė. Ant Gubazeulio kranto sto-
vėjusius malūnus įsisiautėjusi upė kaip šiaudus nupūtė.

Spalio 16-ąją senelis liepė man eiti į per stebuklą iš-
likusį malūną Goraberežoulyje.

Iki vidurnakčio mano kukurūzai buvo sumalti. Užsi-
verčiau maišą ant pečių ir buvau jau beišeinąs, tik staiga 
atsivėrė malūno durys ir ant slenksčio pasirodė Kirilis 
Mamaladzė.

– Sveikas, Teofanai! – pasisveikino su malūnininku. 
Manęs Kirilis neatpažino.

– Kaip laikosi jūsų vaikutis? – paklausė Mamaladzė.
– Koks vaikutis?
– Ogi tas, kurį pasiutęs šuo sukandžiojo.
– Aaa, tu atsiminei?! Pasirodo, šuva nebuvo pasiutęs.
– Ką jūs pasakėte?!
– Nieko... Kad šuva nebuvo pasiutęs...
– Nebuvo pasiutęs! O jūs... O jie... Kaip jums ne gėda, 

Kirilai Mamaladze?! Kaip jums ne gėda! – išpyliau vienu 
atsikvėpimu ir lyg trenktas susmukau ant maišo.

– Teofanai, kieno šitas storžievis? – nustebo Mama-
ladzė.

– Kieno tu, bičo? – paklausė manęs malūnininkas.
– Niekieno! – atšoviau ir neatsisveikinęs išėjau.
Spalio 17-ąją visą dieną mąsčiau, pasakoti seneliui, 

ką sutikau malūne, ar ne. Galų gale nutariau, jog neverta 
senelio nervinti.

Spalio 18-ąją senelis nepanoro keltis iš lovos.
Spalio 20-ąją jis paprašė, kad likčiau namie.
Spalio 25-ąją sutino senelio dešinioji ranka ir koja.
Spalio 27-ąją jis pasikvietė mane ir įteikė ūkinius 

raktus.
Spalio 28-ąją senelis liepė man prisėsti ant žemakojo 

suoliuko priešais jį ir pasakė:
– Viskas šiam pasauly turi pradžią ir pabaigą, sūnu-

ži... Kad ne šiandien, rytoj bus ir man galas... Labai baisu 
eiti nežinia kur. Nemeluosiu: bijau mirties... Tačiau tu, 
sūneli, nebijok! Jeigu ten, anapus, nieko nėra, tai ir bai-
mintis jokio reikalo! O jeigu mirtis –  vien žmogaus per-
sikūnijimas, juolab nereikia bijotis! Grįšiu į šitą pasaulį, 
grįšiu, tiktai kitu pavidalu – medžiu, žole, paukščiu, 
šunimi... Ir niekados neapleisiu tavęs, niekados nepa-

liksiu vieno! Atmink, sūneli, visa, kas tau teiks šilumos 
ir džiaugsmo – net paprasčiausias akmuo! – būsiu aš, 
senas tavo senelis. Todėl niekados nesijausk vienišas 
ir nebijok vienatvės... Tik štai ko prašau: nepalik mūsų 
namų, neleisk užgesti židiniui! Sugrįš tavo tėvas... Jis 
privalo čia rasti ugniakurą, kąsnelį kukurūzų papločio ir 
stiklą vyno. Visu kitu pats pasirūpins... Jau visa savaitė 
sapnuoju numirėlius, o tavo tėvo nė sykio nesapnavau. 
Vadinasi, gyvas! Išsaugok, sūnuži, dėl jo mūsų namus ir 
gerą giminės vardą. Juk ir karas pasibaigs! Karą žmonės 
pradeda, žmonės ir baigia. Nebūna, kad karas žmogų 
nugalėtų... O dabar eik, parnešk daugiau žagarų...

Tą naktį akių nesumerkiau. Senelis tylėjo, tik dėb-
sojo į židinyje liepsnojančias malkas ir švelniai kažkam 
šypsojo.

Spalio 29-ąją pasijuto visai blogai. Pasodinau jį lovo-
je pusiausėda, apkamšiau pagalvėmis.

– Eina, jau eina palaimintoji, tik labai iš lėto... – pa-
lingavo.

Spalio 30-ąją senelis ir vėl mane pasišaukė.
– Ruoškis, sūneli... Rytoj ji ateis iki širdies... Tu ne-

sikrimsk... Kas reikia, padarys kaimynai... Gaila, moters 
mūsų namuose nėra – nebus kas mane apverkia.

Lapkričio pirmosios vidurnaktį senelis pakilo iš pa-
talo, atsistojo kambario viduryje ir didžiausios gėlos ku-
pinu balsu tarė:

– Gogitai, aš mačiau jį!
– Ką tokį, seneli? – paklausiau pašokęs nuo lovos.
Senelis užvirto ant stalo, paskui pamažėle ėmė 

smukti žemyn ir išsitiesė ant grindų kiek ilgas.
– Seneli! – šaukiau. – Seneli!
Bet senelio nebebuvo.
Kaip jis norėjo, taip viskas ir įvyko.
Aš apsirengiau, atvėriau duris ir langus ir išėjau į 

balkoną.
Aušo lapkričio antroji.
Šaltame, tartum veidrodis švytinčiame danguje vie-

na po kitos geso žvaigždės.
Nusileidau į kiemą, basas nubridau per rasotą žolę. 

Kūną nukrėtė šiurpas... Čežėjo nenukirstų kukurūzų 
stiebai... Eidamas pro kriaušę, nevalingai pasilenkiau, 
pakėliau vaisių ir atsikandau. Tik tada supratau, kaip 
man džiūsta burna.

Ramiai, neskubėdamas atkėliau vartus, perėjau į kitą 
keliuko pusę, iki kaimynų tvoros ir šūktelėjau:

– Margalita!
Jokio garso, juk buvo dar labai anksti. Šūktelėjau 

garsiau.
Sucypė durų vyriai, ir balkone pasirodė užsimiego-

jusi moteriškė.
– Kas ten?
– Aš, Gogitas!
– Ko tau?
– Nusileisk žemyn, aš su reikalu.
– Tu girtas, bičo?
– Mirė senelis, Margalita... Ir nėra kas jį apverktų... 

Labai prašau...
– Čia tai bent!
– Taip, senelis mirė. Prašau, Margalita, neatsisakyk!
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Daugiau nė žodžio netarusi, Margalita – basomis, 
susivėlusi – atbildėjo laiptais žemyn. Kai priėjome mūsų 
namus, praleidau ją į priekį. Moteris jau kėlė koją ant 
laiptų, tik staiga sustojo ir sutrikusi pažvelgė į mane.

– Nebijok! – tariau tyliai ir prisėdau ant drėgnos 
žolės.

Margalita užlipo į balkoną ir pasileido plaukus...
Senelį laidojome sekmadienį, 1943 metų lapkričio 

4-ąją.
Žmonės ėmė plaukti po pusiaudienio. Ėjo būre-

liais – pagal giminystę ar gyvenamąją vietą. Kiekvienos 
grupės priekyje – raudotojos ir du vaikai, nešini drožlių 
vainikais.

Artimiausios kaimynės, prisiėmusios visus laido-
tuvių rūpesčius, verkė labiau dėl manęs nei dėl senelio:

– Va-a-argšas vaike-eli, kaipgi tu vienui vie-ienas 
gyve-ensi, našlaitė-ėli nelaimingas...

Stovėjau palei duris, užsirišęs ant rankos juodą raiš-
tį, ir paeiliui, be raudų ir dejonių, spaudžiau dešinę kiek-
vienam, kuris reiškė užuojautą.

– Tu paverk, paverk, Gogitai, bus lengviau, – su-
šnibždėjo man į ausį Margalita. Pritariau tik linktelėda-
mas galva.

Balkone, kieme ir net ant kelio knibždėjo žmonių. 
Stoviniavo, šnekučiavosi, dalijosi naujienomis, ginčijosi, 
šen ten netgi kikeno...

Staiga minioje kažkas nutiko. Iš pradžių žmonės 
suūžė, o paskui stojo mirtina tyla. Žmonėms pasitraukus 
į šonus, vidur kelio išdygo Šuva – purvinas, susivėlu-
siais, dagių prilipusiais gaurais. Jokio dėmesio nekreip-
damas į žmones, nežvilgtelėjęs nė į vieną, Šuva kirto 
kiemą, pakilo į balkoną ir metė akį į senelio kambarį. Su-
pratęs, kad ten nieko nėra, atrisnojo į svetainę, prisiartino 
prie karsto, pasistiebė ant užpakalinių kojų, priekinėm 
atsirėmė į tachtą, atkragino snukį ir... apmirė. Šuo ilgai 
žvelgė į ramų, gerą ir gražų senelio veidą, paskui nusi-
suko, priėjo prie manęs ir įsitaisė man prie kojų.

– Garbė Dievui! – ištrūko kažkam.
Nebeištvėriau. Įsikniaubiau į delnus ir garsiai už-

raudojau.
Apie penktą įvyko dar vienas stebuklas.

Į svetainę įžengė Badrija. Pamatęs prie mano kojų 
gulintį Šuvą, jis krūptelėjo, bet greitai susitvardė ir, nu-
taisęs tokiam atvejui tinkamą veido išraišką, ėmė artin-
tis prie manęs. Šuva pašoko, pasišiaušė ir iššiepęs dantis 
piktai suurzgė.

Badrija žengė žingsnį atgal, Šuva – priekin.
– Na na! Traukis! – subaudė išblyškęs kaip sūris.
Šuva nenuleido nuo jo pykčiu spindinčių akių.
– Leisk bent paverkti žmogaus! – bandė juokauti 

Badrija.
Šuva suurzgė dar pikčiau ir ėmė artintis.
– Nagi, daryk ką nors! – atsigręžė į mane sutrikęs 

Badrija.
„O jisai žino! Žino, tik pasakyti negali“, – atskriejo 

senelio žodžiai.
– Badrija, eik lauk iš mano namų!
„Jei visados panašiai elgsies, nelengvas gyvenimas ta-

vęs laukia...“ – suskambo galvoje. Ir vis dėlto pakartojau:
– Eik lauk iš mano namų, Badrija!
Badrija išėjo.

Rytą mane pažadino kažkoks triukšmas. Vienais apati-
niais išlėkiau į balkoną.

– Gogitai, numaldyk tą prakeiktą šunį! Kad kiek, 
būtų mus suplėšęs į gabalus! – šaukė kaimynai, atėję 
parsinešti kėdžių.

Iš balkono mačiau visą kaimą.
Virš namų raitėsi skystos baltų dūmų sruogos.
Giedojo gaidžiai.
Mūkė karvės.
Bliovė ožkos.
Kudakavo vištos.
Virš Koncchoulos tekėjo saulė.
Man į kūną plūstelėjo šiluma, o ausyse suskambo 

varpai.
Mano kieme lojo šuo.

Ambaras – ūkinis pastatas, kurio paskirtis kaip lietuviškos klėties.
Tuta – šilkmedžio uogos.
Duchanas – užkandinė.

Išvertė V I O L E T A  ŠO B L I N S K A I T Ė A L E K S A
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Visi, žiūrintys į pasaulį, turi pasaulėžiūrą.

Jeigu nepadeda dialogas, reikia ieškoti trialogo.

Kas galvoja apie mirtį, suranda gyvenimo prasmę.

Elgeta prašo ne išmaldos, o perspėja visuomenę.

Kol talentas neišmatuojamas, tol pavyduolių nesumažės.

Keliaudamas prieš vėją, kaupk jėgas grįžti pavėjui.

Į kalėjimą uždaromi ne tik nusikaltėliai, bet ir žmonės.

Rytas protingas, o vakaras išmintingas.

Gamtos audra išvalo orą, o sielos audra – sąžinę.

Laimės abėcėlės raidės nesuskaičiuojamos.

Mirties angelas kelio į rojų nenurodinėja.

Progos tyko kiekviename žingsnyje, tad skubėkime eiti.

Kasdien žvelgdamas į veidrodį, netrukus pradėsi jį kaltinti.

Maudydamasis šlovės spinduliuose, švaresnis nepasidarysi.

Vienišas lauko medis visuomet sapnuoja tankią girią.

Kareivis turi savo ginklą, bet ne savo nuomonę.

Daugiakalbis rašytojas turi daug mažakalbių skaitytojų.

Varna ilgai gyvena, bet žvirblis greitai skraido.

Iš mėnulio jau nukrito, bet žemės dar nepasiekė.

Blogai, kai mano klaida tampa kito tiesa.

Išminčiai atsakymų nedalina, jie tiktai moko mąstyti.

Nors neskauda, bet skauda dėl kito skausmo.

Dėsniai nesikeičia, kinta tiktai jų interpretacijos.

Kiškis – ne bailys, jis tik atlieka bailio vaidmenį.

Prieš vestuves su žiūronu, o po vestuvių – su teleskopu.

Pavargus nuo poilsio, imtis rimto darbo labai nesinori.

Miegas laikinai išlaisvina iš gyvenimo rūpesčių.

Gailestingumo seselei gailestingumo taip pat reikia.

Ne nuo girios dydžio priklauso vilko sotumas.

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

Aforizmai



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  1  ( 6 0 2 )  83

Kelio gruodas gali priminti tiktai gyvenimo nelygumus.

Grybas išdygsta ir ant asfalto, bereikia kantrybės laukti.

Kalbėjimas apie kasdienybę kasdienybės nepagerina.

Patarimų klausytis nemiela, bet jais dalintis malonu.

Jei netrūktų pinigų ir nebūtų ligų, žmonės neturėtų apie ką kalbėti.

Kultūros ministras ir ministro kultūra – du skirtingi dydžiai.

Padermė ta pati, bet priedermės visai skirtingos.

Vieni vaduojasi iš geismo, o kiti – iš nuodėmės.

Pati nekūrybingiausia suflerio profesija.

Poetas visuomet skubeiva, o romanistas – sėdeiva.

Gėris vaikšto pasiramsčiuodamas blogio lazda.

Didžiuotis dorybėmis – tai rodyti uodegos plunksnas.

Tuščioje galvoje daug geresnė garso akustika.

Jeigu nori daugiau sverti, užantyje nešiokis akmenį.

Kur pinigai, ten nėra meilės, o kur meilė, ten pinigų nereikia.

Suradęs tiesų kelią, pagalvok, ar tai ne sapnas.

Bėgdamas nuo priešo, gali pribėgti iki savęs.

Žemė išsicentruotų, jeigu visi žmonės susispiestų į vieną būrį.

Ko dvasia nesugeba, to ir kūnas negali.

Forma savęs nebijo, ji bijosi tiktai turinio.

Jeigu yra akiplėšos, turėtų būti ir ausiplėšos.

Prievarta – tai versti lakštingalą suokti narvelyje.

Kalbėti nesugeba, o patylėti valandėlę neišgali.

Teisės duotos tam, kad nebūtų pamirštos pareigos.

Protinga tyla visada nugali neišmintingą šneką.

Pasikartojanti proga praranda netikėtumo žavesį.

Su tavimi sunku, bet ir be tavęs nelengva.

Kiek vargas išmoko, tiek prabanga pražudo.

Lakštingalai akompanimentas nereikalingas.

Minios nuomonės dažnai nė pati minia nežino.

Ką velniai pasėjo, to nė angelai nenupjaus.

Kiekviena priekaba norėtų būti savarankiška.

Vieni liesėja tukdami, o kiti tunka liesėdami.

Sąžinė – gudriai pasislėpusi dorovės saugotoja.R
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Į pabaigą

Ruduo – į pabaigą. 
Į pabaigą – lietus,
Palikęs tūkstančius mažų žingsniukų,
Kada tipeno mūsų laikas arba tu,
To laiko visada visur pritrūkus.

Pritrūkusi vilties, o gal jos pamatų –
Debesimis nuplaukti galim greitai.
Kaip ir nukrist iš jų... 
Ir aš dabar krentu...
Išties einu, kur dviese bandėm eiti.

Tuo pat taku be priežasties sustot,
Be priežasties pagreitinti ėjimą,
Kada aplinkui blyksi debesų vanduo
Virpėjęs ratilais, 
Dabar – nurimęs.

Paviršiuje neįtikėtinai skaidrus –
Lyg spindis buvusios giedros, laukimo,
Kai lyg eilėraštį dalijom į metrus
Gyvenimą –
Nejausdami jo rimo.

Galbūt todėl pabaigoje ruduo, lietus –
Jų niekada nebegali nuspėti...
............................................................

Ir nieko keisto, kad mes jau ne kartu –
Aš – atsisagstęs paltą, 
Tu – įsigijus skėtį.

2017, lapkričio 18

R o m u a l d a s  Ž i l i n s k a s

Kai pilkėja rasos

Kada skaidrios rasos karoliai
Tau ant blakstienų suspindės –
Aš nematysiu. Nes nenoriu...
Dėl praeities...

Išliko ji tokia, kaip buvo –
Skaudi, tačiau sava, tyra.
Nepatikėsiu kaukę mūvint –
Tokios nėra.

Ir netikėsiu, kad užrašius
„Mylėsiu...“, tąsyk melavai,
Tačiau per šaltos krenta rasos
Po mūs klevais.

Jie – jau belapiai, šakos nuogos,
O ir žiema tuoj priartės.
Gyvent tave aš pats išmokiau
Be praeities.

Todėl dabar – tai tik karoliai,
Tik spindesys – išbirs, pilkės...
..........................................................
Ant skruosto ašara nupuolė.
Bet iš akies.

2017, spalio 7

Kai rytas švis

Žadėjau niekada nededikuot eilių –
Ir niekada tau jų nededikuosiu.
Bet bėgs,
Kažkas daugiau nei lauko upeliu,
Bet oš,
Kažkas labiau nei miško uosiai.

Ir tu matysi, tu girdėsi –
Aš jaučiu.
Nes naujas rytas auš –
Kaip vakar rytas,
Todėl rasoj surasi dalį paslapčių –
Rasa juk ta pati tą rytą krito.

Ir krito tąsyk dar ant virpančio vandens
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Raudonas skliautas debesų bučiuotas...
Tikėjom –
Saulę mudviem pasroviui ridens
Lig plačių marių dieviškojo sodo.

Gelmėj ten –
Auga žalios jūržolės vilčių
Ir kyla lig paviršiaus –
Liečia dangų.
Nėra pavydo, netekčių nėra gličių,
O dienų žuvys laiko smiltis renka.

Sidabražvynės, ramios, taikios –
Vorele –
Nėra skubos, kai visko čia pakanka...
............................................................
Kai rytas švis –
Nubėk rasota pievele,
Išgirdus medžių šnabždesį –
Pamerk upelin ranką...

2017, spalio 6

Kitaip negali

Nepasimokai niekada – iš naujo mėtai
Dienas, nors pernelyg mažai turi,
Lyg pakerėta – vėlei rudeniniam lietui...
Laikai – juk keturi.

Tačiau tiktai ne tau... Tai – kalendoriaus pokštai.
Pyksti, suplėšai popierių, kuri...
Išties pati degi raudoniu klevo – trokšti
Pasąmonėj, kuri

Iš tyko, tyliai, bet tvirtai užveržia kilpą –
Dusina, braižo odą... Ir baugi
Aplanko nuojauta – savy nebesutilpus
Prarast net ją baigi.

Besvorė būsena – voratinklis išdrikęs
Už pirmos smilgos klius, pavėjui tįs...
Tarytum atbundi, apsigraibai, kas liko –
Plonu stiebu viltis.

Girdi jau širdį plakant, jau imi alsuoti
Ir kūnas, ir vidus tuoj, regis, gis...
...................................................................
Bet spalio rūškanas dangus –
Jausmų besotis –
Bučiuoja tau akis...

2017, spalio 16

Nuojautos

Kada naktis,
Kai miega mano miestas,
Kai baigia gesti žiburiai languos,
Tu vienas išeini nežinomybę liesti –
Kolei pavargę medžiai dar linguos,
Kol vėjas pūs iš nugaros –
Į priekį...

Mins kojos grindinį, taškys balas –
Pajusi, kas tavy nutyla arba rėkia
Ir kas tave suranda,
Ir praras...

Vėl nuojautos suvirpa bei ištįsta
Žibintais gatvių...
Daros nejauku,
Nes supranti, kiek daug kainuoja klysti –
Kaip šaltą spalį gali būt tvanku
Kažkur viduj.

Nes išorė –
Tik lukštas,
Tik visa, ką vadinam „Dėl akių“.
Ir vėl, ir vėl matai, kaip smarkiai trūksta
To niekaip neaprėpiamo „Tikiu“.

Bevaliai žodžiai, mintys, kur sukausto
Ir nenumaldoma dienos eiga –
Ne valtis tai gyvenimui, ne plaustas,
Kai jis atsimuša į akmenis staiga.

Vėl nuojautos...
Tačiau tamsa ramina –
Apsimeti, kad nieko nematai.
..............................................................
Priklaupia Arlekinas prieš Malviną,
Tačiau čia pasaka tiktai...

2017, spalio 7
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Pareikim

To artumo žiemos jau nepamenu,
Bet žinau, kad jis bus ne tik man...
Žirgáms savo užmausime kamanas
Ir rogès parsitempsim kieman.

Tilindžiuos šalti ledo varpeliai,
Vėžės kelią be gailesčio pjaus –
Vėl suprasim – be šito negalim,
O žiema mūsų nuotaikas jaus.

Ir pustys, sniegą vers lyg pamišus –
Nesvarbu – durys, stogas, langai...
Tad įlindę į savąją gryčią
Mes sėdėsim ilgai. Taip ilgai,

Kad paliesim, matysim, girdėsim
Ir save, ir kitus, kas šalia.
Pasiilgsime netgi pavėsio
Ar tankmės, kai paklystam šile.

Ir tuomet imsim glausti viens kitą,
Į akis tiesiai žvelgsim, giliau,
Kol nurims sniego pūgos lig ryto,
Kolei vėjas šėliot nesiliaus.

Nes artumą žiemos visgi pamenam –
Jis kliudys kada nors net ir mus...
............................................................

Išvaduosime žìrgus iš kamanų
Ir pareisim ilgam į namus.

2017, spalio 13

Tarp akmenų

Viešpatie, gal tu ir nusisukęs,
Bet menu visus, menu...
Slampinėja pilkšvas ryto rūkas
Virš kadais žydėjusių linų,

Virš ramunių, pienių, virš vosilkų –
Margaspalvių vasaros gėlių.
Kaip žydėjimo to pasiilgau...
Nors gyventi ir be jo galiu –

It pametęs bandą piemenukas...
Viešpatie, ir tu ją praradai.
Lyg vežimo ratai metai sukas,
Vežime – vien svetimi veidai.

Ir keliai tarytum nebe mano,
Nes danga asfalto per kieta...
Vasaros (kaip keista...) – jos paseno –
Pievas dengia debesų pluta.

Ar Dangus prie Žemės prisilietęs?
Ar tai Žemė prie Dangaus šalia?
Saulė, kaip sutraiškyta avietė,
Rausta tiktai kartais vakare.

Gal todėl pirmiausia nyksta rūkas
Plyname lauke virš akmenų?
.............................................................
Viešpatie, jei tu dar atsisukęs –
Pasėdėt tarp jų einu...

2018, sausio 4

Vilties lesiojimas

Ryte prie stalo sėdim mudu – tylim.
Jau valanda ar dvi – labai seniai.
Už lango čiulba paukščiai. Gal dagiliai.
Varnėnai gal... Bet, aišku, ne varnai.

Kavos puodelių tirščiuose nusėda
Tik sunkios mintys. Plauni ir nėra...
Jau vakarėja. Ūbauja pelėda.
Baublys galbūt... Užgroju gitara

Giliai viduj. Bet nieks, deja, negirdi...
Nuo paukščių čiulbesio jau pailsau,
Nes inkilas ir lizdas – mūsų širdys,
Tenai nakvoti skrendame kas sau...

Ir taip kasnakt. Rytais vėl tenka kilti
Išbudinti dar miegančių gaidžių.
Ir misti ne grūdais – lesioti viltį,
Ir apsimesti, kad tave girdžiu.

O tu taip pat apsimeti. Tad rojus –
Rytiniame puodelyje kavos...
...............................................................
Ak, geriau būčiau niekad nemiegojęs
Ir negalvojęs, ką kiti galvos...

2017, spalio 17
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O D I S Ė J A 
Knygos pavadinimo turinį autorius praplečia; jis sako, 
kad tai yra jo Odisėja, prasidėjusi karo metais Lietuvoje 
ir nuvingiavusi iki Amerikos žemyno pakraščių; tai – ir 
žmogaus išlikimo istorija. Knyga skiriama tiems, kurie 
Didžiojo Blogio audroje išsaugojo humaniškumą. Šian-
dien Teisėtumas, įveikęs Despotizmą, Blogį ir Prievartą, 
nors ir lėtai, bet dar plinta.

Vėliau autorius savo „odisėją“ apibūdina kaip Lie-
tuvos piemenuko kelią per pasaulį iki JAV karo lakūno, 
patyrusio Vietnamo karo rūstybę, ir kosminės NASA 
programos dalyvio kelionę. Jis tarsi Odisėjas grįžta į 
gimtąją „Itakę“, kad, pasiekęs pradžios tašką, grąžintų 
skolą gimtajam tėvų kraštui. Beje, priešpaskutinis (11-
tas) knygos skyrius taip ir pavadintas Paying My Debt 
to the Old Country (Sugrąžinu savo skolą turtingos istorijos 
kraštui – laisvas vertimas, JAKr.). „Apmokėjęs“ skolą, jis 
vėl iškeliauja; šį kartą į antrąją tėvynę, suteikusią jam 
prieglobstį, kur amžinos vasaros dvelksmas Kalifornijos 
pakrantėje glostys pavargusius veterano sąnarius. Ir taip, 
pavargęs Varnas, norėjęs būti laisvas kaip išdidus padan-
gių karalius sakalas, gailiai sukranksėjęs, nutūpė galop 
Ramiojo vandenyno pakrantėje.

Prekybos koncerno Amazon leidykla Xlibris knygą 
parengė kukliai: sumaketavo neišradingai, fotografijų 
kopijos knygoje blankios, kai kurios netgi „murzinos“1. 
Knygos aplanke skaitytojas suras autoriaus biografijos 
santrauką, minimalią informaciją apie šeimą, taip pat 
autoriaus minčių, skirtų būsimiems skaitytojams.

Tikrai, tekstas panašus į Antikos herojaus nuotykius 
dar nepažintame pasaulyje. Keliaujant, kaip ir Odisėjui, 
atsiranda nemažai viliojančių pagundų: pakelėse lau-
kia apgaulingus siūlymus žadančios sirenos. Kiekviena-
me aprašytame žingsnyje pastebime epizodinio siužeto 
užuomazgą; kartais autorius ją plėtoja, o kartais pasi-
tenkina vien taupiais replikos žodžiais. Skaitytojui prieš 
akis atsiveria karo bėglių kelias karo liepsnos apimtos 
Vokietijos panoramoje; knygoje nušviečiamos gyveni-
mo laikinose stovyklose ir persikėlimo į JAV peripetijos. 
Autorius aprašo dramatišką dipukų (d. p. – displaced per-
sons) sąmonės lūžį atsidūrus naujos tikrovės problemų 
sūkuryje. Kaip tik šioje sumaištyje užgimė unikalus Jur-
gio Mačiūno sumanymas Fluxus; tai buvo tariamo išsi-
gelbėjimo vilties nušvitimo aktas ir kartu aštri amerikie-
tiško gyvenimo, dipukų dar nesuvokto, kritika.

A K C E N TA S
Mūsų herojus buvo „pažymėtas“ nepašalinama asmeni-
ne ypatybe – svetimu akcentu; ši žymės įtaka, gyvenant 
JAV gimusių anglakalbių bendruomenėje, nuolat jį per-

K N Y G O S

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

Varnas ir jo Odisėja

sekiojo. Įdėmiai skaitant knygą, nesunku suvokti, kad jo 
prigimtinė „dėmė“ trukdė siekti karjeros, o kartais kėlė 
nepagrįstų įtarinėjimų. Knygos autorius pasakoja nuoty-
kį (vieną iš dešimčių kitų): skrendant kovai paruoštu lėk-
tuvu, jam reikėjo tiksliai nustatyti skrydžio koordinates. 
Lėktuvo šturmanas ir navigatorius Kanauka prašo rada-
rų stoties operatorių jam būtinų duomenų. Klausantis 
šturmano pageidavimo, valdymo stoties operatoriams 
akcentas kėlė įtarimą. Vienas iš jų mandagiai pasiteirau-
ja, ar gali pateikti jam asmenišką klausimą: „Pone (Sir), 
jūsų balsas skamba neįprastai. Kur esate gimęs?“ Kanau-
ka prisipažino esąs iš Lietuvos. Operatoriaus atsakymas 
nuskambėjo taip: „Ačiū Dievui, mes pagalvojome, kad 
japonai vėl sugrįžo.“ Suprantama, skaitytojams čia, Lie-
tuvoje, tai galbūt skamba tik kaip juokinga istorija, bet 
analogiški nesusipratimai mūsų nerimstančiam Odisėjui 
nuolat kėlė rūpesčių; tačiau majoras Kanauka yra „kie-
tas“ vyrukas (nice chap): jis moka išsisukti iš keblių si-
tuacijų – iš prigimties buvo sumanus ir gabus nuotykių 
ieškotojas. Polinkis į avantiūras jau ryškėjo ankstyvoje 
jaunystėje2.

Jaudinantis knygos epizodas yra susijęs su Kanau-
kos sūnaus, karinio malūnsparnio piloto, Fernando žū-
timi Vietname. Jaunuolis jau buvo kartą pašautas, bet 
pavyko išsigelbėti. Dramatiškai nupasakotas pamušto 
malūnsparnio kritimo epizodas ir jaudina, ir sminga į 
skaitytojo atmintį, pažadindamas mūsų pačių skausmin-
gą karo patirtį. Knygos autorius pateikia prieš sūnaus 
žūtį išsakytas mintis apie patirtį karo lauke; jos ne tik 
įspūdingos, bet ir vertingos kaip liudytojo parodymai. 
Jis pasakojo tėvui apie žiaurias kasdienio pėstininkų 
gyvenimo ir kovų sąlygas džiunglėse ir apie komfortą 

Algirdas V. Kanauka. 
Raven’s Flight to 
Freedom (Varno skrydis 
į laisvę). – Xlibris, 
Bloomington, 2017
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(karštas dušas, puikus maistas, gėrimai, minkštas patalas 
su malonumais), suteikiamą pilotams, kuriems pavyko 
išlikti gyviems ir galop sugrįžti į karinę bazę. Visi eiliniai 
kovotojai (žemėje ir padangėje) – labai jauni berniūkščiai, 
patiriantys kūną kaustančią baimę; dalis jų nesusitvarko 
su išgąsčiu, bet dauguma vykdo užduotį, dažnai jiems 
lemtingą; kasdien skraidinami į tėvų namus karstuose 
sustingę kūnai – akivaizdus žiaurios karo kasdienybės 
paliudijimas. Čia, šiame ugnies ir plieno chaose, invali-
dumas – nebloga ir kartais net geidžiama baigtis.

N A S A
Atsisveikinęs su karo aviacijos tarnyba (Air Force), kny-
gos autorius, palydėtas su orkestru, – kaip ir dera pa-
gerbti JAV aviacijos majorą, – persikėlė darbuotis į Er-
dvės užkariavimo (Aerospace) programos instituciją. Čia 
prasidėjo naujas pokario Odisėjo etapas – vingiuotas 
inžinieriaus karjeros kelias aviacijos pramonėje. Jis pri-
sidėjo prie Vietname pagarsėjusio JAV atakuojančiojo 
malūnsparnio Apache konstrukcijos vystymo programos, 
realizuojamos korporacijos Summa malūnsparnių sky-
riuje Los Andžele (Kalifornija). Kanauka neatsitiktinai 
buvo priimtas į malūnsparnių skyrių: jis turėjo aviaci-
jos elektroninės įrangos (radarai, ginkluotės kontrolė ir 
valdymas) žinių pagrindus; svarbu tai, kad jo žinios jau 
buvo išmėgintos konkrečiuose karo epizoduose. Mūsų 
herojus įsigijo netoli darbovietės namą ir labai džiaugė-
si pasirinkta vietove (Rancho Palos Verdes), mat čia buvo 
kelios lietuvių ir karo akademijos Citadel, kurią jis buvo 
baigęs, absolventų šeimos. Kaip tik šiuose namuose buvo 
rašoma skaitytojams pristatoma knyga.

Verta papasakoti apie įdomų ir intriguojantį pasiū-
lymą, kuris buvo pateiktas, kai du vyrai tualete susitiko 
prie gretimų pisuarų. Pats originalaus susitikimo faktas 

gali sudominti bet kurį skaitytoją. Nutiko taip: intymio-
je aplinkoje vienas iš vykdomų projektų vadovų pasiū-
lo majorui Kanaukai spręsti keblią problemą, susijusią 
su elektroniniu siunčiamų signalų stiprinimu. Iškilęs 
spręstinas keblumas – malūnsparnio keliamosios galios 
riba. Bet kokios naujovės įvedimas neišvengiamai bus 
papildomas krūvis, viršijantis pavojingą variklio galios 
ribą. Tai buvo iššūkis mūsų majorui ir nuotykių ieško-
tojui. Tad natūralu klausti: „Ar įmanoma karo lakūnui 
atsisakyti siūlymo, taip originaliai pateikto?“ Projekto, 
kuris numato paruošti skraidyklę, tinkamai pritaikytą 
elektroniniam karui. Dirbant paaiškėja, kad oponentų 
yra daugiau nei tikėjosi. Teko kovoti ne tik įveikiant 
biurokratinius barjerus, bet ir susiremti su pasenusios 
galvosenos inžinieriais. Ir vis dėlto laimėjo konservatyvi 
pozicija. Kanaukai teko sugrįžti prie pradinio projekto.

Nekantrusis nuotykių mėgėjas 1980 m. paliko ma-
lūnsparnių reikalus ir metėsi prie NASA kosminės er-
dvės inžinerijos, nukreiptos žvaigždžių link. Knygoje 
Kanauka primena skaitytojams pamėgtą frazę apie savo 
biografiją: „Nuo kiaulių piemenuko mano senelio ūkyje 
iki Žvaigždžių karo inžinieriaus vakarinėje Amerikoje.“ 
Naujoje darbovietėje jis sutiko kelis lietuvių bendruome-
nės narius, kolegas iš Citadel ir ankstesnius kolegas; todėl 
jautėsi čia labai jaukiai ir maloniai.

Kanauka gan dažnai panyra į mistišką, ypač tuomet, 
kai sugrįžta iš Richardo Wagnerio muzikos mylėtojų su-
eigų. Jis mėgsta priminti, kad jo Angelas sargas gelbsti 
sunkiuose jam reikaluose. Knygoje ne vieną kartą apra-
šyti tokie atvejai, kai Dangaus jam priskirta figūra pade-
da išsisukti iš bėdų.

S K O L A
Platus 11-tas knygos skyrius skirtas gimtajam kraš-
tui – Lietuvai. Trumpai, bet su pasididžiavimu autorius 
nušviečia istoriją nuo XIII a. iki modernios valstybės 
įkūrimo ir sparčios raidos. Amerikos publikai, menkai 
nusimanančiai Baltijos šalių reikaluose, autorius pasa-
koja apie okupacijas, apie sovietų sistemos griuvimą 
ir išsilaisvinimą. Aprašo pirmąjį atvykimą į gimtinę su 
grupe Baltijos išeivių inžinierių iš Los Andželo. Tikslas: 
apsižvalgyti trijose sostinėse ir nuspręsti, kaip derėtų pa-
gelbėti vystant atgimusių valstybių mokslą, technologiją 
bei ekonomiką. Jis pasakoja apie jaudinantį apsilankymą 
tėvų bute, džiugias minutes vėl „atrandant“ vaikystės 
dienų vietas. Bendraujant su sutiktais tėvynainiais, iš-
aiškėja ryškūs mentalitetų skirtumai, nulemti gyvenimo 
sąlygų ir patirties. Mąstymo skirtumai drumstė pokalbių 
nuotaiką. Apsilankymas Operoje, sukėlė naują emocijų 
bangą. Iškilo prisiminimai: prieškario Kaunas, apsilan-
kymai su tėvu operos spektakliuose. Kanauka susimąsto: 
jam aiškėja, kad galima mylėti ir biologinius, ir formalius 
tėvus, jį priglaudusius (kalbama apie gimtinę ir išeivius 
priglaudusį kraštą).

Antrą kartą sugrįžęs į Lietuvą 1991 metais, jis už-
mezgė ryšį su mūsų lazerininkais, vadovaujamais prof. 
Piskarsko. Jam „amerikonas“ darė įspūdį, mat vis dar 
buvo tikima, kad Vakaruose gyvenę asmenys yra prana-
šesni nei vietiniai. Buvo nuspręsta, kad Kanauka atvyks 
kasmet ir įsitrauks į darbus, kuriuose turėjo kompeten-

Algirdas V. Kanauka svečiuose pas Augį Gučą, 2014
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ciją (ši veikla truko iki 2014 m.). Po susitikimo 1991 m. 
su Krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevičiumi, 
Kanauka, kaip turintis karo Vietname ir darbų NASA 
programoje patirties, buvo pakviestas prisidėti prie Lie-
tuvos karinių pajėgų vystymo. Pokalbiai su Butkevičiu-
mi ir kitais kariškiais, pasiūlė sprendimą: svečias skai-
tys paskaitas Karo akademijoje ir krašte dislokuotuose 
padaliniuose. Pageidauta išgirsti apie karo Vietname 
patyrimą. Atkreiptas dėmesys į tai, kad karininkija yra 
baigusi sovietų karo mokyklas ir todėl pasižymi atitin-
kamu pagal gyvenamojo meto išsilavinimą mentalitetu. 
Netrukus Kanaukos paskaitos ir užsiėmimai su kadetais 
akivaizdžiai paliudijo pamokų rezultatyvumą. Vietnamo 
karo veteranas padėjo Lietuvos karo vadovybei parinkti 
kadetus siunčiant juos tolesnėms studijoms į JAV karo 
akademijas, taip pat tarpininkavo tarptautinėse studentų 
mainų programose. Po kelerių metų Lietuvoje savo vei-
klą pradėjo JAV karo mokyklų absolventai. Atvykdavo 
lietuvių kilmės JAV kariškių. Tačiau kilo nesusikalbė-
jimo bėdų, kilusių dėl gyvenimo skirtingose kultūrose 
patirties. Kanauka gavo užduotį į lietuvių kalba išversti 
NATO žodyną. Tai – milžiniškas darbas, o padėjėjų ne-
buvo. Prasidėjo trintis tarp vadovybės ir vertėjo. Vadai 
skubino, bet užkrauti darbą ant vieno asmens pečių 
nebuvo protingas dalykas (nauja terminologija kėlė rū-
pesčių, reikėjo kalbos specialistų konsultacijų). Kanauka 

kreipėsi į išeivijos intelektualus padėti šiame reikale. 
Išeivija nedelsdama sutiko padėti. Teko siuntinėti ran-
kraščius, derinti ir rūpintis kitais dalykais. Padėjėjai klys-
davo, nes dauguma neturėjo patirties karo reikaluose. 
O vadovybė buvo vis nepatenkinta: skubino ir skubino 
dirbti. Galop pareikalavo vertimą, kuriame jau buvo 
didžiulis įdirbis, perduoti kitiems vertėjams. Trumpai 
tariant, tęsti bendradarbiavimą jau nebuvo prasmės. Po 
įvairių biurokratinių peripetijų, Kanauka sutiko skaityti 
paskaitas aukštesnio lygio kadetams (magistrantams). Jo 
paskaitos buvo skirtos karinės lyderystės, sistemų vady-
bos bei karo aviacijos istorijos tematikoms. Tačiau vėl at-
sirado problemų: vakarietiška lyderystės samprata buvo 
priešinga sovietiniam mąstymui. Tai nepatiko Karo aka-
demijos vadovybei. Konfliktą reikėjo spręsti. Kanauka 
nutarė, kad jo kantrybė išseko; be to jis jau grąžino savo 
skolą tėvų žemei. Tad neverta grimzti į vietinių intrigų 
klampynę. Jis nedelsdamas priima taikų sprendimą: rei-
kia grįžti į Kaliforniją.

K A R I Š K A  PAT I RT I S
Kanauka, pradėjęs bendrauti su gimtine, susibičiuliavo 
su tuometiniu gynybos ministru Audriumi Butkevičiu-
mi, kuris jau buvo pradėjęs organizuoti „protų talką“, 
kurią pavadino „Strategijos vystymo centru“. Buvo su-
burta įdomi ir kūrybinga draugija, subūrusi ryškesnius 

Naikintuvas bombonešis F-111 Tailande, 1968. Algirdas V. Kanauka – antras iš kairės
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asmenis iš akademinio sluoksnio, taip pat kariškių bei 
mokslininkų atstovus. Pats Kanauka irgi buvo aktyvus 
derindamas savo darbą kitose institucijose; beje, turėjau 
garbės ir aš prisijungti prie Butkevičiaus Centro veiklos. 
Centro tikslas: analizuoti įvairias temas bei realias situa-
cijas, svarbias strategijos reikalams; rezultatai numatyti 
teikti vyriausybei, diplomatijos, politikos bei visuome-
nės vadovams, jiems ruošiantis krizinėms situacijoms, 
civilinei gynybai ir rezistencinei veiklai, žinoma, jei iš-
kiltų naujų grėsmių. Centras, aktyviai veikęs kelerius 
metus, sunyko, kai tarp valdančiųjų prasidėjo vidaus 
politinės intrigos dėl dominavo valstybės reikaluose. 
Kanauka dar buvo pakviestas į Puslaidininkių fizikos 
institutą eiti konsultanto pareigas; šiame bare jam pavy-
ko iš JAV pakviesti specialistų – potencialių bendruose 
projektuose dalyvių. Kanaukos gyvenimas Lietuvoje ne-
buvo ramus, greičiau triukšmingas: siekė visur dalyvau-
ti ir aktyviai reikštis; jis įsiliejo į ambasadų bendriją, čia 
jis, vikriai sukiodamasis ir spausdamas rankas įvairaus 
rango veikėjams, atliko ir šiek tiek naudingų gimtajam 
kraštui judesių.

Skaitytojams bus įdomu susipažinti su Kanaukos iš-
radingu ir netikėtu Niujorko dvynių antpuolio (2011 m. 
rugsėjo 11 d.) paaiškinimu. Jis palygino antpuolį su 
1683 m. lemtingu Europai įvykiu – Jungtinės dviejų 
valstybių karaliaus Jono Sobieskio pergales prie Vienos, 
kai buvo sumuštos Turkų Osmanų karinės pajėgos. Taip 
Europa buvo išgelbėta nuo agresijos antplūdžio iš Rytų. 
Kanauka čia įžiūri simbolinį ženklą, kurį jis interpretuoja 
kaip Rytų keršto Vakarams ženklą. (Tikrai, tai paradok-
salus ir netgi įžūlus mūsų herojaus, mėgstančio klajoti 
mitologiniais labirintais, akibrokštas.)

Algirdas V. Kanauka ir 
Juozas A. Krikštopaitis 
Vilniuje, 1993

Knygoje aprašyti Kanaukos susitikimi su karo gar-
senybėmis. Jis ne tik juos išvardija, bet ir trumpai cha-
rakterizuoja. Lietuvos skaitytojams tos amerikiečiams 
pažįstamos figūros dažnai yra mažai arba visai nežino-
mos. Susidaro įspūdis, kad autoriui – kaip ir eiliniam 
„amerikonui“ – labai svarbu paskelbti žinią apie jo pa-
žintis su karo ir politikos reikalų žvaigždėmis. Tai teikia 
jam užtarnauto pasididžiavimo jausmą ir linksmą nuo-
taiką leidinio skaitytojams. Matyt, neatsitiktinai knygoje 
vyrauja veiklių personų nuotraukos.

*
Lietuvos skaitytojams pristatoma JAV karo lakūno, soci-
alinių mokslų dr. Algirdo Vinco Kanaukos memuarinio 
pobūdžio knyga yra mums svarbi, nes veik kiekviename 
puslapyje aptinkame minčių, sietinų su mums ypatinga 
sąvoka Lietuva. Tad leidinį galiu drąsiai pavadinti Karo 
pabėgėlių lemties epopėja. Remiantis šiuo požiūriu, kny-
ga yra priskirtina lituanistikos paveldui. Be to, leidinys 
gana išsamiai nušviečia pabėgėlių „Kryžiaus kelią“ sau-
gios pakrantės link. Nors turime nemažai išeivių para-
šytų romanų bei pasakojimų, tačiau tarp jų neaptikau 
knygos, kuri kaip čia aptartoji taip pagrįstai, pasitelkus 
rūstaus fakto įtaigos galią, atskleistų gimtinės neteku-
siųjų tikrovę.

1 Taip sakau, nes turiu galimybę palyginti kelias jų su identiškomis 
originalo fotografijomis, paskelbtomis mano knygoje Nepakartojamos 
akimirkos (Naujoji Romuva, Vilnius, 2011).

2 Apie tai plačiau rašiau knygoje Nepakartojamos akimirkos.
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Knyga didelė – 566 puslapiai. Polifoniška. Pinasi kasdie-
niai įvykiai, istorinė realybė ir įvairių veikėjų sąmonės 
srautai. Veikėjai – vienos šeimos nariai: fiziką Vilniuje 
studijuojantis Albinas, jo brolis Alyzas, gyvenantis Jur-
barke su žmona Terese, jų sūnus Juozukas, mama Julijo-
na, Teresės tėvas Vileišis, sesuo Marytė, sparčiai daranti 
partinę karjerą. Pagrindinis veikėjas, atrodytų, tarsi yra 
Albinas – jaunas žmogus, siekiantis atsiplėšti nuo kai-
mo, aplinkos, iš kurios yra kilęs, ir gyventi kitokį nei jo 
šeima gyvenimą. Toks tradicinis agrarinei kultūrai bū-
dingas jauno intelektualo, pakibusio tarp kaimo ir mies-
to, tapsmo judesys. Iškyla siekis tapti tokiu, koks nėra 
nė vienas jo šeimos narys. Politinėje terminijoje dažnai 
tokio pobūdžio asmens tapatybės konstravimas vadina-
mas self-made man. Šiuo aspektu tai yra ir romanas apie 
jauno žmogaus intelektualinę brandą. Sunku būtų pasa-
kyti, kad apie jausminę. Kitaip nei, tarkime, Flaubert’o 
romane apie jausmų ugdymą, kur pagrindinis veikėjas 
ugdo jausmus ieškodamas meilės teikiamų patirčių, šia-
me romane pagrindinis veikėjas užsisklendęs, susitrau-
kęs į save, neužmezgantis su merginomis jokių rimtes-
nių santykių. Jo santykis su moterimis kiek paaugliškas: 
kažkada kažkas neplanuotai įvyko, su kažkuo vogčiomis 
pasibučiuota, žvilgsniu perlieta brolio žmona ar pasižiū-
rėta giliau mokinei į akis. Neatsitiktinai tokia herojaus 
askezė mamai Julijonai kelia nerimą. Ji vis padejuoja, 
kad jau būtų laikas, jau būtų laikas... Bet romano veiks-

J ū r a t ė  B a r a n o v a

Kodėl su šunimi kalbėtis 
lengviau nei su kitu žmogumi? 

mo kontekste nei Julijona, nei skaitytojas to nesulaukia. 
Nors, kita vertus, skaitydamas romaną, imi suprasti, kad 
pagrindinis veikėjas vis dėlto niekada nebūna pats pa-
grindinis. Jis tik sau labai pagrindinis, o šiaip – šeimos 
institucija stipresnė už jį ir neišvengiamai kartais jis jai 
visgi paklūsta. Dar daugiau – ima atrodyti, kad galbūt 
pagrindinis veikėjas yra pati istorija, pati įvykių tėkmė, 
pats istorinis laikas, kuris prispaudžia veikėjus neklaus-
damas jų sutikimo, keisdamas ir kartu atskleisdamas jų 
tapatybes, dargi jas sulaužydamas. Romane atsispindi ne 
vien pokario kovos. Jų aidai pasiekia per Bernatavičiaus 
figūrą, kuri iš pradžių tarsi daug žadanti galimu dra-
matizmu, bet lieka tik kaip užuomina, neišryškinta kaip 
gyvas veikėjas su kūnu ir krauju. Skaitytoją jis pasiekia 
per kitų pasakojimus. Jis buvęs tarsi partizanas, bet iš es-
mės buvęs išdavikas ir išverstakailis. Kadangi veiksmas 
vyksta jau nuslopus pokario kovoms, jis užima kažkokį 
aukštą partinį postą ir veikėjų tarpusavio pokalbiuose 
funkcionuoja kaip įkūnyto blogio simbolis, bet netampa 
savarankišku veikėju, nors užuomina romano pradžioje 
lyg ir buvo. Romano pasakojime susitelkiama ties šeimos 
nariais. Bernatavičiaus priešingybė yra senis Vileišis. 
Gal net pati spalvingiausia romano figūra. Pasakojimai 
apie jį sako, kad jis vaikęs žmoną apie namą su kirviu. 
Viena duktė, komunistuojanti Marytė, prisimena jį kaip 
siaubą, kita, Teresė, priešingai – pasirodo, simpatizavu-
si jam, o kiek smerkusi mamą, kuri, anot jos, buvusi be 
širdies. Tokia klasikinė vidinių šeimos dramų paletė. Su-
sitarimas šioje vietoje negalimas. Tėvams konfliktuojant, 
vaikai pasidalina, kas kurį palaiko. Būtent senis Vileišis 
nesusitaikė su naujosios valdžios žaidimo taisyklėmis. 
Todėl laiką leido Sibire, vėliau psichiatrinėje ligoninėje. 
Romano veiksmo metu dukroms buvo pasiūlyta jį pasi-
imti, ir Teresė pasiėmė. Jis ir miršta ramiai prie krosnies 
su šautuvu, nors niekas nesupranta, kaip jis jį sugebėjo 
paslėpti ir atsigabenti. Tikroji jo beprotybė neatskleidžia-
ma, o priešinimasis valdžiai išreikštas tik pamoralizavi-
mais ir paburnojimu prieš valdžią šeimos ratelio rėmuo-
se. Istoriniu rakursu žiūrint, tai – romanas apie palaipsnį 
psichologinį susitaikymą ir neišvengiamą grimzdimą į 
gyvenseną, kurią primeta naujoji valdžia. Kai Vileišis 
numiršta, nelabai kam belieka tokia gyvensena suabe-
joti. Ne tik Marytė sparčiai daro partinę karjerą. Alyzas, 
Teresės vyras, nuolat kviečiasi į namus aukštus partinius 
veikėjus. Kokiu tikslu? Tam, kad, kaip romane minima, 
palatravotų. Aukštesnio rango pareigūnų vaišinimas pa-
rodytas kaip neišvengiama sudedamoji archetipinė so-

Saulius 
Kanišauskas. 
Atsibusk, 
Kalistratai. – 
Žuvėdra,  
Vilnius,  2017
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vietmečio laikysenos dalis. Kita vertus, išryškinta ir to-
kia šiandien jau tarsi atgyvenusi prisitaikymo strategija 
kaip kombinavimas. Dabar tai jau vadinama aferizmu, o 
sovietmečiu – tai sumanus bandymas „apžaisti“ griežtai 
reglamentuotas taisykles. Taip romano vyksme Zigmas, 
kuris yra vienas įdomiausių ir simpatiškiausių už šeimos 
horizonto pasirodančių personažų, įkliūna su kombina-
vimu, nes nori padėti Albinui įsirengti fizikos kabinetą, 
tad kažkam perparduoda mokyklai skirtas lentas ir t. t. 
Tikslas kilnus, bet jis vis dėlto įkliūna, nukenčia, praran-
da savo namus.

Apskritai šis romanas yra apie kasdienybę ir atsklei-
džia, kokią didžiulę dalį mūsų kasdienybės realybėje 
sudaro pasakojimai apie kitus, apie buvusius įvykius, 
protėvių klaidas ir bėdas. Kaip pastebėjo Alasdairas 
MacIntyre’as, mūsų asmens tapatumas steigiasi iš pasa-
kojimų. Nuosekliai papasakota istorija suteikia gyveni-
mui prasmę, nes ji įprasmina atsitiktinių įvykių chaosą. 
Įdomu tai, kad, pasak MacIntyre’o, į šį naratyvą įeina 
ne tik tiesiogiai su mumis susiję, bet ir istoriniai pasa-
kojimai. Tetų, dėdžių, senelių pasakojimai, tautos mitai 
ir pasakos irgi įeina į tą didįjį pasakojimą, pagrindžiantį 
mūsų asmens tapatumą. Romane yra nemažai atpažįs-
tamų, tuos laikus siekiančių archetipinių pasakojimų. 
Vienas jų – apie vadinamąsias diedovščinas sovietų ar-
mijoje. Pamenu, viena mano draugė sakiusi raudojusi, 
kai brolis, grįžęs iš tarnybos, pasakojęs apie patirtos 
diedovščinos kančias. Šio romano pavadinime ir drauge 
konceptualinėje šerdyje glūdi vienas iš tokių sovietinę 

realybę pasiekiančių pasakojimų. Pagrindiniam roma-
no veikėjui Albinui iš tarnavimo sovietų kariuomenėje 
įstrigo epizodas, kaip, norėdamas pažeminti kareiviuką, 
kažkoks Šaripovas bandė pavadinti jį kastratu, o neiš-
manydamas tarptautinės leksikos, per klaidą pavadino 
Kalistratu. O Kalistratas – tai krikščionių šventasis, karys 
kankinys. Jo palaikų liekanos iš Romos buvo atgaben-
tos į Smolenską, tapo relikvijomis. O iš ten atgabentos 
į Vilnių, gal kur iki šiol yra paslėptos. Albinui šią Ša-
ripovo klaidą išaiškina jo pažįstamas aktorius Vladas. 
Albinui ši istorija labai svarbi, nes jis linkęs tapatintis 
su šiuo įvaizdžiu ir save vadinti Kalistratu, ragindamas 
save atsibusti iš kasdienybės pasaulio tarsi iš sapno. Ta-
patinasi jis su Kalistratu tarsi su šiurkštumo auka, tarsi 
su kančios ar pažeminimo simboliu. Tačiau kodėl ken-
čia pats Albinas, nėra aišku nei jam pačiam, nei romano 
skaitytojui. Sartre’as pasakytų, kad jis kenčia dėl vidi-
nės tuštumos. Dėl aiškaus projekto stygiaus. Jis bando 
atsiplėšti nuo šeimos, nuo Jurbarko krašto, nes jaučiasi 
ten nesuprastas ir vienišas, o priverstinai per paskyrimą 
sugrąžintas, jaučiasi tarsi įpuolęs į „pamazgų duobę“ 
(p. 253). Vilniuje butą jam nuomojanti ponia Jolanta ar 
dėstytojo Mindaugo motina jam atrodo esančios dvasiš-
kai artimesnės nei kažkur užnugaryje likusi mažaraštė 
mama, kuri neva negalinti jo iki galo suprasti. Kita ver-
tus, ta mama Julijona, pasirodo, suprantanti jį net geriau 
už jį patį. Kai šeima, nepaisydama valdžios draudimų, 
susiruošia krikštyti mažametę palikuonę, Albinas, šei-
mos sprendimu, jo visai neklausiant, yra skiriamas po-
džiumi, t. y. krikštatėviu. Paskutinę minutę jis išsigąsta 
galimų pasekmių (juk jis fizikos mokytojas vienoje iš 
Jurbarko mokyklų – gali netekti darbo) ir, jau atvykęs į 
Radonę, į krikšto vietą, staiga infantiliškai sumaištauja 
(„Neisiu, nemeluosiu“) pareikšdamas, kad neis išpažin-
ties ir vaiko nekrikštys. Tačiau mamai Julijonai pakėlus 
balsą: „Tu man čia cirkų nekrėsk... Važiuosi, važiuosi, 
niekur nesidėsi. Žinau aš tavo kaprizus“, – viską daro 
taip, kaip šeimos taryba yra nusprendusi. Ir realiai Albi-
no maištas yra tik gilesnis pasaulio sanklodos kvestiona-
vimas ir jo suvokimas. Vienas ryškesnių romano pabai-
gos epizodų yra Albino pokalbis su priklydusiu šunimi. 
„Šuo žiūrėjo į jį ilgesingomis akimis, ir Albinui kilo 
mintis, kad ir jis trokšta savo šunišką širdį atverti. Savo 
meilę, kuriai žodžių nežino, savo ilgesį. O negali, šnekėti 
nemoka. Kaip ir jis pats. Rašyti moka, o šnekėti nemoka. 
Gero žodžio ištarti nemoka. Su savim kalba, o kitiems 
nepasako. Kodėl?“ (p. 346)

Šie nuolat kylantys retoriniai klausimai, išvedantys 
jau anapus teksto, yra tikrieji romano perliukai. Įdo-
mios taip pat ir užuominos apie nesuvokiamas realybės 
raiškas ir galimus paranormalius reiškinius supančioje 
aplinkoje. Bet tai – tik užuominos. Kaip ir neaišku, kad 
Juozuko įžvalgos yra vaiko jautrumo ir vaizduotės iš-
dava, iš tiesų jis turi ypatingų galių, primenančių, pa-
vyzdžiui, Grigorijaus Rasputino terapijos galią. Tačiau 
jos lieka tekste tik kaip inkliuzai, iš kurių, jeigu jos būtų 
plačiau ir giliau išplėtotas, galėtų atsirasti jau visai kitas 
romanas.

Saulius Kanišauskas Rašytojų klube 2018 m. sausio 29 d. pristatant 
romaną Atsibusk, Kalistratai. G E D I M I N O  Z E M L I C K O  nuotrauka
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Lietuviškasis knygos variantas jau buvo pasirodęs pre-
kyboje, kai Australijos parlamentas nusprendė įteisinti 
gėjų santuokas šalyje. Dėl šios pergalės džiūgavo ne tik 
tie, kurie kelerius metus ar net dešimtmečius siekė šio 
tikslo, bet ir dauguma valstybės gyventojų plojo katučių 
savo išrinktiesiems. Šiek tiek anksčiaua panašiai pasielgė 
Vokietijos Federacijos Landtagas, dar anksčiau – Kana-
dos, – nereikia būti pranašu, kad nuspėtum, jog po metų 
kitų panašiai pasielgs dauguma Vakarų pasaulio valsty-
bių. Gal tik Kinija ir didžioji dalis islamo išpažinėjų elgsis 
santūriau. Vyksta ir, matyt, vyks tai, kas dar prieš porą 
dešimtmečių atrodė neįmanoma arba tiesiog beprotiška. 
Knygos autorius iš pradžių apkaltinęs šio proceso inicia-
torius Karlą Marxą ir Friedrichą Engelsą, negailėjęs piktų 
žodžių Vladimirui Leninui, vėliau atsigręžia į Herbertą 
Marcuse, György Lukácsą ir Wilhelmą Reichą. Tačiau 
daugiausia dėmesio ir negailestingos kritikos pažeria 
JAV komunistų partijai, visiems neomarksistams ir tos 
šalies gėlių vaikams, nepagailėdamas ir moteriškosios 
lyties – lesbiečių. Paulas Kengoras nė kiek neabejoja, kad 
homoseksualizmas yra glaudžiai susijęs su komunizmu, 
kyla vienas iš kito, nors ir prasitaria, jog homoseksualu-
mo pradžia gal šiek tiek ankstėlesnė. Išeitis viena: grįžti 
prie Biblijos ir Dievo, kuris laimina vieno vyro ir vienos 
moters santuoką, garantuoja tokios šeimos stabilumą, 
kloja sveikos visuomenės pamatą.

Tokiai marksistinės kilmės seksualinės revoliuci-
jos kritikai be išlygų pritaria ne tik Lietuvos katali-
kų bažnyčios hierarchai (JE arkivyskupo emerito Si-
gito Tamkevičiaus tekstas ant knygos viršelio), bet ir 
Pratarmės autorius Vytautas Sinica. Vytautas Radžvi-
las savo straipsnyje Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos 

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

Proto tamsa
iš esmės neprieštaraudamas kolegos nuostatoms eina 
šiek tiek tolėliau. Jo tekste atsiranda Antžmogio šmėkla, 
kuri simbolizuoja naikinimo logiką, „nepalieka vietos 
žmogui“ (p. 13), bet daugiausia vietos skirta gende-
rizmo kritikai susiejant šį reiškinį ir su žmogaus teisių 
judėjimu. „Genderistinis sąjūdis sugebėjo paversti šias 
teises svarbiausiu ir veiksmingiausiu revoliucinės kovos 
ginklu.“ (p. 23) Plėtodamas temą, filosofas pasako daug 
tiesos apie piktnaudžiavimą tolerancijos sąvoka, įvardy-
damas ją kaip „tolerancijos diktatūrą“,  apibūdindamas 
„tolerantiškos neapykantos spalvas“. Nepamiršta jis ir 
„homofobijos „juodbalės“. Vis dėlto didžiausiu žmonijos 
ir savo paties galvos skausmu jis įvardija genderizmą, 
pranašaujantį Vakarų pasaulio sutemas. „Genderistinės 
revoliucijos užkluptas Vakarų pasaulis yra atsidūręs ant 
lemtingo slenksčio. Jeigu ši revoliucija nebus sustabdyta 
ir galutinai laimės, trys totalitarinės orveliškos visuo-
menės principai ir šūkiai „Karas – tai taika. Laisvė – tai 
vergija. Nežinojimas – tai jėga“ negrąžinamai taps šio 
pasaulio tikrove. Ši revoliucija – naujausias ir radika-
liausias žmonijos istorijoje antropologinės ir socialinės 
inžinerijos eksperimentas“ (p. 40). Tai tikrai rimtos ir 
įžvalgios mintys, perspėjančios apie artėjantį žmonijos 
raidos akligatvį. Filosofas įspėja, kad Lietuvai jos gali 
būti kur kas pavojingesnės negu galingosioms ir geopo-
litiškai saugesnėms Vakarų šalims. Baigdamas straipsnį, 
jis susumuoja: „Tai reiškia, kad ginantieji naujųjų re-
voliucionierių užsimotą sugriauti prigimtinę šeimą sa-
vaime gina ir savo asmens laisvę bei pačią taip sunkiai 
atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Kova su pastarąja, 
genderistine Naujojo žmogaus kūrimo revoliucija kartu 
yra ir kova už Lietuvos ir viso demokratinio Vakarų pa-
saulio laisvę“ (p. 46).

Vytautas Radžvilas tiesiogiai neprieštaraudamas pa-
grindinėms Paulo Kengoro nuostatoms, mato visai kitokį 
pasipriešinimo genderizmui kelią nei raginimas griebtis 
Biblijos ir grįžti prie Dievo. Nors ir jis, kaip ir knygos au-
torius, nemini nei L. H. Morgano veikalo Senovės visuo-
menė, nei F. Engelso tyrinėjimų knygos Šeimos, privatinės 
nuosavybės ir valstybės kilmė, bet aiškiai leidžia suprasti, 
kad grėsminga situacija Žemėje galėjo atsirasti dėl ydin-
go posūkio žmonijos raidoje. Jis nemėgina pažvelgti į 
Antikoje (Demokritas) rusenusią lygybės ir gerovės idė-
ją, neaptaria Jėzaus Kristaus Gerosios Naujienos diegtų 
minčių, nemini nei utopinių socialistų, nei Auguste’o 
Comte’o pozityvizmo, o susikoncentruoja į Kūjo ir pjau-
tuvo šešėlį, vis dėlto jo tekstas kur kas arčiau tikrovės ir 
dabarties – beprotybės bei Proto tamsos priežastys kur 
kas gilesnės nei praėjusių dviejų šimtmečių komunizmo, 
fašizmo ar šių dienų genderizmo siautėjimas. Jei profeso-
rius Vytautas Radžvilas nesiima „dokumentuoti“, kada 
ir dėl ko žmonija pasuko klystkeliu, tai juolab to negali 

Paul Kengor. 
Išardymas (iš 
anglų kalbos vertė 
Vilius Bernotas). – 
Valstybingumo 
studijų centras, 
Vilnius, 2017
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padaryti šių eilučių autorius. Peršasi tik viena išvada, 
kad pastarųjų šimtmečių įvykiai – revoliucijos, karai, 
kitos perversijos – yra naujausio  žmonijos raidos etapo 
rezultatas. Niekas šiandien dar negali pasakyti, ar jis bus 
paskutinis, finalinis – gal žmonija, įveikusi silpnybes, pa-
darys kokybinį šuolį ir įsitvirtins Žemėje harmoninga ir 
ilgalaikė būtis. O gal...

Nespėliodami, kas būtų, jeigu būtų, galime tik, grįž-
dami prie aptariamos knygos, pasamprotauti apie pra-
eitį. Autoriaus mėginimas įpiršti Biblijos nuostatas yra 
beviltiškas, nes jokių modernių šeimos modelių ten ne-
rasime. Biblinė (antrojo ir pirmojo tūkstantmečio prieš 
mūsų erą) žydų visuomenė buvo tik vos vos žengtelėjusi 
iš pirmykštės bendruomenės padėties. Ten monogaminė 
šeima dar nebuvo galutinai įsitvirtinusi. Pradedant Sara 
ir Abraomu ir baigiant Dovydu ir Saliamonu, matysi-
me, jog daugpatystė ten daugeliui buvo ne tik priim-
tina, bet ir vienintelė įmanoma – trys šimtai žmonų ir 
septyni šimtai sugulovių. Tiesiog fantastiška. Monoga-
minės šeimos adeptams patartina Karalių knygos verčiau 
neskaityti. Kraujomaiša ten taip pat nesmerkiama – apie 
Lotą ir jo dukterų elgesį taip pat verčiau nežinoti. Ką jau 
kalbėti apie nužudymus, konkurentų ar priešų žmonų 
grobimus, kitas klastas. Ir visa tai su Dievo pritarimu, 
nes ten vaizduojami ne kokių prasčiokų ar nusikaltėlių, o 
patriarchų, pranašų ir karalių gyvenimai. Tiesa, ten nėra 
ar beveik nėra užsiminta apie homoseksualumą, nekal-
bant jau apie genderizmą. Ši yda buvo paplitusi Antikos 
valstybėse: senovės Graikijoje ir Romos imperijoje. Nors 
šios visuomenės, palyginti su bibline, buvo kur kas mo-
dernesnės, apie gėjų santuokas ten nebuvo net minties. 
Monogaminę šeimą galutinai įtvirtino, o sutuoktuvėms 
sakramento statusą suteikė krikščionybė, ypač kataliky-
bė. Apie tai taip pat būtų galima ilgai diskutuoti, nes ir 
ji nėra visai nekalta dėl to, kas vyksta dabar. Vien Wil-
helmo Reicho ir jo tėvų istorija, aprašyta ir šioje knygoje, 
teikia daug medžiagos tokiam pokalbiui – vyro despo-
tizmas, svetimavimas, žmonos žeminimas ar kankini-
mas, tariamai turint tam teisę ar Dievo palaiminimą, yra 
monogaminės šeimos Achilo kulnas. Nekalbant jau apie 
žmogiškąją prigimtį ir jos ydas.

Nenorėčiau, kad šios mano kritinės pastabos būtų 
suprastos kaip knygos teiginių paneigimas – tema aktu-
ali, gal net gyvybiškai svarbi ir mums, ir visam Vakarų 
pasauliui ir bet koks jos „pakedenimas“ yra skatintinas. 
Vertingiausia joje tai, kad atsirado gera proga profesoriui 
Radžvilui išsakyti savo poziciją šiuo skaudžiu klausimu. 
Įvadiniame straipsnyje didelių atradimų, žinoma, nepa-
darysi, bet autoriaus įžvalgos ir kompetencija gali padė-
ti susiorientuoti neapsisprendusiems ar mažiau nutuo-

kiantiems šioje painioje ir ilgoje byloje. Šiek tiek keista, 
kad net profesorius Radžvilas nemėgina užsiminti apie 
žmonijos raidos etapus, jų netolygumus, vadinamosios 
pažangos ar progreso teigiamus ir neigiamus aspektus.

Jeigu netikėtai įvyktų stebuklas, ir visuomenė, per-
skaičiusi Paulo Kengoro knygas (ne tik šią ir ne tik jo, bet 
ir panašias kitas), staiga atsitokėtų ir masiškai pradėtų 
grįžti prie monogaminės santuokos ir šeimos, grėsmė 
planetai, deja, neišnyktų, nes tai – tik viena iš problemų, 
kurią nedelsiant reikia spręsti. Kaipmat iškiltų (iš tikrųjų 
ji jau yra iškilusi) populiacijos pertekliaus problema. Ne 
mažesnis žmonijos galvos skausmas – valstybių ir tautų 
egzistavimo (raidos, dominavimo ir nykimo) peripetijos; 
globalizacijos projekto įgyvendinimas vargu bau atneš 
čia kokios naudos. Skurdo ir pertekliaus disbalansas – 
dar vienas totalus skaudulys, provokuojantis revoliuci-
jas, perversmus, karus. Kompiuterizacijos ir robotizaci-
jos diktatas taip pat neišves žmonijos į šviesią ateitį, o 
ką jau kalbėti apie ekologines vilkduobes, narkotikus, 
žmonių prekybą, kurios mastus sunku apibūdinti.

Pastarajame žmonijos raidos etape nepaneigiamai 
išryškėjo Proto ir Beprotybės sankirtos. Proto tamsa vis 
labiau užkariauja naujus civilizacijos plotus. Tai – paslap-
tingiausias ir pavojingiausias šio laikotarpio bruožas. 
Genderizacijos (terorizmo pusseserės) opa – tik viena re-
gioninė jos apraiška. Jei Protas nesugebės įveikti totalios 
Beprotybės, žmonija pamažu panirs į kosminę tamsą ir 
prasmegs joje. Nereikės nei branduolinio sprogimo, nei 
kokios kitos kosminės katastrofos. Galėtume įtarti, jog 
kažkoks kosminis Niekdarys žmonijos raidą taip ir už-
programavo, bet jei atmesime pašalines Piktąsias Jėgas 
ir atsigręšime į Žmogų bei žmonijos raidą, turėsime su-
vokti, jog niekas kitas mums nei pagelbėti, nei pakenkti 
nenorėjo, nenori ir nenorės, negalėjo, negali ir negalės. 
Žmogus – protingas žmogus – turi pagaliau susivokti 
ir užsibrėžti sau raudoną liniją, kurios peržengti neturi 
teisės. Net jeigu laimėtų ne genderizacija, o technizacija 
ir robotizacija, vis vien žmogiškumas privalėtų iškelti 
juodą pralaimėjimo vėliavą. Spartus ir nevaržomas Be-
protybės, pavadintos technine pažanga, plitimas jau kė-
sinasi tą žygį atlikti. Būtina atsipeikėti, globaliai atsibusti 
ir apsispręsti, kur sukti Planetos raidos vairą. Gal protin-
giausia būtų nuspausti vadinamojo visuotinio progreso 
raidos stabdžius ir, atsigręžus į praeitį, apmąsčius ir api-
bendrinus ją, iškelti naujas ateities gaires. Reikalingas 
totalus totalių negalių gydymas. Jei Protas – visas žmo-
nijos protas – tokio veiksmo atlikti nesugebės, Beprotybė 
nedelsdama tuo pasinaudos ir kosminė tamsa apgaubs 
Žydrąją planetą, neišgelbės jos jokia monogamija, jokia 
biblija, joks koranas ir jokie dievai.
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Vasario 22–25 d. Vilniaus knygų mugėje pristatėme skai-
tytojams dvylika naujausių knygų. Su Kauko laiptų ir Slink-
čių leidėjais aptarėme poezijos publikavimo ypatybes, su 
Veronika Povilioniene ir Vilniaus dzūkuliais dainavome 
dzūkiškas dainas ir skaitėme Juozo Žitkausko ailėraščius. 
Sudarytoja ir vertėja Anna Gerasimova iš Maskvos spaus-
tuvės tiesiai į LITEXPO atgabeno du lagaminus naujos 
Gintaro Patacko knygos Ordinas be orderio / Орден без 
ордера. Eilėraščius apie moterį iš Juliaus Kelero sudarytos 
antologijos Pirštai jos neša leliją skaitė knygos autoriai bei 
aktoriai Jolanta Dapkūnaitė ir Darius Gumauskas.

Sausio 12 d. prisiminėme pernai išėjusį Naujosios Romu-
vos bičiulį Joną Balčių. Pabendravome su bičiulio žmona 
Brone ir dukra Lina. Įdomiais prisiminimais pasidali-
jo Jono kurso draugė literatūrologė Alma Lapinskienė 
ir kolega filosofas Vacys Bagdonavičius; Jono poeziją 
analizavo ir eilėraščius skaitė Tadas Žvirinskis ir Juozas 
Žitkauskas. Sutarėme šiemet parengti publikuotų ir ne-
publikuotų bičiulio eilėraščių rinktinę.

Iš mūsų kūrybinio 
dienoraščio
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Kovo 7 d. kalbėjome apie Levą Karsaviną kaip poetą. 
Jo Sonetų vainiką ir Tercinas rusiškai ir lietuviškai skaitė 
Gražvilė Baleišytė, Tadas Žvirinskis, Kęstutis Subačius. 
Rusų dramos teatro aktorius Vladimiras Serovas papa-
sakojo apie būsimą monospektaklį pagal L. Karsavino 
Poemą apie mirtį ir atliko kelis sceninius fragmentus.

Kovo 12 d. susipažinome su nauju Algimanto ir Min-
daugo Černiauskų albumu Fotografija II. Pokalbyje 
dalyvavo gamtininkas, kraštotyrininkas ir rašytojas 
Henrikas Gudavičius, poetas Juozas Žitkauskas. Ke-
lios brolių Černiauskų fotografijos – šiame numeryje 
(p. 14–17, 45).

Kovo 22 d. aptarėme naują Juozo A. Krikštopaičio knygą 
Kūrybinės galios proveržio liudininkai. Įspūdžiais pasida-
lijo keli knygos herojai – Algimantas Grigelis, Libertas 
Klimka, Vitalius Stepulis, Algimantas Jucevičius, Naglis 
Kardelis. Vienas knygos fragmentas – šiame numeryje 
(p. 70–72).

Kovo 20 d. lankėmės Žemaitijoje. Kražių Žygimanto 
Liauksmino gimnazijoje papasakojome moksleiviams 
apie Naująją Romuvą ir Pašvaistę, skaitėme eilėraščius 
dzūkiškai ir apsakymus žemaitiškai. Itin įdomi disku-
sija užsimezgė Kelmės Žemaitės bibliotekoje, kuriai va-
dovavo pedagogė Dalia Griškevičienė ir poetas Viktoras 
Gulbinas. Savaip diskusiją „moderavo“ Raseinių bardų 
klubo nariai Darius Leveckis ir Rytas Germanavičius.

G E D I M I N O  Z E M L I C K O  ir V Y T A U T O  ŠI M K ŪN O  nuotraukos


