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Pietiniame kalvos šlaite šviesa tokia ryški, kad jos 
užlietų žmonių veidai nuotraukose tampa tik blyš-
kiomis dėmelėmis, o štai anapus, ant iš gilaus slė-

nio brendančių laukų jau krenta ilgėjantys šešėliai. Pa-
čiame slėnio dugne, vos ne mums po kojomis – užakęs 
ežeras su jame plaukiojančia sala. Joje kasmet išsiperi 
gerviukai. Galima nieko neveikti, tik sėdėti ir žiūrėti, 
kaip tie šešėliai ilgėja, kaip iš horizonte stūksančio miš-
kelio išnyra stirnų pulkelis ir eina ieškoti vakarienės, o 
kitame šio peizažo krašte dažnai stypčioja vos matomos 
gervės. Kad galėčiau pasigrožėti iš arčiau, šeimininkai 
pasiūlo žiūronus.

Sėdime nediduko medinio paties šeimininko suręsto 
namelio antro aukšto verandoje, gurkšnojame popiečio 
kavą prie kojų tingiai murkiant katytei Marcei. Kalbų tu-
rim apsčiai – vien šito slėnio spalvas ir jame vykstantį gy-
venimą galima aptarinėti valandų valandas. Bet galima ir 
patylėti. Nes čia atsiveriančios tapybiškos platybės akims 
ganytis ir tvyranti ramybė kaip koks svaiginantis narko-
tikas apsemia visą kūną ir suteikia tokios palaimos, ko-
kią, ypač atvykusieji iš miesto šurmulio, vis rečiau suge-
ba patirti. Verandoje sėdime trise: Vytautas, Elena ir aš. 
Kartais dar kas nors prisijungia iš mūsų bendrų bičiulių.

Popietės ir saulėlydžiai žvelgiant į ledynmečio slė-
nį. Štai kas labiausiai išliko. Tai Vytauto Bubnio man 

B i r u t ė  J o n u š k a i t ė

Gyvenimo grožį pajusti

(ir, žinau, ne tik man) paliktos neįkainojamos gyvenimo 
dovanos. Ten man lankantis, visada sugrįždavo įsitiki-
nimas, kad gyvenimas, nepaisant visų jo grimasų, yra 
velnioniškai gražus. Nes pamačius, kaip juo džiaugiasi 
šie du ten savo brandžiausius metus leidžiantys žmonės, 
imi tikėti, kad svarbiausia yra išmokti tiesiog būti. Jų va-
saros Jakūbonyse, toje išskirtinę aurą turinčioje sodyboje, 
kiekvienais metais paįvairindavo ir mano kalendorių: at-
važiuok, jau pražydo aguonos – pranešdavo Elena. Arba: 
Jeigu nori suspėt pamatyt vienadienes – paskubėk, po sa-
vaitės jau bus nužydėjusios. Kasmet kvietimas pasirink-
ti sultingų kriaušių, kurios nukrenta per kelias dienas, 
galimybė prisikrauti krepšius įvairiausių rūšių obuolių, 
nes sodas platus ir toks derlingas. Tačiau svarbiausia – 
tie mūsų pasikalbėjimai akimis ganant ledynmečio slėnio 
gyventojus ir per laukus slenkančius šešėlius. 

*

Ilgus metus Vytautą Bubnį, kaip ir daugelis, pažinojau 
tik iš jo knygų, bet pradėjusi dirbti Lietuvos rašytojų są-
jungoje, turėjau garbės pabendrauti su juo ir asmeniškai. 
Man teko laimė pažinti šį rašytoją du pastaruosius de-
šimtmečius, kai jis jau buvo baigęs visas savo tarnybas ir 
užsiėmė vien tik tuo, ką geriausiai mokėjo – rašė. Dar yra 
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žmonių, prisimenančių jį iš tų laikų, kai jis dirbo Mokslei-
vio redakcijoje ar ėjo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduotojo pareigas. Man tuo metu jo sim-
patiškas veidas daugiau įsiminė iš spaudos, televizijos 
ir, žinoma, Sąjūdžio metų, kai Vytautas buvo (nuo 1988 
m.) Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo 
ir tarybos narys, vėliau (1992–1996 m.) – Lietuvos Res-
publikos Seimo narys. 

Artimesnė pažintis prasidėjo 2004 metais nuo ke-
lionės į Zagrebą, į literatūrinį prozos festivalį, kuriame 
dalyvavo ir keletas lietuvių autorių. V. Bubnys tarp jų 
buvo pats svarbiausias nes vyko pristatyti ką tik kroatų 
kalba pasirodžiusio romano Balandžio plastėjime. Iš pra-
džių šiek tiek jaudinosi, kaipgi jį sutiks svetimos šalies 
skaitytojai, o paskui buvo labai laimingas, nes jo vertėja, 
Mirjana Braćko, džiaugėsi, kad, rašydamas apie Balkanų 
karą, Vytautas Bubnys niekur neprašovė pro šalį. 

Vėliau man teko dar kartą keliauti su Vytautu, šį kar-
tą į Punsko mokyklą ir Suvalkus. Šiltą tų pačių metų rug-
sėjį vežiau per sieną savo automobiliu du klasikus: poetą 
Vytautą Bložę ir prozininką Vytautą Bubnį. Suvalkuose 
vykusiame susitikime teko vertėjauti susirinkusiems len-
kams žiūrovams. Regis, vakaras praėjo visai maloniai, ir 
skaitytojai, ir rašytojai buvo patenkinti, vėliau, po vaišių, 
abu Vytautai buvo apnakvindinti Suvalkų muziejaus sve-
čių kambaryje, o aš nukeliavau pas savo giminaičius pasi-
svečiuoti. Kitą dieną mes aplankėme Vygrius ir gerai nu-
siteikę jau ketinome traukti Vilniaus link. Ir tuomet mus 
pasivijo skambutis iš muziejaus: susinepatoginusi admi-
nistratorė klausė, ar kartais mano bendrakeleiviai rašy-
tojai neišsivežė netyčia vieno patalynės komplekto. Tiesą 
sakant, nuo tokio klausimo man atėmė žadą. Neatsime-
nu, ką jai pasakiau, bet ji tikrai suprato, kad klausimas 
mažų mažiausiai netaktiškas. Galima daug kuo lietuvius 
apkaltinti, bet kad du klasikai patalynę pavogė? Palinkė-
jau patalynę surasti muziejuje, bet po tokio impulsyvaus 
pokalbio, mano bendrakeleiviai ėmė klausinėti, kas vyks-
ta. Ir pradėjom aiškintis. Pasirodo, tame Muziejaus svečių 
kambarėlyje buvo dvi lovos ir, deja, tik vienas patalynės 
komplektas. Kai rašytojai susirengę miegoti pradėjo ieš-
koti antrojo, viešbutuko budėtoja jau seniai buvo išėjusi ir 
jie nusprendė, kad kaip nors apsieis – vienas pasiklojo po 
šonais paklodę ir užsiklojo neužvilktu apklotu, o kitas su-
sisuko į užvalkalą, apsiklojo striukele. Taip ir permiegojo 
daug nesuteikdami tokiai smulkmenai reikšmės, juk kur 
kas jiems buvo įdomesni tarpusavio iki paryčių užsitęsę 
pokalbiai. Žinoma, jie galėjo paskambinti man ir pasaky-
ti, koks nepatogumas juos ištiko, bet... 

– Ką jau mes ten jus trukdysim vidury nakties dėl 
tokių niekų, – šypsojosi Vytautas Bubnys. – Juk kiek kar-
tų naktigonėj ant plikos žemės miegota, ir buvo gerai. 

Abiejų Vytautų veiduose – jokio pasipiktinimo. Jei-
gu ne tas skambutis, jie būtų man net neužsiminę apie 
patalynės stygių. Šypsosi kaip vaikai galvas kraipydami: 
pamanykit, patalynę pavogėm...

Teko skambinti Muziejaus vadovybei ir papasakoti, 
kaip rašytojai praleido naktį. Muziejaus administratorė 
nelabai galėjo patikėti, kad dar būna tokių svečių, kurie 
nuolankiai iškenčia visus nepatogumus ir ryte apie juos 

net neužsimena šeimininkams. „Miegoti be patalynės? 
Nesupratau... Taigi ir sušalti galėjo“, – stebėjosi ji. 

Ačiū Dievui rašytojai nesušalo, nesusirgo ir greitai 
pamiršo nakvynės ypatumus, o štai iš Muziejaus kitą 
dieną vėl skambutis: labai atsiprašome. Budėtoja apsi-
riko, atrado trūkstamą patalynės komplektą sandėlyje, 
kambaryje tikrai buvo tik vienas, nors tai neįtikėtina... 

Iš tos kelionės liko daug ir kitų labai įdomių ir šil-
tų prisiminimų, o jai pasibaigus Vytautas Bubnys man 
padovanojo savo romaną Tas ryto laukimas su įrašu: „Vil-
damasis, kad ateityje mus suartins ne vien kelionės į 
svečias šalis.“

Gal tos kelionės mus suartino, gal vėliau, sutikusi 
Vytauto žmoną, rašytoją Eleną Kurklietytę, supratau, 
kad pažintis su šiais žmonėmis ypač praturtins mano 
gyvenimą. Taip iš tikrųjų ir buvo. 

Atsimenu, kai pirmą kartą gavau kvietimą apsilan-
kyti jų sodyboje Jakūbonyse, buvo pasakyta: važiuok per 
kaimą ir kai kairėje pusėje pamatysi vartus be tvoros, tai 
ir bus mūsų sodyba. Keistoka nuoroda: kokie gali būti 
vartai, jeigu nėra tvoros? Ir iš tikrųjų: atvažiuoju, ant įva-
žiavimo – aukšti, dvigubi lentelių vartai su dviem me-
diniais paukštukais per vidurį, o tvoros nėra. Sodybos 
teritorija iš visų pusių atvira. Tokio sprendimo nebuvau 
dar mačiusi. Gryna poezija.

 – O nuo ko čia mums užsitverti? Kad koks katinė-
lis ar šunelis atbėgs? Tegul svečiuojasi, – šypsojosi šei-
mininkas.

Taigi mano sutiktas Vytautas Bubnys jau buvo dva-
sinės ramybės kupinas žmogus, labai natūraliai kasdie-
niais veiksmais ir žodžiais reiškiantis dėkingumą už ga-
limybę būti šioje žemėje, taikiai sugyvenantis su debesiu, 
vėju, kuris smagiai paūkaudavo jo „poetiškai“ skardyje 
įkomponuoto namelio pakraigėse, vėsiais pavasario va-
karais įsisukęs į apklotą įdėmiai stebintis ledynmečio 
slėnyje vykstantį šešėlių teatrą. Tai buvo žmogus, kurį 
kiekviename žingsnyje lydėjo filosofinė išmintis ir vi-
dinės laisvės pojūtis. Niekada jokių paburbėjimų, jokių 
nusiskundimų. Gal tik kartais, išgirdęs apie kokias nors 
garsių žmonių niekšybes, su vaikiška nuostaba kartoda-
vo, kad argi gali šitaip būti? Kodėl „valdžios siekia ne 
tie, kurie nori Lietuvą kurti, o tie, kurie nori valdyti?“ Bet 
apie visa, kas jam rūpėjo ir skaudėjo, jis rašė. 

*

Vytautas Bubnys savo kūrybą pradėjo skelbti būdamas 
vos dvidešimt vienerių. Ir iki pat tos dienos, kai suklupo 
ir jau nevaliojo atsikelti, jis gyveno kūryba. Ir ne tik ta – 
prie rašomojo stalo, bet ir pokalbiuose, ir susitikimuose 
su skaitytojais, knygų pristatymuose. O kaip žinome, 
tų prozos knygų parašė net 44, tarp jų – 19 romanų. Tai 
liudija neeilinį šio žmogaus darbštumą ir apmąstymų 
įvairovę. Šiandien sakome: Vytautas Bubnys – vienas 
produktyviausių ir skaitomiausių prozininkų Lietuvoje, 
Jo kūrinių išversta į daugiau nei 20 kalbų (rusų, čekų, 
lenkų, latvių, estų, vokiečių ir kitas), keli kūriniai ekra-
nizuoti. Didelė dalis kūrinių Lietuvos aklųjų bibliotekos 
išleisti garsinėmis knygomis. 
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Rašytojas yra sakęs: „Gimiau po laiminga žvaigžde. 
Jaunystės metais buvau automatų kulkų suvarpytas, ir 
mokslo draugai pasiskubino nupinti vainikus man ant 
kapo. Tik per stebuklą išlikau. Kitais metais dar du susi-
tikimai su mirtimi. Ir vėl – gyvas. Tada aš sau pasakiau: 
būsiu rašytojas ir rašysiu knygas apie tikėjimą gyveni-
mu: gyvenimu regimu ir neregimu, gyvenimu nenuspė-
jamu, kupinu paslapties. Iš tikrųjų ši mintis persmelkia 
ne vieno mano romano puslapius. O gal toji pati žvaigž-
dė lėmė, kad ir mano knygų bendras tiražas (prisipažin-
siu, ranka suvirpa) pasiekė šešis milijonus“. 

Iš tikrųjų kasdieniame gyvenime atrodė, kad lai-
mingesnio už Vytautą Bubnį nėra. Neteko sutikti kito 
taip skaidriai, taip šviesiai, su tokia stojiška ramybe savo 
brandžiausius gyvenimo metus leidžiančio žmogaus. O 
iš tikrųjų likimas jo nelepino, juk jam teko palaidoti ir 
sūnų, ir pirmąją, tragiškai žuvusią žmoną, bet tos skau-
džios patirtys, regis, jam padėjo dvasiškai subręsti ir kelti 
daugybę kiekvienam žmogui svarbių klausimų ne tik ro-
manuose, bet ir autobiografinėse knygose. „Taigi kas esu 
aš, kas esate jūs? – klausė Vytautas. – Tik ne vien kūnas, 
kuris valgo ir geria, kuris kenčia ir džiaugiasi. Kūnas 
vien lukštas, jei ne pats sukneš, tai kas nors jį suknežins. 
Ir nieko neliks? Buvo metas, kai ir man taip atrodė. Žino-
ma, guodžiausi, aš – rašytojas, liks mano knygos, kurios 
gal dar kiek metų pagyvens bibliotekose ar skaitytojų 
atmintyje. Bet kai to atminimo neliks, viskas? Ne, ne 
viskas. Toli gražu ne viskas. Yra kur kas daugiau. Į Tai 
reikia eiti. Reikia ieškoti į Tai kelių“.

Kelių į Tai jis ieškojo ne vienas. Visada šalia buvo 
jo žmona, rašytoja Elena Kurklietytė. Šie du žmonės 
man buvo tobulas gyvenimo dviese pavyzdys. Du ne-
sumeluotai laimingieji. Darna juos lydėjo ne tik kuriant 
po vienu stogu, važinėjant po visą Lietuvą pristatinėti 
savo knygų, aptariant kasdienes literatūros, visuome-

nės, politikos naujienas, bet ir keliaujant po Indiją (iš 
tų kelionių atsirado jų kartu parašyta knyga Slaptin-
goji prema), ir puoselėjant savo sodyboje gėlynus, dar-
žą, vaismedžius, o paskui gaminant iš tų užsiaugintų 
gėrybių pikantiškus sveikuoliškus valgius, gardžiąją 
trauktinę Bubninę. Stebėjau juos ir negalėjau atsigėrėti – 
tokios meilės ir pagarbos iki paskutinio atodūsio, kokią 
Vytukas reiškė Elytei, o ji jam (nes tik šitaip jie vienas 
kitą vadino), nebuvau lig šiol regėjusi ir kažin ar dar 
kada regėsiu. Ir tie pastarieji, jau ligos patale rašytojo 
praleisti metai, man liks kaip neišdildomas pavyzdys: 
kaip galima sąmoningai, su begaliniu nuolankumu pri-
imti skirtą kančią ir ramiai, su šypsena keliauti amži-
nosios Šviesos link. 

Tie sunkiausi, ant patalo Vytauto praleisti metai, 
buvo ir Elenos skausmingas kelias išsiskyrimo link. Ji 
vos ne kiekvieną dieną vykdavo į ligoninę, paskui – į 
toli, už miesto esančius slaugos namus tam, kad padėtų 
savo Vytukui pavalgyti, kad praneštų naujienas, kad tie-
siog palaikytų už rankos. O kaip jis džiaugėsi kiekvienu 
jos pasirodymu. Teko ir man tą jų susitikimo džiaugs-
mą regėti ir tai buvo viena gražiausių akimirkų mano 
gyvenime. 

Nuvažiavusi tikėjausi įprastinio vaizdo: ligos iška-
muotas žmogus, kurį alina ne tik kūno negalios, bet ir 
nuolatinė vienatvė. Ar jis gali kelti kitokius jausmus nei 
graudumas? Ir staiga mano įsivaizduojamas stereotipas 
subliūkšta. Guli žmogus be... įprastinės barzdos (tokio 
niekada nebuvau Bubnio mačiusi) tarsi atjaunėjęs, veidas 
šviesus šviesus ir šypsena – lyg jis savo šlovės viršūnėje 
ar kažkokiame laimės olimpe pusiau gulom sėdėtų, tik 
jau ne slaugos ligoninės lovoje. Amą atėmė.

Džiaugsmo protrūkis išvydus žmoną toks natūralus, 
lyg gyvas liudijimas, kad netramdomi vaikystės jaus-
mų protrūkiai sugrįžta tik senatvėje. Vien palaimingas 
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dudenimas, jokių nusiskundimų, kad ką skauda ar kad 
jį blogai prižiūri. Ar šitaip būna? Kažkas neįtikėtino. 
Klausausi, kaip Elena pasakoja jam Lietuvos naujienas, 
aiškina, kas gavo nacionalinę premiją ir su lengvu liū-
desiu, pajuokauja, kad jam ši premija jau negresia. Į tai 
Vytautas atsako: 

– Kiekvienas tavo atvykimas yra man premijos die-
na. Ir net nelabai prisimenu, kaip tas laureatas atrodo... 
Ir visai man to nereikia. Kai galva tuščia – lengviausia 
išeiti iš šio pasaulio. Aš neprisimenu nei kas buvo prieš 
dvidešimt metų, nei kas vakar. 

– O mane ar prisimeni? – klausia Elena. 
– Tave... Tave... Kaip tu drįsti šitaip klausti? Drąsuo-

lė... O žinai, aš jau kartais susirangau ant šono.
– Ar tau kas padeda?
– Ne. Niekada nesu nieko prašęs.
– Tai ko tu toks išdidus?
– Nes aš Bubnys. O tu – mano Bubnienė. 
– Tai kad aš tavo Kurklietytė. 
– Nebūčiau prisiminęs tavo pavardės...
Kalbamės apie Elenos paveikslus, kad jų – pilni na-

mai, juk jokios parodos dabar nevyksta. Elena sako:
– Visiškai nėra vietos... 
– Keturi kambariai ir jums maža vietos? – šypsausi. 
– Jai ir vieno vyro maža, – juokiasi Vytautas.
– Iš kur žinai? – klusteli Elena.
– Iš gyvenimo patirties.
– Kad neturėjau meilužio su tavim būdama, – toliau 

juokauja Elena. 
– Tai ko verta moteris, jeigu neturi meilužio?
– Tai gal dar nevėlu? – jau kikena Elena.    
– Tai tu paskubėk, paskubėk.
Ir šitaip jiedu tarsi kokie paaugliai žongliruoja žo-

džiais, šmaikštauja ir džiaugiasi vienas kitu.
Atsisveikindama sakau:
– Ar leisit, kad ateičiau kitą kartą vėl jus aplankyti?
– Tai jeigu tas kitas kartas leis... – šypsosi Vytautas.
– Leis, leis, aš žinau. 
– O aš – nežinau. 
Kitas kartas neleido. Prasidėjo ilgas karantinas. Ne-

leido ir Elenai Vytuko lankyti. Tik kartais slaugytojos 
paduodavo jam telefoną, kad galėtų bent per tolį išgirsti 
savo Elytę. Nuolatos kartodavo: Kaip aš tavęs pasiilgau. 
Kada tave pamatysiu? 

Pamatė po pusės metų, kai pagaliau Elena gavo lei-
dimą jį aplankyti. Nepažino jos. O gal pažino, tik jau ne-
pajėgė to pasakyti. Jau sunkiai kvėpavo. Išdžiūvęs kaip 
mūkelė, adatų subadytom rankom, ištisus mėnesius su-
lenktom kojom. Matyt, tas pusmetis be Elenos priežiū-
ros, visom prasmėm jam buvo kraupokas, nors telefonu 
niekada nesiskundė. Taip jau susiklostė, kad didžiausias 
jo bičiulis ir vienintelis nuolatinis pašnekovas – slaugės 
padėjėjas, taip pat Vytautas, kurio pareigos – kirpti plau-
kus, skusti barzdas ir maudyti ligonius, buvo patyręs in-
sultą ir pastaruosius mėnesius nedirbo slaugos ligoninė-
je. Jis mėgo skaityti Vytauto kūrybą ir labai nuoširdžiai 
juo rūpinosi, vis pajuokaudamas, kad klasiko išvaizda 
turi būti klasiška. Taigi, kad pastarąją savaitę Vytauto 
sveikata buvo labai pablogėjusi, niekas Elenai nepranešė. 

Tą paskutinį kartą leido prie jo pabūti vos penkio-
lika minučių – juk personalas privalo laikytis taisyklių. 
Elenai išėjus, dar po penkiolikos minučių, Vytautas iš-
keliavo į Ten. 

Kažin kokios taisyklės lemia, kad žmonės visiškai 
nužmogėja? Tikrai ne karantinas pagrindinė priežastis. 

Slaugytojos padėjėjas Vytautas, ligos gerokai iškan-
kintas, su lazdele, iš lėto tupsėdamas atėjo atsisveikinti 
su savo pacientu į šarvojimo salę. Nubraukė nesumeluo-
tą ašarą. Apgailestavo, kad negalėjo slaugyti iki galo...

*

Vytautas Bubnys nugyveno labai turiningą gyvenimą ir 
kaip rašytojas, ir kaip žmogus. Metų metais, be jokios 
atvangos dirbo prie rašomojo stalo tam, kad „Vėjai neiš-
pustytų“ jo minčių, paliko mums savo dienoraščių, laiš-
kų, monologų, knygoje Suktinis su proza paskelbė dau-
gybę pokalbių su žinomais kultūros žmonėmis, parašė 
autobiografinių esė knygą Tolimi artimi. Mes žinome, kad 
su jo apysaka paaugliams Arberonas (išėjo keli leidimai: 
1969, 1972, 2009) užaugo ne viena karta, o iš jos motyvais 
sukurto kino filmo (scenarijų rašė pats autorius) Maža iš-
pažintis (1971, rež. A. Araminas) frazė „Benai, plaukiam 
į Nidą“ tapo legendinio muzikos festivalio pavadinimu 
ir daugeliui žiūrovų užsifiksavo atmintyje visam gyve-
nimui. O kur dar garsieji jo romanai: Teatsiveria tavo akys 
(1993), Tas ryto laukimas (2004) apie Kražių skerdynes, 
pokarį ir Sausio įvykius ir kiti. 

Alfredas Guščius yra parašęs knygą apie Vytauto 
gyvenimo ir kūrybos kelią Po aukštu dangum, tačiau esu 
tikra, Vytauto Bubnio talentas ir jo kūryba, anaiptol dar 
neišgvildenta ir nevisapusiškai literatūrologų suvokta, 
prie jo gausaus kūrybinio palikimo sugrįš dar ne tik bū-
simos skaitytojų kartos, bet ir literatūros mokslininkai 
atras, anot kritiko, neištirtas, išminties kupinas jo kūri-
nių potekstes, simbolius, motyvus, kurie susiję su savita 
autoriaus metafizika, krikščioniškuoju humanizmu, su 
išskirtiniu pasaulio suvokimu. 

Šviesios atminties literatūrologas Algis Kalėda yra 
sakęs: „Vytauto Bubnio kūryba yra glaudžiai susijusi su 
tautos lemtimi. Kultūrologijoje esama tradicijos meninin-
kus laikyti dievų pasiuntiniais. Bubniui dera ši nuosta-
ta; ne viename jo kūrinyje ryškus vertikalusis, sakralinis 
matmuo. Aiškios pastangos tęsti prakilniąją Kūrėjo mi-
siją, o paprasčiau sakant, kurti taip, kad žmonėms būtų 
geriau ir šviesiau gyventi“.

Tikiu, Vytautui yra šviesu ir gera anapus. Kaip buvo 
ir čia. Kur kas bus sunkiau Elenai išmokti gyventi be savo 
mylimo žmogaus: gerti pusryčių kavą, daržą susikasti, 
obuolius surinkti ir po darbų atsisėdus verandoje vienai 
klausytis ledynmečio slėnio tylos. Viskas bus kaip buvę: 
dauboje juoduos ežeriuko vandens lankas, jis platės tai iš 
vienos, tai iš kitos pusės – priklausomai nuo to, kur vė-
jas nuplukdys salą, į ją atplasnos gervė, perės vaikus, ant 
kalvelės staipysis kaimyno sodyboje lizdą turintis gan-
dras, o žvilgsniui kylant iš slėnio horizonto link – iš miš-
kelio išnirs stirnos. Gyvenimo grožis negali ištirpti saulei 
nusileidus. Mes ir toliau ganysim saulėlydžio šešėlius. 
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Besivaduojant iš tamsos 

Juodai tamsai vidun įslinkus – 
taip ir gimsta šviesiausios knygos: 
ištrupėjęs bažnyčių tinkas, 
varnalėša, delne sudygus, 

akmenuotas laukų keliukas, 
dulkių kvapas vos vos palijus, 
nuo grandinės šuva nutrūkęs – 
įsikandęs sapnų lelijos,   

dugno dumblas, švendrynas, antys, 
voro kanklės, kurias užkliudęs 
nusišypso ruduo bedantis, 
gyvas kraujas, negyvos rūdys, 

supelijus nakties drobulė – – 
vėjas tranko cinkuotą skardą, 
kol tėvai, tamsoje sugulę,   
savo vaikui galvoja vardą. 

Trumparegystė 

– – – ir tu, naivusis mano vaike, 
tiksliau, naivusis vaike, 
                                  mano 
ranka pavargo... 
                  Kas ką gano 
šioje padaugintoj be saiko 
makulatūroje, kur viskas 
lyg užmirštasis sapnas pildos?.. 
Ruduo, darželis, 
                  akys Mildos, 
kurią atstūmei, 
                  gailiai tviska 
kaip dvi balutės: jos atspindi 
darželio stogą, nors per sprindį 
vandens balutėse, 
                             o kiek 
tenai tavęs dar liko, paiko 
smalsumo užvaldytas, laiko 
praradęs nuovoką, 
                             žiūrėk – – 

A i v a r a s  Ve i k n y s

Lygiadienis 

Paskutinėms šviesoms užgesus, prisidek nuo bevardžio krūmo 
ir žiūrėki, kaip smėlį barsto, nes per naktį šiek tiek pašalo. 
Autobusas stotelėj dūzgia, neįveikęs laiku atstumo – 
čia atvykęs iš kito amžiaus: iš pasaulio vaiskaus ir žalio. 

Ne ruduo, tik žolė paraudo, tiktai vėją aplipo dulkės, 
o ant virvių kaip ledas kietos jau savaitę paklodės džiūna. 
Kiek apniukę. Po kiemą striksi nedrausmingas žvirblelių pulkas. 
It arklys nunarinęs galvą, vėjas ieško landos į kūną... 

Keičias kadrai: antai berniūkštis akmenėlį pakrantėj spardo. 
Jam dainelę iš seno filmo it kareivis liūdnai niūniuoji. 
Palovy vis dar mėtos skydas. Spėk, ko trūksta. Teisingai – kardo... 
Švyturėlį staiga įjungus, viduje ima žviegt greitoji. 

Nes gyvybės nelaiko nervai. Nuo spaudimo vėl pokši sklendės. 
Vadovėliai pelėsį kramto, jau įrodę tau žemės trauką. 
Tiek bemiegių naktų į tamsą ir mintis, ir dantis galandęs, 
kol visai nesubjuro, leiskis palakstyti po tuščią lauką... 

Nebetuščią: pradraskęs žolę, atkapstytum ten kokią burę 
ir suprastum – tvirtai laikaisi, nors pasaulis seniai už borto... 
Vyrai smėlį kastuvais barsto, po nakties vėl save užkūrę. 
Radijikė, įtraukus nosį, ima skelbti naujienas sporto. 

Vienas – vienas. Tačiau lygiųjų, jau žinai, nebegali būti. 
Akmenėlis, stipriau paspirtas, danguje kaip vargonai žvanga. 
Ne ruduo, tik žvirbleliai šiaušias, pasiryžę atmušti liūtį – – 
kol rūkai, vėjas tyliai beldžias į tave – 
                                                       lyg užkaltą langą. 

Seansas

Mirga ekranas: švinta 
žemės kitam gale – 
viešpats vaidina klintą 
istvudą, 
        jo valia 
kumštį laikau sugniaužęs 
trisdešimt metų, nu 
spausk jau gaiduką – – laužas 
smilksta stambiu planu. 
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Piktžolės 

Kiek besistengčiau įpūsti liepsną, 
šnypščia ir baisiai dūmina – 

dūmai graužia akis – 

skruostais ridenas prisirpusios 
kaip serbentai ašaros – – 

* 

Kol nepamatė tėvas, 
šakėmis verčiantis naują krūvą, 
šluostaus nuo veido drėgmę, 

kumščiais netyčia braukdamas 
per pasaulį – – 

* 

Dūmai dabar man priedanga, 
sauganti nuo žinojimo: 

šitas tikrai paskutinis kartas, 
kito daugiau nebus – 

tėvas jau niekad nenusives 
deginti motinos 

išravėtų piktžolių – – 

Urviniai žmonės 

Apie urvinius žmones žinau ne daugiau nei jūs, 
smalsūs antropologai: 

kad meldėsi akmenims, kasdien jiems aukodami 
dalį nakties laimikio; 

kad savo medžioklės plotuose kartais ir patys 
buvo medžiojami – – 

ir dar: pasauliui šiek tiek atlyžus, 
sykį grįžau olon 
dūlančių savo kaulų, 

kuriuos kitados palikau, sprukdamas 
nuo ledynmečio. 

Pikenrolas 

 Mantui Balakauskui 

Kasdien Naujuosius švęsk; liūdėk, 
kad kiek per greitai dėvis kūnai; 
bambėk ir keikis, o vis tiek 
tarnauk poezijos karūnai, 
naudos nesiekdamas: bailių 
tai darbas... 
        Tau galąsti ietį, 
giliai įkvėpt, su vėjeliu 
išjoti, kautis – – 
                           pralaimėti. 

Samurajus miršta  

 Atsisveikinant su Kęstučiu Navaku 

Mirtis nesirenka draugų 
   ir niekad nieko ji neprašo – 
neįstatysi jai ragų, 
   nenulaižysi tarsi lašo 

nuo savo stiklo. Vakare – 
   baikščias mintis šalin nuginus – 
pakvimpa staltiese švaria, 
   it plunksnos krenta visos spynos... 

Mirtis kaip sprogusi žvaigždė 
   kasnakt virš miesto skaisčiai švyti – 
prie lovos krūpčioja kėdė, 
   už lango upė traiško lytį... 

Ak, nebeklausk jos „ar klausai?“, 
   nubraukęs delnu seną fleitą – 
mirtis nesidomi visai 
   keliais, kuriais jau kartą eita. 

Dar vieną mirksnį pakentėk, 
   kol suvisam drugiu išskrisi...  
Mirtis tiesiog yra, ir tiek – 
   ir nieko čia nepadarysi. 
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Jaukas  

Jau pripratau, kad viskas šitaip ir turi būti: 
          švelnūs dainos fragmentai, pieno puta per krūtį. 
Kitką beveik ištrynė šaltis, vienatvė, ligos – 
          linksta žolė prie žemės, arklio jėgos pristigus...  
Ilgos maniškės naktys. Slogios maniškės mintys. 
          Šiurkščią dangaus velėną kantriai bandau jaukintis, 
vėl įsipjaunu. Peršti. Galvą guldau ant skydo – 
          dešimt sveikų marijų migdo, tačiau negydo... 
Kartais ir čia sapnuojas pilnos pintinės vaisių – 
          jeigu vardu pašauksi, aš būtinai ateisiu, 
krumpliais kietais pramušęs savo skaistyklos sienas.
          Tu tik skaičiuok pašaukus: dešimt, šeši, du, vienas... 
Šitiek pratybų būta: griūta, iš naujo keltas. 
          Lopais vidun įaugęs senas vaikystės paltas.
Caksi sagų obolai, aukso spalvos netekę –  
          jau pripratau, kad laikas šičia prieš srovę lekia – – 
jau pripratau, kad speigas kaulus kaip duoną laužo – 
          kraujas, kuris mus jungia, virtęs metalo laužu. 
Šiugžda šiurkšti velėna, verčias į kitą pusę. 
          Druskos seniai nelikę. Skruostu nubėga musė, 
mostais trapių sparnelių mirksniui įveikus tamsą...  
          Švintant pulkelis varnų vario balseliais kranksi – 
bara kareivį vėją. Šis vėl laukymėm darda, 
          tartum degtinės lašą mano prarijęs vardą. 

Sūnaus paklydėlio sugrįžimas  

Dubuo mėsos, skaniai paskrudus duona, 
ir tik vanduo ąsoty jau suplėko... 

Negyvas tėvas baksteli į šoną: 
– Tai ką veikei, sūnau, tiek metų? 

 – Nieko. 

2018, rugpjūčio 4,  
Prancūzija 

Miškas vėlyvą rudenį 

Visos tos pušys, 
gluosniai 
ir drebulės, 

anapus kurių 
jau baigia 
sudegt 
bulvienojus – 

tai darbus 
nudirbusio 
dievo 
kaulai: 

suleidę 
šaknis 
akmenuoton 
žemėn, 

apaugę 
samanomis 
bei kerpėmis, 

seniai 
su viskuo 
susitaikę... 

Ir tik naktimis, 

vėlyvo rudens 
naktimis – 

vorams 
vėl užmetus 
sidabro  
tinklus 
ant miško – 

gluosnių 
ir drebulių 
kiaurymėse 

ūbauja 
vienišas 
vėjo 
apuokas: 

it šauktųsi ko  
iš tamsos, 

it kam iš tenai  
atsilieptų. 
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Dviese

               emilyt
              – sėmospyš

               uaiguad ig ok
               aikiereb

               sanes
               sėniatevs
               idordiev

Atodūsis

Neklausinėkit daugiau manęs, 
smalsios miškelio sraigės – 
mano istorijos tamsios, nes 
kitos vos gimus baigės. 

Neškite, taikiosios, namelius,  
kaip jums dievulio liepta. 
Proskynoj šniokščia dangus gilus – 
verčias delčia per lieptą. 

Pateka aukšlė aukštai virš pušų... 
Viskas viduj sugriauta – 
bet atsidusęs toliau nešu
savo namelio kiautą. 

Nemiga 

Tartum vaškas išsilydęs 
   žemėn sutemos vėl varva: 
kas nuo nemigos išgydys – 
   suvarys sapnus į narvą? 

Tįsta lysvės neravėtos. 
   Vartos debesys kuproti... 
Pasislink, naktie, duok vietos – 
   leisk painkšt ir padejuoti, 

kad beveik atvėso pėdos, 
   pirmo speigo užpustytos, 
kad langan ir vėl be gėdos 
   beldžiasi šaka nuvytus... 

Aklas šuo po senio kojom – 
   štai ir viskas, kuo mes tapom, 
nors kadais ieškot išjojom 
   kas šlovės, kas laimės šapo. 

Bet nei to, nei to nebuvo, 
   tik purslais pasaulis tiško. 
Guldėm saulę ant neštuvų – 
   nešėm ją viršūnėm miško. 

Vakarais jai kasėm duobę 
   ir gilyn nušvitę leidom. 
O dabar kaip kokią drobę 
   draskom sutemas nuo veido. 

Bet nemato šito niekas, 
   saugiai knarkdamas tarp sienų... 
Žemės šarvus sagstos sliekas. 
   Lipa dilgėlė kamienu. 
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Kada perskaitėte pirmą filosofinę knygą? Kokia buvo pirma 
perskaityta knyga? Prisiminkim pradžią.

Aš prisimenu save kaip labai mąslų vaiką, kuriam pa-
saulis buvo labai įdomus. Pasaulis atrodė kaip paslap-
tis. Tas vaikas norėjo jį tyrinėti. Taigi tas vaikas buvo 
atviras nuostabai. Dar Aristotelis sakė, kad nuostaba 
yra filosofijos šaltinis. Kiti vaikai mėgo lakstyti kieme, 
bendrauti, o aš buvau uždaro būdo, susimąstęs. Pasau-
lio prasmės klausimas man iškilo labai anksti, nors tuo 
metu jo galbūt ir nesuvokiau būtent kaip filosofinio klau-
simo. Beje, tikram filosofui klausimas, ar jis pats yra fi-
losofas, apskritai niekada nėra labai svarbus, o jei iškyla 
kaip itin svarbus, tai tik atskleidžia, kad jis iš tiesų nėra 
tikras filosofas. Juk yra daugybė filosofijos sampratų ir 
jas atitinkančių skirtingų kriterijų, kuriais remiantis fi-
losofija skiriama nuo visko, kas nėra filosofija. Puikus 
pavyzdys – Nietzsche, kuris pats savęs net nelaikė filo-
sofu, tik geru stilistu, o kitiems jis atrodė kaip genialus 
filosofas, genialesnis už Platoną. O ir Platonas graikišką 
žodį philosophos dažniau vartojo ne kaip daiktavardį, o 
kaip būdvardį, juo įvardydamas tą, kuris myli išmintį. 
Graikijoje žodžiu philosophia iš pradžių buvo vadinama 
ne profesija, o veikiau gyvenimo būdas ir pamatinė gy-
venimo nuostata. Taigi aš, kaip vaikas, nemąsčiau apie 
save kaip apie filosofą – tiesiog stebėjausi ir žavėjausi 
pasauliu, kuriame gyvenu: buvo įdomus ir dangus, ir 
saulė, ir medis. Kiek pamenu, man visada buvo labai 
įdomus gamtinis, arba – pasakant graikišku stiliumi – 
prigimtinis, pasaulio klodas. Ta nuostaba ėmė kilti tre-
jų ketverių metų, o prasmės klausimas – vienuolikos 
dvylikos metų. Man buvo įdomūs visi mokslai. Mėgau 
konstruoti, spręsti galvosūkius, žaisti visokius mąstymo 
žaidimus: dėliones, kaladėlių žaidimus. Mokykloje nuo 
pirmų klasių buvau pirmūnas. Gabumai mokslui ir filo-
sofijai yra panašios prigimties. Nors dabar esu laikomas 
filosofu, man pačiam tai nėra labai svarbu – atsakyti į 
klausimą, ar aš esu, ar nesu filosofas. Manantiems, kad 
tai svarbu, regisi, jog egzistuoja koks nors griežtas kri-
terijus, kuriuo remiantis filosofą įmanoma atskirti nuo 
nefilosofo. Man atrodo, kad pačiame graikiškame žodyje 
philosophia labai aiškiai įrašytas subjektyvusis kriterijus, 
leidžiantis pačiam žmogui įvertinti, ar jis yra filosofas, ar 
nėra: jei jis nuoširdžiai – neapsimesdamas prieš save ir 
kitus – jaučia, kad myli išmintį, tai jis ir yra filosofas savo 

Apie filosofiją, politiką, 
smėlio dėžę 

ir švelnų filosofinį liūdesį
Gerą „Naujosios Romuvos“ bičiulį filosofą Naglį Kardelį kalbina vyriausiasis redaktorius 
filosofas Andrius Konickis ir redaktorė Audronė Daugnorienė

paties akyse, o kas jis yra kitų akyse, jam neturėtų būti 
labai svarbu – ypač jeigu jis iš tiesų yra tikras filosofas. 
Objektyvaus kriterijaus, leidžiančio filosofą atskirti nuo 
nefilosofo, nėra ir net negali būti, nes juk neįlįsi į kito 
vidų ir iš svetimo kailio žvelgdamas nepatikrinsi, ar jis 
myli išmintį. Mano požiūriu, filosofui – ir kiekvienam 
savo protu mąstančiam žmogui – svarbiausia išlaikyti 
atvirą mąstymo horizontą. Kai žmogus turi visus atsaky-
mus į svarbiausius būties klausimus, jam jau iš viso ne-
reikia mąstyti savo protu, todėl toks žmogus yra apskri-
tai abejingas siauras praktines reikmes pranokstančiam 
mąstymui, o filosofas, kaip pasakytų Arvydas Šliogeris, 
mąstydamas visada balansuoja ant skustuvo ašmenų – 
jis turi būti atviras ir prasmės, ir beprasmybės galimybei. 
Kai prisimenu save dar mokinį, niekada nepripažinau 
formalių autoritetų. Neformalius pripažinau, o forma-
lių – ne. Ypač tų, kurie į mano gyvenimą ir mano minčių 
pasaulį mėgindavo brautis su įsakmiu, agresyviai perša-
mu požiūriu. Autoritetas yra tas, kuris tave augina – beje, 
noriu atkreipti dėmesį į tai, kad lotyniškas daiktavardis 
auctoritas, reiškiantis autoritetą, yra padarytas iš veiks-
mažodžio augere „auginti“, bendrašaknio lietuviškiems 
veiksmažodžiams „augti“ ir „auginti“. O štai tas, kuris 
tau įsakinėja, negali tavęs auginti. Buvo daug tokių, ku-
rie mane augino, tad neformalių autoritetų turėjau ne 
vieną, bet, kiek save pamenu, niekada nesitaiksčiau su 
direktyvomis, kurias būtų tekę vykdyti aklai.

Dabar apie knygas, mano skaitytus filosofinius teks-
tus. Pirmiausia, žinoma, buvo graikų filosofų tekstai – be 
abejo, tada dar ne senąja graikų, o lietuvių kalba. Labiau-
siai mane žavėjo Platonas, Aristotelis, ikisokratikai. Dar 
buvo senieji kinų mąstytojai, bet juos, akivaizdu, skaičiau 
ne kinų ir ne lietuvių kalba (nes lietuviškų vertimų tada 
dar nebuvo), o kitomis kalbomis: rusų, anglų. Jų tekstus 
skaičiau būdamas maždaug dvylikos metų. Ir skaičiau 
ne dėl mados ar prestižo, nes jie man visiškai nerūpėjo, 
o dėl to, kad šių filosofų mintys mane tiesiog magiškai, 
mistiškai traukė. Tai daug kam buvo keista: kaip toks 
vaikas gali skaityti senuosius kinų filosofus...

Andrius: Tos knygos gali patraukti, bet ar jos yra supranta-
mos vaikui?

Taip, žinoma – bent iš dalies jos gali būti suprantamos 
ir vaikui. Juk priešingu atveju tikrai nebūčiau jų skaitęs. 
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Kai šį tą supranti, tai suteikia džiaugsmo, ir būtent pats 
šis patirtas džiaugsmas yra geriausias suvoktos prasmės 
liudytojas.

Man labai gerai sekėsi tikslieji mokslai, todėl, kai 
reikėjo rinktis akademines studijas, buvo labai keblu 
nuspręsti, kur stoti. Kaip visokių olimpiadų ir kitokių 
konkursų nugalėtojas, moksleivių mokslinių konferen-
cijų laureatas į universitetines fizikos studijas pagal 
tuomet galiojusią stojimo tvarką galėjau būti priimtas 
be stojamųjų. Tačiau tuo metu buvo Sąjūdžio laikai, ir 
didžiulis dvasinis pakilimas lėmė, kad pasirinkau stu-
dijuoti humanitarinius mokslus. Vis dėlto gabumai tiks-
liesiems mokslams, lemiantys pomėgį spręsti uždavinius 
bei galvosūkius, ir gabumai filosofijai, kviečiančiai kel-
ti sunkius, dažniausiai neatsakomus klausimus, matyt, 
kyla iš tos pačios šaknies. Aš labai anksti supratau, kad 
filosofija yra gimininga ir menams, ir mokslams, tačiau 
pati savaime ji nėra nei menas, nei mokslas – ir juolab 
ji nėra joks griežtai apibrėžtas mokslas. Ir dabar manau, 
kad filosofija yra arba šis tas daugiau, arba šis tas ma-
žiau nei mokslas: prasta filosofija yra šis tas mažiau nei 
mokslas, o talentingo mąstytojo kuriama filosofija yra šis 
tas gerokai daugiau nei mokslas.

Andrius: Ir kada atėjo tokia idėja?

Maždaug penkiolikos šešiolikos metų. Septyniolikos aš-
tuoniolikos metų aš atradau Arvydo Šliogerio veikalus. 
Jie man padarė didžiulį įspūdį ir patvirtino mano su-
pratimą, kad filosofija nėra vien mokslas. Nors yra daug 
filosofų, kurie mano, kad filosofija – mokslas, tam tikra 
mokslinė disciplina, kuri per maždaug du su puse tūks-
tančio savo gyvavimo metų esą jau turėjo „subręsti“, ki-
taip tariant, griežtai apsibrėžti savo interesų ir kompe-
tencijų lauką, arba į filosofiją ir jos misiją jie žvelgia vien 
siaurai pragmatiškai, instrumentiškai, tarkime, kaip į 
tam tikros rūšies ideologiją (ar, priešingai, kaip į ideolo-
gijos kritiką). Taigi paskutinėse vidurinės mokyklos kla-
sėse supratau, kad filosofija – tai visų pirma tiesiog gy-

vas minties gyvenimas. Kaip minėjau, graikiško žodžio 
philosophos etimologija nurodo į išminties meilę, o meilė 
visada yra gyva, aistringa, dinamiška, auganti – ji nie-
kada nėra sustingusi. Kaip išminties mylėtojas, filosofas 
yra tas, kuris aistringai ieško tiesos, tačiau ne bet kokios, 
kuri tik pasitaikytų jo mąstymo kelyje, o būtent tokios, 
kuri suteiktų išminties. Ta intuicija man pasirodė labai 
svarbi. Skaitant Šliogerio ir kitų filosofų tekstus, mano 
pasitikėjimas tos įžvalgos teisingumu labai sustiprėjo, ir 
aš jos laikausi iki šiol. Mano įsitikinimu, filosofas yra tas, 
kuris gyvena aktyvų minties gyvenimą. Nors yra tokių, 
kurie žiūri į mintį, į minties darbą instrumentiškai – kaip 
į būdą uždirbti pinigų, padaryti karjerą. Pagal tai, ma-
nau, galima atskirti filosofą nuo nefilosofo.

Andrius: Vadinasi, jau buvo aišku, kad reikia eiti į filosofiją?

Ne, 1988-aisiais, kai stojau, Filosofijos fakultetas Vilniaus 
universitete dar nebuvo atkurtas (tai įvyko 1989-aisiais), 
o filosofijos studijos, nors tam tikra apimtimi ir vyko ki-
tame fakultete, dar nebuvo iki galo susiformavusios, tad 
Atgimimo įkvėptas įstojau studijuoti lietuvių kalbos ir li-
teratūros (beje, kaip eseistinių tekstų autorius, buvau ir 
visokių mokyklinių filologų konkursų nugalėtojas). Jau 
pirmaisiais metais po įstojimo pasirinkau klasikinės filo-
logijos specializaciją, nes man rūpėjo įgyti kuo geresnį iš-
silavinimą. Didelio atotrūkio tarp filologijos ir filosofijos 
studijų nebuvo, nes iškart senąja graikų kalba pradėjau 
skaityti Platoną ir kitus graikų filosofus. Bendravimas su 
Arvydu Šliogeriu natūraliai atvedė prie filosofijos dok-
torantūros. Tikrai nesigailiu, kad studijavau klasikinę 
filologiją, nes tarp jos ir filosofijos visada mačiau labai 
glaudų ryšį. Juk filosofijos gimtinė – senovės Graikija. Ir 
dabar dėstau abiejuose fakultetuose.

Andrius: Man labai norisi suprasti, ar tikrai jau mokykloje 
galima suprasti, kad nori studijuoti filosofiją? Aš sprendžiu 
pagal savo patirtį: man mokykloje norėjosi studijuoti fiziką, 
rūpėjo elektronika, visokie stiprintuvai...

Naglis Kardelis ir Andrius Konickis
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Taip, filosofijoje labai svarbi patirtis, o būdamas dvide-
šimties tu jos negali turėti daug. Tu gali turėti tik norą 
pažinti ir suprasti pasaulį, patirti nuostabą būties slėpi-
nio akivaizdoje. XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus 
pradžioje, kai filosofija pradėjo įgyti šiuolaikinį pavidalą, 
Vokietijoje, Anglijoje buvo manoma, kad, prieš prade-
dant studijuoti filosofiją, iš pradžių derėtų pastudijuoti 
kurį nors kitą rimtą mokslą, pavyzdžiui, matematiką. Tas 
požiūris plaukė iš nuostatos, kad vienos ar kitos konkre-
čios disciplinos studijos suteikia patirties konkrečioje ži-
nijos srityje – buvo manoma, kad ši konkretaus mokslo 
studijavimo patirtis, kartu su augančia kasdiene patirti-
mi, ir leidžia patikrinti žmogaus norą studijuoti filosofiją: 
jei tas noras nepraeina, tai ir yra ženklas, jog tikrai verta 
studijuoti filosofiją.

Kaip jau sakiau, filosofui nesvarbu, ar kiti jį laiko fi-
losofu. Dabar, stebėdamas šiuolaikinių abiturientų pasi-
rinkimus, aiškiai matau, kad šalia nesuinteresuoto idea-
listinio meilės išminčiai motyvo, kuris tikrai nėra visiškai 
išnykęs, vis dažniau pasitaiko ir neretai vyrauja siaurai 
pragmatinis motyvas studijuoti filosofiją – ypač tada, 
kai gabaus jaunuolio tikslu tampa politiko ar diplomato 
karjera. O man buvo svarbus tik prasmės klausimas, taip 
pat siekis suvokti tikrovę kaip visumą, tad į filosofiją atė-
jau visiškai natūraliai, tarsi savaime, be jokio forsavimo, 
niekieno neverčiamas ir savęs neprievartaudamas – sa-
kytume, senosios graikų kalbos ir Platono tekstų taku...

O patirtis yra labai svarbus dalykas – ji leidžia už-
gimti ar aktyvuotis kažin kokiam šeštajam jausmui, daž-
nai vadinamam intuicija. Beje, intuicija filosofui apskritai 
yra labai svarbi – turiu galvoje ne tik intuiciją įprasta, 
kasdiene, neprofesionalia prasme, bet ir, pavyzdžiui, 
tai, ką Viduramžių filosofas Jonas Dunsas Škotas vadina 
intelektine intuicija, leidžiančia mums akimirksniu su-
vokti, tarkime, tai, kad šiuo metu budime ir prieš akis 
matome tikrus buvinius, o ne miegodami sapnuojame 
nebūtus dalykus. Intelektinė intuicija, kaip ją suvokia 
Jonas Dunsas Škotas, beje, yra būdinga kiekvienam žmo-
gui, ne tik filosofui. O štai turint galvoje būtent filosofi-
nę intuiciją, galima teigti, kad ji yra iš dalies įgimta, o iš 
dalies ir įgyta geba – ji stiprėja bėgant laikui. Filosofinė 
intuicija leidžia suvokti pamatinių dalykų esmę net ne-
turint daug informacijos, o tik suvokiant gelmines pa-
saulio daiktų ir faktų sąsajas bei išmanant kontekstinių 
nuorodų tinklus. Filosofinė intuicija – tai tokia „žvėriš-
ka“ intuicija, kai tu gali spręsti apie pasaulį net netu-
rėdamas apie jį visos informacijos. Filosofija nėra vien 
specialiųjų mokslų mums teikiamų žinių apibendrini-
mas, nes mokslai toli gražu nėra pabaigti – ir net nėra 
aišku, ar jie (bent jau tie iš jų, kurie tiria fizinius tikro-
vės pagrindus) apskritai gali būti kada nors pabaigti, 
tad filosofas nedisponuoja jokiu užbaigtu neklaidingos 
informacijos apie pasaulį masyvu, kuriuo remdamasis 
galėtų tiesiog apibendrinti specialiųjų mokslų teikiamas 
faktines žinias. Todėl filosofas turi gebėti spręsti apie 
visumą pagal turimą (žinomą) jos dalį – „rekonstruoti“ 
visumą remdamasis jos dalimi. Filosofas, kaip ir kalbos 
figūras savo kūrinyje pasitelkiantis poetas, privalo gebėti 
pagauti ir atkurti visumą iš jos dalies, o sykiu ir pačią 
visumą matyti ne tik kaip užbaigtą, galutinę, kitaip ta-

riant, ne tik kaip visą, bet ir kaip dar didesnės visumos 
dalį. Filosofo protas tam tikru atžvilgiu veikia kaip poeto 
protas, tik metonimija, metafora ir kiti stilistikos moks-
lo (kurio pagrindus, beje, padėjo senovės graikai) ana-
lizuojami tropai filosofinio mąstymo stichijoje pasirodo 
gerokai fundamentalesniu nei grynai stilistiniu aspektu. 
Filosofinės intuicijos, leidžiančios įžvelgti – „atkurti“ – 
visumą remiantis disponuojama jos dalimi, galia labai 
priklauso nuo prigimtinių gabumų, tačiau vien jų ne-
pakanka – reikia ir patirties. Ne veltui Platonas kalbėjo, 
kad idėjas, kurios yra viršiausios idėjų hierarchijoje, ypač 
aukščiausiąją Gėrio idėją, filosofas pradeda regėti, kai 
jam sukanka bent penkiasdešimt metų. Tačiau kai paga-
liau pamatoma ta aukščiausioji idėja – būtent Gėrio idė-
ja, tik protui regimoje jos šviesoje tampa įžvelgiamos ir 
visos kitos idėjos, nes visos jos sudaro vieningą sistemą, 
vieningą sistemišką konfigūraciją. 

Andrius: Tačiau tuos penkiasdešimt metų reikia prasmingai 
nugyventi.

Tikrai taip. Tačiau filosofija yra visas paradoksų miš-
kas. Vienas didžiausių paradoksų tas, kad filosofas iki 
gyvenimo pabaigos turi išlikti lyg vaikas, nepaliaujantis 
stebėtis pasauliu, tačiau, kita vertus, nuo pat ankstyvos 
vaikystės jis privalo gyventi ir mąstyti taip, lyg būtų su-
augęs dar iki pilnametystės. Filosofas neturi teisės būti 
naivus ir infantilus, bet tuo pat metu savo siela jis privalo 
būti tyras kaip vaikas. Kad būtum aštriai mąstantis, pri-
valai nebūti naivus ir infantilus – infantilumas filosofijo-
je yra nedovanotina yda. Bet kartu, kad būtum mąstan-
tis šviežiai, originaliai, nešabloniškai, privalai išsaugoti 
vaiko gebėjimą džiaugtis ir stebėtis pasauliu – kasdien 
matyti pasaulį lyg naują. Filosofas – tai toks suaugęs 
vaikas, kuris, visada išlikdamas vaiku, tam tikra prasme 
yra suaugęs nuo pat ankstyvos vaikystės. Šio suaugusio 
vaiko, beje, dera nepainioti su suvaikėjusiu suaugusiuo-
ju... Dar vienas filosofijai būdingas paradoksas yra susi-
jęs su mano jau minėtu dalies ir visumos santykiu. Kitų 
profesijų atstovai savo profesinėje veikloje mąsto tik apie 
vieną tikrovės segmentą. Pavyzdžiui, biologas – apie gy-
vybės fenomenus, chemikas – apie cheminių elementų 
reakcijas. O filosofas privalo mąstyti apie visumą – ir, 
turėdamas tik dalį informacijos apie ją, pagal tą turimą 
dalį turi rekonstruoti visumą. Įdomi dalies ir visumos 
dialektika. 

Andrius: Jau supratome, kad mokslininkas negali turėti baig-
tinės informacijos, o filosofas apie visumą numanyti turėtų, 
tačiau iš filosofo nelaukiama galutinio atsakymo, kaip ir iš 
mokslininko, beje. Mokslininkas turėtų kuo daugiau sužinoti 
ir tiksliai pasakyti. Filosofas neturėtų pasakyti tiksliai.

Audronė: O man įdomu, kaip filosofas žiūri į tokį konkretų 
dalyką, kaip pandemija?

Filosofas žiūri kitaip. Kai žmogus susiduria su grėsme, 
jį užvaldo baimės, savisaugos instinktas. Be abejo, reikia 
atsižvelgti į tai, ką mąsto ir sako kiti, pavyzdžiui, į tai, 
ką pasako valdžia. Vis dėlto filosofas žvelgia kitaip nei 
visi kiti. Bet kurią situaciją jis turi įvertinti racionaliai, 
remdamasis proto principais ir ta informacija, kurią turi. 
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Jis privalo nepasiduoti emocijoms ir socialiniam arba 
autoritariniam valdžios spaudimui. Filosofai blaiviai ir 
kritiškai vertina bet kokias iš viršaus nuleidžiamas di-
rektyvas, tačiau, kaip ir visi sąmoningi piliečiai, lojaliai 
joms paklūsta. Filosofai mato tokių fenomenų, kaip pan-
demijos, kontekstą. Kaip sakoma, baimės akys didelės. Į 
ligą, kuri iš tiesų nematoma, žmogus žiūri labai siaurai – 
didelėmis baimės akimis žvelgia tik į tą plika akimi ne-
matomą virusą, o platesnio konteksto nemato. Filosofas 
mato ir teorinį, ir praktinį, ir socialinį, ir politinį, ir dar 
kitokį kontekstą. Mato, kas vyksta visuomenėje, mato 
problemas, kurios apsinuogina to iššūkio akivaizdoje. Ir 
jam įdomesni kiti dalykai nei pati liga. Išryškėja ir žmo-
gaus nesaugumo jausmo sukeltos pasekmės, ir politinių 
peripetijų niuansai. Filosofas išsiskiria tuo, kad visada, 
o ne tik užklupus pandemijoms regi ir suvokia žmo-
gaus ribotumą. Filosofo akipločiai platesni, tad jis geriau 
mato realią padėtį, ypač neatšaukiamą žmogaus ribotu-
mą ir mirtingumą, todėl įprastu metu, kai pandemijos 
nesiaučia, jis nėra toks optimistas kaip kiti, bet sykiu, 
užklupus pandemijoms ir kitoms negandoms, neatrodo 
toks pesimistas kaip dauguma kitų žmonių, taip lengvai 
nepasiduoda liūdesiui ir panikai. Jau senovės graikai 
kalbėjo apie ribą kaip vieną pamatinių tikrovės princi-
pų. Gebėjimas patirti ir suvokti ribą, be kita ko, veda ir 
prie formos, kurią apibrėžia riba, suvokimo. Šiuo atveju 
galime kalbėti ne tik apie egzistuojančių daiktų formas, 
bet ir apie savo gyvenimo formą, kuri nėra neribota jau 
vien dėl to, kad ji yra forma, nes bet kuri forma turi ribas. 
Tokie egzistenciniai iššūkiai, kaip pandemijos, primena 
žmonėms jų ribas, jų žmogiškąjį ribotumą ir mirtingumą, 
vaduodami iš infantilumo, kuris neretai yra įprasta sau-
giai ir sočiai gyvenančiojo būsena. Platonas kalbėjo apie 
meletē thanatou, rūpestį mirtimi. Iš tiesų tai rūpestis gy-
venimu mirties akivaizdoje. O žmonės tai primiršta, nes 
pasiduoda gyvenimo siautuliui, vartotojiškumui. Pan-
demija ir parodo žmogiškosios egzistencijos trapumą. 
Būtent pandemijos siautėjimo metas daugeliui žmonių 
yra puiki proga autentiškai atsiverti filosofijai. Gerai, kai 

žmogus ateina prie filosofijos slenksčio kiek įmanoma 
anksčiau, o ne priverstas kritinės situacijos. Ačiū Dievui 
(o iš dalies – ir deja), pandemija praeis, ir žmogus vėl grįš 
į neartikuliuotą siautulį – ir vėl gyvenimas jam atrodys 
begalinis: daiktų kiekis neribotas, malonumai begaliniai. 
Tokie fenomenai, kaip pandemijos, išprovokuoja žmo-
nes atskleisti savo gerąsias ir blogąsias savybes daug 
įdomiau nei jos atsiskleistų kitomis aplinkybėmis.

O pats virusas yra primityvus padaras, jis netgi nėra 
gyvas įprasta, pavyzdine gyvo organizmo prasme – vei-
kiau kažin kas tarpinis tarp gyvo ir negyvo. Tai save re-
plikuojanti biologinė mašina. Jis neturi daugelio gyvybei 
būdingų savybių, tokių, kaip medžiagų apykaita, kurią 
turi net bakterijos. Viruso neįmanoma nužudyti, nes jis 
nėra gyvas, bet jį vis dėlto įmanoma sunaikinti. Virusas 
savo prigimtimi yra lyg pakibęs tarp gyvybės ir mir-
ties – beje, labai ironiška tai, kad šio viruso akivaizdoje 
pati žmonija yra lyg pakibusi tarp gyvybės ir mirties ta 
prasme, kad visas įprastas gyvenimas yra suspenduotas. 
Ir kiekvienas paskiras žmogus, sakytume, yra atsidūręs 
lyg pilkojoje zonoje tarp gyvybės ir mirties – gyvenimas 
tartum ir tęsiasi, bet jau netekęs savo gyvumo ir guvu-
mo, nes visi nuščiuvę, jaučiasi lyg nesvarumo būsenoje, 
pakibę tarp gyvybės ir mirties.

Atsiveria ir kitų įdomių dalykų. Pavyzdžiui, žmo-
nių noras poliarizuotis, ieškoti kaltų: kas čia yra viruso 
nešiotojas, kurį reikia to cancel. Yra tokia Cancel culture, 
ypač madinga Amerikoje: rasti tą, kuris yra kitoks nei 
tu, kuris laikosi ne tokių pažiūrų ar nesilaiko tų nuro-
dymų, kuriuos išsakė autoritetai. Kitaip sakant, ieškoma 
nepaklūstančiųjų visuomenės diktatui – ir jie nutildomi, 
„atšaukiami“. Pakimba labai reali totalitarizmo grėsmė. 
Pandemija totalitarizmą labai transformavo: anksčiau 
jis – jei Vakaruose apskritai egzistavo – buvo, sakytume, 
minkštesnis, švelnesnis, beveik nematomas, o pandemija 
kaip tik nulėmė tokią visuomenės būklę, kuri leido patei-
sinti radikalesnes ir labiau matomas prievartos formas. 
Beje, tai sakydamas turiu galvoje ne Lietuvą, o veikiau ki-
tas pasaulio šalis – juk, kad ir kaip ten būtų, mūsų šalyje 

Juozapas Kardelis, Jurga 
Žąsinaitė, Andrius Konickis, 
Naglis Kardelis, Rimvydas 
Stankevičius
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kol kas net nebuvo įvesta komendanto valanda, nebuvo 
paskelbta ir nepaprastoji padėtis. Akivaizdu, kad pasau-
lio visuomenė dėl socialinių tinklų įtakos (kuri ypač išau-
go pandemijos metu dėl nuotolinio darbo ir poilsio spe-
cifikos) patyrė esminių transformacijų. Virtualaus minios 
susiformavimo būdu kyla požiūrio mados, kurios ban-
domos primesti kitiems virtualaus socialinio spaudimo 
būdu. Tai virtualusis totalitarizmas. Būtent pandemija jį 
ypač išryškino. Atsirado prielaidos žmonėms poliarizuo-
tis perdėm baimingo arba perdėm atsainaus požiūrio į 
viruso keliamą grėsmę pagrindu. Kita poliarizacija vyks-
ta politiniu pagrindu. Filosofui tokia visuomenės būsena 
yra labai įdomi, nes būtent viruso grėsmė pagreitino bei 
užaštrino ir visuomenės politinės poliarizacijos procesą. 
Matyt, nereikia aiškinti, kad filosofai tokiai poliarizaci-
jai nepritaria ir kaip įmanydami stengiasi jai priešintis.

Audronė: Ar filosofas nestoja nė į vieną pusę?

Jeigu ir stoja, matydamas, kad viena kuri iš konflik-
tuojančių pusių yra akivaizdžiai teisesnė, tai ne aklai, 
perdėm radikaliai ar degdamas neapykanta oponentui. 
Labai gražiai JAV prezidentas Barackas Obama viena 
proga yra pasakęs (jo mintį čia persakau savais žodžiais, 
tik apytiksliai), kad tikrovė nėra vien juoda ir balta – ji 
veikiau pilka, paini, komplikuota. Nėra lengva pasirinkti 
teisingą pusę: tie, kuriuos norėtume be išlygų laikyti tei-
siais, taip pat daro klaidų, o vadinamieji „blogiukai“, ne-
paisant akivaizdaus savo blogumo, kartais taip pat turi 
gerų savybių. Taigi filosofas niekada nemato pasaulio 
kaip nespalvoto, ypač kaip padalyto į griežtai kontras-
tuojančius juodą ir baltą polius, o veikiau tokį, kuris turi 
daug spalvų, atspalvių ir pustonių. Filosofas savo gebė-
jimu mąstyti savarankiškai ir priešinimusi bet kokiam 
išoriniam spaudimui gali atrodyti vienišas, net šiek tiek 
asocialus, nepaisant to, kad jau nuo Sokrato laikų filoso-
fo tipažą, priešingai, įsivaizduojame kaip labai socialų. 
Matyt, tai dar vienas filosofijai ir egzistenciniam filosofo 
tipui būdingas paradoksas. Būdamas tarp žmonių ir ne-
atstumdamas nė vieno iš jų dėl besiskiriančių pažiūrų, 
filosofas nesileidžia nei savo bičiulių, nei savo oponen-
tų tempiamas į kurią nors vieną pusę. Nes jei leistųsi 

nutempiamas į kurį nors vieną polių, savo mąstymą jis 
paverstų ideologija. 

Audronė: O kaip tada mintis, kad valstybę turėtų valdyti fi-
losofai?

Platonas labai įdomiai yra pasakęs: tas, kuris nori valdy-
ti – nesugeba. Norint valdyti, reikia matyti visumą, o kad 
matytum visumą, būtina gebėti regėti idėjas. O tas, ku-
ris geba kontempliuoti idėjas, pačią idėjų kontempliavi-
mo būseną laiko mieliausiu dalyku, pranokstančiu visų 
kitų veiklų, taip pat ir politinės veiklos, teikiamą malo-
numą. Tada visi kiti dalykai – tarp jų ir politinė karjera, 
valdžios ir galios troškimas – jam visiškai nerūpi. Čia ir 
slypi paradoksas: tie, kurie sugebėtų valdyti valstybę, to 
daryti nenori, nes turi mielesnę veiklą, būtent idėjų kon-
templiavimą, o tie, kurie norėtų valdyti, tai daryti nėra 
pajėgūs, nes neregi idėjų ir jų neregėdami nėra pajėgūs 
matyti dalykų visumos (taigi, kaip pasakytume dabar, 
nėra pajėgūs matyti bendrą padėties vaizdą ir turėti po-
litinę viziją). Dėl to Platonas Valstybėje Sokrato lūpomis 
ir teigia, kad filosofą, raginant jį tapti politiku, reikia gė-
dinti, sakant, kad jį išaugino visas miestas, visa valstybė, 
tad jis turįs jausti pareigą prisidėti prie valstybės valdy-
mo. Taigi yra išeitis. Tačiau Platono atskleistas politikos 
paradoksas kaip lakmuso popierėlis ir parodo, kas labai 
netinka politikai. Tie, kurių akys dega noru priartėti prie 
valdžios vairo, valdžios stalo ar valdžios lovio, būtent ir 
atskleidžia tam tikras politinės tvarkos ydas. Tai žmonės, 
kuriuos į politiką atveda puikybė, tuštybė, godumas.

Andrius: Matyčiau tokią išeitį: reikia filosofą raginti prisidėti 
prie valstybės valdymo. Tačiau realybėje dažniausiai yra taip, 
kad kai tik filosofas pradeda valdyti, jis, deja, dažniausiai liau-
jasi buvęs filosofu.

Audronė: O kaip filosofas žiūri į „smėlio dėžę“ Lukiškių aikš-
tėje pernai vasarą?

Prastai. Viena vertus, nemanau, kad kokie impozantiški 
monumentai, kurie įšaldytų politinės tvarkos status quo 
akivaizdžiai pasenusiu naftalininiu pavidalu, yra geras 
dalykas. Daugiausia karvedžių įamžinti ant žirgų. Dau-

Naglis Kardelis, Andrius Konickis, 
Birutė Jonuškaitė, Neda Letukytė 
Rašytojų klube. K ĘS T U ČI O 
S V ĖR I O  nuotraukos
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giausia ant žirgų jojančių nacionalinių didvyrių įamžin-
ta, rodos, Lotynų Amerikoje. Pavyzdžiui, Argentinoje ar 
Ekvadore beveik kiekvienoje didesnėje aikštėje po di-
džiulį paminklą su raiteliu ant žirgo – kiekvienu atveju 
tai koks nors generolas ar nacionalinio išsivadavimo did-
vyris. Tai tinka XIX amžiui ir Lotynų Amerikai, bet ne-
labai tinka XXI amžiaus Europos valstybei. Taigi jei mes 
nenorime eiti Lotynų Amerikos keliu, gal reikėtų rinktis 
kitokį įamžinimo būdą. Į paminklą su Vyčiu aš žiūriu 
pozityviai, bet nebūtinai tai turėtų būti trimatė skulp-
tūra, galbūt labiau tiktų bareljefas arba kokia nors išra-
dingesnė skulptūrinė kompozicija, kurioje atsiskleistų su 
Vyčiu susiję prasminiai akcentai. Nes trimatė realistinė 
skulptūra, ypač raitelis ant žirgo – tai XIX amžius. Kita 
vertus, man, kaip filosofui, svetima poliarizacija, todėl 
nepatinka perdėm kategorišką politinį požiūrį peršan-
čios nuostatos ar akcijos, nukreiptos į kitaip mąstančių 
paniekinimą ar pažeminimą. Taigi nepatinka akivaizdžiai 
konfliktiška ir poliarizuojanti idėja, kad štai mes Lukiškių 
aikštėje įrengsime pliažą, kad įgeltume tiems, kurie nori 
arklio. Arba pastatysime vamzdį Neries krantinėje tam, 
kad įgeltume tiems, kurie meną supranta miesčioniškai. 
Ir tai padarysime, idant parodytume, kad valdome situ-
aciją ir politiškai. Man nepatinka, kad ta erdvė, kurio-
je buvo vykdomos mirties bausmės, erdvė, kuri yra po 
buvusios baisios institucijos langais, paverčiama vieta, 
kurioje žmonės išsirengę deginasi. Nepatinka perdėtas 
parodomasis „liberalumas“, suteikiantis raiškos laisvę tik 
saviesiems. Norėčiau konsensuso. Reikėtų tokio sprendi-
mo, kuris patenkintų ir vieną, ir kitą pusę. Manyčiau, kad 
Lukiškių aikštė turėtų būti tiesiog rami vieta, nuteikianti 
susimąstymui, tačiau ir ne kapinės, į kurias niekas neno-
rėtų užeiti. Turėtų būti tokia vieta, kurioje galėtų vykti 
masiniai renginiai, o poilsio ir švenčių dienomis žmonės 
ateitų ramiai pabūti ir pailsėti. Kitaip tariant, tai turėtų 
būti rami, solidi vieta su atminties ženklais.

Audronė: Ar mes, lietuviai, nesame linkę į pesimizmą? Dabar 
sakoma: va, aikštėje vaikai krykštauja, džiūgauja... Kaip mes 
atrodome pesimizmo aspektu?

Filosofas patį pesimizmo ir optimizmo santykį suvokia 
kitaip. Apie lietuvius pasakyčiau, kad jie kartais būna la-
bai linksmi, o kartais labai liūdni. Matyt, šiuo atžvilgiu 
jie šiek tiek stokoja saiko – jų elgesyje pasigendu saikin-
go optimizmo ir drauge saikingo pesimizmo. Pasigendu 
gebėjimo moderuoti kraštutines emocines būsenas. Kai 
pasižiūriu į senovės graikų kultūrą, į tos epochos teks-
tus, mane visų pirma žavi graikų santūrumas ir daly-
kiškumas. Emocijos nėra reiškiamos hipertrofuotai, nėra 
perdėto verksmingumo ir perdėto džiūgavimo. Iš tekstų 
bylojantys graikai atrodo ramūs ir santūrūs – tokie pat, 
kaip ir jų sukurtos skulptūros. Menotyrininkai net kalba 
apie vadinamąją „nulinę“ veido išraišką – tokios išraiš-
kos veidai spinduliuoja olimpine ramybe. Dievų, herojų 
ir net žmonių veidai graikų skulptūrose dažniausiai ne-
atrodo nei linksmi, nei liūdni, o tiesiogiai ramūs, solidūs, 
orūs. Manau, mums to trūksta – to gebėjimo moderuoti 
tiek pesimizmą, tiek optimizmą. Vengtinas būtų tas per-
dėtas džiūgavimas ar lėbavimas. Tačiau tai būdinga ne 
vien lietuviams – tai būdinga beveik kiekvienam šiuolai-

kiniam žmogui. Tam tikra prasme senovės graikai buvo 
liūdnesni už lietuvius. Jie net turėjo posakį: ką myli die-
vai, tas miršta jaunas. Antai pirmojoje Herodoto Istorijos 
knygoje pasakojama, kaip deivė Hera jos žynės sūnums 
Kleobiui ir Bitonui už savo motinai jų padarytą gerą, 
kilnų ir šventą darbą, išklausiusi motinos maldą skirti 
jiems geriausią dovaną, kaip tokią dovaną siunčia mirtį. 
Vis dėlto, nors senovės graikų kultūroje pesimizmo ap-
raiškų buvo itin daug, graikai nepasidavė desperacijai, o 
kūrė nuostabą keliančius mokslą ir meną. Dabar, žvelg-
dami iš savo perspektyvos, graikų kultūrą laikome labai 
gyvastinga. Lietuviai galbūt pesimistiškesni už graikus 
emociniu, temperamento lygmeniu, nors egzistenciniu 
atžvilgiu būtent graikai buvo didesni pesimistai. Saky-
čiau, žmogus neturėtų savęs smerkti už nuotaiką, kuri 
jį tuo metu valdo, bet vis dėlto turėtų valdyti racionalią 
savo reakciją į tą nuotaiką. Pati nuotaika yra egzisten-
cinės prigimties. Svarbu, kad jausena nežlugdytų gyve-
nimo. Dabar jau užgriebėme depresijos temą. Filosofai, 
beje, yra labai linkę į depresiją, nes kai ieško prasmės ir 
jos neranda – arba kai nesitenkina lengvais atsakymais, 
jie neretai labai nusivilia ir gali pulti į apatiją ar liūdesį.

Andrius: depresija yra natūrali filosofo būsena – tas prasmės 
ieškojimas ir neradimas. Ne depresija kaip liga, o prasmės ieš-
kojimas ir neradimas.

Aš gal taip sakyčiau: kad žmogus būtų filosofas, jis būti-
nai privalo ieškoti prasmės, bet nėra būtina, kad, jos ieš-
kodamas, jis būtinai privalo jos nerasti... Nes retkarčiais 
filosofai prasmę suranda – ir prasmės suradimas jų tikrai 
nediskvalifikuoja kaip filosofų.

Andrius: Randi, o paskui vėl ieškai...

Nes galbūt tu ją prarandi, ji tartum išslysta pro pirštus. 
Kartais sakoma: gyvenimas beprasmis. Tada žmogaus ga-
limybės užvertos. Bet filosofas iš kitų ir išsiskiria tuo, kad 
jis nesitenkina nei optimistiniu, nei pesimistiniu atsakymu 
kaip galutiniu, neginčijamu – jis toliau ieško ir ieško pras-
mės. Jei filosofas išlieka atviras ir jautrus pasaulio grožiui, 
apskritai visoms naujoms patirtims, jį aplanko ir pozity-
vios mintys – jis tikrai randa kuo žavėtis, džiaugtis, turi 
progą nustebti. Tuomet ta depresyvi nuotaika pamažu iš-
sivadėja lyg trumpalaikio košmaro tvaikas, ir tu kitą dieną 
vėl gali gyventi visavertį gyvenimą. Tačiau jei toje būse-
noje įstringi, klaidingai manydamas, kad tai ir yra „bū-
ties tiesa“, kaip pasakytų Heideggeris, – tiesa, atverianti 
pamatinę būties beprasmybę, tai yra aiškiausias ženklas, 
kad veikiausiai net nesi tikras filosofas, ypač graikiško 
pavyzdžio filosofas, nes tikras filosofas savo efemeriškų 
emocinių būsenų netapatina nei su savo proto būsenomis, 
nei juolab su giliausia pačios tikrovės prigimtimi. Jei dėl 
kvailo dogmatinio įsitikinimo, kad būtis yra beprasmė, 
pasiliksi įstrigęs savo depresinėje būsenoje, savo dienas 
veikiausiai baigsi ligoninėje, ir tokia lemtis tikrai nepavers 
tavęs didesniu filosofu. Jei iki galo išliksi atviras pasauliui 
ir jo slėpiniams, nemanydamas, kad jau žinai galutinę – 
„gerą“ ar „blogą“ – tikrovės ir žmogiškosios būties esmę, 
ir jei išliksi atviras naujoms patirtims, labai tikėtina, kad 
pasaulis tave ir vėl kuo nors sugundys – ir iš tos depresi-
nės būsenos vėl būsi išganingai išvaduotas.
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Lietaus peizažas

Didybė ši –
Iš vandenų, kalnų, iš vėjų
Ir naktį prasiskleidusios
Gležnos gėlės.
Spalvotu lietumi
Šią akvarelę lieju,
O lietuje
Maži taškeliai susilies –

Ir pasiliks tik tai,
Ką regime iš tolo,
Ką pamatys kiti
Iš laiko tolumos,
Kai po senų dienų
Nušniokštusio atolo
Prie išminties šventovės
Amžiais išrymos.

Nubrėžęs teptuku
Vingiuotą kelią, 
Laikas
Pasaulį išmatuos
Absoliučiu matu.
Į žemę pažadėtąją išėjęs
Lietaus peizažą
Pasiimk kartu.

Pasauli neaprėpiamas

Pasauli neaprėpiamas!
Dar šiandien netikėjau,
Kad niekad nesuspėsiu
Visko pamatyt,
Įaugti į tave,
Nupjauti, ką pasėjau,
Šiam nežinios lauke –
Nei naktį šią, nei ryt.

Kasdien išmokdami
Tik vieną naują raidę,
Kada išmoksime
Rašyt savim? –
Atmintyje sūriuosius
Ežerus išbraidę
Gėlaisiais vandenim
Nubrisime gilyn? – –

N a g l i s  K a r d e l i s

Atėjęs vakare
Susikaupimo metas
Tiksliai akimirkas
Prasmingas susumuos –
O jau rytoj reikės,
Dvejojimus atmetus,
Dalelėj kiekvienoj
Ieškoti visumos.

Atminęs praeitį,
Kai jūroje su vėjais
Laively saulę
Besileidžiančią vijais,
Keleivi, šiąnakt tu
Jau dangumi gėrėsies,
Galaktinių spiralių
Laiptais įvijais...

Trupmena

Man horizontas –
Trupmenos brūkšnys.
Tos trupmenos,
Kuri griežtai suskirstė
Visatą šią
Į dvi lygias dalis –
Atskyrė nuo dangaus
Ji žemės sritį.

Vardikly – žemė.
Ir tai, kas po žeme.
Kas velkas pažeme –
Net šalnose drebėjęs
Gesins kūrybos liepsną
Sąžine ramia.
Daugiau tamsos –
Ir trupmena mažėja.

Dangaus skaitikly
Saulių spinduliais
Įaugsim ateitin
Ir vien joje gyvensim.
Žmoguj tiek daug dangaus –
Sparnai jo išsiskleis,
Ši trupmena didės –
Ir mes joje
Nesensim.
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O horizontas,
Tolimas, lygus,
Kilimams ir kritimams
Mus palydi.
Ši trupmena maža –
Tai aš, žmogus!
Jūs apskaičiuoti galit
Mano dydį.

Aukštam kalne

Aukštam kalne
Naktis baltoji
Ir juoda diena
Jau rašo metraštį.

Čia užmaršties
Pilka ranka
Ištrins iš atminties
Raides mažąsias.

Ar tau išties
Likimo antraštė
Lyg medis
Žalią ranką?

Paliks 
Nors vieną raidę
Tavo 
Vardo? – –

Kai žaros baltosios
Skausmų
Nušvinta tauriai,
Kely
Kiekvienas piligrimas
Randa 
Žirgo pasagą –

Ir laimės žvaigždę
Nuo daugaus aksomo
Nusega...
Ryški vilties liepsna
Sužėri
Metų taurėj...

Bet amžinybės saloje
Kalaviju neatsirėši
Vietos sau...
Nefrito bokštų,
Pilnaties krantų
Neperskelsi
Pusiau.

Šią salą pamatysi
Iš aukštai –
Ji priklausys
Ramybės įlankai.

Minties kregžde
Pakilsi,
Žvilgsniu melsvuoju
Skriesi
Audrai 
Tylant...

Kai tūkstančiai takų
Visom kryptim
Tau 
Kelio 
Neatstos –
Matysi jį?..

Lietuva

Tu – gintarinis tiltas amžių kryžkelėj,
Kuriuo jau visos gentys žengė – nešė rūstį.
Atšiaurūs vėjai – vakarų, rytų, atklydę klystkeliais,
Tiek kartų bandė saulę gintare užpūsti...

Pušų senųjų kraujas, saule žėrintis,
Su pelkių vandeniu čia nesimaišė niekad.
Galingi ąžuolai nemanė artintis
Kitų kraštų širdin... O lėtos upės! Jūs liekat

Amžinos ir skaidrios – vandens neliejom
Jūsų ant aukuro kitų tautų kalbos, kultūros,
Aušrų žaliųjų spindesy maldas kalbėjom
Ties praeities šaknim – prie balzganosios jūros...

Tu, Lietuva, – mažytis gintarinis tiltas,
Visi kraštai jau ant tavęs stovėjo – mynė atmintį.
Bet tik po tiltu šnibžda vilnys seną išmintį –
Tik čia vilties sparnais piliakalnis supiltas...
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Pilkapiai

Kai pergalių
Upokšnis drumstas
Užšals
Kaip ledo antkapis,
Ar mus sujungs
Šis žemės grumstas
Su dangum –
Pilkasis pilkapis?

Juodų nuodėgulių
Raidėm
Rašysime –
Ne žodžiais.
Pajuodęs žalvaris
Žydės
Ugnies šventosios
Suodžiais.

Kai žvaigždę
Su rūda išplaus
Dausų pilkieji
Kalviai,
Klausysiuos
Šulinio gilaus –
Supils ten kalvą
Skalviai.

Juos debesys žemi
Paguos –
Dangaus
Nuvytę žiedlapiai.
Ir vieniši
Kalvom banguos
Liūdni
Pilkieji pilkapiai...

Žodis

Čia buvo žodis.
Didelis ir šventas.
Įaugęs sielon
Ūžiančiais miškais.
Gal visą šimtą
Amžių išgyventas,
Savy brandintas,
Kol širdis įkais.

O kaip norėtųsi
Nors vieną korį
Įnešti avilin

Nuo kiekvienos kartos.
Nuo tų, kas niekad
Pamatyt nenori
Tautos, kurios likimas
Nepasikartos.

Šis žodis veržiasi
Į aukštį ir į plotį.
Užuominų apsiaustą
Greitai nusimes –
Jau niekas negalės
Audringai ploti
Palikęs žemėj
Kruvinas dėmes.

O žodis liks.
Ir mokys mus išlikti.
Kaltes ir nuopelnus
Visų atskleis.
Būties ir išnykimo
Rūsčią lygtį
Išmokys spręsti
Užmirštais ženklais.

Kūrėjui

Pašauk švieson
     Spalvingą formų siausmą
Ir linijų virpėjimą
     Nevirpančia ranka.
Natų ženklais
     Atkurki sielos gausmą –
Purslus paverski
     Dūžtančia banga.

Ugnis kūrybos
     Tavyje nubus.
Išgarins pilkšvą
     Užmiršimo ledą.
Apreikš ji
     Žėrinčius būties štrichus,
Kurių pradžia
     Į amžių pradžią veda.

Gal teks tau laukti
     Milijoną metų,
Kol įkvėpimo gūsiai
     Liepsną šią įpūs.
Ledynmetis užslinkęs
     Greit neatsitraukia,
Nuslinkęs mums palieka
     Genijų kapus.
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Smuikininkas Kristupas Keller – ši muzikos meno asmenybė – 
ypatingo talento, mokytis groti smuiku pradėta jau nuo pen-
kerių metų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų moky-
kloje. Tai argumentas, suponuojantis muziką kaip prigimtinę 
dovaną, kuri žmoguje skamba veikiausiai dar iki gimstant, o 
išvydus būtį po saule, garsai tavyje, atradę savąjį būdą, išpildo 
patys save ir sukuria muzikantą – apdovanotąjį juos įprasminti 
savimi. Pokalbis su Kristupu Kelleru apie muziką – jo ir jam.

S M U I K A S  TA P O  D R AU G U

Gerbiamas Kristupai, žinau, kad Jūsų šeima, paženklinta mu-
zikinio rašto ženklu, tad Jūsų vaikystė išsipildė muzikos pa-
saulyje. Prisiminkite ją, kokie ryškiausi, esminiai patyrimai 
šiandien menasi? Kokie garsai įprasmina vaikystę Jums?

Taip, iš tikro mano šeimoje ne vienas profesionalus mu-
zikas. Mano mama – choro dirigentė, Virgo choro įkūrėja, 
senelis – pianistas, baigęs studijas tuometinėje Leningra-
do konservatorijoje, dirbęs Gnesinų muzikos akademijoje 
Maskvoje. Muzika skambėjo visada, tai man buvo tiesiog 
natūralu. Daugybę valandų praleisdavau stebėdamas 
choro repeticijas, savaitgaliais lankydavomės operos ir 
baleto teatre ar eidavome į koncertą filharmonijoje. Nors 
į vakarinius koncertus ar spektaklius vaikų neįleisdavo, 
man padarydavo išimtį – buvau tikras mažasis melo-
manas ir net ilgiausius pasirodymus stebėdavau ir klau-
sydavau dėmesingai, kas šiaip jau nebūdinga mažiems 
vaikams. Mano kasdienybė buvo chorinė polifoninė mu-
zika, be abejo ir muzikiniai įrašai – plokštelės. Sviatos-
lavo Richterio, Glenno Gouldo, Davido Oistracho įrašai 
skambėdavo vakarais. Augant mano muzikinis pasau-
lis tik plėtėsi. Penkerių pradėjau lankyti Vilniaus M. K. 
Čiurlionio vidurinę meno mokyklą-internatą (dabarti-
nė – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla). 

Mokytis muzikos, konkrečiai – groti smuiku – pradėjote itin 
jauno amžiaus. Kokia tai patirtis vaikui? Prisiminkite ją tuo-
metiniu žvilgsniu. Ką žadino muzika ir instrumentas vaiko 
sieloje? Kaip tai regisi iš dabarties perspektyvos?

Mokytis griežti smuiku pradėjau būdamas penkerių. 
Puikiai prisimenu, kad, jau prieš pradėdamas mokytis 
groti, visiems gyriausi, jog ateity būsiu smuikininkas. Įsi-
vaizduoju, kad ir be mano vaikiško entuziazmo šeimoje 
buvo taip nuspręsta, na o aš nelabai ir suprasdamas tam 
pritariau ir didžiavausi viešai.

Iš pradžių buvo įdomu. O paskui jau ir nebe taip... 
Mokytis muzikos atlikimo meno yra labai nelengva. 
Tam reikalinga disciplina, rutina. Vaikai mieliau žais 
kamuoliu nei gros gamas, tai natūralu. Bet prioritetus 

„Smuikas yra mano balsas“
Elvina Baužaitė kalbina smuikininką, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro  
koncertmeisterį Kristupą Keller

sudėliodavo mama. Ji buvo griežta. Bandyti susitarti 
savo naudai buvo beprasmiška. Gamos, pratimai buvo 
pirmiausia. Toliau sekdavo knygų skaitymas, poezi-
jos mokymasis, vėliau į namus ateidavo prancūzų kal-
bos mokytoja ir taip toliau. Žodžiu, lengva nebuvo. Bet 
ir neperlenkta lazdos. Po kelerių metų grojimo mama 
klausė, gal norėčiau kitą instrumentą pasirinkti? Aš ka-
tegoriškai atsisakiau. Tuo metu smuikas jau buvo tapęs 
mano draugu.

M A Ž A S  P L A N E T O S  G Y V E N T O J A S 
TA M PA  S C E N O S  Ž M O G U M I

Veikiausiai muzikos meno pedagogas, dirbantis su tokio jauno 
amžiaus būsimuoju muzikantu, turi būti iš tiesų apdovanotas 
mokytojas, gebantis perteikti meno žinias, jomis užburti ir 
įtraukti besiformuojančią asmenybę. Pasidalykite ankstyvojo 
amžiaus pamokų ir būtent paties mokytojo vaidmens įtaka 
Jums.

Muzikos mokytojas – ne šiaip pedagogas. Šiam žmogui 
tenka didelis darbas ir ypatinga atsakomybė. Pedagogo 
rankose daug daugiau, nei dažnas žmogus įsivaizduoja 
apie jam priskiriamas funkcijas. Tam būtinas išskirtinis 
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pasiruošimas, psichologinės žinios, galų gale vaikus rei-
kia mylėti, talentingus vaikus žinoti, kaip mylėti, kad jie 
galėtų perteikti savo pasaulį, pasidalyti su aplinkiniais, 
kokie jie ypatingi. Prieš kelis metus rašiau mokslinį dar-
bą apie indigo vaikus. Tai tema, kuri į interviu formatą 
nesutilps...

Na, o kalbant apie mano muzikos pedagogus – jų 
buvo įvairių. Buvo ypatingų, bet ir nevertų pedagogo 
vardo. Vaiko raidai tikrai svarbios įtakos turi pedagogo 
vaidmuo, bet ne mažiau svarbu supanti aplinka, tėvai. 
Jei muzikos pedagogas ir vaiko tėvai sugeba bendra-
darbiauti neakcentuodami išskirtinių teisių ir ambicijų į 
vaiko ateities sėkmę, naujam ir dar mažam šios planetos 
gyventojui gali pavykti vieną dieną tapti vertu dėmesio 
scenos žmogumi.

Vėliau sekė studijos Rusijoje, papasakokite apie jas. Kokia mo-
kymo kultūra patirta, pažinta?

Rusijoje pradėjau mokytis dar studijuodamas M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos vyresnėse klasėse. Kartą per sa-
vaitę traukiniu važiuodavau į Sankt Peterburgą, į smuiko 
pamokas pas profesorių Vladimirą Ovčiareką. Vakare iš-
važiuoju, ryte jau Peterburge. Vakare tuo pačiu traukiniu 
atgal. Vėliau išvykau į JAV. Iš pradžių buvau pakviestas 
į festivalį, muzikos stovyklą, tad išvykau tik keliems 
mėnesiams. Būdamas jau ten, dalyvavau konkurse sti-
pendijai gauti studijoms menų akademijoje. Dalyvavau, 
konkurse pasisekė ir mane pakvietė mokytis. Taip Ame-
rikoje likau keleriems metams. Ketinau tęsti studijas, bet 
pasirinkau viską kardinaliai keisti ir išvykau atgal į Ru-
siją. Šįkart į Maskvą. 

Įstojau į Valstybinę Piotro Čaikovskio konservatoriją 
pas legendinę pedagogę, smuikininkę profesorę Zoriją 
Šikhmurzajevą. Tai unikali asmenybė, todėl sakau, jog 
pats geriausias ir teisingiausias mano sprendimas – vykti 
į Maskvą. Buvo sunku, bet man buvo lengva, nes būtent 
tokios mokyklos ir siekiau, – sudėtingos. Aš nežinau, ar 
tokių pedagogų dabar dar yra apskritai pasaulyje. Tai 
buvo, kaip aš vadinu, – paskutiniai mohikanai: Zorija 
Šikhmurzajeva, Maja Glezarova, Irina Bočkova, Eduar-
das Grachas, Viktoras Pikaizenenas... Mano profesorė 
buvo Abramo Jampolskio mokinė, to paties Abramo 
Jampolskio! Ogi tai pats smuiko mokyklos branduo-
lys! Kas gali būti geriau? Unikali ji buvo ir kaip atlikėja. 
Deja, mažiau žinoma Vakaruose, nes represuota KGB ir 
buvo „nevijezdnaja“ (rus. be teisės išvažiuoti iš šalies – 
E. B.). Atlikėjui tai reiškė tarptautinės karjeros pabaigą. 
Nors toliau tęsė koncertinę veiklą šalies viduje, didžiąją 
dalį savo energijos skyrė pedagoginiam darbui. Apie šią 
pedagogę iš didžiosios raidės aš išgirdau dar gyvenda-
mas JAV. 

Rusiškos, sovietinės, o tiksliau – carinės Rusijos 
žydų smuiko mokyklos tradicijų išskirtinumas yra tai, 
jog mokinys yra kaip šeimos narys. Šalia grynai speci-
finių atlikimo meno subtilybių, pedagogas ugdo asme-
nybę. Rūpinasi kaip savo vaiku. Šalia smuiko pamokų, 
mano profesorei ne mažiau buvo svarbu, ką aš skaitau, 
ką aš valgau, ar turiu pinigų, koks mano laisvalaikis, į 
kokius koncertus vaikštau ir t. t. Kartais paskambindavo 
pirmą valandą nakties ir sakydavo:

– Žinai, aš galvoju, kad tą pasažą geriau groti tokia 
ir tokia aplikatūra – skambės geriau. 

Arba atvykdavau į pamoką jos namuose ir grįžda-
vau į bendrabutį po trijų dienų, nes tris paras vykdavo 
pamokos: pagroji, kartu papietauji ir toliau vyksta pa-
moka, o tada eini į kitą kambarį grot pats, vakare – vėl 
pamoka, paskui vakarieniauji, į paskutinį metro jau ir ne-
bespėji – lieki nakvoti. Taip tris dienas. Kartais ateidavo 
kiti profesoriai, įvairūs žinomi meno pasaulio žmonės. 

Kartu vakarieniaudavome prie vieno stalo su Mi-
chailu Bojarskiu, Nana Jašvili, Natalija Gutman, Mi-
chailu Voskresenskiu, Pavelu Koganu. Tai yra neįkai-
nojama, kaip dabar prisimenu. Net mano privalomojo 
fortepijono dėstytojas profesorius Y. Muravliovas man 
kartais skaitydavo Boriso Pasternako eiles per pamoką 
klasėje. Kartą pasiteiravau, kodėl taip mėgsta būtent šį 
poetą, pasirodo, tai buvo geriausias jo vaikystės drau-
gas. Visa tai yra mokykla iš didžiosios raidės. Tik, deja, 
tai jau praeitis. Pamainos nebeatsirado šioms asmeny-
bėms išėjus.

Kristupai, taip pat mokėtės Italijoje, tad pasidalykite apie šių 
studijų patirtį, nusakykite savitumą, skirtį, tai, ką naujo, kito 
davė itališkoji smuiko mokykla.

Po studijų Maskvoje išvykau gyventi į Florenciją. Tuo 
metu ruošiausi tarptautiniams konkursams ir kaip tik 
paskambino smuikininkas Pavelas Bermanas, su kuriuo 
susipažinau dar Lietuvoje. Jis ne tik puikiausias bičiu-
lis (!), bet ir aukščiausios prabos atlikėjas, su kuriuo mane 
sieja ir profesija, ir maloni draugystė jau daugybė metų. 
Pavelas man padėjo ruoštis konkursams, už tai esu labai 
dėkingas jam. O kalbant apie „itališkąją mokyklą“, tai 
tokios kaip ir nėra. Niekada ir nebuvo. Visi italų smui-
kininkai, kalbant apie moderniąją – XX a. pradžios ir vė-
lesnį laikotarpį, studijavo iš Sovietų Sąjungos pabėgusių 
smuikininkų klasėse. 

Kalbant apie kultūrą bendrąja prasme, visa Italija – 
kaip didelis muziejus. Žiūrint iš estetinės pusės, man 
Italijoje patinka viskas. Ar tai buvo svarbu man kaip vis 
dar augančiam atlikėjui – be abejonės. Italijoje prasidėjo 
ir naujas gyvenimo periodas. Pradėjau groti Parmos fil-
harmonijos orkestre. Tiesa, po kurio laiko kolektyvas dėl 
finansinių problemų veiklos tęsti nebegalėjo, bet spėjau 
vienoje scenoje ne kartą groti su legendiniu Lorinu Maa-
zeliu. Tai taip pat neįkainojama patirtis, kurios negaliu 
nepaminėti. 

Visų Jūsų patirčių akivaizdoje, Kristupai, bendrąja prasme – 
ką reiškia mokytis muzikos meno? Ką reiškia mokytis griežti 
smuiku?

Bendrąja prasme mokytis muzikos meno – tai pažinti 
Didįjį grožį, prisiliesti prie to, kas įvardijama vienu iš 
didžiausių palikimų mūsų civilizacijoje. Nesiplėsiu apie 
estetinį pajutimą ar psichomotoriką, nes savaime aišku, 
kad šie niuansai kultivuojami. 

Ką reiškia griežti smuiku? Na, pirmiausia turiu pasa-
kyti, kad tai labai nelengva. Žinoma, yra skirtingi tikslai, 
bet kalbant apie profesionalų šio instrumento valdymą, 
turbūt neklystu sakydamas, jog tai vienas sudėtingiausių 
instrumentų. Tam reikia įdėti labai daug darbo ir tas dar-
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bas tęsis visą gyvenimą. Bet „sunku“, tai nereiškia kaž-
ko negatyvaus, tai gali reikšti ir „įdomu“, tai gali reikšti 
ėjimą nuo vieno iššūkio prie kito, patiriant džiaugsmą.

Jūsų patyrimu, kokie esminiai reikalavimai besimokančiajam 
ir jį mokančiam?

Priklausomai nuo norimo pasiekti rezultato. Kalbant apie 
profesinį pasirengimą, klaidinga manyti, kad, pavyz-
džiui, absoliuti klausa yra būtina norint groti styginiu 
instrumentu. Tai pranašumas, bet ne būtinas gebėjimas. 
Klausa yra lavinama. Svarbu pradėti mokytis iki tam ti-
kro amžiaus ir nepavėluoti į traukinį. Septyneri metai yra 
riba, iki kada vaikas turėtų pradėti lavinti savo gabumus. 

Na, o kalbant apie „gabumų“ reikšmę, šioje vietoje 
yra daug dedamųjų dalių, kurios reikalingos tikslams 
siekti: gera fizinė, psichinė, emocinė sveikata, asmeny-
bės bruožai – intelektas, smalsumas, ambicijos. Didžiulę 
įtaką daro aplinka – šeima, mokykla, draugai. Šiais lai-
kais modernieji edukatoriai kažkodėl nori nuneigti as-
mens genofondo svarbą. Tai tiesiog kvaila. Trejų metų 
Wolfgango Amade’aus Mozarto ar Jaschos Heifetzo ne-
suformavo tik aplinka ar disciplinuotumas. Darbas yra 
visa ko fundamentas, bet be anksčiau išvardytų niuansų 
atlikėjui reikės fenomenalios sėkmės, kad tiesiog švariai 
ir gražiu garsu sugrotų kelias natas scenoje. O mokan-
čiajam turbūt reiktų visų šių savybių ir patirties, plius 
atskiro talento – pedagoginio. Pasiruošimo šiam darbui, 
erudicijos, įžvalgumo ir pasiaukojimo.

Kristupai, žvelgdamas iš šiandienos perspektyvos, ką įvardy-
tumėte pedagogu iš didžiosios raidės, kurio įtaką tebejaučiate?

Pedagogai iš didžiosios raidės – Zorija Šikhmurzajeva. 
Iš mažiau didelių raidžių, – jų buvo nemažai, bet ir jų 
darbą labai vertinu ir gerbiu. Labai svarbu, kad žmogus 
galėtų būti pedagogas pats sau – įvertinti savo trūkumus 
ir pranašumus iš šalies ir niekada nesustotų mokytis. Sa-

koma, jog žmogui didesnio draugo ar priešo už jį patį 
nėra. Puikiai tinka šis posakis kalbant apie savišvietą. Be 
abejo – nuo tam tikro amžiaus su žinių bagažu.

S M U I K A S   –  G Y VA  B Ū T Y B Ė

Esate smuikininkas, tad nusakykite savąjį instrumentą. Kas 
yra smuikas Jums?

Smuikas yra mano balsas, kuriuo kreipiuosi į savo klau-
sytojus. O kada lieku vienas su smuiku, tada tai mano 
draugas. Negaliu pavadinti jo darbo įrankiu, nes tai lyg 
gyva būtybė man. Visai neromantizuojant.

Muzikanto ir jo instrumento vienis išsipildo repetuojant. LRT 
Klasikos laidoje „Pakeliui su Klasika“ (https://www.lrt.lt/me-
diateka/irasas/2000082662/pakeliui-su-klasika-lietuvos-vals-
tybinio-simfoninio-orkestro-vienas-is-koncertmeisteriu-smui-
kininkas-kristupas-keller) pabrėžėte kasdienio darbo svarbą, 
tad, Kristupai, nusakykite, kas yra repeticija ? Kokia ji yra 
išsipildžiusi, tobula Jums?

Repeticija yra – treniruotė. Stebuklų nebūna, – neparepe-
tuosi ar parepetuosi per mažai, toks ir rezultatas – griūsi 
veidu į balą. Išsipildžiusi repeticija – repeticija, kurios 
metu įvykdai tam kartui iškeltas sau užduotis.

Kaip, Jūsų patyrimu, išugdoma muziko savidisciplina? Gal-
būt, jau tapus muzikantu, repetuoti yra tas pat, kas kvėpuoti?

Savidisciplina išugdoma rutina. Rutina yra gerai: nelei-
džia sugriauti įdirbio. Reikia suprasti viso to svarbą, – 
nesant disciplinuotumo, muzikantui, kaip ir sportinin-
kui, atsiranda profesinis destruktyvumas. Žinoma, mes 
ne robotai, turime įsiklausyti ir į savo kūną, pasirengi-
mą. Azijos šalių gyventojų disciplinuotumo pritaikymas 
sau greičiausiai atneštų daugiau žalos nei naudos. Bet iš 
principo žmogus yra tingus ir gali padaryti dešimt kar-

Kristupas Keller  
su orkestru Austrijoje
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tų daugiau, negu atrodo. Šiuo klausimu su savimi reikia 
dirbti nuolatos ir bet kokio amžiaus esant.

PAT I R Č I Ų  R E T R O S P E K C I J A

Esate dalyvavęs ne viename festivalyje, konkurse, papasakokite 
apie šias patirtis, kaip jas vertinate, kokia jų reikšmė muzikui?

Festivalis yra viena tema, o konkursai – visai kita. Fes-
tivaliai yra šventė ir atlikėjams, ir klausytojams. Tai 
lyg koncertų, pasirodymų maratonas, svarbus kultūrinei 
bendruomenei, o atlikėjui tai darbas ir bendravimas mu-
zikine kalba su kolegomis. Kartu ir šventė. 

O konkursai – tai varžytuvės. Konkursas konkursui 
nelygu, bet apskritai tai atlikėjo raumenų demonstravi-
mas. Svarbu, jog konkursas duotų muzikantui daugiau 
naudos nei žalos. O būna visaip. Jaunam atlikėjui da-
lyvauti konkurse yra tikras iššūkis, galimybė palyginti 
savo meistriškumą su kolegų iš viso pasaulio. Technine 
prasme – nušlifuoti techninius sunkumus maksimaliai 
ir psichologiškai pasiruošti tikrai nelengvam pasirody-
mui. Tokiuose pasirodymuose koncentruojamasi daž-
niausiai į techninius niuansus, ne į meninę atlikimo 
pusę. Nesu didelis gerbėjas šio žanro. Gyvenime esu 
dalyvavęs ne viename konkurse, taip pat ir pasauli-
niuose, visiems gerai žinomuose Henryko Wieniaws-
kio, George’o Enescu etc. 

Apibendrinant galiu pasakyti, kad pats pasirengimo 
procesas yra svarbiausia konkurso dalis. O premijos, dip-
lomai, medaliai, – tai visai nereikšminga. Šiais laikais tai 
mažai kaip veikia atlikėjo karjerą (išskyrus kelis konkur-
sus pasaulyje ir tai tik pirmosios vietos). 

Neteigsiu, kad tai varžybos arkliams, kaip kad sakė 
Bela Bartokas, bet vertinti menininką balais kaip kad 
sportininką yra be galo sudėtinga ir nežinau, ar apskritai 
įmanoma. Meninis performansas turi atlikimo kriterijus 
(nes dėl skonio galima ir reikia pasiginčyti, o ne atvirkš-
čiai), bet neretai konkursuose žiuri būna šališka, politiš-
kai angažuota ir dažnai atstovaujanti, pavyzdžiui, savo 
mokiniams, o ne išryškinti viešai deklaruotas šio rengi-
nio vertybes. Tai liūdina. 

Minėtoje laidoje „Pakeliui su Klasika“ pastebėjote, jog muzi-
kas arba kopia į kalną arba leidžiasi nuo kalno, kitaip sakant, 
muzikas tikrąja prasme – amžinas mokinys. Kristupai, kas ir 
kokie Jūsų ir Jums autoritetai, idealai muzikos pasaulyje, smui-
ko skambesio orbitoje?

Su metais autoritetai keičiasi, jų mažėja. Tai natūralu. 
Kad ir koks autoritetas būtų, jo kompetencijas, meistriš-
kumą visada galima ir reikia vertinti kritiškai. Neturiu 
nekvestionuojamų autoritetų interpretacijos prasme, bet 
muzikos pasaulyje paminėsiu asmenybes, kurios tikrai 
man visada buvo svarbios, labai imponavo ir inspiravo. 
Tai – Jascha Heifetzas, Borisas Goldsteinas, Maiklas Ra-
binas, Itzhakas Perlmanas, Leonidas Koganas, Maria Ju-
dina, Glennas Gouldas, Sviatoslavas Richteris, Herbertas 
von Karajanas, Jevgenijus Svetlanovas. 

Dėl kilimo ar ritimosi tai galiu pridurti, kad saviug-
da, žinių rato plėtimas, naujų uždavinių iškėlimas sau 
yra vienintelis būdas išvengti profesinės demencijos. 

Pasidalykite giliausiais muzikos meno patyrimo įspūdžiais. 
Kas paliko neišdildomą pėdsaką?

Kiekviename gyvenimo etape buvo patyrimų, kuriuos 
puikiai prisimenu, kurie liko atmintyje kaip mažesnis 
ar didesnis pėdsakas. Pirmas apsilankymas simfoninės 
muzikos koncerte, pirmas solinis koncertas su orkestru, 
grojimas Antonijaus Stradivarijaus smuiku. Visada įsi-
mena reikšmingi koncertai, pavyzdžiui: visų Ludwigo 
van Beethoveno sonatų smuikui ir fortepijonui atlikimas 
su pianistu Kirilu Guščinu Maskvoje; grojimas ir įrašas 
Piotro Čaikovskio koncerto smuikui ir orkestrui su Kije-
vo filharmonijos orkestru, kai buvau dar visai jaunas, pir-
mo kurso studentas. Žinoma, ir ypatingos asmenybės, su 
kuriomis teko susipažinti ir bendrauti gyvenime. Buvo 
daug ypatingų akimirkų. Sunku visas išvardyti.

Muzika tikrai daug daugiau nei technika, svarbiausia yra in-
terpretacija, kiekvieno muzikanto unikali pajauta, autentiškas 
išskaitymas muzikos ir geba visa tai perduoti. Taigi muzikan-
tas turi būti itin turtinga vidine prasme asmenybė. Pasidaly-
kite savo įkvėpimo šaltiniais, savais išminties klodais, atrastais 
literatūroje, dailėje, kine, teatre.

Interpretacija yra lyg legenda, kurią pasakoja grojantysis, 
matydamas ir jausdamas savaip. Bet labai svarbu yra at-
likimo tradicijos. Interpretuoti ad libitum dabar labai ma-

J A N E Z O  K O T A R O  nuotrauka
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dinga. Pamirštama, kad pirmiausia atlikėjo vaidmuo yra 
perteikti kompozitoriaus mintis ir idėjas. Be abejonės, 
interpretuotojo vaidmuo irgi svarbus. Gebėjimas priimti 
informaciją iš partitūros priklauso nuo įgytų žinių, pa-
tirties, empatijos ir sukaupto savyje turto. Turto tokio 
kaip: Marina Cvetajeva, Ana Achmatova, Arthuras Scho-
penhaueris, Victoras Hugo, Williamas Shakes peare’as, 
Osipas Mandelštamas, Josifas Brodskis literatūroje. Ža-
viuosi flamandų dailininkų, Renesanso epochos tapytojų 
darbais, kino grandų – Steveno Spielbergo, Woody Alle-
no, Clinto Eastwoodo, Federico Fellini, Franko Capros, 
Andrejaus Tarkovskio kūriniais.

L I E T U V O S  VA L S T Y B I N I S 
S I M F O N I N I S  O R K E S T R A S

Nuo 2018 metų esate LVSO. Nusakykite, kas ir koks yra šis 
orkestras? Jūsų pajauta – LVSO išskirtinumo ženklai ir žymės. 

Taip. Po beveik dvidešimties metų praleistų užsienyje, 
2018-aisiais prisijungiau prie šio puikaus kolektyvo. Tai 
sąlygiškai jaunas orkestras, tačiau, be jokios abejonės, 
pats tikriausias kultūros ambasadorius Lietuvoje ir užsie-
nyje. Kolektyve tikrai daug labai talentingų muzikantų, 
savo profesiją mylinčių žmonių. Orkestro meno vadovas 
ir dirigentas Gintaras Rinkevičius – išskirtinė asmenybė 
dirigavimo srityje. Tai be galo darbštus ir savo profesijai 
atsidavęs žmogus. Maestro G. Rinkevičiaus profesinės 
ambicijos, erudicija ir atsidavimas scenos menui yra ypa-
tingi jo bruožai, kurie man labai imponuoja. Žinote, šiais 
laikais orkestrų dirigentai ryte dirba su vienu orkestru, 
vakare kitoje šalyje diriguoja koncertą kitam orkestrui, 
kitą dieną išvažiuoja porai savaičių į gastroles su trečiu 
orkestru ir t. t. Turėti vadovą dirigentą, kuris kasdien dir-
ba su kolektyvu, rūpinasi visais su juo susijusiais klausi-
mais yra be galo svarbu. Šiais laikais tai jau didelė pra-
banga orkestrams. Tą mes turime ir tuo galime pasigirti. 

Š I A N D I E N  I R  AT E I T Y J E

Jūsų muzikos kūrinių asmeninės interpretacijos išsaugotos 
ir įprasmintos daugybėje garso įrašų – plokštelių. Kristupai, 
pasidalykite, kaip sau aiškinatės įrašo reikšmes ir vertes šian-
dien ir ateityje?

Įrašai yra skirti klausyti, kada negali ateiti į koncertą ir 
muzikos patirti gyvai. Tai ypač aktualu šių dienų klau-
sytojams, kurie neturi galimybės dėl pandemijos sukel-
tų padarinių apsilankyti koncertų salėse. Tai yra mano 
kaip atlikėjo darbo dalis, kartu – darbo įprasminimas ir 
palikimas. 

Jeigu negalvotume apie Covid-19 sukeltą pasaulinę pandemiją, 
kaip regite ir vertinate dabartinį muzikos gyvavimą Lietuvoje 
ir Europoje, pasaulyje? Kas ir kaip skamba? Ką ir kaip geba 
vertinti, nori priimti ir patirti klausytojai?

Vertinu pozityviai, nes esu optimistas. Kalbėdami apie 
klasikinę muziką, supraskime, kad, galvojant apie ben-
drąjį klausytojų kontekstą, ji visada turėjo tik tam tikrą, 

nedidelę dalį auditorijos. Dėl to viskas gerai. Tai nėra 
visiems skirta muzika, masinės kultūros dalis. Tai nėra 
ir pramoga. A. Tarkovskio filmai ar Osipo Mandelštamo 
kūryba irgi nėra visiems suprantama ir reikalinga. Klasi-
kinės muzikos auditorija ir Lietuvoje, ir kitose Europos 
šalyse yra panašaus dydžio pagal procentus ir nei labai 
auga, nei mažėja. Žinoma, kuo labiau išsivysčiusi šalis, tuo 
aukštosios kultūros ir profesionaliojo meno dalis užima 
didesnį vaidmenį ir yra vertinama. Tai ne tik džiaugsmą, 
bet ir edukacinį vaidmenį atliekanti sfera. Svarbu, kad 
valdžios žmonės tinkamai įvertintų šio segmento svarbą 
ir, remdamiesi gerąja Vakarų praktika, skirtų tinkamą dė-
mesį. Tinkamai sudėliotų prioritetus, nes šalies vystymosi 
kelyje tai turi ypatingos svarbos ir kuria pridėtinę vertę 
kiekvieno gerovei. Tik reikia atskirti kultūrą nuo pramo-
gų. To ir linkiu šalies valdymo aparatui. Scenos meno at-
stovams palinkėsiu nepataikauti publikai, nes dabar tokia 
tendencija yra. Ne tik muzikos žanrą turiu omeny. Ir ne 
tik Lietuvoje. Reikia įsiklausyti, bet nepataikauti, nes pra-
mogos sau, kultūriniai uždaviniai – sau. Kvestionuoti ir 
komercializuoti tikrų vertybių nereikia, nes tai neatsiper-
ka. Komercija kartais yra išgyvenimo klausimas, bet tai 
atskira tema ir visai nemaloni menininkams.

O kokie didžiausi iššūkiai ir išbandymai muzikantui šiandie-
nos tikrovėje?

Kiekvieno iššūkiai turbūt skirtingi, bet šiandien visi lau-
kia, kada baigsis pandemija ir su tuo susijusios problemos. 
Iš principo problemos tos pačios, kokios ir buvo iki pan-
demijos pradžios. Kalbėdamas apie finansinę pusę, nepa-
sakysiu nieko naujo. Galų gale pinigų trūkumas yra tik 
dalis sunkumų, nes pinigai nėra vienintelė valiuta, kuria 
galima išreikšti dėmesį ir pagarbą scenos atlikėjo darbui. 
Situacija po truputį gerėja, bet vis dar nėra normali, nes 
kareivis be aukštojo išsilavinimo ar žmogus, vairuojantis 
autobusą, vis dar uždirba daugiau nei smuikininkas, vio-
lončelininkas ar kitas atlikėjas, grojęs scenoje trisdešimt 
metų. Tai ar čia iššūkis muzikantui? Žinoma. Bet dar di-
desnis iššūkis valstybei, kad situacija pasikeistų iš esmės. 

Kristupai, norėdami susitikti ir pažinti Jus muzikine prasme, 
kokio kūrinio klausydamiesi išgirstume Jus, Jūsų istoriją arba 
Jūsų dabartį?

Pasiklausykite gero atlikimo Johanno Sebastiano Bacho 
kūrybos. Viskas prasideda nuo J. S. Bacho ir viskas bai-
giasi J. S. Bachu...

Kristupai, pokalbio pabaigoje, Jūsų linkėjimas muzikos menui, 
sau pačiam ir savajam instrumentui – smuikui...

Ar palinkėsiu, ar nepalinkėsiu muzikos menui ko nors, 
nuo to jo reikšmė pasauliui nepasikeis. Kalbant apie am-
žinąsias vertybes, nesijaučiu itin reikšminga figūra,. Aš 
prie viso to tik prisiliečiu ir esu be galo laimingas galėda-
mas tai daryti. Sau pačiam palinkėsiu proto, nes niekas 
man to nelinki. Linki tik sveikatos kažkodėl... O kalbant 
rimtai, gyvenime norėtųsi suspėti įvykdyti, jei ne visus, 
tai bent reikšmingą dalį planų, nes suvokiu, kokia trum-
pa ši kelionė. O savo draugui smuikui palinkėsiu dar ne 
vieno šimto metų scenoje.
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Slėpynių skaičiuotė

Ledo šarvas plonas 
Masina prasmegti –
Beasmeniai žmonės,  
Išsėtinės naktys.

Virkauja greitoji, 
Pamiršta pakviesti,
Nebūtį transliuoja
Užgesinti miestai.

Medžiai lipa sienom,
Blyksnio pabaidyti,
Ten, kur langas vienas
Mėnesiena švyti,

Kur baikšti gyvybė
Nuo pasaulio slepias,
Atsitvėrus knygom,
Atsispaudus lapuos:  

Tik neišsiduoti,
Tik nekelti vėjo,
Kol naktis kerotom
Venom nenuėjo.

Džiaugtis ir gailėtis
Vėl sulaukus ryto – 
Kad neišprotėta,
Nenusižudyta –

Kad į mano menę
Dar nerado rakto
Minios beasmenės,
Išsėtinės naktys.

R i m v y d a s  S t a n k e v i č i u s

Gynybinės linijos

Nustojus tikėti pamėklėmis –
Jos išnyksta.
Nenyksta tik pėdsakai jų šlapi, 
Žingsnių šlepsėjimas iš akivaro – 
Blerbiančio pelkės dugno
Tavųjų namų linkui.

Du kartus spynoje trekšteli raktas.
Gali atsidust, jeigu nori –
Siaubas liko anapus.
Bet liko.
Tik sumažino tavo pasaulį
Iki šitų trijų kambarių,
Pilnų lipnios mėnesienos.

Užtraukus užuolaidą,
Įsiplieskia vaizduotė –
Medžiai toliau grabinėja stiklus,
Nekantriais pirštais
Ieškodami lango sklendės.

Užsiuvus burną, 
Prabyla akys –
Nebylus riksmas – talpesnis,
Tylintis vėjas – žvarbesnis,
Tai, ko nėra – vis arčiau.

Tavosios durys liko atlapos.
Tie trakštelėjimai – visai ne užraktas. 
Tai naktis kramto sraiges,
Net nebandydama
Iškrapštyt jų iš kiautų.
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Pasiliekantis

Pirmiausia –
Mane nustojo transliuoti veidrodžiai,
Bet nieko – taip būna, sakiau sau, 
Čia daug kas sugenda,
Praranda kantrybę, paskirtį –

Dekoracijos keičiamos, 
Vėliavos, žmonės, 
Juos vedusios meilės ir prasmės 
Paprasčiausiai 
Netenka prasmės.

Kraujas įprastai užpilamas smėliu,
Akys – degtine,
Paminklų griuvėsiai – asfaltu,

Gyvenimas tęsiasi... 

Kad kažkas iš tikrųjų ne taip –
Įtarimas nubusdavo
Kaskart atsisėdus valgyti:

Sriuba lėkštėje prarūgdavo
Vos panardinus šaukštą,
Virtiniai virsdavo 
Marmuro nuoskilom,
Desertas apaugdavo žalsvu
Pelėsio kailiuku...

Vėliau pastebėti ėmiau, 
Kad ir peizažai už lango –
Kaskart vis labiau efemeriški: 

Aiškiai per greitai
Sukasi metų laikai,
Medžiai užauga,
Suyra imperijų mandalos...

Galų gale supratau – 
Tapau per sunkus šitam laikui,
Manęs jis tiesiog nebepaneša –

Paliktas, pralenktas esu
Ir žiemų, ir sriubų,
Ir savo paties atspindžių... 

Tai štai, pasirodo, kodėl
Jau seniai patenku
Visai ne ten, kur išėjęs –

Ateitį randu jau gerokai pritryptą,
Išsivadėjusią,
Orą – tirštai prikvėpuotą: 

Visos užeigos – pervadintos,
Visos puotos – atšoktos,
Ataušę mūšių laukai –

Nerandu į ką įsitverti, nespėju 
Įsiterpti į šitą tikrovę –

Tik prašvilpia viskas, prašvilpia,
Tik mirga sumirga, išnyksta...

O man negana – man reikėtų
Kiek lėtesnių, 
Kiek amžinesnių formų –

Tačiau prisivyt beįstengiu
Tik kalnus ir dykumas,
Bažnyčias ir dangų. 

Jei būčiau šventasis – tikriausiai
Aptikčiau gaires šventųjų,
Jei būčiau miręs – 
Pakeleivių atrasčiau tarp mirusių,

Tačiau koks buvęs likau:
Gyvas, netobulas, alkanas –

Tiesiog lyg nuo medžio lapus,
Nuo manęs nejučia
Pasaulį kažkas nudraskė.

Sūpynės

Aplinkui taip tuščia, 
Lyg būčiau ką tik numiręs.
Taip ramu, lyg žinočiau – 
Nuo čia visada galima
Pradėti dar kartą:

Saulė balta balta,
Ore blyksi per naktį
Iškritusios žvaigždžių pleiskanos,
„Manšeše ri, manšeše ri, manšeše
Ri“, – inkščia sūpynės vidur
Apsnigto lauko. 
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Bandau prilipdyti save liežuviu 
Prie tikrovės įšalusio strypo,
Nes keliai nelankstūs  
Ir pirštinės, 
Visai suragėjusios, jau nebeapima, 
Nebeįstengia sugriebt
Šios akimirkos –

Nuo saulėto speigo žandai –
Pernelyg vangūs šiai šypsenai,
O aš vis šypsaus –
Vis supuos lyg blyksinti žvaigždžių pleiskana... 

Nežinia tik – 
Link čia ar nuo čia? 

Nuo čia ar link čia? –
Nežinia,
Kelintą jau kartą.

Mėnulis kyla

Stovi šalia ir tyli naktis –

Neatsigręždama,
Jokių paslaptingų kvapų, 
Jokių šnabždesių nepasiūlydama,

Nei posparnių šlamėjimais,
Nei apuokėlių kvatojimais 
Nepasidalindama –

Stovi tarsi visa savimi bylotų,
Kad šįkart net nebandys 
Manęs sužavėti,
Kad šįkart ne ji man, 
O aš jai dirbu.

Todėl ir neklausia,
Ar graži man ši proskyna, 
Ar sutinku būti čia parklupdytas,
Pariesti po savimi kojas, 
Išsiriesti lanku 
Su užversta galva į dangų,
Tarsi ruoščiausi staugti.

Be abejo, ir staugti teks,  
Niekur nedingsiu, 
Tačiau tai tebus pasekmė, o ne tikslas –

Stūgsmas – bejėgis perteikti,
Ką jaučia padaras,
Kai mėnulis juo kyla, 

Bejėgis papasakot
Apie greitėjančius spazmus,
Įsidegančius kažkur ties paširdžiais,
Smaugiančius,
Sliuogiančius gerkle aukštyn...

Be kauksmo ar su kauksmu,
Be kraujo ar su krauju,
Drauge su alveolių ar sielos fragmentais –
Vis tiek jį turėsiu atryti,

Išspjauti, iššauti 
Į piktdžiugiškai kvatojantį dangų:

Štai, žiūrėk, išvasnoja pro burną,

Štai, žiūrėk, skrieja kaip muilo burbulas,

Štai renkasi vietą debesų properšoj,

Štai garuoja ir virpa 

Graži pilnatis,
Mano išnešiotoji,
Graži pilnatis,
Krūtinę ir gerklas išdraskiusioji,

Kol man belieka tik alpulys,
Baltas, prakaito išmuštas veidas, 
Pirštai, plazdantys nuo silpnumo,
Šypsena, plazdanti nuo palengvėjimo...

„Eime, palydėsiu namo“, – tapšnoja
Permirkusią nugarą naktis.

Ir jau nebereikia 
Jokių kvailų klausimų,
Savigailos ar pasididžiavimo, 

Ir jau nebereikia manyti,  
Kad kažkuo 
Išskirtinis esu –

Na ir kas, 
Kad man – pirmas kartas –

Mėnulis – 
Jau tūkstančius metų 
Taip užteka.
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Po valandos – grįšiu

Kodėl negaliu atsinešti čia
Nuosavo kūno?
Kodėl negaliu parsinešti
Šios žemės į savąją?

Oranžinė laimė, oranžiniai spinduliai,
Oranžiniai lamos...

Stoviu dabar
Kažkur kalnuose, kažkur saulėje,
Nugara atsišliejęs smėlingos,
Birios uolos...

Tarsi kasdieniškai, 
Tarsi apspangęs nuo karščio ir dulkių,

Vis pasuku atšvaitais tviskantį
Maldų malūnėlį, 
Vis pasuku...

Nieko nenoriu, niekur neinu, niekur
Neskubu... 

Tiesiog plaka širdis, srūva šviesa,

Du ereliai sklendžia 
Be garso danguj... 

Ir – nė šešėlio, nė menkiausio
Abejonės dvelktelėjimo: 

Esu čia buvęs – 
Esu čia praleidęs šimtus
Ilgų ir laimingų
Gyvenimų,

Nė nenujausdamas,
Kad būna kažkur 
Tokių aklinų rudenų,
Įmirkusių sutemų,
Spiegiančių operacinių –

Visų tų besaulių pasaulių,
Kurie mane suvisam išsives,
Vos tik atgausiu sąmonę. 

Kelionės įspūdžiai

Regis, seniai išlipau,
O viskas vis tiek 
Lyg pro traukinio langą –

Blyksi šukėm vaizdai,
Nieko nepaaiškindami,
Neprisistatydami, 
Nė neketindami jungtis 
Į bendrą siužetą:

Kažkas laužą kūrena 
Iš knygų ir nuotraukų,
Šmėsčioja, mėtosi, byra  
Liūdni, sustingę veidai,
 
Kažkas šaudo 
Dievaižin į ką – ir kniumba,
Ir krinta kažkas 
Ant sniego ar vietoje sniego,

Kabo kažkas gabalais
Vietoj dangaus – – –

Trankos kaip pliauškė
Kadrus chaotiškai keičiančios 
Durys ir barška šaukštelis 
Arbatos stiklinėje,
Ir klausia kažkas, ar neužimta čia,
Ar ne aš paskutinis –
Tarp šitų ryšulių,
Margaspalvių drabužių, 
Besistumdančių,
Įlipančių, išlipančių?

Praeiviai žmonės, praeiviai miestai,
Praeivis laikas –
 
Ar gali būti,
Kad visi jie sutverti tik tam,
Kad aš visą gyvenimą,
Iš visų jėgų
Stengčiaus į juos 

Nežiūrėti?
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Įsitvėrimai

Kol sapnuoji – kuri. Be tavęs šito sapno nebūtų –
Nei pamėklių, nei nimfų, nei žiežirbos dygstančio grūdo,
Nes tikrovė – tik tu. Visa kita – fantazijos putos –
Jei gali – nenubusk, jei bundi – tai sapnuok ir nubudęs –

Lieski kūnus ir daiktus tarytum ne liestum, o tvertum
Ir alsuoki giliai, lyg už visą pasaulį įkvėptum –
Taip, kad žodis atgautų ir formą, ir prasmę, ir vertę,
Taip, kad vandeniu žengtum, tikėjimą versdamas lieptu.

Nusisuk – ir bedugnė išnyks, ir nebus kur prasmegti, 
Jei ir krisi – tai krisi į glėbį, tegu ir bedugnį...
Nebeliks net mirties – tik išeisi į didelę naktį
Ir išryškins pasauliui tamsa tavo kurstytą ugnį.

Letargija

Kartais netgi imdavau manyti,
Kad esu tunelis,
Kuriuo švilpdami pralekia garvežiai,
Bilda vagonai,
Išsivežantys iš manęs anglį
Ir brangakmenius, 

Kad mano patamsiuose 
Šmirinėja kalnakasiai,
Spigindami šaižiais balsais
Ir prožektoriais  
It žvaigždėmis kaktose.

Tarpais netgi dingodavos, 
Kad manimi srūva vanduo ir šimtmečiai, 
Dunda žirgų kanopos, 

Ešelonais traukia kariuomenės,  
Vieną akimirką – kupinos narsos ir tikėjimo,
Kitą – jau sumuštos,
Barstančios manyje ginklus 
Ir kruvinus skudurus.

Klausydavaus, 
Kaip šlubčioja ir svirduliuoja sunkiai 
Varomos manimi kalinių kolonos,
Šnopuoja gyvulių kaimenės,
Fotoaparatais spragsi turistai,

Stebėdavau, kaip skėrių debesis 
Keičia pirkėjų debesys –
Kaip man tuštėjant,
Pilnėja stumiami manimi  
Nikeliuoti prekybos centrų vežimėliai. 

Visos šviesos ilgainiui nutolo. 

Nutilo ir šūksniai, ir žingsniai.

Įsispengė tyla.
 
Vis dažniau ima atrodyti,
Kad jau nežinau, ko laukiu –

Vis aiškiau suprantu,
Kad viskas už mano ribų –
Jau seniai pasibaigę –

Ir niekas
Daugiau į mane 
Neateis.  

Įvardijimai

Vienatvė nereiškia, kad nieko arti nėra,
Ji reiškia, kad tamsa – visada arčiau,  
Kad viskas, ką beįstengsi įžvelgti, išgirsti, užuosti – 
Vis tiek bus tik sutemos,    
Net jei šalia (juk aiškiai žinai!) ir alsuoja kažkas, 
Gundomai  šypso, nuoširdžiai bando  
Tau kažką pasakyti.

Pavidalai čia neturi vardų, 
Nedėvi veidų, neišduoda 
Nei nuotaikų, nei ketinimų. 

O lytėjimas – tėra tik lytėjimas, 
Žeidžiantis delnus ir lūpas, 
Viltį keičiantis apmaudu, apmaudą – 
Vėl viltimi – 
Naivia, nuoga ir nenugalima,
Nepaisant šitiekos mirtinų smūgių, 
Šitiekos mirtinų išdavysčių.

Gal būtų geriau likti nesupratus, 
Ką bučiavai, į ką rėmėsi tavo žvilgsniai, 
Su kuo koveisi dvikovose, ar nugalėjai?

Likti nesužinojus, ar buvai kantrus, 
Ar buvai teisus, ar buvai?

Tad gal nereikėtų taip kruopščiai 
Rankiot į saują žodžių,
Tupiančių tau ant lūpų,
Byrančių tau nuo lūpų,
Ropojančių iš tamsos į tamsą?

Gal nereikėtų taip įnirtingai
Trinti jų 
Vienų į kitus,
Pūsti į kaistančius delnus 
Ir vėl trinti?
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Juk ims vieną sykį ir plykstelės –
Ims nejučia ir grąžins 
Tavo daiktams, tavo kūnams 
Tikruosius vardus ir pavidalus –

Ar nenusivilsi supratęs,
Kad tai, ką manei esant siaubūnais –
Tebuvo sutemę medžiai, 
Belapėmis, gumbuotomis šakomis?

Kad tai, ką manei esant žmonėmis –
Tebuvo užuolaidos, plaikstomos vėjo?

Kad tai, ką manei esant Dievu –
Iš tiesų buvo Dievas?           

Dabar

Įsuku medvaržčius, susemiu pjuvenas,
Nusiprausiu, persirengiu.
Praminu taką, prirašau sąsiuvinį,
Nusiprausiu, persirengiu.

Kam dirbi, – klausia revizorius, –
Savo iliuzijoms, žemei, 
Ar dangui?

Gūžčioju pečiais, lyg nežinočiau,
Nors, akivaizdu, visi atsakymai – neigiami.

O kam dirba beriantys mandalas?
O ką veikt su jomis angelui, velniui,
Pačiam beriančiajam?

Ateina vėjas ir nubraukia viską
Dviem kryžmais brūkšniais.

Ateina vėjas ir suglamžo žemę
Lyg popieriaus lapą.

Tada ateina ruduo 
Ir staiga paaiškėja, kad miškas – 
Tokia pati mandala, 
Kaip širdis, jos pilnatvė, gyvenimo kelias...

Dirbu rudeniui, kad turėtų ką neigti –
Dirbu dienai ir nakčiai, stengdamasis
Nepaleist jų tuščių –
Įduot, įdėti ką nors joms kelionėn 
Prieš išskubant,

Kaip mano gimtinėj, kad įprasta buvo
Suruošti lauknešėlius 
Išvažiuojantiems vestuvių svečiams,
Laidotuvių giedoriams,
Aitvarams, pribuvėjoms, elgetoms...

Trypiu takus, barstau pjuvenas, 
Kad ritmiškais judesiais ir smūgiais 
Įstengčiau išlaikyti lygsvarą 
Šioje akimirkoje –

Nesileisčiau nunešamas 
Į ateitį lūkesčių,
Į praeitį nuoskaudų –

Savimi tarsi inkaru laiką stabdau –
Priežastį kuriu
Dabarty pasilikti

Žemei, dangui 
Ir kitoms savo iliuzijoms. 
 

Adventas

Naktis uždažo aklinai akis ir langus,  
Ir neįsidega viltis, tik šnypščia malkos. 
Tuščiu šventoriumi skardinis vėjas žvanga,   
Dygliuotą šerkšno rūbą tyliai medžiai velkas. 

Bažnyčioje tamsu, nors skaisčiai dega žvakės 
Ir nuo aidžių skliautų kaskadom giesmės liejas. 
Pamokslą kunigas šventoms statuloms sako, 
Kol jų nespėjo išsivesti Atpirkėjas. 

Bažnyčioj nejauku, nors melstis nesiliauja 
Tie, kur savim paspringę ir save pametę. 
Tiršta tamsa aplink. Po saule nieko naujo – 
Tie patys žmonės ir jų nuopuoliai tie patys – 

Ropoja klauptais prašymai dori ir kuklūs:  
Sveikatos, duonos kąsnio, abstraktaus išganymo... 
Tik nebelaukia niekas, netiki stebuklais –  
Juk kaip prašyti to, kas Dievui neįmanoma? 

Ir darosi baugu, kad neprašvis jau niekad – 
Šventieji šukėmis relikvijų pavirto. 
Jei nebėra naivumo, kas tuomet belieka  
Tikėjime neblėstančio, skaidraus ir tvirto?  

Bet štai – ateiti čia gal pirmąkart išdrįsęs,  
Vis kantriai šaukia Dievą ir vis prašo vaikas, 
Kad knygoj žmonės nepakartų Brisiaus 
Ir lanko šūvis į katytę nepataikytų. 
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Dievas mato, laikas bėga,  
mirtis genasi, amžinybė laukia.

J U R G I S  P A B R ĖŽA

2018, gegužės 9

Aštunta ryto. Į pamokas reikia vėliau, todėl su mama 
važiuoju užsirašyti į gimnaziją. Šiek tiek baisu, bet ne-
kantrauju pereiti į naują mokyklą. Progimnazija, kurioje 
mokausi, nedidelė, mokinių ne per daugiausia, kiekvie-
nas pažįstamas. Šią mokyklą lankau nuo parengiamo-
sios klasės, todėl jau reikia pokyčių. Mano gimtajame 
mieste yra tik dvi gimnazijos, todėl didelio pasirinkimo, 
kur tęsti mokslus, nėra. Be ilgų apmąstymų pasirinkau 
Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją. Apie patį Jur-
gį Pabrėžą nieko nesu girdėjusi, bet štai ,,universitetinė 
gimnazija” skamba patraukliai. Kyla mintis, kad atrody-
siu labai ,,kieta“ pasisakydama lankanti universitetinę 
gimnaziją.

Įžengiam su mama į gimnaziją. Prieš mus keletas 
laiptų, kylančių į viršų ir vedančių į pagrindinę mokyk-
los fojė. Fojė erdvu, ant sienos pritvirtintas medinis kaž-
kokio vyro biustas, šiek tiek toliau televizorius, rodantis 
svarbiausius mokyklos skelbimus. Na, taip, vien fojė jau 
daug didesnė nei dabartinės mano mokyklos...

Sekretorės kabinetas, kurio reikėjo, visai čia pat, 
dešinėje. Kabinete jau sėdi draugė su savo mama, todėl 
pasidaro dar linksmiau. Sėkmingai užpildome visus do-
kumentus. Pakeliui namo mąstau, kad jau po kelių mė-
nesių tapsiu gimnaziste.

2018, rugsėjo 1 

Taip greitai pralėkė ši vasara, o į mokyklą visiškai nesi-
nori. Vėl keltis anksti ryte, trintis mokykliniame suole, 
kiek vieną dieną atlikti namų darbus, rašyti kontrolinius. 
Ir kam gi to reikia? Turbūt labiausiai pasiilgau draugų, 
su kuriais nuobodžios dienos mokykloje neprailgsta. 
Beje, nauja mokykla, daug naujų žmonių, teks priprasti 
prie naujų mokytojų, bendraklasių.

Nuėjau vėlai miegoti, ryte atsikeliu sunkiai. Apsi-
miegojusi ruošiuosi Rugsėjo pirmosios šventei. Pasipuo-
šiu lengvute mėlyna suknele, po nakties susivėlusius 
plaukus išsišukuoju ir palieku palaidus. Vis šmėste-
li mintis apie naująją mokyklą. Kaip man seksis? Tą 
džiaugsmą, kurį kažkada jaučiau, dabar užgniaužia 
šioks toks nerimas.

Mieste jau sambrūzdis. Visi tėvai veža savo atžalas į 
mokyklas. Kai kuriems tėveliams kelio taisyklės tarsi ne-

K a r o l i n a  M i e ž e t y t ė

Žemaičių Da Vinčis

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, IIIa klasė

egzistuoja ir jie sustoja taip, kaip nori, sudarydami kamš-
čius. Net mūsų mieste kamščiai kaip sostinėje! Nors pati 
dar nieko apie eismą keliuose nesuprantu, darosi šiek 
tiek pikta, kad dėl kitų žmonių neatsakingumo reikia sto-
vėti spūstyse ir turbūt teks vėluoti į mokyklą. Pagaliau 
vis žiovaudama einu į vidinį mokyklos kiemelį, kur turi 
vykti šventė. Prie pagrindinių gimnazijos durų sutin-
ku savo drauges. Nesimatėme visą vasarą, todėl turime 
apie daug ką pasikalbėti, išsipasakoti vasaros įspūdžius. 
Juokdamosi nueiname į gimnaziją. Šventė dar neprasi-
dėjusi, tačiau kiemelyje jau daugybė mokinių. Net keis-
ta, kaip į tokį nedidelį kiemelį telpa keli šimtai mokinių. 
Susirandame lentelę su užrašu „I a“ ir atsistojame šalia 
savo bendraklasių. Dalis jau matytų, su kitais dar teks 
susibičiuliauti.

Prasideda šventė. Nesiklausau, kas vyksta aplink, 
o žvalgausi, gal pamatysiu dar pažįstamų. Akys atran-
da kažin kur matytą veidą ir galvoju, kurgi jau buvau 
jį mačiusi. Kur nors mieste? Parduotuvėje? O gal vaikų 
darželį kartu lankėme? Neprisimenu... Toliau dairau-
si. Pamatau aukštą merginą ryškiai raudonais it ugnis 
plaukais. Užplūsta baisūs prisiminimai iš penktos klasės, 
kai aš savo plaukus sumaniau nusidažyt raudonomis 
sruogelėmis. Kokia laiminga tada buvau, nors netiko tos 
ryškios sruogos prie vaikiško veidelio. Net komentaro 
iš bendraklasio sulaukiau, kad atrodau kaip rokerė. Ak, 
kokia gėda! Nupurto šaltis ir vėl mintimis grįžtu į gim-
nazijos kiemelį.

Šventė jau eina į pabaigą. Visos klasės išsiskirsto po 
kabinetus. Mano klasės auklėtojos kabinetas pirmame 
aukšte – klaidžioti po mokyklą nereikia. Čia mes susipa-
žįstame, į nedidelius lapelius kiekvienas užrašome savo 
tikslus, kurių užsibrėžiame siekti per visus ketverius 
mokslo metus gimnazijoje. Išsiblaškiusi nieko nesugal-
voju, todėl trumpai iškeverzoju „Gerai išlaikyti egzami-
nus ir pabaigti mokyklą“, šalia pripaišau smailiuką. Visi 
tvarkingai sudedame lapukus į dailią mažą dėžutę. Tai 
man pasirodo labai keista, nes dar iš ankstesnių klasių 
esu pripratusi, kad visi tiesiog stumdydamiesi, varžyda-
miesi, kuris pirmesnis, sumesdavome bet kaip lapelius. 
Matyt, rimtėjame...

Prieš mums išsiskirstant, auklėtoja priduria, kad po 
kelių savaičių visų pirmų klasių mokinių laukia pažin-
tinė pamoka apie Jurgį Pabrėžą. Tyliai atsidūstu. Kiek-
vienais metais senojoje mokykloje buvo skiriama diena 
Simonui Daukantui. Ir kiekvienais metais ta pati ,,sausa“ 
informacija. ,,Simonas Daukantas... gimė tais ir tais me-
tais Papilėje... mirė tokiais metais ir tokią dieną...” Kažin 
kuo gi Jurgis Pabrėža nustebins?
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2018, rugsėjo 12

Antra mokslų savaitė. Vėl neišsimiegojusi velku sunkią 
kuprinę į trečią aukštą. Iki pamokos pradžios liko pen-
kios minutės, o pirma pamoka geografija. Reikia pasku-
bėti, jei nenoriu griežtajai geografei aiškintis, kodėl į pa-
moką atėjau lygiai su skambučiu ar net kokią minutėlę 
pavėlavusi.

Kol mokytoja aiškina kažkokius BVP, ŽSRI ir kito-
kius įmantrius ekonomikos žodžius, aš mintimis klajoju 
po Amazonės džiungles, laipioju Alpių kalnais, mau-
dausi Negyvojoje jūroje... Klasėje   šurmulys: pradeda 
spragsėti tušinukai, šlamėti pusstoriai sąsiuviniai. Aš ir 
vėl mokykliniame suole... Užsirašome kelis klausimus, į 
kuriuos reikės atsakyti namuose, ir mokytoja toliau pasa-
koja, o aš keliauju aplink pasaulį. Juk didelio nusikaltimo 
nedarau, tai vis dėlto geografija.

Po skambučio visi grūdasi iš kabineto. Niekur ne-
skubu ir išeinu paskutinė. Draugės, kurios išsibrovė pir-
mos, jau trypčiodamos laukia manęs prie palangės. Da-
bar į pirmą aukštą. Mintyse keikiu tą, kuris sudarė tokį 
tvarkaraštį. Iš pat ryto kepurnėjies į trečią aukštą, vėliau 
dundi į pirmą, po to vėl ropšties į trečią, į antrą – taip 
kasdien išmaišai visą mokyklą.

Susėdame fojė ant nedidelio minkšto foteliuko (šitie 
mėlyni foteliukai mane labiausiai traukia). Įbedu akis į 
ant sienos kabantį medinį žmogelį, kuris, pasirodo, yra 
Jurgio Pabrėžos skulptūra. Vienoje rankoje laiko knygą, 
o kitoje kažkokį augalą, šiek tiek primenantį rugio varpą. 
Kaip tas rugys susijęs su Pabrėža? Ar jis koks žolininkas, 
labai mėgęs knygas, ar knygų  autorius, mėgęs augalus? 
O gal žolininkas, parašęs knygą apie augalus? Kuo gi nu-
sipelnęs Kretingai, o gal net ir visai Lietuvai? Kur gimė, 
ko ir kur mokėsi, gal išvis niekur nesimokė? Kilmingo 
kraujo ar paprastų valstiečių sūnus? Ar pažinojo kokių 
nors garsių savo amžininkų?

Prisimenu, kad šį trečiadienį, tai yra rytoj, vyks pa-
moka, skirta Jurgiui Pabrėžai. Nors ši pamoka manęs ne-
domina, džiaugiuosi, kad ji vyks būtent per matematiką. 
Vietoj nuobodžių ir sudėtingų trupmenų skaičiuosime 
Pabrėžos metus. Vis dėlto smalsumo nugalėta, atsidarau 
visažinį Google ir greitai sumaigau „j pabreza“. Atveriu 
pirmąjį Vikipedijos puslapį, o ten – vos keli banalūs sa-
kiniai. Bent jau sužinau, kad Jurgis Pabrėža, kitaip dar 
Tėvas Ambraziejus, buvo kunigas, gydytojas, botanikas, 
pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas ir vienas iškiliausių 
XIX a. švietėjų. Atidarau kitą svetainę, tačiau – skambu-
tis. Užveriu naršyklę ir žinau, kad to straipsnio daugiau 
niekada nebeatidarysiu...

2018, rugsėjo 13

Pirmosios dvi pamokos praėjo labai greitai, ir pagaliau 
atėjo laikas Pabrėžos pamokai. Visus savo vakarykš-
čius apmąstymus spėjau primiršti. Renginys prasideda. 
Taigi, laikas susipažinti su Jurgiu Pabrėža. Jis žemaitis, 
gimęs 1771 metais sausio 15 dieną Kretingos apskrity-
je, Lenkimų parapijoje, Večių kaime. Tėvai pasiturin-

tys ūkininkai, šeima gausi. Augęs pamaldžioje šeimo-
je Pabrėža mokėsi Kretingos pranciškonų gimnazijoje. 
Ak, mano gimtajame mieste! Taip pat siekė ir aukštojo 
mokslo, todėl Lietuvos universitete Vilniuje studijavo 
gamtos mokslus, mediciną, fiziką, istoriją, teo logiją. 
Oho, jis tikrai buvo smalsus, gabus ir darbštus, nė kiek 
nenusileidžia Simonui Daukantui, ir abu kilę iš to pa-
ties krašto! Gal buvo net pažįstami? Vėl klausausi pra-
nešėjo: juk reikės atlikti testą. Supratęs savo pašaukimą 
kunigystei, Jurgis Pabrėža įstojo į Varnių dvasinę se-
minariją, vėliau dirbo altarista Kartenoje ir galiausiai, 
grįžęs į Kretingą, įstojo į pranciškonų vienuolyną. Čia 
gavo Tėvo Ambraziejaus vardą. Be dvasinių reikalų, 
Jurgis Pabrėža domėjosi ir mokslu: šiandien yra laiko-
mas lietuvių botanikos tėvu. Jokio mokytojo neturėjęs, 
jis savarankiškai tyrinėjo augalus ir žoleles, kurias vė-
liau skyrė žmonėms gydyti. Juozas Tumas-Vaižgantas 
vaizdžiai aprašė gydytojavimą: „Nors turi gerą spintą 
vaistų, tačiau gydo kone vienomis žolėmis. 28-as jo ce-
lės numeris ir visas koridorius būdavęs prakvipęs jo 
žolėmis…“ Sukaupęs žinių išleido botanikos veikalą 
Taislius augyminis. Štai kodėl toje skulptūroje Pabrėža 
vaizduojamas su augalu ir knyga rankoje! Kitas žymus 
jo darbas – pirmasis lietuviškas geografijos vadovėlis 
Geograpyje (Žemiuraszts) (Žemių raštas), kurį sąmonin-

A. Boso paminklas J. Pabrėžai
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gai rašė žemaičių kretingiškių kalba. Tad lietuvių kal-
botyrai ir geografijos mokslui ši knyga yra labai svarbi 
kaip vienas pirmųjų geografijos terminų kūrimo pa-
vyzdžių. Mokėjo net septynias kalbas: lietuvių, rusų, 
baltarusių, lenkų, graikų, lotynų ir šiek tiek vokiečių. 
Piešė. Įstojęs į vienuolyną, nusipiešė ir iš augalų sukli-
javo Dievo Apvaizdos herbariumą, jame įrašė: „Dievas 
mato, laikas bėga, mirtis ateina, amžinybė laukia.“ Šis 
paveikslas iki mirties kabėjo celėje, kad nuolat primin-
tų Dievo akivaizdą. Būdamas studentas, vienoje pusėje 
nutapė Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją, kitoje – Šv. 
Antaną. Šį paveikslą-vėliavą nešė procesijose. Taip pat 
yra likę keli eilėraščiai, kuriuos žmonės taip pamėgo, 
jog pavertė dainomis: Esu sau žmogelis, Apie pypkininką... 
Baigdamas 79-uosius gyvenimo metus, senatvės ir ligų 
nukamuotas, kunigas Jurgis Pabrėža ramiai mirė 1849 
metų spalio 30 dieną. Deja, nėra žinių, kad būtų išliku-
si bent viena jo nuotrauka, sakoma, buvęs toks kuklus, 
kad atsisakęs fotografuotis. 

Pamoka prabėga labai greitai ir visiškai taip, kaip ir 
tikėjausi: ilga Pabrėžos biografija... Bet ji mane nustebino. 
Testą programėle Kahoot atlikau puikiai.

2018, gruodžio 5

Lauke žvarbu. Viduje visi mėlynieji foteliukai užsėsti. 
Pirmą kartą einu į gimnazijos biblioteką-skaityklą. Er-
dvu, prie sienos didžiulė lentyna su daugybe straipsnių 
ir knygų apie Jurgį Pabrėžą. Pro langus matyti stadio-
nas, daugiabučiai, mokinių džiaugsmui – parduotuvės. 
Neturiu ką veikti, todėl žvalgausi. Pirmiausia paimu 
žymiojo Taisliaus augyminio dalį. Verčiu knygą ir susto-
ju vidury. Tvarkingai sunumeruoti ir surašyti, kaip ma-
nau, augalų pavadinimai ir jų aprašymai. Viskas kurta 
sena žemaičių kalba, todėl sunku ką nors suprasti. Ban-
dau: „Raazinka. Kóupka maźiausy, 5-dąąty. Skiautis 5. 
praastas... “ Padėjusi imu kitą gana storą knygą pilkšvu 
viršeliu ir be pavadinimo knygą. Joje gausu visko: nuo 
Pabrėžos biografijos iki pamokslų įvairiomis temomis. 
Peržvelgiu jo rašytus laiškus. Netgi du Pabrėžos laiš-
kai skirti Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui. Pir-
mame gan ilgame laiške Tėvas Ambraziejus kalba apie 
kažin kokį veikalą (Hm? Gal apie tą Taislių?), kurį pats 
Valančius apsiėmęs tobulinti ir kaip už tai jis esąs dė-
kingas Žemaitijos ganytojui. Pabrėžos rūpestis – termi-
nai: ,,Kadangi iki šiol žemaitiškų sąvokų tam dalykui 
neturime, būtinai turi kas išgirsti ir naujus vardus mi-
navojamus lotyniškoms sąvokoms duoti, ta nomenkla-
tūra ir paskesniems žemaičių rašytojams bus didelis 
patogumas.“ Savo sugalvotus terminus apibūdina kaip 
juokingai skambančius! Vyskupo Valančiaus, į kurį pa-
garbiai kreipiasi „Dauggalingasis Tėveli ir Ypatingasis 
mano Geradari“, primygtinai prašo pakviesti talkon ir 
žemaičių kunigų, kurie padėtų „pridėlioti naujų tin-
kamesnių žodžių“ lotyniškiems terminams lietuviškai 
pavadinti. Labiausiai mane suklaidino sutrumpinimai 
„J. M.“, kuriais kreipiamasi į Žemaičių vyskupą. Galiu 
tik spėti, kad tai – „Jūsų Mylista” (taip skaičiau kažku-
riame istoriniame romane). Atsisveikindamas jis rašo: 

„Jautriausiai bučiuodamas Jūsų rankeles ir drauge atsi-
duodamas Jūsų maldoms, pasilieku visados su tikra pa-
garba.“ Kaip suprantu, jiedu buvo labai artimi bičiuliai 
ir Tėvas Ambraziejus jautė nuolankią pagarbą Motiejui 
Valančiui. O šis Žemaičių vyskupystėje apie bendramin-
tį atsiliepia: „Be galo darbus tas zakonikas niekuomet 
nespėja. Vos atkalbėjęs poterius ir kitus apėjęs žygius, 
diena iš dienos rašo. Pratęsk, Dieve, jam amžių ir suteik 
turtingą poną, kurs parašytas per jį knygas išspausdinęs 
žmonėms paskelbtų!“

Antrasis laiškas trumpas. Čia Pabrėža dėkoja vys-
kupui už gautą dovaną – knygą Punktay sakimu – ir 
pareiškia, kad jis labai norįs gauti Ūkiškojo kalendoriaus 
egzempliorių, pamini garsiąją Daukšos Postilę. Postilę 
prisimenu iš aštuntos klasės, nes kelias jos eilutes reikėjo 
išmokti atmintinai. Todėl šiek tiek nustembu sužinojusi, 
kad istorikas Simonas Daukantas, turėjęs šį veikalą, pa-
siskolinęs iš Daukšos ir per Pabrėžos rankas ją atgal grą-
žinęs. Oho, kokia didžiųjų žemaičių bičiulystė!

Toliau skaitau Jurgio Pabrėžos pamokslą apie dvasi-
nes tėvų pareigas vaikams. Čia kunigas beldžiasi į gim-
dytojų sąžinę, kad jie savo vaikus krikščioniškai dorai 
auklėtų, bei duoda patarimų. Pabrėža vaikų kūdikystę 
suskirsto į dvi rūšis: tie, kurie auga kupini išminties ir 
apdovanoti Dievo malonės (pasak jo, tokių labai mažai), 
antri iš mažų dienų auga kupini nedorybių (jų yra labai 
daug). To priežastimi laikomi tėvai (tikrai sutinku, nes 
nuo tėvų auklėjimo priklauso vaikų elgesys). Pamoks-
laujama, kad pati svarbiausia globėjų pareiga yra atža-
las atsakingai mokyti krikščioniškų Dievo tikėjimo tiesų. 
Nesilaikantys Bažnyčios įstatymų „maži vaikai daro di-
delių žmonių nuodėmes“, klysta iš doros kelio ir netenka 
galimybės „laimėti“ dangaus karalystę. 

Toliau aiškinama, kad gimdytojams nepakanka vai-
kus mokyti, bet reikia juos saugoti nuo blogio. Tėvai, 
matydami nedorai besielgiantį vaiką, turi jį sudrausti, 
įspėti, o jei neklauso, „plakti karoty“. Taip pat išgui-
ti girtuokliaujančius, laisvai gyvenančius, netinkamai 
besielgiančius asmenis, mat iš jų vaikai išmoks vogti, 
keiktis ar kitaip blogai elgtis. Galiausiai, išaiškinęs glo-
bėjams, ko turi mokyti, nuo ko saugoti ir ką uždrausti, 
pamokslininkas primena, kad jie yra pirmieji ir pagrin-
diniai vaikų autoritetai. Pasak Pabrėžos, nei kunigai, nei 
pamokslininkai negali taip sėkmingai auklėti atžalų kaip 
tėvai. Dėl to garbę gimdytojams padaro tai, kokį gerą 
žodį vaikai įsideda širdin. 

2019, liepos 18

Šiąnakt sapnavau keistą sapną. 
Esu šalia čiurlenančio upelio, plačioje gėlių išmar-

gintoje pievoje. Aplink nieko nematyti, tačiau tolumo-
je šmėžuoja juodas siluetas. Lėtai žingsniuoju jo link. 
Sustoju, kai jau aiškiai matau klūpantį žmogų, šalia jo 
kažkoks krepšys. Dėl į akis spiginančios saulės niekaip 
negaliu įžvelgti veido. Įsidrąsinusi einu dar arčiau, kol 
galiausiai prieinu vyriškį, kuris, klūpodamas ant minkš-
tos žolės, kruopščiai rankioja žoleles. Kaire ranka deda 
jas į jau puspilnę pintinę, o dešine ranka į storą, ap-
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driskusią, šiek tiek gelstelėjusiais lapais užrašų knygu-
tę išsamiai aprašo augalą, šalia dar pripiešia eskizą. Jis 
vilki ilgą tamsų vienuolio apdarą, nors diena saulėta. 
Atidžiai seku jo darbą, stoviu tyliai, bijodama krustelti 
ar išleisti bent kokį garselį. Pagaliau jis pakelia galvą, 
žvelgia į mane didelėmis nuvargusio žmogaus akimis, 
jaukiai nusišypso. Iš nuostabos netenku žado atpažinusi 
jo veidą. Prieš mane – Jurgis Pabrėža! Man neištarus nė 
žodžio, pats žemaitiškai užkalbina. Sugebu išlementi tik 
„Laba diena“. Vis dar apstulbusi prisėdu šalia, ir jis už-
sidegęs pasakoja apie kiekvieną žolelę, apie gydomąsias 
jų savybes... Įdėmiai klausausi, nors ir sunku suprasti. 
Saulei leidžiantis, pradedame krautis daiktus. Jurgis Pa-
brėža patiki man nešti savo užrašus. Patraukiame link 
vienuolyno, esančio vos už pakalnės. Praeiname tuščią 
bažnyčios kiemelį ir įžengiame į jaukų vienuolyną. Seku 
Pabrėžą toliau iki pat jo celės (skaičiau, kad moterų ten 
neįleisdavo). Kambarėlis nedidelis, pilnas knygų ir džio-
vintų žolelių. Pabrėža iškart skuba užplikyti ramunėlių 
arbatos. Mano akį patraukia ant stalo gulintys Taisliaus 
augyminio rankraščiai. Atsargiai pirštų galiukais per-
verčiu kelis puslapius. Viskas atrodo panašiai kaip ir 
jo užrašų knygutėje. Paimu šalia gulinčią maldaknygę, 
iš jos iškrinta keli laiškai. Jie nuo kunigo Motiejaus Va-
lančiaus. Greitai juos surenku ir padedu į vietą. Grįžta 
Pabrėža su garuojančia arbata ir pasodina prie stalo. Kol 
gurkšnojam, parodo dar vieną savo darbą – Zemiuraszts, 
pirmojo lietuviško geografijos vadovėlio rankraštį. Nu-
sistebiu, kiek daug jame pateikta politinės geografijos 
informacijos: tuo metu egzistavusių valstybių aprašas, 
jų santvarkos, karinė galia, gamtos ištekliai, kiekvienam 
žemynui atskiras skyrius. Gaila, bet savo paslapties, ko-
kiais gi šaltiniais rėmėsi, Pabrėža neatskleidžia. Žvakė 
užgęsta ir celėje pasidaro tamsu. Kol Tėvas Ambraziejus 
ieško naujos žvakės, žvelgiu pro celės langą. Gaudžia 
bažnyčios varpai...

Pabundu.

2019, spalio 30

Šią pamoką lietuvių kalbos mokytoja kalbėjo apie savo 
vaikystę. Prisiminė babytės Adolfinos Mončytės-Kuprie-
nės, gyvenusios Plaušinių kaime, keli kilometrai nuo 
Pabrėžos (Večių kaimo) ir Simono Daukanto (Kalvių 
kaimo) gimtinių, pasakojimą. Babytė sakiusi: ,,Vakale, 
tėn, oš tuos bėržės, gyvena Daukontu Sėmuons, vo oš 
tuos medės – Pabrieža Jorgis. Abodo bova dėdle muoky-
tė vyra...“ Mokytoja prisiminė, kaip su bočium važiavo į 
Skuodą parduoti smetonos, o grįžtant bočius už tuos pi-
nigus Večių krautuvėje nupirkęs mano mokytojai (tada 
pirmaklasei Irutei) pilkus batelius su sagute ir kad tie 
batukai buvę nepaprasti – jais avėjusi žurnalo Tarybinė 
moteris viršelyje stovinti mergaitė. Taip ir matau savo 
mokytoją – mažą mergaitę, apsiavusią pilkais bateliais 
su ta stebuklinga sagute, bėgančią per Večius ir pasu-
kančią į Pabrėžų sodybos kiemą... Namas medinis, su 
užveriamomis langinėmis, žemaičių kraštui būdingos 
liaudies architektūros. Šalia dūksta šeši vaikai. Tačiau 

vieno dar trūksta – mažojo Jurgio. Berniukas sėdi atokiai, 
po medžiu, ir prisirinkęs krūvelę įvairių šakaliukų dai-
liai dėlioja raides, kurias visai neseniai išmoko. Nuo pat 
mažens siekia mokslo, iš tėvelio jau girdėjo apie Lietuvos 
vyriausiąją mokyklą. Iš trobos išžengia pusamžė mote-
ris, nešina juodos duonos riekelėmis ir moliniu ąsotėliu, 
pilnu šviežio pieno. Visi padūkėliai, gardžiuodamiesi 
duonele, susėda rateliu, Jurgelis vis vienas. Mamalė pati 
nuneša sūneliui užkandžio, paglosto galvelę ir pakšteli 
į žandą. Meiliai šypsodamasi nueina apžiūrėti laukų, o 
berniukas, įsikibęs į parankę, tursena šalia, tačiau kny-
gos, geriausios savo draugės, vis nepaleidžia. Laukų pa-
kraščiai pilni dilgėlių, todėl reikia žengti atidžiai. Jurgelis 
taip užsižiopso į varnas danguje ir tik kyšt koją į dilgėly-
ną – visus paukščius išbaido skaudus „Aiii!“. Greit par-
klumpa dirvoj, bando sulaikyti karčias ašaras, kol moti-
na bardama riša savo skarelę, kad tik nenusidraskytų ir 
taip baisiai nudegintos kojelės. Skausmą pakeičia smal-
sumas. Kodėl tos žolės taip skaudžiai kanda? Prieina, 
tiesia pirštelį prie žolės ir vėl nusidilgina. Pučia pirštelį 
tol, kol deginimas nuslūgsta, ir sau po nosimi šnibžda: 
„Lyimenis teyseesees, plaukyynee. Koupka praaskyli...“ 
Grįžęs į sodybą, skuodžia į mamos gėlių darželį ir vėl: 
„LOBELIA. Koupka 1-lapuuty, 5-praaskyli. Karuna...“ 
Ir kiekvieną pievų gėlelę, žolelę „iškamantinėja“. Matyt, 
taip gimė Jurgio aistra botanikai. 

Išbėga mažoji Irutė kartu su Pabrėža, tačiau jau su-
augusiu, pasiruošusiu studijuoti Vilniuje.

2019, lapkričio 17

Su šeima praleidžiu dieną prie Minijos upės. Vakarop 
pakyla vėjas, ruošiamės namo. Prisimenu legendą apie 
tai, kaip Jurgis Pabrėža buvo pasiryžęs įveikti norą tapti 
vienuoliu – „visa tai tik pagunda“. Tačiau Dievui pasi-
priešinti neįmanoma: pakviestas pas ligonį, per didelį 
potvynį gydytojas Pabrėža keliasi per Miniją. Smarki 
vandens srovė nutraukia lyną ir keltą su visais žmo-
nėmis lyg šapelį ima blaškyti į visas puses. Tėvas Am-
braziejus šaukiasi šv. Antano pagalbos, pasižadėdamas, 
jeigu išliks gyvas, įstos į Kretingos pranciškonų vienuo-
lyną. Netrukus keltas saugiai pasiekia krantą. Tesėdamas 
žodį, po kelių metų Jurgis Pabrėža duoda amžinuosius 
įžadus pranciškonų ordinui ir atsakingai eina pareigas. 
Įsivaizduoju, kaip jis kasdien prigalvoja kokių nors pa-
siryžimų ir deda į savo Ryžtus. Pirmiausia ketina nesi-
girti savo kilme, nes buvęs laisvas nuo baudžiavos, o gal 
net ir bajoras. Vėliau – pasižada būti ramus, mandagus 
ir meilus net su priešais ir didžiausiais nusidėjėliais, 
susilaikyti nuo staigių, niekinančių žodžių, elgtis taip, 
kaip nori, kad su juo būtų elgiamasi. Kam dar galėjo 
pasiryžti? Padėti, mokyti, gydyti, nuoširdžiai išklausy-
ti išpažintis, niekada nesmerkti kitų už nuodėmes... O 
ryžtams nusikaltęs ketina atgailauti – liežuviu ant žemės 
padaryti kryžių.

Visą gyvenimą pranciškonas Pabrėža uoliai paisė 
ryžtų ir už tai buvo visų gerbiamas, laikomas šventuoju.
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2020, spalio 20

Gimnazijos 40-mečio proga literatūros pamoką skiria-
me kūrybiniam rašymui. Aišku, temą turime susieti su 
Pabrėža. Mokytojai leidus laisvai rinktis žanrą, ketinu 
sukurti akrostichą. Gana sudėtinga užduotis, tačiau, pa-
balnojus Pegasą, prisiminus jau turimas žinias ir sapnus, 
gimsta mano kūrinys:

ŽEMAIČIŲ TĖVAS

Jaukiame kambarėlyje silpna, vos plazdanti
Ugnelė blankia šviesa apšviečia
Ramų vyriškio veidą ir šalia jo gulintį
Gordijaus mazgą – „Taislių augyminį“.
Iš lėto jis varto jau turimus knygos puslapius ir ant
Stalo vis rikiuoja įvairias žoleles bei grybus.

Palengva vyriškis viską išnagrinėja,
Apžiūri ir toliau tęsia savo užrašus. Liepsnai
Baigiant užgesti ir nakčiai aptemdžius kambarį 

botanikas nustojo
Rašyti, bet ir vėl, uždegęs naują žvakę,
Ėmė toliau darbuotis. Dabar ryški žvakės šviesa 

aiškiai apšviečia
Žinomo žemaičių kunigo, gydytojo, mokytojo Tėvo Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos veidą.

2021, sausio 14

Gurgždančiu snieguotu takeliu pėdinu uždegti žvakelę 
ant Pabrėžos kapo. Puošni balta koplytėlė byloja apie 
kretingiškių meilę, dėkingumą Tėvui Ambraziejui. Po jo 
mirties žmonės būriais traukė prie kapo, meldė užtarimo 
ligose bei kasdieniuose reikaluose. Iki šių laikų gyvas jo 
atminimas – kapo koplytėlė skęsta žvakelių jūroje. Žiū-
rint į ištapytą sienelę, užplūsta vizija. Ta pati vienuolyno 
celė, kurią jau buvau sapnavusi, tačiau šįkart pilna ligo-
nių. Tėvas Ambraziejus, pats nuvargęs, liguistas, kitus 
gydo, dalija vaistus, vyrus vaišina pypkėmis, skuba į 
apačią moterų apžiūrėti, kartais linksmai užtraukdamas 
ir kokią žemaitišką dainą. Neprašo užmokesčio, bet dė-
kingi žmonės atranda kuo atsilyginti. Pasibaigus ligonių 
priėmimo valandoms, Pabrėža lieka vienas celėje melstis. 
Kunigas nujaučia atslenkančią mirtį, tad paliepia vienuo-
lyno tarnui eiti miestan pyrago, o jį užrakinti iš antrosios 
durų pusės. Taip Tėvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 
gyvybė tyliai užgęsta besimeldžiant ant klaupto sudėto-
mis rankomis ir laikant kryžiuką. Šalia, ant stalelio, de-
ganti žvakė ir raštelis – paskutiniai žodžiai mokiniams: 
„Mylimasai mokiny! Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus 
ir ramus, nes toks Dievui patinka. Melskis kiekvienoje vietoje. 
Būk blaivus, išmintingas, išauklėtas, drovus ir kuklus. Venk 
tuščių kalbų, kvailų žingeidumų, barnių, puikybės, piktžo-
džiavimų, storžieviškumo, nedėkingumo, nepaklusnumo, gir-
tavimo, neramumo, nesusilaikymo, išdavikiškumo, įžūlumo, 
veidmainiškumo, apgavystės ir kitų visų negerovių. Iš savo 
turtų dalyk išmaldas ir nenukreipk veido nuo vargšų. Jei daug 
turėsi, gausiai duok; jei mažai turėsi, ir mažai su noru rūpinkis 
duoti. Padariusiam tau ką gero tuojau atsilygink, kad svetimas 
užmokestis pas tave neužsiliktų. Iš kitų blogo patyręs, kitam 
to nedaryk. Patarimo visuomet nuo protingo ieškok. Visados 
Dievą garbink ir nuo Jo prašyk, kad tavo gyvenimą tvarkytų, 
kad visi tavo užmanymai Jame būtų. Nebijok, Brangusis, į 
neturtą patekti, nes būsi labai turtingas, jei Dievo bijosi, nuo-
dėmių vengsi, o darysi gerai. Štai mano paskutinieji pamoki-
nimai tau, Brangusis Mokiny.“ 

2021, sausio 15

Pranciškonų vienuolyno bibliotekininkė vedė nuotolinę 
pamoką apie rankraščių kolekciją, neformalią lituanisti-
nę mokyklą Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a. Šios 
mokyklos dvasiniu vadovu ir buvęs Jurgis Pabrėža. Deja, 
tuo metu sprendžiau rajoninės biologijos olimpiados už-
davinius... Tačiau vakare paskaičiau vietinį laikraštį Pajū-
rio naujienos, kuriame daug straipsnelių dedikuota Jurgiui 
Pabrėžai. Labiausiai sužavi nepaprastas brolio Benedikto 
laiškas Tėvui Ambraziejui. Brolis Benediktas nuoširdžiai 
kreipiasi į Tėvą prašydamas sugrįžti, išreiškia begalinį il-
gesį, dėkingumą. Meniškai perteikia gamtos ruošimąsi jį 
sutikti, uždainuoti, „supinti gyvenimą į nenuvystantį vai-
niką“. Širdį suspaudžia toks nuoširdus mielo Tėvo Am-
braziejaus atsiminimas ir sunku suvokti, koks ryškus Pa-
brėžos palikimas įsirėžė mūsų visų istorijoje ir sąmonėje.

Jurgio Pabrėžos sukurtas herbariumas „Dievas mato, laikas bėga, mirtis 
artėja, amžinybė laukia“, kabėjęs jo celėje, saugomas Kretingos muziejuje. 
Jolantos Klietkutės nuotrauka
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Tu esi atradusi savo braižą ir žanrą, tai – peizažas. Kuo tave 
patraukė būtent šis žanras?

Peizažas yra tuščia erdvė, kurioje vyksta veiksmas. Tarsi 
teatro scena ir jos dekoracijos. Man visų pirma peizažas 
yra apie erdvę, jos pajautimą ir suvokimą, apie formas, 
apie atmosferą ir ritmus, ir spalvas. Patinka peizaže ieš-
koti uždarų erdvių, tarsi kambarių, koridorių, pastatų. 
Rasti tiesias linijas, jas brėžti. 

Peizažas – tarsi teatro scena 
ir jos dekoracijos

Portretas, daiktas – tai jau istorija, istorijų kupinas 
pasaulis, o kartais taip nuo jų norisi pailsėti. Žiūrėdama 
į tuščią peizažą, jaučiu, kad lieku viena su savo mintimis, 
nėra jokio pasakojimo, tiesiog erdvė. 

Mūsų šalies peizažas – tai kintantis kino filmas prieš 
akis, nesibaigiantis įkvėpimo šaltinis. Šiuos virsmus ir 
transliuoju per save. Įkvėpimo retai kada ieškau specia-
liai, jis mane tiesiog užklumpa čia bevaikštant.

Mykolė Ganusauskaitė (g. 1987) studijavo Vilniaus dailės akademijoje ir Aukštojoje nacionali-
nėje dailės mokykloje Paryžiuje (École nationale supérieure des Beaux-Arts), kurioje įgijo baka-
lauro ir magistro laipsnius. 2015–2017 m. gyveno ir kūrė Kopenhagoje, nuo 2017 m. – Vilniuje. 
Surengė daugiau nei 20 personalinių parodų Lietuvoje, Prancūzijoje ir Danijoje, dalyvavo 
dešimtyse grupinių projektų Lietuvoje, Prancūzijoje, Danijoje, JAV ir kitur. Konkurso „Jaunojo 
tapytojo prizas“ laureatė (2013). Nuo 2016 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Pavasarį LDS galerijoje „Arka“ veikė lietuvių jaunosios kartos tapytojos Mykolės 
Ganusauskaitės personalinė paroda „Sija raiste“.

„Mykolei peizažas visados yra kultūrinių ir ekonominių santykių atspindys, tačiau jai tai 
neužgesina gamtos ilgesio, poreikio grožėtis gamtovaizdžiu. <...> Nuostabaus grožio žydinčiame 
raiste klimpstanti betoninė sija – ne iš karto pastebimas svetimkūnis. Tačiau reginys ilgam 
sutrikdo žiūrovą. Tokie žmogaus veiklos pakeisti gamtovaizdžiai savo ruožtu keičia ir patį 
žmogų“, – parodos anotacijoje rašė parodos kuratorė profesorė Raminta Jurėnaitė.
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Kaip sugalvojai pavadinimą, kodėl būtent „Sija raiste“ – ką tai 
simbolizuoja? Kokio laikotarpio kūriniai joje eksponuojami? 
Kaip juos atrinkai?

Parodos Sija raiste pavadinimą sugalvojom su parodos 
kuratore Raminta Jurėnaite. Sija tai konstrukcija, rais-
tas – gamta. Pavadinime užkoduota priešprieša, kuri 
apibūdina daugelį aspektų mano kūryboje. Sukonstruotą 
peizažą ir laisvus varvančius potėpius. Tiesias linijas ir 
laisvą, gaivališką gamtą. Žmogaus paveiktą, sukonstruo-
tą tarsi iš naujo, gamtą ir neįžengiamus miškus, pelkes. 

Žmogaus paliktas konstrukcijas, artefaktus ir gam-
tos harmoniją. Juk gyvename žemės ūkiui ir miestams 
pritaikytame peizaže. Lietuvoje driekėsi pelkės, neįžen-
giami miškai, vienkiemiai, sodybos. Galbūt neatpažintu-
mėme savo kraštovaizdžio pamatę jį prieš kolektyvizaci-
ją ir didžiąją melioraciją. 

Parodoje buvo rodama pastarųjų metų kūryba, api-
manti 2019–2021 metus. Kūrinius parodai rinkome kar-
tu su Raminta Jurėnaitė. Rinkom tuos, kurie mažiausiai 
rodyti ir naujausiai sukurti. Taip pat eksponavom niekur 
dar nerodytus piešinukus – miniatiūras. Pastarieji buvo 
kurti nuo 2014 metų iki 2020-ųjų. Juose užgimsta pirmi 
paveikslo variantai, iš kurių po to kuriu savo paveikslus. 
Atlieku juos su akvarele ir spalvotais pieštukais arba pa-
telėmis ant viršaus. Labai man jie patinka.

Kaip kuri peizažą? Jame, rodos, nestinga ir struktūravimo, 
komponavimo, tačiau ir savito žvilgsnio, apibendrinimo. Turiu 
omenyje – kiek atkartoji ir kiek improvizuoji, perkeiti? Bei kaip 
vyksta pats procesas: fotografuoji, eskizuojiesi ar kuri gamtoje?

Procesas vyksta tokia tvarka – einu, pamatau, sustoju 
kaip įbesta, nes prieš mane susidėlioja man širdžiai ir 
akims nepriekaištingas reginys – spalvos, kompozicija, 
ritmai. Norisi tame vaizde būti, jį išsinešti, į širdelę įsidė-
ti. Į širdelę įsidedu, bet dar ir į kamerą – koks nuostabus 
prisiminimų kolekcionavimo išradimas. Susidedu ten 
tokius man jau gatavus paveikslus ir nešuosi į studiją. 
Lobio savo tyrinėti. Reikia daug atrinkti, kas tikrai tas 
lobis, o kas tik pasirodė – jų ir skirtingų lygių gali būti. 

Nuotraukoje jau komponuoju savo paveikslą – vis-
kas turi būti taip, kaip yra, kaip mačiau, medis, krūmas, 
upės vingis: ta pačia linija keliauti įstrižai, tuo pačiu pa-
svirimu būti palinkęs. Kartais sunku būna rasti, nerandu, 
tai tokių, pusiau aukso vertų, vaizdų pilnas mano kom-
piuteris, na o rasti grynuoliai keliauja ant drobių. Atrin-
kus potencialius paveikslus, juos eskizuoju, tikrinu, ar 
kompozicija man įdomi, ar spalvos ir grafiškumas man 
įdomus, kas mane ten traukia. 

Visa tai nugula į eskizų, piešinukų – miniatiūrų seri-
jas, kurios buvo eksponuotos pirmą kartą šioje parodoje. 
Iš šių piešinėlių gimsta paveikslai. Man svarbu, kad tai 
būtų realus vaizdas, mano nepakeistas, tik per save per-
leistas. Man patinka kaskart iš naujo grįžti į tas pačias 
vietas ir stebėti to peizažo virsmą, vėl iš naujo patirti, vis 
kitokį, ir užfiksuoti, išsinešti su savimi.

Tie artefaktai, matomas žmogaus poveikis gamtai – ar tai tam 
tikra socialinė kritika, ar tiesiog konstatavimas? Ar niekada 
neknieti įtapyti ir žmogų? O galbūt tai tapai, tik sau?

Prisipažinsiu, kai fotografuoju gamtą, visada paprašau 
draugų, kad pasitrauktų man iš kadro. Retai kada vaikš-
tau viena po gamtą, tad paveikslo užkulisiuose visada 
yra žmonių. Bet man kažkas viduje nedera. Gamta il-
gaamžė, o žmogus tik akimirką pro ją šmėsteli, jo ten 
nėra, mes jau miestuose, pastatuose gyvename. Nebesa-
me gamtos dalis. 

Palikti artefaktai mano kūryboje – tai tiesiog kons-
tatavimas, faktas, padarinys, įsiliejantis į esamą peizažą 
ir sukuriantis „naują“ peizažą. Taip, už to slypi mano 
jausmai, nerimas dėl žmogaus poveikio gamtai, jos žalo-
jimas, jausmas, kad pas mus nebėra neįžengiamų girių, 
viskas išraižyta, sunumeruota lopinėliais ir, kur galima, 
iškirsta, plastiko šiukšlės, kintantis klimatas, nykstantys 
gyvūnai, visur namai aplink, horizontuose – seni ar nauji 
fermų, ūkių pastatai – man dėl to neramu, bet kūryboje 
tai lieka tiesiog artefaktu. 

Kiekvienam, atsidursiančiam prieš mano paveiks-
lus, tai kalbės apie skirtingus dalykus, aš neformuoju 
nuomonės, negvildenu kūryboje pasaulinių problemų, 
tiesiog atspindžiu jų naujai kuriamą pasaulį, kurį tyrinė-
ju su smalsumo kupinu žvilgsniu, kaip savaime supran-
tamą ir egzistuojantį, kaip naują sukurtą erdvę. 

Portretus tapiau Čiurlionkėj, paišiau pirmais ir an-
trais metais Paryžiuje – patinka man juos paišyti, bet 
nejaučiu tos traukos, kuri veda mane peizažo vingiais. 
Nufotografuoto žmogaus man niekad nesinori piešti, o 
peizažo erdvę maga, akyse vaizdas stovi – noriu jį atkar-
toti piešiniuose, tapybos darbuose, patirti vėl ir iš naujo 
išgyventi, pabūti jame.

Kokių vietų peizažus tau įdomiausia atvaizduoti? Vien gam-
tos ar su industrinėmis užuomazgomis? Gal turi konkrečių 
mėgstamiausių vietų Lietuvoje, pasaulyje? Kas peizažuose 
kelia didžiausių iššūkių?

Įvairiai. Patinka ir vien gamtos, ir su industrinėmis užuo-
mazgomis. Domina keistos formos – jų kilmė, jų atsira-
dimas peizažuose gali būti įvairūs. Formos, kurios yra 
pastatų užuomazgos arba juos primena. Formos, kurios 
kuria erdvę, kurios veikia atmosferą, kurios mums kaž-
ką primena ir kalba. Vietovės turi būti plokščios, kaip 
kambario grindys, ant kurių išdėstau objektus. Tad tam 
puikiai tinka Lietuvos gamta. Taip pat turi būti chaoso, 
neišdailinimo, apleistumo, keistos įtampos, šepšynų, ku-
rių chaose surandu darną ir harmoniją. 

Lietuvoje yra keletas vietų, į kurias dažnai nukan-
ku, ir vis ten randu vienokio ar kitokio dydžio stebuklą. 
Tarkim, nuo tiltelio į Rumšiškių muziejų esu nutapiusi 
ne vieną paveikslą ir visi jie susilaukė daug dėmesio. 

Iššūkis kyla dėl to, kad aš nekuriu savo peizažų, o 
piešiu egzistuojančius esamus peizažus. Visi mano vaiz-
duojami objektai – medis, upė, kelias, šaka, yra toje vie-
toje, kurioje mačiau įamžindama fotografijose. Tad būna 
nelengva gamtoje, pilnoje chaoso, surasti tvarką ir darną, 
kuri egzistuoja mano paveiksluose. Iš ištisų fotoserijų 
galiausiai išsirenku tik keletą variantų, kurie atgimsta 
mano paveiksluose.

Ar yra tavo mėgstamiausias kūrybai paros ir metų laikas?
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Nėra – peizažai įdomūs įvairiu metu. Niekad nežinai, 
kur ir kokioje atmosferoje ir šviesoje apšviestą ką rasi. 
Žinoma, rūkas visada išlieka labai mylimas – jis ištirpdo 
objektus ir padaro begalinę erdvę. Rytas, vakaras, aud-
ra, permainingas oras – nuostabūs talkininkai kuriant 
keistas, netikėtas atmosferas. Naktis atkrenta, nes labai 
tamsu, šio paros meto yra tik keletas paveikslų, bet užtat 
nuotraukų – visas kalnas. 

Metų laikai taip pat – jie tokie įvairūs ir nuostabūs, 
to paties peizažo neatpažinsi atvykęs žiemą ar vasarą. 
Vasara man – džiunglės, žalumos, kupstai, vešėjimas. Pa-
vasaris tai atlydys, kai žemė maišosi su vandeniu, kai dar 
gali regėti toli, bet jau maži pumpurėliai duoda žalumo 
ir žaidžia su pernykščiais rudais, oranžiniais lapais. Kai 
šešėliai dar violetiniai, o saulės šviesa oranžinė, šildanti, 
ryški. Žiemą atsiranda grafika, nuostabi ir žavi. Ruduo 
žėri aukso karūnomis bei raudonais kupolais.

Kokius dažus, kokias technikas naudoji paveiksluose?

Naudoju tai aliejų, tai akrilą. Keičiu technikas kas keletą 
metų, tam, kad neįprasčiau, išlikčiau vis ieškanti, tirianti. 

Studijavai Paryžiuje (École nationale supérieure des Beaux-
Arts), gyvenai ir kūrei Kopenhagoje, kaip manai, ar šie miestai 
veikė Tavo tapybos manierą? Ar, jei būtumei likusi Lietuvoje, 
tapytumei, tarkime, ekspresyviau?

Labai didelį perversmą padarė studijos Paryžiuje. Pirmi 
metai Prep’art parengiamojoje meno mokykloje buvo, ga-
lima sakyti, drastiški. Praktiškai neliko to „mokyklinio“ 
(išmokto mokykloje, per meno pamokas) braižo. Fiksa-
vau idėjas įvairiausiais būdais, eksperimentavau, filma-
vau, fotografavau. Tapymo maniera labiau supanašėjo 
su piešiniu nei su tapyba. Mane tai išjudino ir užvežė. 
Jaučiausi gyva. Matomos parodos, pasaulio šedevrai ir 
„banginiai“ – taip vadinu pasaulinio masto žvaigždes 
mene, davė tiek parako kurti, kad net pati niekad nebū-
čiau patikėjusi, jog manyje tai glūdi. 

Įstojus į Beaux-arts de Paris tęsėsi drąsūs eksperimen-
tai ir ieškojimai. Jau pirmame kurse pradėjau kurti peiza-
žus. Kūrybos dėstytojas Dominique Gauthier pasiūlė pa-
sirinkti vieną iš visos gausos idėjų, per metus užvirusių 
Paryžiuje. O man taip norėjos visko, tad tradiciškai savo 
charakteriui, pasirinkau tapyti peizažus, kaip interjerus 
su žmonių portretais juose... trys kėdės vienu ypu... na, 
portretai po to atkrito. Tad nuo erdvės pajautimo atsispy-
riau ir nėriau konstruoti peizažų it kambarių, koridorių. 
Tą ir dabar darau. 

Pirmais metais su flomasteriais eskizavau, braižiau 
drąsias linijas, tuomet patikusius eskizus vienas prie 
vieno perkėlinėjau ant drobių, kartkartėmis įterpdama 
realaus vaizdo detalių. 

Antrais metais pradėjau kurti Lietuvą. Atradau na-
muose lobį, tokį masinantį, traukiantį, kvepiantį prisimi-
nimais, nostalgija, tokį turėtą, bet prarastą, bet tokį arti-
mą širdžiai. Peizažai vis po truputį artėjo link realybės, 
magistrinio metu jau medžiai ošė, lapai šnarėjo, ir dabar 
šnara, vėjo šiurenamos smilgos kartais vėl link konstruk-
tyvizmo palinksta, bet tuoj ir vėl sugrįžta. 

Kopenhagoje atsirado dar nebūto smulkumo, kaip 
aš kaifavau nuo detalių... Bet tuomet ir vėl abstraktu-
mai ir subendrintos formos išniro mano paveiksluose. 
Jie kitokie, tam tikras apšvietimas juos vienija, rimtis, 
spalvos. Tarsi ir neturėtų turėti įtakos, nes objektas ta-
pomas vis lieka tas pats – gimtosios vietos, tačiau šiek 
tiek kinta. 

Na, o grįžus į Lietuvą užliejo ryškios spalvos, vi-
sur šlamanti gamta, pelkės, kurios staiga persimainė į 
griežtas žiemos formas, juodus medžio kamienus, kurie 
primena grotų virbus, skyriausi tuo metu... Na, o dabar 
vėl šlama viskas. Matyt, ir mano vidus šlama, šiurena. 

Labiausiai kinta aspektas ir jausmas, kad Paryžiuje, 
tapiau peizažą kurio netekau, nežinia, gal visam laikui, 
o gal tik periodui, bet netekau. Kopenhagoje vėl – nete-
kau, bet žinojau, kad trumpam, keletui metų, po to vėl 
sugrįšiu ir mėgausiuosi, būsiu, na o dabar, gyvendama 
Lietuvoje, kuriu peizažą, kuriame esu, gyvenu, tarsi 
vandenynuose žuvelė plaukiotų, nebe akvariume, ar iš 
tolo žiūrėdama.

Kaip kinta Tavo kūryba pastaruoju metu? Motyvais, spalviškai?

Esu pastebėjusi, kad mano kūryboje linijos ir formų 
griežtumas tai griežtėja, tai laisvėja – atsiranda detalių, 
smulkmenų, švelnumo. Užsibuvus tame, man vėl kyla 
noras eiti abstraktumo, bendrų formų, struktūrų link. 
Pabuvus čia, man vėl kyla noras gilintis į detales. Moty-
vas išlieka tas pats. 

Spalvos priklauso nuo matytų spalvų gamtoje. Kaž-
kas pastebėjo, kad kaip smagu, jog dabar pradėjau kurti 
šviesesnius peizažus, nes prieš tai kūriau tamsesnius ir 
niūresnius – bet iš esmės tai tik dėl to, kad dirbau su žie-
mos ciklu ir tokias atmosferas, spalvas radau gamtoje ir 
užfiksavau fotografijose. Gamta pateikia vaizdų ne pagal 
užsakymą, niekad nežinai, ką rasi ir aptiksi.

Kaip praėjo karantinas? Ar tai buvo palankus metas kūrybai?

Karantinas neturėjo didelės įtakos mano kūrybai. Įtaką 
padarė naujai išsinuomota studija ir artėjanti paroda. Gal 
nedaug prisidėjo tuo, kad atkrito daugelis mano mėgsta-
mų veiklų, tad daugiau važinėjau po gamtą ir ją tyrinė-
jau. Emociškai metas nebuvo palankus, o man kūryboje 
svarbu emocinis stabilumas ir harmonija. 

Džiaugiuosi, kad turėjau ruoštis parodai ir negalė-
jau pasiduoti esamam nestabilumui, kitu atveju, manau, 
nebūčiau daug kūrusi šiais metais. Man tai buvo pamo-
ka, kaip pereiti panašias situacijas ir kad susikaupimas 
ir ryžtas daro stebuklus ir viską nugali.

Kokiais projektais, temomis, kokių vietovių peizažais dabar 
užsiimi, planuoji užsiimti? 

Planuoju tęsti Meadows (pievų) seriją, kuri turėjo itin di-
delį pasisekimą, du darbai iš šios serijos buvo nupirkti 
MO muziejaus į kolekciją. Šias pievas radau Semeliškėse. 
Išleisti parodos Sija raiste katalogą, taip pat planuoju iš-
leisti savo visos kūrybos katalogą. Na, ir žinoma – tapyti, 
tyrinėti, rašyti ir vėl tapyti.



Miniatiūros
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Snowscape 3, 2021. Drobė, akrilas, 90x120 cm

Twilight, 2021. Drobė, aliejus, 114x162 cm
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Taip jau dažnai istorijoje nutinka – kol žmonės 
apie istoriją galvoja kaip apie praeitį, ta istorija 
juos čia pat užklumpa nespėjus susivokti ir su-

sigaudyti – kas, kur, iš kur, kodėl?.. Taigi, istorija yra 
tiesioginis vyksmas laike, o tie istoriniai lūžiai ir paki-
limai kuria neišvengiamą įvykių diagramą, kurioje lyg 
viskas (?) užfiksuota, bet detaliai – lyg ir ne viskas. Vien 
todėl istorija yra labai įdomus ir viliojantis mokslas ne tik 
smalsiam protui, bet ir kiekvienam besidominčiam savo 
šalies ir viso pasaulio istorija. Grįžtant prie mūsų tautos 
istorinių lūžių, kurie dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, o 
ir karo bei pokario metu skausmingai laužė mūsų Lietu-
vos valstybės ir Lietuvos žmonių gyvenimus, suvokiam, 
kad tada visiems reikėjo gyventi ir kaip nors išgyventi, 
negalvojant apie istoriją kaip apie tą dieną, o bet kokiom 
sąlygom kurti savo gyvenimą savo žemėje, nepaisant bet 
kokių istorinių lūžių...

Toks akivaizdus lūžis ištiko ir 1940 metais datuotą 
Naujosios Romuvos, kaip pažangaus kultūros gyvenimo 
žurnalo, numerį, kurio viršelio kopiją čia skelbiame. 
Atrodytų dešimtus metus einančio žurnalo pozicija ir 
tėkmė buvo stabili, lyg ir niekas nepasikeitė, tačiau, ati-
džiau pažvelgus ir pavarčius tų istorinių dienų numerį 
(kurį teko laimė įsigyt sendaikčių turgelyje), apninka 
įdomios, net keistos mintys ir įžvalgos, visų pirma – šio 
kūdo žurnalo sandara. Braunasi mintis apie lėšų trūku-
mą, nes keturlapiai lakštai į puslapius suguldyti nepra-
skirti ir susegti vos vienu segtuku, plius viršelis. Turi-
nys aiškus, nors puslapiai kitaip sužymėti, bet vartant 
lapus (!) prasiskiria lapo kišenė ir čia išvystame, kad 
puslapius dvynius reikia atskirti „chirurginiu“ būdu. Ir 
čia staigmena – atsivertus pirmą lapą su Vinco Krėvės 
novele Migla, lapas išsiskiria į du puslapius ir trečiame 
puslapyje matome V. Krėvės-Mickevičiaus, ministro pir-
mininko pavaduotojo ir užsienio reikalų ministro nuo-
trauką, o aukščiau ir Justo Paleckio, ministro pirmininko 
ir tuo metu ėjusio Respublikos Prezidento pareigas nuo-
trauką. Tačiau čia dar ne viskas – kanceliarinis peiliukas 
tik brūkšt – ir visu grožiu atsiveria antras puslapis – ogi 
Leninas su Stalinu Krėvės novelės tekste... 

Ir ką gi daryt rašytojui Krėvei, kai šitokia politinė 
situacija, kai nėr kur dėtis, kai reikia kažkaip prisitaikyt 

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

Istorinis Naujosios Romuvos 
žurnalo lūžis
(1940 m. liepos 7 d., dešimtieji metai, Nr. 24–26 (492 – 4)

ir išlikt vardan tos Romuvos... Ir jis baigia savo novelę 
Migla tokiais žodžiais: „... yra švenčiausia pareiga susi-
pažinti su kilniomis tautos vado mintimis. Todėl... kiek-
vienas... galės atsiimti raštų tomą pas kasininką, gauda-
mas algą.“ ... 

Ir graužia redaktorius parkerį, ir brauko lapus, su-
stoja, vėl brauko ir lyg užburtas toliau per jėgą rašo jau 
(tuo stiliumi) savo įvadinį straipsnį Į naująjį dinamizmą 
apie naują gyvenimo laikotarpį ir didelius ateities užda-
vinius... Ką išgyveno ir kokias dvasios kančias kentė šis 
pasišventęs tėvynei ir šitaip suklaidintas žmogus?.. 

Toliau – apie Lietuvos Statutą, jo panaikinimo šimt-
mečio datą (tuo metu) ir norą sukurti savo IV Lietuvos 
Statutą nuosekliai istoriškai ir tiksliai apžvelgia teisi-
ninkas Aleksandras Pliateris. Tolesniuose šio numerio 
puslapiuose plačiu akiračiu apie lietuvybei būdingus 
bruožus nuo lietuviškos buities, charakterio, kūrybi-
nės lietuvio individualybės iki valstybės santvarkos, 
kultūros, švietimo ir teisėtvarkos su giliu rūpesčiu at-
siliepia docentas Gediminas Galvanauskas (1905–1979) 
straipsnyje Veiklios ir šviesios Lietuvos bruožai. Stebina 
konceptualus šio autoriaus mąstymas ir be galo, tie-
siog panoramiškai skvarbus žvilgsnis į Lietuvą. Au-
torius plačiai ir labai nuosekliai aptarinėja Lietuvos 
gyvenimo rūpesčius nuo, sakytum, ne tokios svarbios 
ir buitiškos kasdienybės iki tautos gyvenimo ir gy-
vavimo problemų, čia paliesdamas ir lietuvių tautos 
antropologinį klausimą, kurį siūlo spręsti „didžiausiu 
skubotumu“ (!). Toliau gana sklandžiai ir konkrečiai 
aptarinėdamas ne tik socialinius, ūkinius ir kultūrinius, 
bet ir mokslo, meno, švietimo reikalus, brėžia tiesiąją į 
Lietuvos ateitį, siūlydamas suprasti ir suvokti Lietuvos 
geopolitinę padėtį, svarius kaimynus (!), prioritetu iš-
keldamas tautos vidinį atsparumą ir individualų tauti-
nės kultūros veidą. Kartu siūlo savivaldą rinkti „tiesiu 
ir slaptu balsavimu“, nepamiršdamas ir svetimtaučių 
Lietuvos piliečių reikšmės ir jų indėlio į „tautos gerbū-
vio ir kultūros kėlimą“. Vienas svarbesnių susirūpini-
mų išreikštas vis mažėjančiu lietuvių tautos prieaugliu. 
Straipsnio autorius siūlo „skubiai... visomis priemonė-
mis... palaikyti šeimos instituciją ir tradicijas, kovoti 
su gimimų nutraukimu, vaikų mirtingumu...“ Taip pat 

Skiltį remia Lietuvos kultūros taryba
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siūloma sukurti šeimai sveikus moralinius pagrindus ir 
socialinę paramą, o emigraciją tiesiog uždrausti... Taigi, 
dar kartą perskaitykim ir įsiklausykim įdėmiai į šiuos 
žodžius, parašytus ir išspausdintus paskutiniame Nau-
josios Romuvos numeryje prieš aštuoniasdešimt metų, 
1941 metų liepos 7 dieną.

Taigi, šis ypatingas, legendinis ir paskutinis Nau-
josios Romuvos numeris su paminėtais žurnalo redak-
toriaus „įvadiniu“  ir kitų autorių straipsniais,  poezi-
jos, prozos publikacijomis, Lietuvos menininkų sukurtų 
darbų nuotraukomis yra neabejotinai unikalus to meto 
dokumentas, kad ir šitaip užvertęs ikikarinės Lietuvos 
Respublikos gyvenimo puslapį ir pažymėjęs tada artė-
jančią Tarybų Lietuvos gyvenimo pradžią. O per tuos 
metus kone trys kartos gimė, augo, mokėsi, dirbo, nors 
seneliai ir tėvai seno greičiau... Skausminga praeitis 
apkabino visus – karas, pokaris, ir tas širdį draskantis 
skausmas – trėmimai, partizaninis karas, rezistenci-
ja, persekiojimai, kalėjimai, psichiatrinės su tramdymo 
marškinėliais ir įrašais bylose – antitarybinis, nepatiki-
mas... Tačiau egzistavo ir tyli, išmoninga pilietinė rezis-
tencija, kuri (kai reikėdavo) kinkavo galvelėm į taktą, 
bet širdyse ir savo šeimose patyliukais kūreno tą šven-
čiausią lietuvybės ugnelę, ir ji negeso. Taigi, per tuos 
nerimo metus, kai buvo žudomi ir žudėsi tarpusavy ir 
tie, ir anie, vardan už ir prieš, o Dieve – užgimė ir užau-
go ištisa pokario karta, kai kada vadinta prarastąja, bet 
visgi nepraradusi savo šaknų – užaugusi, išsilavinusi ir 

subrendusi, kad po penkiasdešimties metų sugrąžintų 
ir atkurtų Lietuvos Nepriklausomybę ir vėl atkurtų ir 
naujai įvertintų dešimt metį prieš karą leistą ir 1941 me-
tais užgesusią Naująją Romuvą. Šį darbą atliko Sąjūdžio 
pirmeiviai ruošdamiesi pirmam Naujosios Romuvos nu-
meriui jau atkurtoje Lietuvoje 1994 metais. Verta pateikti 
tų metų straipsnį apie šį, paskutinį, prieškarinį Naujosios 
Romuvos žurnalą. Jo autoriai – du mokslų daktarai – fi-
losofas Arvydas Juozaitis ir matematikas Mindaugas 
Bloznelis. Šis straipsnis, nors trumpai, bet istoriškai ir 
gana detaliai supažindins skaitytojus su žurnalo steigė-
ju, redaktoriumi Juozu Keliuočiu ir su žurnalo ikikariniu 
dešimtmečiu iki istorinio lūžio – paskutinio Naujosios 
Romuvos numerio 1940 metais. 

Naujosios Romuvos bičiuliai 
1931 metų pradžioje dienos šviesą išvydo savaitraštis 

„Naujoji Romuva“, metęs iššūkį Lietuvos viešajam ir kultū-
riniam gyvenimui. Tuo metu jau ėjo žinomi kultūros mėnraš-
čiai „Kultūra“, „Židinys“, „Vairas“, kurių kiekvienas savaip 
„varė“ kaip tada buvo įprasta sakyti – tautinės kultūros va-
gas. Toje terpėje ir gimė „Naujoji Romuva“, pakvietusi kon-
soliduotis įvairių pažiūrų žmones. Žurnalo steigėjas, leidėjas 
ir redaktorius Juozas Keliuotis (1902–1983) tapo naujų idėjų 
laidininku ir puikiu praktiku, pajėgusiu įtvirtinti šį leidinį 
kultūrinėje viso krašto orbitoje. Tai buvo nelengvas uždavi-
nys, kuris įgyvendintas didelio pasišventimo dėka, turint aiškų 
tikslą ir bekompromisį kultūrininko charakterį. Pradėtą darbą 
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J. Keliuotis tęsė visą likusį valstybinės nepriklausomybės lai-
kotarpį iki 1940 metų vasaros. Neperdedant galima teigti, kad 
„Naujoji Romuva“ tapo viso dešimtmečio kultūrinio gyvenimo 
metraščiu. 1929 m. grįžęs iš Paryžiaus, kur studijavo litera-
tūrą, sociologiją, dailės istoriją, filosofiją, J. Keliuotis redaga-
vo jaunųjų kūrybos almanachą „Granitas“ (jame savo kūrybą 
paskelbė S. Anglickis, B. Brazdžionis, S. Nėris, A. Vaičiulaitis 
ir kt.). Tai buvo vienkartinis leidinys, skirtingai nuo ketur-
vėjininkų ir Trečiojo fronto, ramiai akcentavęs katalikiškųjų 
vertybių reikšmę asmenybės vystymui, o kartu ir kūrybinių 
galių sklaidai. Nepraslinkus nė dvejiems metams J. Keliuotis 
imasi gyvenimą įprasminančio užmojo, savitai perimdamas 
S. Šalkauskio dar 1921–1922 m. leistos „Romuvos“ giją. Šie 
du šaltiniai „Granitas“ ir „Romuva“ greičiausiai ir bus išsi-
lieję į pirmojo šuolio energiją.

J. Keliuotis pradėjo nuo dviejų iki tol neįprastų sąlygų: 
pirma, „Naujoji Romuva“ buvo savaitraštis, turėjęs priartin-
ti kultūrinę kūrybą prie kultūrinių ir visuomeninių aktualijų, 
ir antra, ji (ta sąlyga) nebuvo susieta su esamomis partinėmis 
grupėmis, o siekė išugdyti visuomenę, kurioje harmonizuotų 
individualumas ir universalumas. Tuo būdu „Naujoji Romu-
va“ tapo modernaus ir dinamiško kultūros gyvenimo šaltiniu, 
kuris ne tik greitai ir analitiškai atspindėjo visuomenės dvasi-
nio gyvenimo pokyčius, bet ir pats darė ženklią įtaką tam gyve-
nimui. Tereikia prisiminti, kaip glaudžiai „Naujoji Romuva“ 
bendravo su jaunųjų dailininkų „ARS“ judėjimu, kiek daug 
buvo parašyta jos puslapiuose apie moderniąją Europos kul-
tūrą ir literatūrą, kiek paskelbta nežinotų Lietuvoje užsienio 
kūrinių, kiek atvesta į kūrybą naujų vardų. Žurnale bendra-
darbiavo autoritetingiausi Vytauto Didžiojo universiteto pro-
fesoriai ir įvairiausių sričių specialistai, dažnai skelbdami ne 
tik publicistines, bet ir grynai mokslines idėjas. 

Bene ryškiausią įtaką demokratėjančiai visuomeninei 
minčiai žurnalas padarė 1936 metais paskelbdamas šešiolikos 
jaunų intelektualų dokumentą „Į organiškos valstybės kūry-
bą“. Tai buvo pirmoji originali lietuviškos kolektyvinės minties 
visuomeninė politinė programa, susilaukusi gyvo rezonanso: 
po šios publikacijos kilo kelis metus trukusi diskusija, kurios 
dalyviai įvairiapusiškai svarstė galimus naujos valstybinės 
santvarkos pagrindus. Dokumentas kartu su diskusija paruo-
šė pamatą ir Lietuvių Aktyvistų Fronto ruoštai konstitucijai, 
LIT ateities vizijai.

Jau 1932 metais, siekdamas sutelkti po žurnalo vėliava 
daugiau moralinių ir intelektualinių jėgų, J. Keliuotis įsteigė 
„Naujosios Romuvos bičiulių sąjungą“, kurios įstatai paskelb-
ti 1932 m. Nr. 51–52. Būdamas puikus organizatorius, re-
daktorius ir leidėjas, J. Keliuotis steigė „Naujosios Romuvos“ 
bičiulių klubus, kuriuose buvo aptariami gyviausi kultūrinio 
gyvenimo faktai, gimė ne viena idėja, vėliau pratęsianti savo 
gyvenimą žurnalo puslapiuose. Pokalbiai šiuose klubuose tapo 
gyva tradicija, net savitu dailininkų ir literatų poreikiu. Tuo 
galima įsitikinti pavarčius vėlesnių metų „Naujosios Romu-
vos“ komplektus ir tais laikais išaugusiu gana dideliu žurnalo 
tiražu. 

M. Bloznelis, A. Juozaitis, 1992 m. vasara,
Vilnius, „Naujosios Romuvos“ leidinys

Žinoma, po šio išskirtinio ir paskutinio Naujosios 
Romuvos numerio kalbėti apie tą laikotarpį be žurnalo, 
apimančio pusę amžiaus iki Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo, ne taip paprasta. Tačiau žinom ir tikim, kad 
Romuvos šviesa ir dvasia išliko ir visada švietė, Romuva 
visad kvietė ir kviečia, nes reikia pirma galvoti-dūmoti, 
tada kalbėti, bendrauti su gausiu būriu mokslo, meno 
žmonių, kolegų, bičiulių, o tik tada studijuoti, tyrinė-
ti, naršyti, rašyti – juk tai visada atsakingas, savaime 
suprantamas darbas, reikalaujantis mokslinės atidos ir 
tikslumo. Manau, laikotarpis nuo būtent šio žurnalo nu-
merio iki jo atkūrimo Nepriklausomoje Lietuvoje jau yra 
pakankamai gerai žinomas, tačiau gal mažiau žinomi 
Naujosios Romuvos gaivintojai ir atkūrėjai.

Pratęsiant Naujosios Romuvos žurnalo kelionę nuo 
minėto paskutinio numerio iki vėl atgimstančio, pirmo 
numerio 1994 metais, negali nesigėrėti tais jaunais vyrais, 
kurie tada Krantų redakcijoje kartu su Vaidotu Dauniu 
entuziastingai aptarinėjo Naujosios Romuvos atkūrimo 
planus. Tikėkimės, kad artimiausiuose žurnalo pusla-
piuose už išėjusius draugus ir bendražygius apie pirmą 
atkurto žurnalo numerį plačiau papasakos, pasidalins 
savo prisiminimais tikras to meto liudytojas, Sąjūdžio 
pirmeivis, filosofas, rašytojas, dramaturgas Arvydas Juo-
zaitis. Manau, šiandieniniam Naujosios Romuvos bičiulių 
ir kūrėjų ratui tai bus įkvepiantis momentas. Juk Romu-
va skirta protui, širdžiai ir dvasiai, tad – bendraukime 
vardan tos Romuvos ir vardan Tos.

Vilnius, 2021, gegužės 12–29 
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Prisiminus pavasarinę tavo tapybos parodos premjerą „Kunst-
kameros“ galerijoje, ryškus šviežių dažų kvapas – visi darbai 
2021 metų. Sveikinu, paroda atrodo įspūdingai. Kaip per atida-
rymą pajuokavo Darius Butkus, nereikėtų stebėtis, jei imtum 
dar ir šokti, užsiimtum žongliravimu, akrobatika. Kaip manai, 
kodėl palinkai į dažų ir spalvų pasaulį? Mano tėvas – dailinin-
kas, tad šis kvapas giliai manyje įsigėręs. 

Visada norėjau tapyti. Mane taip viliojo aliejinių dažų 
kvapas ant kosminės drobės. Dvimatė erdvė X/Y virsta 
trimate. Žinoma, kad vaikystėje likęs įspūdis iš Tretja-
kovo galerijos Maskvoje eksponuojamų darbų. Viena 
vertus, skaitmeninė kultūra uzurpavo beveik viską – 
bankus, parduotuves, meną, universitetus... Sykiu visus 
mus praryja kaip tas trigalvis slibinas nieko neklausda-
mas apie mėlynąjį žvirgždą prie jūros. Aš ne prieš tai – 
žmonija tai sukūrė ir puikiai panaudoja visose srityse, 
bet patikėk, paimti spalvą aliejaus pavidalu ir sumaišyti, 
pavyzdžiui, kelias spalvas ir po to tapyti ant kosminės 
erdvės, kalbant apie tai, ką nori, spalvomis, šviesa ir 
forma – nepaprastas jausmas. Tai susitikimas su laiku, 
erdve ir skambėjimu. Tai darau nuolatos, kiekvieną die-
ną. Kartais tiesiog žiūriu į baltą drobę norėdamas su ja 
susidraugauti, perprasti jos poreikius. 

Ar pritartum Liutaurui Jasenkai, teigiančiam, kad be karanti-
no tavo tapybos darbų paroda nebūtų įvykusi?
 
Aš tapau visą laiką. Nors iš dalies galiu pritarti. Atsirado 
galimybė daugiau laiko skirti sau. Kuo dažniausiai žmo-
gus skundžiasi, – laiko trūkumu ir sveikata. Aš abiem 
minėtais atvejais nesiskundžiu. Laiko, o ir sveikatos yra 
tiek, kiek pats skiri. Todėl iš dalies Liutaurui nepritar-
čiau, nes aš bet kokiu atveju skiriu laiko tiek, kiek skiriu. 
Dirbu kasdien, šventės ar karantinas neturi įtakos man, 
mano kasdienei rutinai. Rutiną miniu gerąja prasme. 

Mažai kas žino, kad esi ir poetas, išleidęs poezijos knygą. Ką 
manai apie poeziją, ar jai dar rasi laiko?

Viskam neužteks laiko. Pats pameni, koks etapas buvo 
1996–2004 metais, kai žodį buvo įdomu tyrinėti ir man. 
Tai taip pat tam tikra prasme yra tapyba, tik raidėmis, 
sakiniais. Aliejinė spalvos tūtelė tampa raidėmis, o su-
maišytos ir grynosios išgautos spalvos – sakiniais. Garse 
tai matyčiau kaip garsinius tonus, pustonius ar dar smul-
kesnius intervalus linijoje. Dirbdamas su spalva, garsu 
visuomet neapsieinu be žodžių ir minties, kurie nubrėžia 
veiklos ritmą, kryptį ir muzikai, ir tapybai. Kartais poe-

„Laukiu lemtingos žuvies 
ant savo kranto“
Kompozitorių ir dailininką Antaną Jasenką kalbina Robertas Kundrotas

zija inspiruoja iš esmės. Tai neišvengiamai keičia viską. 
Pavyzdžiui, dirbdamas teatre turiu pjesę, dramą, fejeriją, 
alegoriją – nuo čia prasideda kitos dimensijos, kurias ga-
liu išreikšti, konvertuoti į kitas kokybes. Iš tiesų mėgstu 
skaityti poeziją dėl kelių priežasčių: pirmiausia poezija 
galbūt užima tik puslapį, bet ties tuo puslapiu jį tyrinėda-
mas gali užtrukti visą dieną, mėnesį. Romaną reikia skai-
tyti kitaip, jis yra linijinio laiko struktūros, renki puslapis 
po puslapio siužetą, kuriame atsitinka įvykiai. Poezija 
priešingai, ji tinkama skaityti iš bet kokio laiko tėkmės, 
erdvės taško. Poezija primintų tapybą. Kad teptuku nu-
brėžtum vieną teisingą brūkšnį, gali padėti savo gyveni-
mo metus ant menamos „lėkštutės”. Ir tik tuomet atrakini 
turinį, jį pateikdamas viešumon užsiimu konvertacijom.

Vis dėlto tavo poezijoje buvo ryškus romantizmo pradas, jaus-
mų, emocijų, vidinių būsenų dominavimas. Regis, buvo labai 
svarbus kontakto su kitu asmeniu, mylimuoju/mylimąja su-
sitapatinimas, noras susilieti. Ar pavyko iš poezijos darniai 
pereiti į tapybą? 

Taip, teisingai tai įvardijai, tavo leidykla ir išleido nedi-
duką mano poezijos rinkinuką, kuris nusėdo Lietuvos 
bibliotekose kaip Pasvirusio pasaulio išleista knygelė. Na, 
tuo metu buvau gerokai jaunesnis, mano ekspresionis-
tinis romantizuotas tekstas, matyt, ir negalėjo būti ki-
toks. Ir pasakysiu kodėl. Pirmiausia muzika, kurią tuo 
metu kūriau, buvo gerokai elektronizuota ir susieta su 
triukšmo muzikos estetika, neišvengiau radikalaus mąs-
tymo ir akustinėje muzikoje rašydamas ganėtinai sudė-
tingas atlikti partitūras. Taigi mane lydėjo racionalūs ir 
aštrūs sprendimai dirbant su garsu, – tai matematika. 
Antra, tapyba man taip pat yra tam tikras mokslas, čia 
yra chemija, be tam tikrų žinių aliejinėje tapyboje nieko 
nepadarysi. Jau nekalbant apie tai, kad kasdien turi tre-
niruoti ir ranką, ir akį. Tapau tik tuomet, jei turiu idėjų. 
O poezija man atsirado kaip iškrova toms dviem mū-
zoms, kaip expresio, romantizuoti žodžių dariniai, ku-
riais bet kokiu atveju pasakoju tik apie save. Taigi trys 
objektai muzika, tapyba ir poezija man susitinka kaip 
dualistinio modelio teiginys. Racionalumas su emocio-
nalumu. Aiškiai suprantu, kad menas apskritai priima-
mas visų pirma emocionaliai. Ir tik paskui racionaliai. 
Čia aktoriaus Vaidoto Martinaičio įskaityta mano Lie-
tuviškos pasakos vakar: https://soundcloud.com/exe-rpm/
sets/antanas-jasenka_lietuviskos-pasakos-vakar

Taigi teigi, kad muzika, poezija ir tapyba – giminingos, papil-
dančios, ne pavydo kupinos, konkuruojančios sritys.
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Taip, giminingos. Viskas yra susieta. Juk jau 1977 
metais paleistas NASA aparatas Voyager fotografavo Ju-
piterį, Saturną, Uraną ir siuntė į Žemę fotovaizdus, sy-
kiu ir fotogarsus. Dabar žinome, kaip tikėtinai skamba 
ta erdvė. O ir matome, kaip planetos atrodo iš arčiau. 
Fantastika! Kaip tai romantiška! Begalybė – mano nuo-
latinė būsena, suprantant, kad galima tapyba muzikuoti, 
ji tampa skambanti, muzikoje randasi tapybiškumas. Ir 
viena, ir kita yra poezija.

Kaip per atidarymą sakė Kasparas Pocius, tavo tapybos dar-
buose intriguoja veidų, portretų ir aplinkos dramatizmas, 
įtampa ir netgi priešprieša. Ką apie tai manai?

Mes egzistuojame elipsėje. Nėra tiesės, taigi reikėtų su-
prasti, kad esame protu nesuvokiamoje materijoje, kuri 
mums yra tuštuma. Kiekvienas tuštumą turi užpildyti. 
Kiekvienas toje tuštumoje turime pasirinkimus. Mano 
vadinamas dramatizmas tikriausiai ir yra tai, kad suvo-
kiu laikinumą, trapumą. Norisi tarsi sugauti pamatytą 
vaizdą – ir vidinį, ir išorinį. Tai kaip garse 50 hz, beveik 
negirdi, bet puikiai jauti oro vibracijas. Žvejys gaudo 
žuvį. Kantriai laukdamas ant kranto tos galimybės. Man 
atrodo, kad aš esu kaip tas žvejys, kiekvieną dieną ir gro-
ju, ir paišau. Laukiu lemtingos žuvies ant savo kranto.

Nors prie tapybos esi seniai, puikiai pametu šuorą, įvykusį 
apie 1995 metus, kai gimė ne vienas tapybos darbas, paskui 
panirai į muziką, dabar vėl su nauja jėga grįžti prie tapybos. 
Kaip keitėsi tavo tapybos charakteristika, kokie nauji bruožai, 
technika, konceptai randasi?

Iš esmės, manau, tai tik tąsa. Tai, ką tapiau 1986–1999 
metų tarpsnyje, šiandien redukuoju ir įžeminu suvok-
damas, kad turiu mažai laiko. Turiu tai padaryti jau da-
bar. Sukaupta daug. Ir teatras mane išmokė, kad jame 
neegzistuoja mano „Ne“ arba „Taip negalima“. Viskas 
yra galima, jei naudoji visą savo kūrybinę energiją įgy-
vendinimo, atlikimo sukurtos idėjos, sugalvotos spalvos 
ir formos link. Tapau save. Tai gali būti portretas, peiza-
žas, abstrakcija. Mano muzikoje, manau, vyskta tas pat, 
įgyvendinu dinamikas veiksnių, kurie ir suponuoja kiek-
vienam savo išgyvenimą tai, ką girdi ar mato. 

Teigi, kad tapai save. Bet mes kintame, esi nebe tas, kuris ką 
tik pasakė šiuos žodžius, parašė šias eilutes. Ar įmanoma spėti 
paskui save septinmyliais žingsniais? Jei stengiesi aprėpti savo 
vidinį pasaulį, ar nepatenki į tam tikrą uždarą ratą – nematai 
aplinkos, naudojiesi tik introvertine mąstysena, atitolsti nuo 
„ne-aš“ pasaulio?

Taip, mes keičiamės... Bet abejoju. Keičiasi išoriniai da-
lykai. Aš manau, kad mums tik atrodo, kad yra išoriniai 
ar vidiniai dalykai. Taip sakome ir vartojame tokį termi-
ną todėl, kad orientyrai komunikacijoje būtų sisteminiai. 
Turi būti juk dešinė, kairė, ten, čia, paskui, dabar... O kita 
vertus, kai tapau paveikslą aliejiniais dažais, perteikiu to 
paties materialaus pasaulio dalis, struktūras, pavadinda-
mas tai emocija, jausmais, jutimu; tapome materialaus 
pasaulio dalis struktūruodami jas, kitaip tariant, tapome 
save. Ar yra kitaip? Tapymas juk ir yra materijos įprasmi-

nimas, figūratyvinio meno pasekmė, kuri netrukus tapo 
abstraktyvi, nors aristoteliškas pasaulio vaizdavimas yra 
tarsi pažinti tai, kas esu ne aš, o materija, gamta ir vėl-
gi – perteikti taip tobulai, kaip stebima vidinė ar išorinė 
materija. Aš sujungiu dvi skirtingas spalvas, įdedu jas į 
formą ir palieku tave stebėti. Ir matau, kaip tavyje stebi-
ma vidinė ir išorinė materija veikia tave. Taip pat yra ir 
su muzika, garsais, dažniais, kuriuos ne visus girdime. 
Taigi mes niekur negalime nei priartėti, nei atitolti, mes – 
visi žmonės – turime dabar išmokti būti kartu dabarty-
je. Man atrodo, visi, kurie susiduria su vizualaus meno 
forma, akustine meno forma, susiduria lygiai taip, kaip 
kalbantieji apie save. Tai ne egocentrizmas, tai tiesiog ste-
bimo pasaulio (t. y. savęs) redukcija. Aš esu konverteris. 
Mano priemonės – spalva, jei įstengiu, tai dar ir šviesa, 
su kuria nėra taip paprasta dirbti paveiksle; kita mano 
priemonė – muzika. Garsų menas. Jei teisingai sudedu 
skirtingus tonus, pustonius, nė pats nepajuntu, kad kal-
bu apie save. Aš galiu drąsiai save tapatinti su bet kokiu 
peizažu, kuris mane paveikia duotuoju momentu. Taip 
ir atsitiko: būdamas Saremos saloje, tarsi tapiau ją, bet iš 
tiesų tai save, tai, ką atspindžiu matydamas. Suprantu, 
kad tai pradėjo daryti jau Paulis Cézanne’as ir iš jo sekė 
visos kitokios materialaus pasaulio (aš) teikiamos gali-
mybės. Atsirado ir randasi, toliau kuriasi nauji žanrai, 
spalvų deriniai, garsų konstravimas, modeliavimas. Ir 
viskas yra apie tą patį – save. Save vaiką, save dabartyje, 
kuris suvokia, atsimena tą vaiką, tikrą, nuoširdžiai besi-
stebinčiu tuo rezonuojančiu pasauliu „iš saves”.

Įdomi mintis – apie teisingą brūkšnį. Kiek paveikslų atidedami 
į šoną kaip nevaisingi, netinkami padėjus tą nelemtą, neteisin-
gą brūkšnį? Ar viską galima ištaisyti kitu patepimu? Ar būna, 
kad paveikslas pabaigtas, bet neįtinka autoriui, todėl nepasiekia 
dienos šviesos?

Būna, bet retai, kad paveikslą nutapau alla prima. Bet 
dažniau vis dėlto vyksta taip, kad užtrunku gal net ir 
metus kitus. Jei tapyba yra sluoksniuota, turiu tiesiog 
fiziškai išlaukti keletą savaičių, kad paveikslas išdžiū-
tų, ir tik tada galiu dirbti toliau. Tapydamas aliejiniais 
dažais, niekur negaliu skubėti, nieko negaliu pagrei-
tinti. Todėl man taip patinka tapyti aliejiniais. Jie mane 
auklėja. Jei yra poreikis greitesnio rezultato, tuomet, 
kol paveikslas džiūva, dirbu aliejinėmis ir kreidinėmis 
pastelėmis, galbūt dar ir pieštuku. Čia toks konvejeris 
vyksta! Galimas net toks tapymo scenarijus, kad vienu 
metu tapau kelis paveikslus. Pavyzdžiui, vakar pabai-
giau tris paveikslus tapyti vienu metu, kurių tapymas 
užtruko dvejus metus. Aš visuomet pasiekiu tokio re-
zultato, kad mano vidinis „aš“ kritikas pasako: viskas, 
daugiau nieko nejudink, nekeisk, palik taip, kaip yra. 
Tada prasideda kitas etapas – paveikslo stebėjimas, o jis 
stebi mane, mano elgseną, nuotaikas. Taip ir gyvename 
kartu diena dienon.

Tave kaip muziką pažįstame gerai, klausantis naujausių tavo 
opusų nebėra netikėtumo akibrokšto, kurdamas pripratinai at-
pažinti save kamerinėje, simfoninėje ar elektroninėje muzikoje. 
Tačiau stebint tapybos darbus tokios mintys negimsta, neaplei-
džia svaigaus netikėtumo įspūdis. Matome čia ir dabar gims-
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tančią naują visatą su jos gaivališkais dėsningumais ir prieš-
taravimais. Kaip manai, iš kur tos spalvinės galios veržiasi? 

Daug dėmesio skiriu spalvai ir šviesai. Kasdien dirbu 
ties šiuo punktu. Praktikuojuosi juodraščiuose, po to ke-
liu ant drobės ar lino. Tokius mano sprendimus drobėje 
pirmiausia suponuoja aplinka. Tai, kas vyksta dabar. Ir 
kol kas mane tai liūdina. Žmogus nesikeičia. O manęs 
Niccolò Machiavelli mąstymas ir siūlymas taip egzis-
tuoti netenkina. Mes iš principo turėtume koegzistuoti 
draugėje, ne kariaudami ir gamindami bombas, bet skir-
dami laiką švietimui, medicinai ir susitaikymui su savi-
mi. Mes nemokame priimti realybės. Tokiame kontekste 
mane stipriai veikia negatyvumas. Priešindamasis tam 
taip tapau, taip rašau (natomis), kuriu muziką, taip ret-
karčiais įtraukdamas ir žodį. Williamas Shakes peare’as 
beveik visose savo dramose, fejerijose vartoja tokį termi-
ną „daugiau šviesos, daugiau šviesos“... Įdomu, ar ne? 
Kitas Williamo Shakespeare’o struktūrinis mąstymas de-
klaruojamas dramose yra toks: „Kas aš esu?“ Henrikas 
Ibsenas XIX a. dramoje Peras Giuntas aiškina, kad „aš esu 
savimi“. Mano deklaracija jau daugelį metų yra tokia: 
„O ką reiškia būti savimi?“ Todėl ir veržiasi visokie gai-
valai galvon, pradedant archaika ir baigiant virtualaus 
amžiaus konjunkcijomis. Aš esu konverteris.

Per parodos atidarymą pajuokavau, kad, įbridęs į dailininkys-
tę, užsitrauksi amato bendrų ir kolegų pavydo, nepritarimo, 
atstūmimo. Galbūt taip ir nenutiks, bet puikiai žinome, kokia 
stipri ir pragaištinga meno pasaulyje konkurencija. Ar nepa-
kanka konkurencijos muzikoje? 

Asmeniškumai manęs nedomina.

Ačiū už pokalbį, sėkmės kūryboje.

A N T A N A S  J A S E N K A

Už baisių gyvenimo grotų 1965

ant mano rankų juodas laikrodis
taip ant rankos puikus japoniškos kilmės
gyvsidabrio sidabrinių metalinių dirbinių
sielos darkytojas Al Chazifas
su ruda apyranke izidoriaus išdrožta
magiška odine skraistele
juos nukalė auksadirbiai
aistringųjų arabų gentija – Lietuvoje
be abejo ant mano kaklo
ąsotis 
kaip ženklas Dievo
girtas prisigėręs bičių pieno stepių smėlis
iš molio rudojo nulipdęs Buddhą
stebukladarys nuo Griškabudžio ir Krakių
liūdnais bokalais sklidinas mojavo šaukdamas
viskiu vynu atmetu ir išrūgom
Gedos Lyvos Strazdelio skiemenimis ir dūzgesiu
karys apsiginklavęs spardėsi prabudęs
išdygo dramblio kaulais
parduotos vasaros už vieną dolerį
drovumą
drožlę
dozę
skiepas nuo tuberkuliozės
Vietnamo džiunglėse
gal ir tikrai
beliko atsigerti iš tuščios stiklinės?                                         

Antanas Jasenka dirbtuvėje. Nuotrauka iš asmeninio archyvo



Psycho no void, 2021. Drobė ant kartono, aliejus, 70x50 cm

Autoportretas, 2021. Drobė ant kartono, aliejus, 60x50 cm

And Noah sailed, 2021. Drobė, aliejus, 40x30 cm 

A N T A N A S  J A S E N K A



Fatal void, 2021. Drobė, aliejus, 60x90 cm Non-conformistics landscape of Saaremaa island IV, 2020. Drobė, aliejus, 120x90 cm

Non-conformistics landscape of Saaremaa island III, 2020. Drobė, aliejus, 70x100 cm
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Senosios Tilto gatvės Kuršėnuose nebėra. Tik take-
lis iš Jono Basanavičiaus gatvės į Pavenčio gatvę 
nuvingiavęs tarp namų. Nauji statiniai ją iškraipė, 

o į šoną pasisukęs tiltas tarsi nusigręžė nuo buvusios 
gatvės. Seniau, sako, gatvė tiesiai į tiltą bėgdavusi. Ir 
tiltu važiuodami tiesiai į Tilto gatvę patekdavo. Bet taip 
buvo seniau. Stasys Lipskis dar prisimena, kaip toji gat-
vė atrodė ir kaip su broliu žaisdavo netoli buvusiame 
tuščiame name. 

Du dešimtmečius pragyveno Stasys Kuršėnuose. 
Įdomu, ką jam reiškia gimtasis miestas.

S TA S Y S  L I P S K I S : Tikrai taip, iš Kuršėnų išvažiavau 
1961 metais. Pirmuosius septynerius metus praleidau Micai-
čiuose, kur ir gimiau, bet dabar toji vieta jau seniai „priklau-
so“ Kuršėnams... 

Dabar jau nebėra ir gimtojo namo žymių, prieš gerą de-
šimtmetį jis sudegė (tai paskutinis namas Ventos gatvėje, prieš 
pat geležinkelio juostą, už kurios dabar jau Micaičiai...). Tas 
mano gimtasis namas (čia mes gyvenome kaip nuomininkai) 
jau senokai buvo patekęs Ventos gatvės „priklausomybėn“, 
ton pačion, kurios pradžioje aš ir pragyvenau iki pat išvykimo 
Vilniun. Kur kadaise stovėjo mūsų mažas, pačių jėgomis pa-
sistatytas namelis, šiandien iškilęs penkiaaukštis daugiabutis 
su prekybos centru pirmajame aukšte ir mano brolio sodintais 
šermukšniais... 

Gerai menu saulėtą 1961-ųjų rugpjūčio pabaigos pava-
karę, kai mane, nešiną nedideliu lagaminėliu, mama palydėjo 
iki autobuso, važiuojančio Vilniun. Tada jie sustodavo centre, 
kur dabar autobusų stotelė... Sėkmingai išlaikęs stojamuosius 
egzaminus ir turėdamas trejų metų darbo stažą (oho, kaip jis 
buvo madingas ir reikalingas anuomet), išvykau studijuoti į 
Vilniaus universitetą. Tuomet mama nujautė, kad į Kuršėnus 
tikriausiai nebegrįšiu. Mamos nuojauta pasiteisino... Per tuos 
prabėgusius dešimtmečius daug kartų grįždavau į Kuršėnus – 
bet vis su reikalais: tai artimųjų laidoti, tai į visokiausius ren-
ginius, klasės draugų susitikimus ar šventes... 

Išskirčiau gal pirmuosius mano susitikimus su rašytoju 
Stasiu Anglickiu. Tuomet, dar paauglystėje, ganydavau savo 
karvutę pakelėse netoli žvyrduobių. O tuo keliu iš savosios 
Olesinės kasdien į darbą mokykloje pėsčiomis ar vedinas dvi-
račiu eidavo poetas. Jis, pamatęs mane su knyga rankose (mė-
gau skaityti), visada pasisveikindavo, dažnai užkalbindavo, ir 
neretai palinkėdavo mylėti knygą... Tie jo palinkėjimai giliai 
krito man į širdį... (Iš Vytauto Kirkučio pokalbio su Sta-
siu Lipskiu) 

Kuršėnų vaikai, pagrioviuose, žvyrduobėse už bu-
vusios pieninės, prie Ventos ir kelio į Olesinę, ganydavo 
karves ir žaisdavo futbolą. Kai pabosdavo žaisti, Stasys 
imdavosi kokios nors knygelės. Čia Stasys Anglickis ir 
pamatė knygą atsivertusį piemenuką. Vis pašnekinda-
vo, pagirdavo, kad jis mėgsta skaityti. Sakydavo, kad 

su knygomis gyvenime nepražūsi. „Skaityk, vaike, skai-
tyk“, – žodžiai, kuriuos Stasys Lipskis iki šiol prisimena 
ir kurie tarsi nukreipė jo tolimesnį gyvenimą. 

O geriau su Stasiu Anglickiu susipažino vėliau, 
mokyklos klasėje. Stasys Lipskis prisimena, kaip kartą 
Anglickis per pamoką perskaitė eilėraštį žemaičių tar-
me. Kiek mokiniams buvo juoko – iki ašarų, tarsi pačia 
netikėčiausia kalba būtų paskaityta. O juk mokiniai – 
kuršėniškiai, kurių gimtoji tarmė – žemaičių, dūnininkų. 
Perskaitė, bet nepasakė, kad jis pats jį ir sukūrė. 

Šį kartą Kuršėnuose važiuojame su Stasiu Lipskiu Ventos 
gatve. Pirmasis jo namas, kuriame gimė, stovėjo Ventos 
gatvės pabaigoje, visai netoli geležinkelio. Anuomet net 
ne Kuršėnams, o Micaičių apylinkei priklausė. Tik nuo 
1955 metų Pavenčiai priskirti miestui. Nebeišliko toji 
sena lūšna, kurioje gimė Stasys, kažkada sudegė. Netgi 
ne jų ir buvo, tik glaudėsi čia svetimuose namuose. 

Važiuojame Ventos gatve į Micaičius. Neseniai su-
sitikome Šiaulių geležinkelio stotyje, Stasys atriedėjo 
traukinuku. Į mano automobilį įritiname didžiulį nešulį, 
kurį dviese vos galime atkelti. Tarsi plytų būtų prikrauta. 
Net neklausiu nieko, nes pats žinau – knygos. Kada tik 
atvažiuotų į Kuršėnus, vis su dovanomis. Atveža krū-
vas knygų, kurias išleido jo leidykla Žuvėdra. Ir šį kartą 
pilna automobilio bagažinė įvairiausių leidinių. Lanky-
sis mokykloje, kurioje mokėsi. Knygos mokyklai, dabar 
pavadintai Stasio Anglickio vardu. Šį kartą daugiau-
sia – knygos apie Stasį Anglickį Pasaulin žvelgęs akimis 
Ventos... Malonu, kad man likimas lėmė ją parašyti, o ją 
išleido Stasio Lipskio leidykla Žuvėdra. Knygą, pasako-
jančią apie S. Anglickio metus, praleistus Kuršėnuose. 
Savo iniciatyva iš savo leidyklos lėšų Stasys išleido ir 
S. Anglickio poezijos rinktinę Baltų žuvėdrų puokštėmis. 
Tai buvo vieninteliai leidiniai Lietuvoje, skirti poeto šim-
tmečiui paminėti. 

Knygos pažįstamiems ir draugams, bibliotekoms ir 
Naisių literatūros muziejui. Džiaugiuosi, kad naujausi 
leidiniai Stasio dėka ir į mano rankas patenka. 

Važiuojame Ventos gatve. Gražus ruduo Pavenčiuo-
se ir Micaičiuose. Stasys sako, kad traukinyje pro langą 
gėrėjosi Lietuvėlės vaizdais, puošniais medžiais, spal-
vomis. Rudenėjančiu keliu į tėviškę... Šį kartą ir diena 
buvo šviesesnė, ir nuotaika giedresnė, ir mintys rames-
nės negu tada, 1986-aisiais. 

Atsimenu Stasio Lipskio esė, kurią jis pavadino Ru-
denėjančiu keliu į tėviškę. Ją autorius išspausdino 1987 me-
tais išleistoje knygoje Ten, kur Venta. Beje, toji knyga buvo 
bene pirmoji, kurioje labai išsamiai pasakojama apie Sta-
sio Lipskio gimtąjį miestą Kuršėnus. Tiesa, išsamiai pa-
gal to meto galimybes ir leidybos reikalavimus. Parašyti 

V y t a u t a s  K i r k u t i s

Virš Ventos šviečia saulė...
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norėjosi gerokai daugiau, plačiau, apie kai kuriuos žy-
mius žmones užsiminti. Deja, knygų serija Mano gimtinė 
gerokai apribojo. O ir metai dar sovietiniai. 

Visų, kurie buvo pakviesti į Stasio Lipskio knygą 
Ten, kur Venta neišvardinsi, nesuminėsi. Literatūrai, kul-
tūrai, teatrui nusipelnę žmonės. Teisus esi, Stasy, knygo-
je parašęs: „Istorija turi atmintį. Ji nepamiršta tų, kurie 
dirbo, kovojo, kūrė... Istorijos analuose lieka žmonės ir 
jų darbai.“ 

Taip su Stasiu Lipskiu galvojome ir tuomet, kai kilo 
sumanymas parengti ir išleisti Kuršėnų enciklopediją (su-
darytojai Vytautas Kirkutis ir Stasys Lipskis, 2005). Jei 
būtume klausęsi skeptikų, nieko nebūtume padarę. Ne-
žinomųjų buvo daug: iš kur lėšos, kaip pavyks surinkti 
medžiagą, kai kas stebėjosi, ar iš viso bus apie ką rašyti. 
Išėjo daugiau kaip 300 puslapių knyga, sulaukusi didžiu-
lio susidomėjimo. Tai buvo bandymas knygos puslapiuo-
se sutelkti kuršėniškius ir su miestu, jo apylinkėmis kuo 
nors susijusius žmones, pristatyti miesto įmones, įstaigas, 
organizacijas, papasakoti apie šio krašto praeitį ir dabartį. 
Žinoma, buvo galima pildyti ir pildyti, bet norėjosi išleis-
ti greičiau, nes faktai greitai sensta, gyvenimas keičiasi, 
prie kai kurių pavardžių teko net mirties datas prirašyti. 

Kuršėnų enciklopedija – knyga, kuri savotiškai išau-
gusi iš Stasio Lipskio Ten, kur Venta. O iš Kuršėnų en-
ciklopedijos išaugo dar vienas enciklopedinis leidinys – 
Kuršėnų krašto žmonės (sudarytojai Vytautas Kirkutis ir 
Stasys Lipskis, 2011). Jame lakoniškai pristatomi beveik 
500 žmonių, kilusių iš Kuršėnų krašto, bei tų, kuriuos 
gyvenimo keliai atvedė į miestą prie Ventos. Mokytojai, 
bibliotekininkai, medikai, literatai, sportininkai ir dau-
gelio kitų profesijų bei pomėgių žmonės. Juk ne tik pa-
minklais, gatvėmis, statiniais, istoriniais faktais garsėja 
miestas, o pirmiausia – įdomiais, kūrybingais, aktyviais 
žmonėmis. Ir tais, kurie dabar vaikšto miesto gatvėmis, 
ir tais, kuriuos išsivedė amžinybė – jie yra tarp mūsų, su 
mumis, šalia mūsų. Bent toje knygoje. 

Stasys Lipskis dažnai prisimena tą kelionę rudenėjančiu 
keliu į gimtinę... Liūdnas buvo Stasiui 1986-ųjų ruduo. Ir 
kelias į Kuršėnus, į mylimą tėviškę, neteikė džiaugsmo, 
ir spalvų puošnumas nežavėjo. Nors važiavo pas mamą. 
„Deja... Ką tik pravažiavau Šiaulius, kur sutvarkiau rei-
kiamus dokumentus, nupirkau karstą, įkapes, vainiką, – 
1986 metais rašė Stasys. – Štai ir viskas. Baigėsi gyveni-
mas žmogaus, kuris man davė gyvybę, augino, auklėjo, 
mokė. Nugyventas solidus amžius – daugiau nei aštuoni 
dešimtmečiai.“

 Micaičių kapinėse supiltas naujas kapas, ant kurio 
vėliau iškilo akmeninis paminklas su įrašu: Bronė Lipskie-
nė 1906–1986. Vieta, kuri Stasiui Lipskiui visam gyve-
nimui liko šventa. Kada tik atvažiuotų į Kuršėnus, kiek 
laiko turėtų ar nė minutės neturėtų, vis vien perka gėlių, 
važiuoja į Micaičius ir pastovi prie mamos kapo. Šventa 
buvimo kartu akimirka. Bent mintimis. Ir šį kartą Micaičių 
kapinėse pro centrinius vartus įėję nuo bažnyčios sukame 
dešinėn. Stasys padeda gėles, uždega žvakes. 

  
Iš Micaičių sugrįžę į Kuršėnus, sustojome prie penkia-
aukščio. Ne, šis namas jam nieko nereiškia. Gal tik tai, 
kad jis „prarijo“ nedidelį jų šeimos namelį, kuriame Sta-
sys gyveno nuo pirmųjų pokario metų iki tol, kol likimo 
tėkmė jo ir brolių neišviliojo į tolimesnius kelius. Ne-
beliko namelio, bet liko šermukšniai, kuriuos pasodino 
Stasio broliai. Deja, jau ir brolių nebėra, iškeliavo amži-
nybėn. Tik tie šermukšniai kas rudenį dar sirpina uogas. 

„Reikėtų šiemet organizuoti susitikimą Kuršėniškių 
klube Vilniuje, – sako Stasys. – Ką susitinku, vis klausia: 
kada kviesit mus...“ Reikėtų, pritariu. „Vilniuje gyvenan-
tiems kuršėniškiams labai reikia tų susitikimų“, – sako 
Stasys. Abu prisimename, nuo ko viskas prasidėjo. 

Seniai turėjau sumanymą suburti į Vilnių išskridu-
sius kuršėniškius į klubą, kad jie pažintų vienas kitą, 
susitikinėtų, dažniau atvažiuotų į Kuršėnus, domėtųsi 
šiuo miestu ir populiarintų jį. Pirmojoje sueigoje, kuri 
vyko 2003 metų lapkričio 20 dieną Vilniaus mokytojų na-
muose, kuršėniškiai klubo prezidentu išsirinkome Stasį 
Lipskį. Man teko klubo atstovo – ambasadoriaus Kuršė-
nuose – pareigos. 

Kas iš kultūros, literatūros, meno žmonių Vilniu-
je nepažįsta Stasio Lipskio? Vieni jį prisimena iš darbo 
Lietuvos rašytojų sąjungoje, kiti – iš publikacijų Literatū-
ros ir meno, Nemuno bei kituose leidiniuose. Treti su juo 

Kuršėnietiškos duonos kepalas įteiktas ką tik išrinktam Kuršėniškių 
klubo Vilniuje prezidentui Stasiui Lipskiui, 2003
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bendravo kaip vyriausiuoju redaktoriumi Lietuvos vals-
tybiniame kinematografijos komitete, Lietuvos kino stu-
dijoje, Leidybos skyriaus vadovu Kultūros ministerijoje, 
žurnalo Knygnešys vyriausiuoju redaktoriumi ir leidėju. 
Dar kiti skaitė jo literatūros kritikos bei publicistikos 
knygas, kurių prirašė kelias dešimtis. 

Kodėl reikėjo susiburti Vilniaus kuršėniškiams? Ko-
dėl jie susitelkė į klubą?

S TA S Y S  L I P S K I S : Sunku pasakyti. Gal tai, kad žmogų 
traukia gimtosios vietos? Gal žmogaus trauka prie žmogaus? 
Eini gatve, pamatai jaunystės ar vaikystės draugą ir būtinai 
pasilabini, būtinai pasikalbi, būtinai kažką prisimeni – pažįs-
tamus to krašto žmones, pasidžiaugi, kad iškilo, kad išaugo, 
kad jau žinomas, kad priklauso ne tik Kuršėnams, bet ir visai 
Lietuvai. Juk mūsų krašto žmonių sutiksi ne tik Vilniuje, bet 
ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir Panevėžyje. 

Praėję dešimtmečiai išmėtė kuršėniškius, kaip ir kitų 
vietovių jaunimą, po visą Lietuvą. O jie juk it broliai ar se-
sės – augę po ta pačia saule, maudęsi toje pat Ventoje, vaikš-
čioję tomis pat gatvėmis, juos mokė tie patys mokytojai. Yra 
ką prisiminti susitikus – kartais ir be didelių ir kilnių žodžių. 
Kasdieniškai. Tam ir atsirado klubas.“ (Iš Adolfo Strakšio 
interviu su Stasiu Lipskiu)

Pirmojoje sueigoje ką tik išrinktam klubo preziden-
tui Stasiui Lipskiui įteikiamas kuršėnietiškos duonos 
kepalas. Duona, primenanti gimtuosius namus. Gimtųjų 
namų duona. Ir po renginio, dalijantis įspūdžiais ir prisi-
minimais, buvo raikomas Kuršėnų duonos kepalas. Sta-
sys Lipskis prisipažįsta, kad jam skaniausia Kuršėnuo-
se kepta duona. „Buvo laikas, kai iš Vilniaus į gimtinę 
vežėme duoną, – sako jis, – o dabar iš Kuršėnų visada 
parsivežu į namus. Labai skanią kepa.“ 

Ne visada Stasio Lipskio tėvų namai Kuršėnuose 
kvepėjo duona. Ir ne visada eilės reiškė poeziją. Atsime-
na Stasys eiles, kuriose jiems, vaikams, tekdavo ilgai sto-
vėti. Vakare grįžta vyresni Stasio brolio iš darbo, tuomet 
jaunesnieji irgi išeina į savo darbą – į naktinę eilę prie 
duonos. Pavėluosi, visai negausi. Taip ir prastovėdavo 
iki kitos dienos pietų belaukdami, kol atveš ir gaus su-
plėkusios duonos nusipirkti. Tokie buvo laikai. 

Kartą Stasys Lipskis broliams pasiguodė, kad vargas 
stovėti per naktį eilėje. Tada ir sulaukė pasiūlymo: apsi-
mesk gureckiuku, gal gausi be eilės, ir ne tik duonos... 
Mat Jonas Gureckis tuo metu buvo partijos komiteto pir-
masis sekretorius. Jis ir jo šeimos nariai tikrai eilėse per 
naktį nestovėdavo. Broliai smagiai pasijuokė, papokšta-
vo – tuo tądien ir baigėsi sumanymas. Bet Stasiui jis ge-
rokai įstrigo. O gal reikėtų pabandyti...

S TA S Y S  L I P S K I S : Netoli mūsų lūšnos, gal už kokių 
200 metrų, buvo miestelio bufetas, į kurį atveždavo ne tik 
duonos, bet ir pyrago. Nedrąsiai pravėręs duris pralemenau:

– Tėtis pyrago prašė...
– O kaip tavo pavardė?
– Gureckis, – išpyškinau nė nemirktelėjęs. Bufetininkė, 

nieko nesakiusi, parinko geresnį kepalą ir... įteikė man.
Prasidėjo laimingos dienos. Ne tik nebereikėdavo naktimis 

stovėti eilėje – atsirado daugiau laiko žaidimams. Bet pasaka 
truko neilgai – gal pusantro mėnesio. Ir viską sugadino mano 
vaikiškas nežinojimas, kad yra tokia konspiracija. Ak, jei po 
pažastimi pabrukęs pyrago kepaliuką, aš nebūčiau patingėjęs 

pabėgėti link „ponų“ kvartalų. O aš iš tos laimės dumdavau 
tiesiausiu keliuku į savo lūšnelę. Tai, matyt, ir sukėlė bufeti-
ninkės įtarimą. Tad kartą nuėjęs paprašyti pyrago, išvydau 
kažkodėl labai piktą bufetininkę.

– Kas siuntė? – žaibavo jos akys. 
– Tėtis...
– O kaip jo pavardė?
– Gureckis... – ir čia pat pajutau, kaip skaudžiai ėmė sukti 

ausį, o į galvą pasipylė „kriaušės“...
– Ak, matote, gureckiukas, – jau garsiai šaukė bufetinin-

kė. – O dumia tiesiai į lūšnelę. Ir dumk!..
(Iš knygos Dienų ir metų tėkmėje. Knyga-albumas apie 

rašytoją Stasį Lipskį // Žuvėdra, 2011)
Juokiamės abu iš to „gureckiuko“, nors tuomet Sta-

siui juokai neėmė. Parskuodė į namus ašaromis apsipy-
lęs, žinoma, be pyrago. Teko ir vėl naktimis stovėti eilėse 
prie duonos. Tik broliai smagiai juokėsi. 

Toks jau gyvenimas: vienam duoda, iš kito atima. Vie-
nam nepagaili nieko, o kitam tik šykščiai pabarsto. O 
paskui, po kurio laiko, žiūrėk: grąžina gyvenimas tai, 
ko pagailėjo anksčiau... Ne, ne visada taip būna. Kartais 
atima ir niekada nebegrąžina. 

Su Stasiu važiuojame į kitą šventą vietą, kurią jis vi-
suomet aplanko. Tai senosios Kuršėnų miesto kapinės, 
kur 1954 metų gruodžio 31 dieną amžino poilsio atgulė 
Stasio Lipskio tėvas Antanas. Dar labai jaunas – vos 46-
erių, Stasiui tuomet – tik trylika. Skaudus smūgis šeimai. 
Nebeteko maitintojo. Savo noru pasitraukė iš gyvenimo. 
Nuo to artimiesiems dar skaudžiau. Mama norėjo pa-
laidoti su bažnytinėmis apeigomis, prašė, kad kunigas 
palydėtų į kapus. Ne už dyką – paskutinius rub lius pa-
siėmusi nuėjo pas tuometį Kuršėnų parapijos kleboną. 
Šis išklausė susijaudinusios moters pasakojimą, tačiau 
griežtai pasakė, kad bažnytinių apeigų neatliks, nes 
velionis pats pasitraukė iš gyvenimo. Bažnyčia tokiam 
žingsniui nepritarianti ir nelydinti į paskutinį kelią. 

Tiesa, malonę parodė, nes į kapines priėmė, tik vie-
tą paskyrė pačiame toliausiame kapinių kampe. Taip, 
tas kampas įėjus pro pagrindinius vartus yra toliausiai. 
Ir dar pakalnėje. Ir dar – netoli tvoros. Deja, laikas pa-
koregavo garbingumo ir negarbingumo sąvokas. Dabar 
visi patvoriai tose kapinėse užlaidoti. Ir niekas nebema-
no, kad čia ilsėtis negarbinga. Tuomet niekas netikėjo, 
kad kapinės prisipildys, ir toliausia vieta taps normali 
kapinių vieta.

Stasys Lipskis prisimena, kad pinigai kartais ir baž-
nyčių dogmas koreguodavo. Tuomet po poros savaičių 
iš gyvenimo pasitraukė garsus rajkoopsąjungos (tuome-
tinės prekybos organizacijos) veikėjas, daug turtingesnis 
už Stasio tėvą ir jų šeimą. Ir Mišios už velionį aukotos, ir 
gražus pamokslas pasakytas, ir į kapus palydėta... 

Neturėjo iš ko Bronė Lipskienė nusipirkti Dievo 
tarnų malonės. Ir iš kur galėjo sukrapštyti tuos rublius, 
jei šeimoje – viena mama ir keturi vaikai. Stasys pats 
jauniausias. Vieno pokalbio metu Stasys prisiminė tuos 
skaudžius vaikystės potyrius: maniau, kad Dievą reikia 
tikėti, bet pasirodė, kad, jei turi pinigų, Dievą gali nusi-
pirkti, mama sukrapštė kelis šimtus rublių, bet tai, matyt, 
buvo mažai, o ten turbūt davė kelis tūkstančius...
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Skaudu buvo tuomet, labai skaudu. Bet gyvenimas 
gydė, laikas ramino ir leido suprasti, kad ne viskas taip 
juoda. Ir bažnyčios tarnai ne visi vienodi. Kai kurie – la-
bai taurios, šviesios, gilios asmenybės, kurias Stasiui teko 
sutikti: kunigas ir poetas Ričardas Mikutavičius, monsin-
joras Kazimieras Vasiliauskas, kunigas Julius Sasnauskas 
(beje, krikštijęs abu Stasio anūkus), kunigas Edvardas 
Zeidotas... 

Ne kartą Stasys rašė apie kunigus, atskleidė jų sielos 
perlus. Knygoje Širdies ir altorių šviesoj (2009) spausdi-
nama apybraiža apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską 
(1922–2001) ir dvasininko pamokslų fragmentai. Viename 
pamoksle monsinjoras sakė: „Krikščionybė visada buvo 
ir yra už tai, kad mes būtume mylintys žmonės, o ne 
žvėrys.“ Ne iš visų kunigų toji meilė sklido ir sklinda...

 
Du Stasio Lipskio dešimtmečiai Kuršėnuose, kai gyveni-
mo druskos skonį ne kartą teko ragauti. Mama ir keturi 
vaikai, nuolat reikėjo galvoti, kaip išgyventi. Kai Stasys 
1956 metais baigė Kuršėnų septynmetę, mokslą tęsė Kur-
šėnų darbo jaunimo vidurinėje mokykloje (1956–1959). 
Mokėsi ir dirbo, dirbo ir mokėsi. Statybos organizacija, 
Kuršėnų rajkoopsąjunga, Pavenčių vartotojų kooperaty-
vas, Kuršėnų tarybinis ūkis. Dirbo ten, kur priėmė, kur 
galėjo uždirbti rublį kitą. Motociklu arba automobiliu ve-
žiojo prekes į parduotuves, kurį laiką ir pats už prekys-
talio stovėjo parduotuvėje. Gal labiau mokė gyvenimas, 
darbas, o ne mokykla. Mokė ir baudė. 

Kas galėjo pagalvoti, kad viena mokytoja bus tokia 
principinga! Nuėjo Stasys per Velykas su mama į Kur-
šėnų bažnyčią. Nieko net nepagalvojo, kuo toks poelgis 
tuomet galėjo baigtis. Bažnyčioje buvo pilna žmonių. 
Pasirodo, juos su mama, grįžtančius iš maldos namų, 
pamatė jo mokytoja. Paskambino į partijos rajono ko-
mitetą ir paskundė, kad komjaunuolis Lipskis meldžia-
si, švenčia Velykas. Partijos rajono komiteto darbuotojo 
skambutis į tuometinę rajkoopsąjungą: kur žiūrite, kodėl 
nieko nedarote, kai jūsų darbuotojas komjaunuolis baž-
nyčią lanko.

Gerai, kad labai neišsisiūbavo kaltinimai ir svars-
tymai. Juk galėjo jaunuoliui ir darbo, ir mokslo reikalus 
sugadinti. 

Vaikystė ant Ventos kranto. Varginga vaikystė. Bet 
savotiškai ir graži. Ypač kai apie ją pagalvoji iš tolimos 
laiko distancijos. Visokių spalvų buvo tos jaunumės die-
nos, margų margiausios. 

S TA S Y S  L I P S K I S : Atsimenu, vargingai ta vaikystė 
bėgo, neturėjome nė kamuolio, kuriuo vaikui žaisti labai sma-
gu. Taigi iš kažkokios akytos gumos darydavomės kamuolius, 
paskui radome tokį pusiau tikrą, tad juo vis žaisdavome. Bet 
kartą, žiūrim, eina pro šalį vietinis prokuroras, klausia: iš kur 
tą daiktą ėmėte? Sakau, radome. Ak, girdi, radote?.. Pasirodo, 
kažkokiu būdu prokuroro kamuolys buvo dingęs. Bet mes tikrai 
jo nevogėm. O prokuroras kad ims gąsdinti, girdi, dabar jums 
bus taip ir taip ir dar anaip... Atėmė kamuolį. Štai koks buvo 
mūsų pirmas susitikimas su tokio lygio anuometiniu valstybės 
žmogumi nuošalioje gatvelėje, kuria niekas nevažinėjo, tad ja, 
mes, vaikai, naudojomės kaip kokia žaidimų aikštele.“ 

(Iš Vytautas Leščinskas. Ventos pakrantėmis, basom // 
Žaliasis pasaulis, 2010 m. balandžio 22 d.)

Vienas įvykis Kuršėnuose Stasiui labai įsiminė. „Taip, 
neslėpsiu, man šis apdovanojimas buvo malonus ir bran-
gus, – sakė viename interviu. – Kuršėnai dabar tapo ne-
atskiriama mano gyvenimo dalimi.“ O buvo visa tai 2006 
metų vasario 16-ąją. Tą dieną paskelbtas šeštasis Kuršė-
nų miesto garbės pilietis. 

Kaip tokiu atveju įprasta, kalbos ir pagyrimai liejasi 
laisvai. O kita vertus, argi reikia gerus žodžius taupyti, 
susikrauti kur nors į aplankus, segtuvus ir laikyti liūd-
niausių akimirkų kalboms? Pas mus įsivyravęs mirusių-
jų kultas. Mes labai tobulai esame įvaldę kalbėjimo prie 
karsto ar kapo duobės stilių, tačiau dažnai nesurezgame 
nė penkių gerų žodžių tiems, kurie kasdien šalia mūsų. 
Gerus žodžius taupome, laikome užspaudę kažkur sielos 
kamputyje, tikimės, kad jie mums atneš gerumo dividen-
dų. O dividendus neša tik pasakyti žodžiai, ypač jeigu jie 
plaukia iš širdies, jeigu jie padengti gerumo sidabru. 

Stasio Lipskio 70-mečio šventė 
Rašytojų sąjungos klube. Jo 
kūrybą analizavo literatūrologas 
Petras Bražėnas (dešinėje), 2011



52N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  2  ( 6 1 5 )  

– Taip visi gerai šneka apie mane, tiek gerų žodžių 
sako, žiūriu – ar aš dar gyvas, – ir juokais, ir rimtai ap-
dovanojimo ceremonijoje kalbėjo rašytojas Stasys Lips-
kis. – Žinot, labai malonu, kad aš tuos žodžius išgirdau 
dar gyvas...

Kai Kuršėnų miesto seniūnijoje buvo svarstoma Sta-
sio Lipskio kandidatūra, niekam nekilo toks klausimas: tai 
kaip jis susijęs su Kuršėnais, ką yra čia nuveikęs, niekas 
nesakė, kad nežino apie jo nuopelnus ir darbus savo gim-
tajam miestui. O juk Stasys jau daugelį dešimtmečių gyve-
na Vilniuje, ten nudirbti didžiausi jo darbai. Tačiau kad ir 
ką darytų, vis nepamiršta Kuršėnų, savo gimtojo miesto.

Šventė, kuri ilgam įsimins. Kuri dar labiau sutvirtins 
rašytojo ir jo gimtojo miesto ryšius. Šventė, kurioje pasa-
kyta ačiū už tai, kas padaryta miestui, gimtinei, tėvynei... 
Gaila, bet viso to nebemato nei Stasio Lipskio mama, nei 
tėtis, nei seneliai. Skaudu Stasiui kalbėti apie senelius. 
Senelius, kurių Stasys niekada nematė. 

S TA S Y S  L I P S K I S : Kiek vie nas žmo gus na tū ra liai tu ri 
ke tu ris se ne lius – du iš tė vo pu sės, du – iš mo ti nos. Ma no tė-
vo tė vai gy vi su de gin ti lieps no se. O ma no mo ti nos tė vai, dar 
1930-aisiais emig ra vę į Ame ri ką, ten kaž kur ir din go šach to-
se... Ma ma, kol bu vo gy va, sva jo jo ka da nors su ras ti bent ko-
kių nors gi mi nių, gal jos tė vus pa ži no ju sių... Bet ji mi rė dar 
At gi mi mo prie šauš ry, 1986-ai siais, kai apie Ame ri ką ji pa pras-
čiau siai bi jo jo gal vo ti...

Kraupiai skamba: sudeginti liepsnose... Buvo toks 
laikas, buvo... 

Raudėnų kapinėse (Šiaulių rajonas) ant vieno kapo 
yra antkapinis paminklas žuvusiai Klemanskių šeimai, 
o šalia jų – Lipskių šeimos kapas. 1945 metų liepos 31 
dieną Klemanskių ir Lipskių sodybas apsupo stribai – 
Leningrado fronto užnugario apsaugos junginio 217-ojo 
pasienio pulko pirmojo bataliono apie 60–70 karių. Iš 
Klemanskių ir Lipskių šeimų po vieną sūnų slapstėsi 
nuo mobilizacijos į okupacinę kariuomenę. Neradę be-
sislapstančių nuo kariuomenės sūnų, stribai ėmė kan-
kinti jų šeimų narius. Iškankinti buvo uždaryti į kaminą 
(patalpa mėsai rūkyti), o namai padegti. Liepsnose žuvo 
Adomas Lipskis (g. 1874) su žmona Julijona (g. 1894) ir 
sūnus Viktoras (g. 1926), o Klemanskių šeimos – tėvas 
Antanas (g. 1898), žmona Ona (g. 1900), sūnus Alfonsas 
(g. 1931) ir duktė Jogana (Joana) (g. 1921). Ruošiant au-
kas laidoti pastebėta, kad Lipskių sūnui buvo nupjautas 
liežuvis. Ginkluoti stribai net per laidotuves tyčiojosi iš 
skaudžią netektį išgyvenančių laidotuvių dalyvių.

S TA S Y S  L I P S K I S : 1988-aisiais, kai Lietuvoje padvel-
kė Atgimimo vėjai, aš pirmiausia leidausi kelionėn į senelių 
gimtąsias vietas, – susitikau su daugeliu dar gyvų liudininkų, 
archyvuose tikslinausi datas. Iš to paties Švendrių kaimo kilusi 
žinoma saviveiklos entuziastė ir nepamainoma kaimo kapelų 
konkursų vedėja Stefa Sutkutė-Navardaitienė yra visam gyve-
nimui įsiminusi tą kartą patirtą laidotuvių siaubą – sudegusių-
jų ir žiauriai nukankintųjų kaulai sudėti į du didžiulius karstus 
ir suguldyti Raudėnų bažnyčios šventoriuje. Žmonės iš baimės 
bijoję net prasižioti ar tuo labiau pažvelgti vienas kitam į akis... 
Kultūros žymūnė regis dar ir šiandien tebegirdi tą baisią spen-
giančią tylą Raudėnų šventoriuje, tylą, šimtąsyk baisesnę už 
praūžusio karo dundesius... (Iš Stasio Lipskio apybraižos Kad 
seneliai su anūkais neprasilenktų...)

Iš senelių gyvenimo liko tik nuotrauka. Joje su mu-
zikos instrumentais sustojusi Lipskių šeima. Sovietmečiu 
niekam negalėjo tos nuotraukos parodyti, slėpė ją šeimos 
albumuose. Ir prasitarti apie tos dienos įvykius niekam 
negalėjo. Pirmasis An ta no Stu pu ro pa da ry tas kryžius 
buvusios Lipskių sodybos vietoje Švendriuose buvo pa-
statytas tik 1990 me tais. O kai jį sunaikino laikas, 2013 
metais naują padarė ir pastatė Dirvonėnuose gyvenantis 
Vla das Sut kus.

S TA S Y S  L I P S K I S : Enkavedistų įniršis buvo supranta-
mas, – iš tų dviejų sudegintų sodybų du jaunuoliai vengė so-
vietinės armijos ir slapstėsi. Bet būtent tą pačią dieną, liepos 
31-ąją, Stasys Lipskis (mano dėdė) sėdo ant dviračio ir tėvų 
šiaip taip įkalbintas išvažiavo į Kuršėnų valsčių pasiduoti 
armijai. O tuo metu, tik kitu keliu, per Raudėnus, į Švendrių 
kaimą atskubėjo gerai ginkluotų kareivėlių ir enkavedistų bū-
rys su vienu tikslu – sudeginti sodybas su gyvais žmonėmis...

Taip mano seneliai (senelis, kaip matyti nuotraukoje, 
buvo su medine koja) gyvi žuvo okupantų liepsnose. Todėl aš 
augau ir užaugau be senelių globos ir meilės, aš jau nema-
čiau jų gyvų... 

Gal todėl vienintelė dabar paguoda – mano anūkai – 
Aidas Vilnius ir Joris. Ko negavau gyvenime, senelių šilumą 
noriu atiduoti tiems, kurie vadina mane seneliu... (Iš Stasio 
Lipskio apybraižos Kad seneliai su anūkais neprasilenktų...)

Tie, kurie labai gerai pažįsta Stasį Lipskį, ne kartą matė 
didžiulę jo meilę anūkams Aidui ir Joriui. Tai, ko pats gyve-
nime neteko, nori atiduoti jiems. 

Margas kaip genys buvo tas gyvenimas, margut mar-
gumynė. Rašydamas šiuos žodžius, prisiminiau Sta-
sio Lipskio apybraižų rinkinį Asmenybių gyvenimo perlai 
(2011). Knyga apie laimingus ir gražius žmones – taip 
galėtume ją apibūdinti. Tiksliau, apie laimingas akimir-
kas, nes, pasak autoriaus, „laimė nematuojama visomis 
gyvenimo dienomis – nuo gimimo iki mirties. Laimė – tik 
akimirkų suma“. O laimingi žmonės – visada gražūs. Tik 
iš kažkur atskamba tas sakymas: visi laimingi vienodai, 
o nelaimingi skirtingai. Ar tai tiesa?

Stasio Lipskio knyga puikiausiai įrodo, kad kiek-
vienas vis kitaip laimingas, kiekvienas savitai išgyve-
na laimę. Gal todėl autorius ir seną legendą prisimena. 
Vaikščiojo keliautojas po senas kapines ir vis stebėjosi, 
kodėl antkapių užrašai byloja, jog mirusieji gyveno tik 
vienerius, dvejus, penkerius metus. Svetimšalis vietos 
gyventojo paklausęs, negi visi miršta tokie jauni. „Ant-
kapyje mes žymime tik laimingai pragyventus žmogaus 
metus, – atsakyta keliautojui, – o visų kitų metų ir dienų 
mes nevadiname gyvenimu.“

Stasys Lipskis visiškai neturėjo tikslo pateikti visa-
pusiškų visus gyvenimo faktus aprėpiančių apybraižų. 
Jis apsiribojo tik keliomis laimingomis herojų gyvenimo 
akimirkomis, kai žmogus būna pats gražiausias. 

Viename interviu klausiau Stasio Lipskio, kaip da-
bar gyvena rašytojai, kas jį, kaip rašytoją, džiugina ir 
kas liūdina?

S TA S Y S  L I P S K I S : Rašytojų kasdienybė irgi priklauso 
nuo Lietuvos visuomeninio gyvenimo aktualijų. Bene skau-
džiausiai literatų buitį veikia suprastėjusi knygos reikšmė, 
sumenkęs jos autoritetas ir, žinoma, akivaizdžiai smukęs skai-
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tomumas. Su nostalgija širdyje prisimename Atgimimo metus, 
kai populiarios knygos būdavo spausdinamos šimtatūkstanti-
niais tiražais ir dar nepakakdavo... Šiandien prozos knygoms 
tūkstantinis tiražas jau vos ne legenda, o poezijos rinkiniai 
leidžiami dviem trimis šimtais egzempliorių ir dar reikia sukti 
galvą, kaip tuos kelis šimtelius išplatinti...

Šiuos atsakymus rašau Vėlinių dieną, ką tik aplankęs 
Antakalnio kapines. Kiek čia daug šviežių kauburėlių... Ant 
literatų kapų degančios žvakutės be žodžių liudija, jog žmo-
nės neabejingi rašytojų asmenybėms. Dar šviežiais vainikais 
tebekvepia Romualdo Granausko kapas, greta jo – ne taip se-
niai atsiradusios Marcelijaus Martinaičio, Jono Strielkūno 
kapavietės. Kasmet aplankau menininkų kalnelį ir kasmet kar-
tojasi tas pats vaizdas – yra kapų, ant kurių mirksi ne kelios, 
o kelios dešimtys žvakučių. Tai – Justino Marcinkevičiaus, 
Pauliaus Širvio, Jurgos Ivanauskaitės, monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko kapavietės. Taip žmonės išreiškia pagarbą kultūros 
šviesuliams, kadaise visiems mums dovanojusiems ŠVIESĄ... 
(Iš Vytauto Kirkučio pokalbio su Stasiu Lipskiu 2014 
metų gruodį)

Per 70-mečio minėjimą, kuris vyko Vilniuje, Rašyto-
jų sąjungoje, Stasys Lipskis buvo apdovanotas daugybe 
gėlių puokščių. Galėjo parsinešti namo, džiaugtis pražy-
dusiu butu. Bet ne. Su žmona Vanda visas gėles nuvežė 
į Antakalnio kapines, Menininkų kalnelį, ir išdėliojo ant 
savo knygų herojų, apie kuriuos kada nors rašė, kapų. Ir 
ant poeto Justino Marcinkevičiaus, ir ant poeto Pauliaus 
Širvio, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, Stasio An-
glickio, kitų. Gėles skyrė tiems, kurie kažkada ir mums 
dovanojo šviesą. 

Galbūt dabartinėje knygų gausybėje nedaugelis pa-
matė neįprasto formato albumą, pavadintą Dienų ir metų 
tėkmėje (2011). Jei trumpai reikėtų apibūdinti šią kny-
gą, galėčiau parašyti: eskizai apie rašytoją Stasį Lipskį, 
kurie knygoje kuriami labai įvairiai. Pateikiami trumpi 

biografijos faktai, paties rašytojo mintys, kolegų kūrėjų 
pasisakymai ir apybraižos, Stasiui Lipskiui skirti eilė-
raščiai, dailininkų sukurti ekslibrisai, lietuvių rašytojų 
autografai, ištraukos iš rašytojų laiškų, fotonuotraukos. 
Įvairiomis priemonėmis atskleidžiami kai kurie rašytojo 
Stasio Lipskio gyvenimo fragmentai, kurie padeda ge-
riau suprasti jo kūrybos kelią.

O tas kelias – įvairiapusiškas ir spalvingas. Galė-
tume vardinti redakcijas (Literatūra ir menas, Nemunas, 
Naujos knygos, Knygnešys ir kitos), kuriose dirbo Stasys 
Lipskis. Pamatytume ryškų žurnalistinį kelią. Galėtume 
minėti leidyklas (Židinys, Žuvėdra, kitas), kurios paro-
dytų leidybinę Stasio Lipskio veiklą. Galėtume priminti, 
kad gimė Kuršėnuose ir net išvažiavęs į Kauną ar Vilnių, 
niekada nepamiršo savo gimtinės. O dabar rengia ir lei-
džia knygas apie ją.

Negalime neminėti ir Stasio Lipskio dar vieno pla-
taus gyvenimo kelio – kūrybos, literatūros kritiko, lite-
ratūrologo veiklos. Parengta ir sudaryta kelios dešimtys 
knygų, nemažai paties parašyta. Publicistika, literatūros 
kritika, dokumentinė apysaka, biografinė apybraiža... 
Įvairūs žanrai, įvairūs ir herojai. Nagrinėti apysakos žan-
ro horizontai, išleistos knygos apie lietuvių literatūros 
darbininkus Joną Šimkų, Kostą Korsaką, Paulių Širvį, 
monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, politiką ir visuome-
nės veikėją Justą Paleckį ir kitus.

Dar viena kūrybos ir veiklos sritis – kinematografija. 
Kurį laiką Stasys dirbo Lietuvos kino studijoje vyriau-
siuoju redaktoriumi, Lietuvos vyriausiojo kinematogra-
fijos komiteto vyriausiuoju redaktoriumi, scenarijaus 
meniniam filmui Mažos mūsų nuodėmės autorius (kartu 
su Henriku Šablevičiumi), scenarijų dokumentiniams 
filmams apie rašytojus Eduardą Mieželaitį ir Joną Avy-
žių autorius.

Stasį Lipskį Rašytojų sąjungos 
klube sveikina žemietis poetas, 
Kuršėnų miesto Garbės pilietis 
Vacys Reimeris.
V Y T A U T O  K I R K U ČI O  
nuotraukos
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Vienoje apybraižoje Stasys Lipskis rašo: „Patirtis ir 
atmintis – tai lyg du susisiekiantys indai. Daugiau turtų 
sukrausi pirmojon skrynelėn – daugiau jų rasi ir antro-
joje...“

Dažnai Stasys klausia, kas naujo girdėti dėl Kuršė-
nų? Abu suprantame: gal kiek Kuršėnų, kaip rajono cen-
tro, įteisinimo reikalai pajudėjo. 

S TA S Y S  L I P S K I S : Labai aktyviai palaikiau idėją, kilu-
sią prieš keletą metų, jog jau pats laikas Kuršėnams suteikti 
rajono centro statusą. Ir pats rašiau laiškus įvairioms instan-
cijoms, ir pasirašinėjau po įvairiausiomis peticijomis. Dabar 
ši idėja tarsi nublanko, bet, manau, jog laikas savaime iškels 
būtinybę Kuršėnams suteikti rajono centro statusą. Miestas, 
kurio gyventojų skaičius gerokai viršija ne vieno rajono centro 
mastą, vertas tokios privilegijos. Miestas, įgijęs rajono centro 
statusą, iškart įgautų kitą, dinamiškesnį kvėpavimą, rastųsi 
daugiau investicijų. O kol kas jis man mielas ir toks. Nesakau, 
kad jis be trūkumų, bet jis vis dėlto vienintelis, nepakartoja-
mas, nes tai mano gimtasis miestas... (Iš Vytauto Kirkučio 
pokalbio su Stasiu Lipskiu)

Kuršėnų rajono idėjai pritarė ir pritaria ne tik Stasys 
Lipskis, bet ir Kuršėniškių klubas Vilniuje. 2007 metais 
buvo surašytas Vilniaus kuršėniškių klubo atviras laiš-
kas Seimui, Vyriausybei, Šiaulių rajono savivaldybės 
tarybai. Argumentuotai išsakyta mintis, kad sostinėje 
gyvenantys kuršėniškiai palaiko šią idėją ir „yra įsiti-
kinę, kad Kuršėnų miestas yra visiškai pasiruošęs tapti 
rajono centru.“ 

Deja, deja... Kuršėnams ir visam rajonui svarbus 
klausimas buvo nugramzdintas ir paskandintas tarp 
valdiškų raštų. 

2013 metais Stasiui Lipskiui įteikta Vinco Mykolaičio-Pu-
tino premija. Ji skirta už biografinį romaną Išsivadavimas, 
kurį jis parašė ir išleido Žuvėdros leidykla. 

Su publicistine aistra parašytoje knygoje pasakoja-
ma apie žymaus lietuvių rašytojo Vinco Mykolaičio-Pu-
tino (1893–1967) gyvenimą. Apie dramatišką šio iškilaus 
rašytojo kasdienybę pasakojama remiantis jo paties die-
noraščiais, amžininkų liudijimais ir archyvuose esančiais 
dokumentais. 

Laureatą išrinko Prienų rajono savivaldybės mero 
sudaryta komisija. Premija įteikta Poezijos pavasario ren-
ginyje Pilotiškėse (Naujosios Ūtos seniūnija.). 

Arba dar. 2019 metų gegužės 22 dieną Rumšiškių 
kultūros centro kiemelyje Stasiui Lipskiui įteikta Kai-
šiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūrinė 
premija. Ją pasidalijo Dovilė Zelčiūtė (eilėraščių knyga 
Prieglaudos miestai // Kauko laiptai, 2018) ir Stasys Lipskis 
(biografinė knyga apie J. Aisčio gyvenimo dramą Ilgesio 
elegijos // Žuvėdra, 2019). Stasio Lipskio Ilgesio elegijos. 
Biografinė knyga apie žymaus lietuvių poeto Jono Aisčio gyve-
nimo dramą. Jonas Aistis (1904–1973) – vienas žymiausių 
lietuvių poetų, dar 1937 metais pelnęs Lietuvos valsty-
binę premiją. Dėl 1940 metų okupacijos ir netrukus pra-
sidėjusio karo Aistis liko atskirtas nuo gimtojo krašto. 
Ilgą laiką gyveno JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje Va-
šingtone. 

Paskutines tris savo gyvenimo savaites Jonas Aistis 
praleido ligoninėje. Kentėdamas didžiulius skausmus, 

bet neprarasdamas sąmonės, jis apmąstė savo gyveni-
mo kelią, prisiminė artimuosius, bičiulius, atliko savo-
tišką išpažintį sau, Viešpačiui ir pasauliui. Apie visa tai 
Stasys Lipskis ir rašo naujausioje savo knygoje Ilgesio 
elegijos. 

Ne premijos svarbu. Ne titulai ir apdovanojimai. Jas 
šiuokart prisiminėme tik dėl to, kad pasidžiaugtume, jog 
yra dar Lietuvoje vertinančių kūrybą ir kūrėjus. 

Bandau paprovokuoti Stasį Lipskį: gal jau baigia ra-
šyti knygą apie Kuršėnus. 

S TA S Y S  L I P S K I S : Knyga, kaip, beje, ir Kuršėnai – 
neatskiriama mano gyvenimo dalis. Daug metų dirbdamas 
„Naujų knygų“, vėliau pavadintų „Knygnešiu“, vyriausiuoju 
redaktoriumi, įsisukau į knygų pasaulį ir dabar be jo nebeįsi-
vaizduoju savo likimo... Džiaugiuosi, kad knygai neabejinga ir 
mano dukra Rasa, ir mažasis mano anūkas Joris. 

Deja, deja, leidybos reikalai gerokai sujaukia kūrybinius 
planus. Todėl lieka džiaugtis kolegų knygomis. Stengdamasis 
sekti visas knygų naujienas, visuomet apsidžiaugiu radęs jose 
ir kuršėnietiškų pėdsakų... (Iš Vytauto Kirkučio pokalbio 
su Stasiu Lipskiu)

Taip, negailestinga leidėjo kasdienybė, kai tenka 
nuolat galvoti, ką leisti, iš kur gauti lėšų, kaip patrauk-
liau iliustruoti, kaip geriau parduoti... Ypač kai leidi ne-
komercines knygas. Tikriausiai leidėjo darbo gali imtis 
tik toks žmogus, koks yra Stasys – optimistas, kuris ne-
dejuoja, neaimanuoja, o daro. Ieško išeičių, galimybių. 

Žuvėdros leidyklą Stasys Lipskis įkūrė 1991 metų bir-
želio 13 dieną. Laikas, kai politika labiau domino žmones 
nei knyga. Laikas, kai kasdieniai gyvenimo faktai buvo 
svarbesni už poezijos metaforas ir prozos vaizdus. Ką 
pasiūlyti skaitytojams? Pirmoji knyga, kurią išleidžia 
Žuvėdra – paties Stasio Lipskio Spindėjo beržas tolumoj... 
Sakmė apie žmonių mylimą poetą Paulių Širvį. Pratar-
mėje Stasys rašo: „Paulius Širvys... Pakanka tik ištarti 
šiuos žodžius, ir daugeliui mūsų atmintyje vėl iškyla gy-
venimo pagairių nuvargintas veidas, atmintis atplukdo 
jo nuoširdaus skambesio lyrines eiles“. 

Tuomet, kai ši knyga išėjo, žmonės susidomėję ją 
pirko ir skaitė. Nebuvo pamiršę mylimo poeto Pauliaus. 
Vėliau dar ne kartą toji knyga leista, ir vis sulaukdavo 
skaitytojų dėmesio. 

Tokia buvo Žuvėdros pradžia. O paskui – knygų 
serija Šimtas gražiausių eilėraščių, kurioje skelbiami įspū-
dingiausi lietuvių poetų posmai. Žymiausių prozininkų 
romanai, publicistikos knygos, poezija, albumai apie ra-
šytojus... 

Stasys nuolat paskendęs darbuose Vis bėga, lekia. 
Net ir namiškiai, draugai sako: pailsėk, pristabdyk žir-
gus, pasirūpink savimi. Paskambinęs sužinai, kad jis jau 
ruošiasi į renginį Rašytojų klube pristatyti naujausią jo 
leidykloje išleistą knygą, rytoj vyksta su rašytoju po Lie-
tuvą, kalbasi su kolega kavinėje, skaito rankraščius ir dar 
veikia šimtus darbų. Ir tik retą akimirką užtinku sode 
prie Vilniaus, kur džiaugiasi saulėta diena, pražydusio-
mis obelimis, puikiais orais ir būtinai pasidomi: „O kaip 
Kuršėnuose, ar šviečia saulė?“ 

Taip, Stasy, šviečia maloni vasaros saulė, o jos at-
spindžiai žaismingai subyra į Ventos vandenis. Žybčioja 
vanduo, žybuliuoja... 
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Poetas, mokytojas, žvejys...
Moksleivė Neringa Andriulionytė kalbina Dzūkijos poetą,  
mokytoją ir žvejį Vytautą Matulevičių

Su lietuvių kalbos mokytoju, garsiu Dzūkijos krašto 
poetu, vaikų poeto Anzelmo Matučio sūnumi Vy-
tautu Matulevičiumi susipažinau vaikystėje. Kai 

buvau dar visai mažytė, matydavau, kaip į mano gim-
tąjį Savaitiškių kaimą Trakų rajone poetas atvykdavo 
savaitgaliais, čia atostogaudavo. Dėmesingas vaikams, 
mėgstantis pajuokauti ir rimtai pakalbinti žmogus tapo 
neatskiriama mano gimtinės ir mano gyvenimo dalimi, 
o tiksliau – reiškiniu. Vaikai visada atsimena tuos, ku-
rie kalbino, kláusė ir klaũsė, bičiuliškai domėjosi tegu ir 
nedideliais, bet svarbiais vaikiško gyvenimo rūpesčiais. 
Dabar, prisimindama mūsų susitikimus, jaučiuosi kaip 
tas Mažasis princas, dykumoje sutikęs lakūną, ir supran-
tu, kad tikriausiai kiekvienam vaikui savųjų Savaitiškių 
pievose lemta sutikti tokių lakūnų, tai yra asmenybių, 
tapusių gyvenimo mokytojais. Kiek daug įdomių, neti-
kėtų dalykų man padėjo suprasti šis žmogus, tapęs mano 
šeimos, giminės, viso kaimo ir mano draugu.

Labiau Vytauto Matulevičiaus veikla pradėjau do-
mėtis būdama maždaug septynerių. Pirmiausia Vytau-
tą pažinau kaip įdomų žmogų ir žveją. Ir dabar jis ne-
nuilstamai žvejoja, net turi savo žvejybos klubą-būrelį, 
kurį lanko ne vienas Savaitiškių jaunuolis. O tada, dar 
vaikystėje, kalbėdavomės visokiomis temomis, bet daž-
niausiai apie žvejybą, mokslus, kūrybą. Po truputį aiškė-
jo jo domėjimosi sritys – žvejyba, lietuvių kalba, lietuvių 
kalbos mokymas. Jau buvau skaičiusi Anzelmo Matučio 
knygelių, tad, kai sužinojau, kad jo tėtis buvo poetas 
Anzelmas Matutis, dar labiau nustebau. Ir pats Vytau-
tas Matulevičius yra poetas, kuria ne tik sau ir savo mo-
kiniams, bet net spausdina savo eilėraščius! Jeigu šitai 
būčiau žinojusi iš karto, tikriausiai nebūčiau drįsusi taip 
atvirai ir drąsiai su juo šnekučiuotis Vilkokšnio ežero pa-
krantėse, kai su vaikų gauja atlėkdavome maudytis arba 
su broliu ateidavome pažvejoti. Dabar Vytautas Matule-
vičius jau išleidęs dvi eilėraščių knygas – Vandens ženklai 
ir Mozaika – ir manęs tai nė kiek neglumina, nevaržo, o 
priešingai – skatina domėtis, klausti ir klausytis, nes ta-
pome labai artimi, ganėtinai dažnai bendraujame. Ne-
tiesa, kad jaunimas vengia vyresniųjų ir geriau jaučiasi 
su bendraamžiais, man atrodo, kad, jei žmogus turi gerą 
humoro jausmą, jei su juo linksma ir įdomu, su juo norisi 
susitikti. O poetas Vytautas Matulevičius kaip tik toks ir 
yra. Beje, jis visada domisi mano lietuvių kalbos pasieki-
mais, dalijasi naudingais patarimais, tad mano lietuvių 

kalbos mokytoja labai džiaugiasi, kad turiu tokį išmin-
tingą draugą, kuris išmano ne tik žuvų gaudymo, bet ir 
literatūros paslaptis. Įtariu, kad, bandant suprasti prozą 
ir poeziją, žvejybos įgūdžiai labai praverčia. 

Esu tikra, kad Vytautą Matulevičių pažįsta daug 
žmonių – klasės ir kurso draugų, mokytojų ir mokinių, 
kaimynų ir glūkoidų bet labai norėčiau, kad šią asmeny-
bę – žvejį, mokytoją, lituanistą, Dzūkijos krašto poetą 
pažintų ir platesnė auditorija.

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Trakų r., Rūdiškių gimnazija, IIIa klasė

Vytautas Matulevičius
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Jūsų gimtasis miestas – Alytus, Dzūkijos sostinė. Man Aly-
tus tik didesnis kito rajono centras, kurį retkarčiais aplankau, 
kai su šeima atvykstu apsipirkti ar susitikti su draugais. Su-
prantu, kad žmogaus ryšys su gimtąja vieta yra labai svarbus. 
Mano gimtinė – Savaitiškės. Pažįstu kiekvieną jų užkaborį, 
žmones. Žinau, kur pelkėta, kur sausiau, kuris Vilkokšnio 
krantas seklesnis, kuris gilesnis, esu išlaksčiusi visus kalnelius 
ir pakalnes. Gimtinės kraštovaizdis yra pasakiškas, ežeras, sau-
lėlydis, miškai, namai, nameliai... Koks ryšys Jus, jau Dante’s 
„Dieviškosios komedijos“ pasakotojo amžių peržengusį žmogų, 
sieja su gimtine? 

Alytus – nuostabiausias miestas pasaulyje. Ne tik todėl, 
kad čia – fantastiška gamta, garbi senovė. Alytus nuos-
tabus savo žmonėmis. Tokių nuoširdžių ir gerų žmonių, 
manau, niekur kitur nerasite. Kiek tik leidžia galimy-
bės, grįžtu į savo gimtąjį miestą. Savotiškas ryšys su juo 
užmegztas ir per internetinę svetainę glukoidai.com (Tai 
Lietuvos roko pionierių Aisčių ir kitų šaunių dzūkų ben-
druomenė – N. A.).

Esate pasakojęs, kad Alytaus Taikos gatvė nepaprasta? Gal pa-
sidalytumėt, kokie įspūdžiai, istorijos susijusios su šia gatve? 

Kaip jau minėjau, Alytuje gyvena patys nuostabiausi 
žmonės. Mūsų buvusioje Taikos (dabar Anzelmo Matu-
čio) gatvėje tokie ir yra. Mes gyvenome sovietmečiu, kai 
daug ko trūko: drabužių, maisto, statybinių medžiagų... 
Gatvės žmonės sutelkdavo jėgas ir sugebėjo savo jėgo-
mis nusitiesti vandentiekio trasą, įsirengti kanalizaciją. 
Dirbdavome visi – nuo vaikų iki senelių. O kokios šau-
nios būdavo pabaigtuvės! Suaugusieji į mūsų pušynėlį 
atsinešdavo staltieses, nuklodavo jas valgiais ir gėrimais 
ir visi švęsdavome. Beje, tas pušynėlis būdavo ir mūsų 
gatvės vaikų žaidimo aikštelė.

Kokie vėjai Jus atpūtė į mano gimtinę? Kaip tapote Trakų ra-
jono Savaitiškių piliečiu? Ir apskritai – kokia Jūsų biografinė 
geografija?

Į Savaitiškes aš patekau neatsitiktinai. Čia – mano žmo-
nos tėviškė. O gyvenime buvę įvairiausių vietovių, dau-
giausia susijusių su pedagoginiu darbu. Pirmoji dar-
bovietė – Žilinai Varėnos rajone, Valkininkai – tas pats 
Varėnos rajonas. Darbavausi ir Vilniaus rajone, Juodši-
liuose, ir pačiame Vilniuje.

Jūsų tėvas – žinomas vaikų poetas Anzelmas Matutis. Mano 
lietuvių kalbos mokytoja pasakojo, kad jo „Trijų brolių svirne-
lį“ su Stasio Eidrigevičiaus iliustracijomis vaikystėje išskaitė 
ir išvartė, o šiandien savo knygų lentynoje saugo kaip relikvi-
ją, kaip savo vaikystės aidą. Atkreipusi dėmesį ir į dedikaci-
ją „Skiriu Šarūnui, Valiui, Vytui – trims sūnums ir pasakų 
skaitytojams: Vaikučiai, Jums“. Ką reiškia augti garsaus poeto 
šeimoje? Ką reiškia būti poeto sūnumi? 

Nelengva. Į tave visi žiūri tarsi per didinamąjį stiklą. Jei-
gu tu kartu su tinklinio komandos draugais laimi kokią 
prizinę vietą – normalu, jeigu tau pasiseka literatų kon-
kurse – normalu, tačiau jeigu tu (neduok, Dieve), vaikš-
čiodamas ratu kartu su kitais mokiniais per pertrauką, 
netyčia išdaužai kokį nors stiklinį stendą – tuoj praside-
da: „Matai, jis – Anzelmo Matučio sūnus...“

Savo šeimoje esu ne viena. Gimusią mane pasitiko ne tik susi-
rūpinę tėčio ir mamos artimieji, gausi giminė, bet ir trejų metų 
brolis. Ilgą laiką buvau jaunesnė, manimi rūpinosi ne tik tėve-
liai, bet ir broliukas. Nelankiusi darželio į Rūdiškių gimnaziją 
mokytis važiavau drąsiai, nes žinojau, kad šalia tos pačios gim-
nazijos koridoriais laksto brolis. Po trylikos metų sulaukėme 
dar vieno broliuko – pagranduko. Džiaugiamės vieni kitais, bet 
būna visko. Papasakokite apie savo vaikystės šeimą. Ar dabar, 
kai nemažai patirta, pavyksta išsaugoti artimus ryšius? 

Mes šeimoje buvome trys broliai: Šarūnas, Valentinas, 
Vytautas. Kaip gražiausias vaizdas mano atmintyje išky-
la tas momentas kai mes, visi broliai, susėdę ant vieno 
Ereliuko (toks sovietinis vaikiškas dviratis – N. A.), va-
žiuodavome žvejoti į Luksnėnų ežerą. Labai gerai visada 

Savaitiškės, Vilkokšnio 
ežeras vakarėjant
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jausdavausi Alytaus paplūdimy, jeigu ten būdavo ir nors 
vienas mano brolis. Niekas nedrįsdavo manęs aptaškyti 
vandeniu, nes išgirsdavo  perspėjimą; „Baik, nes broliui 
pasakysiu.“ Man – jaunėliui – sekdavosi labiausiai. Varg-
šas Valentinas nunešiodavo Šarūno drabužius, o man jau 
reikėdavo pirkti naujus. 
Atskirai norėčiau paminėti savo tėvus. Jie kiek išgalė-
dami rūpinosi mumis. Kaip mes, vaikai, laukdavome 
grįžtančio tėtės iš Vilniaus! Jis grįždavo gavęs honorarą 
už išleistą knygą ir visada netuščiomis rankomis, o su 
lauktuvėmis – ,,minkštaisiais“ saldainiais, bananais ir 
kitokiais gardumynais. Mama – puki konditerė ir kulina-
rė – dažnai palepindavo mus įvairiais sausainiais, pyra-
gaičiais. Beje, kai jie būdavo iškepti, pirmiausia būdavo 
nešami į antrą mūsų namo aukštą, į tėtės darbo kambarį. 
Tiesa, mes savo tėvų kitaip nevadindavom – tik ,,tėtu-
kas“, ,,mamutė“. 

Savo mokykloje, tai yra Rūdiškių gimnazijoje, susiradau daug 
draugių, draugų, prisipažinsiu, ir draugystės dramų išgyve-
nau. Atėjusi į mokyklą, patyriau tikrą vaikišką susižavėjimą: 
mokykla erdvi, koridoriai ilgi, sienos nukabintos paveikslais. 
Mokytojai visi linksmi, išsimokslinę ir patyrę, buvau jais su-
sižavėjusi. Jūs esate minėjęs, kad mokykla Jums yra svarbi ir 
dabar ją aplankot. Papasakokite apie savo mokyklinius laikus. 
Ar išliko ryšys su bendraklasiais? Ką manote apie savo mo-
kyklą, mokytojus? 

Taip susiklostė likimas, kad aš devynerius metus mo-
kiausi Alytaus 2-ojoje vidurinėje (dabar – Adolfo Ra-
manausko-Vanago gimnazija), o kitus dvejus – Alytaus 
5-ojoje (dabar – Dainavos progimnazija). Šaunūs tai 
buvo metai. Ypač 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Čia mane 
mokė nuostabūs mokytojai, išskirtinės asmenybės: lie-
tuvių kalbos – mokytojas Martinaitis, rusų kalbos – Da-
briška, fizikos – Matulionis, muzikos – Smilinskas. Mo-
kymąsi šioje mokykloje galiu palyginti su rojumi, nes 
turėjau puikiausius mokytojus, lankiau literatų būrelį ir 
jaučiausi labai laimingas. Be to, patekau į klasę, kurio-
je jau mokėsi draugai iš ankstesnių laikų. Mūsų klasė 
buvo įdomi, muzikali. Merginos dalyvavo Dainų dainelė-
je, vaikinai grojo mokyklos grupėje arba dainavo vaikinų 
chore. Po mokyklos baigimo visi buvome susitikę porą 
kartų, tačiau kuo toliau, tuo mano bendraklasių gretos 
retėja, o ir susitinkame ne itin dažnai.

Pati dar nesu tikra, kokį kelią rinktis. Mano pomėgiai – moky-
ti, vadovauti, domėtis gamta, pasauliu, įžymybėmis, bendrauti 
su žmonėmis. Jūs pasirinkote filologijos studijas. Papasakokite 
apie savo studentiškus laikus. Kuo įdomios buvo lituanistikos 
studijos?

Ketverius metus mokiausi Vilniaus valstybiniame pe-
dagoginiame institute. Paradoksas – ketverius metus 
graužiau save: „Nepatinka man čia, nepatinka…“ Net 
vadinau šią mokyklą „Asmenybių žlugdymo įstaiga“. 
Guodžia tai, kad Dievas davė čia sutikti tokius švie-
sulius kaip Irena Veisaitė, Dovydas Judelevičius. Apie 
savo studentišką gyvenimą parašiau satyrinį apsakymą 
Paukščių akademija.

Kiek pamenu, minėjote, kad lietuvių kalbos mokytoju esate iš-
dirbęs daugiau nei trisdešimt metų. Kodėl pasirinkote lituanis-
tiką, nesunku numanyti. Bet visgi – kas galiausiai paskatino 
rinktis lietuvių kalbos mokytojo kelią? 

Gali kilti klausimas: kodėl, nors ir keikiau, pasirinkau 
pedagogo profesiją? Priežastys dvi: pirmoji – baimė, kad 
nepajėgsiu įstoti į Vilniaus universitetą, antroji – šeimy-
ninių tradicijų tąsa. Mano močiutė buvo pradinių klasių 
mokytoja, tėvas – lietuvių kalbos, mama – namų ruošos 
(dabar technologijų) mokytoja. 

Stebėdama savo mokytojus, matau, kad jų darbe nemažai nei-
giamų dalykų. Ar Jums neteko nusivilti savo pasirinkimu? 

Taip, man teko ne vieną ir ne du kartus nusivilti savo pa-
sirinktu keliu. Dažniausiai tada, kai mano darbo neįver-
tindavo mokyklos vadovybė, ne visada mano lūkesčius 
pateisindavo ir mano mokiniai.

Mano lietuvių kalbos mokytoja Zita Bartkevičienė yra pasako-
jusi, kad tuometiniame Trakų rajone, kai Grigiškės ir Elektrė-
nai dar priklausė Trakų savivaldybei, buvote žinomas lietuvių 
kalbos mokytojas, o Jūsų parengti mokiniai meninio skaitymo 
konkursuose visada užimdavo aukščiausias vietas. Rodos, Gri-
giškėse mokytojavote keturiolika metų, tapote savotišku šios 
mokyklos krikštatėviu, nes pasiūlėte ,,Šviesos“ vardą. Kaip 
vertinate savo pedagoginę veiklą? Kokiais darbais galėtumėte 
pasidžiaugti? 

Koks aš buvau mokytojas? Čia reikėtų klausti mano bu-
vusių mokinių. Vieniems aš patikdavau, kitiems – ne. 
Dievinau darbą su skaitovais, džiaugdavausi, kai jiems 
sekdavosi, buvau sugalvojęs ir realizavęs porą projektų. 
Projektų diena – taip buvo pavadintas mokinių projekti-
nių darbų apžvalgos vakaras. Daug jėgų pareikalavo ir 
įgyvendintas ekologinis projektas Youth Grant. Buvau 
įkūręs ir sportinės žūklės muziejų. Džiugino ir Žvejonių 
klubo narių pergalės respublikinėse moksleivių sporti-
nės žūklės varžybose. 

Jūsų klubo veikloje dalyvauja ir mūsų savaitiškiai.

Dievinu sportinę žūklę, todėl dirbdamas Grigiškių 
2-ojoje vidurinėje mokykloje ir įkūriau sportinės žūklės 
klubą Žvejonys. Jis gyvuoja jau dvidešimt metų.

Pastebėjau, kad dabar madinga pasakoti sėkmės istorijas. Bet 
influenceriai ir youtuberiai, kuriuos kartais seku, nevengia 
pasijuokti iš savęs, pasidalyti nesėkmėmis. Vien sėkmės istori-
jos erzina, kuria įtampą, ypač tada, kai pats nelabai turi kuo 
pasidžiaugti. Ar ir kokių nesėkmių savo darbe esate patyręs? 

Žinoma. Man būdavo nesmagu, kai itin kruopščiai pa-
sirengtą pamoką sužlugdydavo mokiniai arba nekorek-
tiškos vizituotojų pastabos. Nemalonu būdavo ir tai, kai 
koks nors abiturientas vienu sakiniu nubraukdavo visą 
mano įdėtą triūsą. Taip atsitiko Vilniaus Mykolo Biržiš-
kos gimnazijoje.
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Skaitydama Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus biografiją, pa-
stebėjau, kad poetą vargino kasdienės pareigos, pamokslai, jis 
svajojo apie ramų gyvenimą ir troško atsidėti vien kūrybai. 
Jūsų tėvas poetas Anzelmas Matutis taip ir pasielgė: 1972 
metais atsisakė mokytojo darbo ir visas jėgas skyrė kūrybai. 
Jūs taip pat poetas, Jūsų žodžiais sukurtą dainą „Vandens žen-
klai“ žino daugelis „Hiperbolės“ gerbėjų. Ar profesinė veikla 
netrukdė kurti? 

Kūryba tikrai niekada nebuvo susijusi su darbu. Netgi, 
pasakyčiau, buvo savotiška atgaiva nuo pasirengimo pa-
mokoms, sąsiuvinių taisymo.

Septintoje klasėje buvau labai sukrėsta Vytauto Mačernio bio-
grafijos, jo žūties aplinkybių, bet kartu man labai įstrigo faktas, 
kad, būdamas penkiolikos, išspausdino savo pirmąjį eilėraštį. 
Esate minėjęs, kad ir Jūsų tėvas Anzelmas Matutis pirmąjį 
eilėraštį parašė penkiolikos metų. Kada Jūs pajutote poreikį 
kalbėti eilėmis, kurti? 

Poreikis kurti, išreikšti save atsirado visai netikėtai de-
vintoje klasėje. Perskaičiau rajoniniame laikraštyje Komu-
nistinis rytojus kažkokios poetės eilėraštį ir pagalvojau: 
„Aš irgi galiu parašyti dar geresnį eilėraštį.“ Žinoma, tas 
pirmasis eilėraštis buvo labai labai silpnas. Vėliau, žino-
ma, atsirado daugiau ir geresnių eilėraščių.

Paveldėdami tėvų, senelių genus, kartu paveldime ir jų polinkius. 
Numanau, kad ir Jūsų polinkis kurti paveldėtas iš tėvo? Gal Jūsų 
šeimoje yra ir daugiau rašančių, kuriančių? Ar Jūsų tėvas, poetas 
Anzelmas Matutis, domėjosi Jūsų kūrybiniais bandymais? 

Mano senelis nerašė eilių, bet turėjo poetišką sielą ir mus, 
vaikus, vesdavosi klausyti lakštingalų čiulbėjimo. Mūsų 
šeimoje kuriančių daug: žinomiausias tėvas – Anzelmas 
Matutis, puikius eilėraščius kūrė mano vyriausias brolis 
Šarūnas, labai retai, tačiau tikrai meniškų eilėraščių yra 
parašęs brolis Valentinas. Savitų eilėraščių yra sukūręs ir 
mano jaunėlis sūnus Tomas. Beje, vertingų konsultacijų 
yra suteikęs ir tėtė – Anzelmas Matutis. 

Naivu klausti, kas paskatino Jus rašyti, nes tikriausiai tokių 
dalykų neįmanoma paskatinti, negali sugalvoti kūrybos ar 
eilėraščių receptų, nes popieriaus ir tušinuko neužtenka. Bet 
vis vien noriu paklausti, kaip vyksta Jūsų kūrybos procesas?

Labai sunku vienpusiškai apibūdinti eilėraščio gimimo 
procesą: kartais eilėraštį sukuri tyloje, kartais – klausy-
damasis mėgstamos muzikos. Čia nėra vienos taisyklės. 
Kūrybai mane įkvėpdavo ir Vilniaus paveikslų galerijoje 
vykę vargonų muzikos koncertai, ir siurrealistiniai rusų 
režisieriaus Andrejaus Tarkovskio filmai.

Su kokiais dar įžymiais poetais Jums teko ar tenka bendrauti? 

Mūsų namuose dažnai viešėdavo įžymūs Lietuvos rašy-
tojai. Ne kartą teko bendrauti su Eduardu Mieželaičiu. 
Gana dažnas svečias mūsų namuose buvo ir žinomas 
vaikų prozos meistras Vytautas Petkevičius. Susitikimų 
su poezijos kūrėjais būta tikrai daug ir įvairių.

Visada domėdavotės mano mokslais, pasiekimais, skaitymo pa-
tirtimi. Kaip suprantu, Jums, kaip poetui ir mokytojui, svarbu, 
ką skaito vaikai, jauni žmonės? Kokios knygos, kultūros reiški-
niai Jums pačiam buvo ir yra svarbūs? Kokius literatūros kū-
rinius, Jūsų nuomone, turėtų skaityti šiuolaikiniai mokiniai? 

Gal nelabai galėčiau išskirti knygas, kurios man darė 
didžiausią įtaką. Galėčiau atsakyti taip – geros knygos. 
Nemažą įtaką man darė impresionistų tapyba, japonų 
poezija, hardrokas. Nenorėčiau siūlyti skaityti kažkokių 
knygų šiuolaikiniams mokiniams. Jie patys turėtų atsi-
rinkti artimus jų sielai kūrinius.

Pirmoji Jūsų eilėraščių knyga „Vandens ženklai“. Knygos ra-
šomos, kad būtų skaitomos. Ką šioje knygoje gali atrasti jos 
neskaitęs žmogus? 

Vandens ženklai – pirmoji mano poezijos knyga, išleista 
1999 metais. Jos neskaitęs žmogus pirmiausia atrastų po-
puliariąją Hiperbolės dainą Vandens ženklai. Žinoma, būtų 
puiku, jeigu būsimas skaitytojas rastų eilėraštį ar kelis, 
kurie jam patiktų.

Knyga „Mozaika“ pasirodė po aštuoniolikos metų. Bėgant 
metams, keičiasi žmogaus požiūris, būsena, nuotaika, nuosta-
tos. Ši Jūsų knyga taip pat kitokia – brandi, skausminga, o jos 
pavadinimas man siejasi su daile. Kodėl „Mozaika“? Papasa-
kokite apie šią knygą. 

Mozaika – antroji mano poezijos knyga, išleista 2017 me-
tais. Kuo ji svarbi? Į šį rinkinį sudėjau geriausius pasta-
rųjų metų eilėraščius. Ši knyga įdomi ir tuo, kad ją ma-
ketavo mano buvusio mokinio sūnus.

Poezijos knygoje „Trijų brolių svirnelis“ Anzelmas Matutis 
interpretavo, o gal pratęsė, transformavo garsią lietuvių pa-
saką „Eglė žalčių karalienė“ ir sukūrė poemą „Eglės sūnūs“. 
Viename į rinkinius neįdėtų eilėraščių „Neišduok žalčio var-
do“ randu: „Kai sieron žemelėn krisi / Nuo kulkos ar kardo – / 
Neišduok, neišduok, lietuvi, žalčio vardo…“ Kas tai? Vaikystės 
pasakos tęsinys ar mitiniu įvaizdžiu išsakyta pilietinė pozicija? 
Ką Jums reiškia žalčio vardas? 

Mes, lietuviai, vienaip ar kitaip turime ir pagoniško 
kraujo. O žaltys lietuvių mitologijoje labai svarbus. Mane 
žavi jo atkaklumas, tikslo siekimas.

Vyresnieji neretai priekaištauja jaunimui, kad jie pernelyg pa-
viršutiniški, lengvabūdiški. Kaip manote, ar mano bendraam-
žiai neišduos žalčio vardo? 

Man labai sunku vienareikšmiškai vertinti visą dabar-
tinę moksleivijos kartą. Manau, kad tarp jų yra visokių 
žmonių. Tikiu, kad yra ir tokių, kurie tikrai neišduos 
žalčio vardo...

Dėkoju už pokalbį ir linkiu Jums stiprios sveikatos ir įkvėpimo 
kuriant bei žvejojant.
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Birželio 5-oji – poeto Vytauto Mačernio gimtoji die-
na. Šimtas metų!

Poeto vardan ir vardan mieliausių žmonių, 
kurie laukė, aukojo savo išteklius, bet dėl įtakingų blo-
gąja prasme žmonių nebesulaukė paminklo genialiam 
Žemaičių žemės poetui Vytautui Mačerniui, ryžausi ra-
šyti šiuos pastebėjimus, atsiminimus ir pamąstymus. 
Gyvenime laikausi labai paprastų įsitikinimų: nėra taip 
baisiai bloga, kad vėl geriau nebūtų, visada turi atsisto-
ti ir sakyti tiesą, esmę. Be užuolankų. Jeigu neatsistoji, 
nepasakai tiesos, tu, žmogau, jos paprasčiausiai išsižadi.

Vakar vakare, baigus rašyti netrumpą pasakojimą 
apie V. Mačernio gyvenimą Telšiuose, paskambino garbi 
moteris ir pranešė: „Mes prie Žemaitės gimnazijos netru-
kus sodinsime sakuras, vietoj senojo fontano būsianti gė-
lių klomba, du suoliukai.“ Pasikalbėjom labai dalykiškai 
ir supratingai. Pasidžiaugiau iniciatyva, priminiau, kad 
sakuras prižiūrėti nėra paprasta, bet jei ketinimai nuošir-
dūs – viskas įmanoma. Pasakiau, kad senojo mokyklos 
fontano nugriauti negalima, nes jis simbolizuoja bėgantį 
laiką. Kol kas neturėjau galimybės susitikti ir papasakoti 
apie fontano būklę Savivaldybės administracijos direk-
toriui Tomui Katkui. Išgirdęs, kad projektą darys ar jau 
padarė architektas Algirdas Žebrauskas, suklusau. Juk 
ne taip seniai architektas išsijuosęs stengėsi visą žaliąjį 
plotą, visus gimnazijos frontonus iš pietų pusės užstaty-
ti pastatais. Dar kažkur mano archyve tebėra architekto 
inicijuoti statinių projektai.

Neišblėsęs iš mano atminties vienas epizodas. Buvo 
pati prekybos centro Maxima projektavimo pradžia, kai 
kurie Telšių politikai, kaip visada, rėkavo, kad mūsų 
miestui būtinos investicijos, o šioji – pats tas. Žinoma, 
jiems „dirigavo“ iniciatyvusis architektas A. Žebraus-
kas. Įlėkiau per pietus į valgyklą, esančią prie knygyno. 
Žmonių nemažai, susiradau staliuką ir atsisėdau. Prie 
staliuko tuoj prisėdo architektas ir pradėjo šneką, kokias 
erdves jis atversiąs Turgaus aikštėje. Taip ir pasakė – „er-
dves“. Aš, žinoma, susigūžiau, paskui purčiau galvą, o 
jis be perstojo kalbėjo šventai įsitikinęs savo „matymais“.

Noriu trumpam stabtelėti ir dar sykį padėkoti tuo-
mečio Paveldosaugos departamento Telšių skyriaus va-
dovei Vilijai Jonušienei, kuri desperatiškai gynė nuo už-
statymo „svetimų sienų“ pastatais senamiestį, tą jaukų, 
ne vieno telšiškio pamėgtą skverą, mielą kampelį, kur 
prasidėjo Telšiai. Ir Savivaldybės taryboje buvo žmonių, 
kurie buvo prieš skvero sunaikinimą, nepasirašė, nesu-
tiko, kad būtų statomi tie nelemti „barakai“. Tų šaunių 
žmonių pavardės, pamenu, buvo paskelbtos laikraštyje 
Kalvotoji Žemaitija.

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

Vytauto Mačernio metai

Dabar miesto centre turime šiek tiek dekoruotą „ba-
raką“ – man tiesiog graudu matyti žmones, glostančius 
„žyduko“ galvelę. Tokius prekybcentrius reikia statyti 
miesto ganyklose, tuomet nereikės nei meluoti, nei mul-
kinti, nei apgaudinėti. Architektas prisimelavo tiek, kad 
nors sunkvežimiu vežk. Kaip rafinuotai, klaikiai buvo 
meluojama... 

Leonidas Daujotas, maestro Konstantino Dobrovols-
kio mokinys, muzikas, senųjų Telšių žinovas, retkarčiais 
į feisbuką įkelia mūsų jaunystės skvero prie Džiugo kino 
teatro nuotraukų. Sykį grįžau namo pilkas, architektas 
savo suktybėmis ištampė visus širdies pasaitus. Labiau 
ironiškai, groteskiškai nei piktai ėmiau ir parašiau tokį 
komentarą: „Už Maximą, tą baisulinį baraką su chemi-
zuotu maistu vietoj nuostabaus skvero ir kino teatro, kur 
kažkada užgimė pirmykščiai Telšiai, misteriui Žebraus-
kui tikrai teks pabuvoti pekloje. Anksčiau tokius niekda-
rius, beje, išvarydavo iš miesto“.

Kartą važiuojam į Žemaitės gimnaziją, į klasės susi-
tikimą. Rodau pirštu į Maximą: „Matai, kokį „monstrą“ 
Telšiuose turim.“ Vytautas Barkauskas, garsus prokuro-
ras, kuris padėjo stabdyti statybas prie Žemaitės gimna-
zijos, man sako: „Maxima – viskas aišku, jiems tik leisk, 
bet man ta „jutka“ kaip šašas ant veido.“

Statybos bendrovės Mitnija, kuri buvo generalinis 
rangovas statant Telšių Maximą, savininkas Antanas Gu-
reckis mokėsi Žemaitės vidurinėje mokykloje. Kartu už-
augome, vienoje komandoje žaidėme krepšinį, apvaži-
nėta daug miestų, sužaista nemažai rungtynių. Visada 
prisimindavom mūsų trenerį Algimantą Šaikūną, tikrą 
gyvenimo filosofą. Kai aš paklausiau, kodėl jis ėmėsi Ma-
ximos, nejaugi jam neskauda ir nesvarbu, jis akimoju at-
sakė: „Aš nestatysiu – statys kiti, taip jau yra.“ Mano gal-
va, jis tuomet tiksliai apibūdino architekto A. Žebrausko 
elgseną: „Nepasotinamas.“ Kitaip tariant, dėl skatiko ar 
grivinos ir utėlę į Zakopanę nuvarytų.

Esu ne kartą kalbėjęs, pasakojęs, rašęs – beje, ir 
žurnale Metai, – kaip sunkiai skynėsi kelią paminklas 
poetui Vytautui Mačerniui. Vėlyvą 1997 metų rudenį 
lietuvių kalbos mokytoja Adolfina Varnelienė surengė 
poeto skaitymus Viešojoje bibliotekoje, kuriai tais me-
tais lapkričio 11 dieną buvo suteiktas poetės Karolinos 
Praniauskaitės vardas. Skaitėme garsųjį poeto kūrinį – 
eilėraščių ciklą Vizijos. Tą vakarą užsiminiau, kad ir 
Telšiuose būtina įamžinti V. Mačernio vardą. Tuomet 
dar tikėjau, kad Žemaičių Kalvarijoje bus pastatytas 
paminklas, kuris dabar stovi prie Žemaitės gimnazijos. 
Tik 2000-aisiais, pasibaigus Poezijos pavasariui, pradė-
jau dažnai varstyti ne tik Žemaitės gimnazijos, Telšių 
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viešosios bibliotekos, bet ir Savivaldybės duris. Gimna-
zijoje didesnio entuziazmo dėl paminklo nesulaukiau, 
buvo mandagiai pritariama, nori – daryk. Niekas ne-
tryško entuziazmu ir Savivaldybėje, tik bibliotekoje ir 
laikraščio Kalvotoji Žemaitija redakcijoje pasakodavau 
apie peripetijas ieškant paminklui lėšų, netesėtus paža-
dus, patirtus išgyvenimus. Savivaldybės administracija 
skyrė lėšų (7000 litų) koplytstulpio statybai menamo-
je K. Praniauskaitės gimtinės vietoje, todėl sakyti, kad 
nieko nebuvo daroma, negaliu. Lėšos pateko į Švietimo 
skyriaus sąskaitą ir kažkaip stebuklingai išnyko. Niekas 
negalėjo pasakyti, kur ir kaip jos prašapo. Ilga istorija, 
bet jos pabaiga – viltinga. 

Tad pagiriamasis žodis tuomečiam vicemerui Juo-
zui Butkevičiui, kuris tiesiai paklausė: „Kur pervesti lė-
šas (4000 litų), kad nebūtų jokių ekscesų?“ Atsakėme: „Į 
bib liotekos sąskaitą.“ 

2004 metų spalio 20 dieną mokytojo Vaclovo Bart-
kaus iniciatyva koplytstulpis, kurį išdrožė tautodaili-
ninkas Steponas Kaminas su Jaunimo mokyklos moks-
leiviais, buvo atidengtas.

Tikriausiai lemtinga – paskambino bičiuliai, pakvie-
tė į susitikimą Žemaitės gimnazijoje. Profesorius Alf-
redas Bumblauskas skaitysiąs paskaitą apie žemaičių 
genezę, Žemaitijos vardo kilmę ir t. t. Visada įdomu pa-
siklausyti Alfredo, nes jo kalbų „kraujotaka“ – puiki. Ge-
rai, kad nuėjau. Stovim prie paradinių gimnazijos durų: 
Andrius Dacius, Gediminas Šilinas ir aš. Kalbu apie Vy-
tautą Mačernį, ką per tuos aštuonerius metus „sulesio-

jau“. Tikriausiai užsiminiau, kad skulptorius Osvaldas 
Neniškis pažadėjo sukurti poeto biustą už įmanomą 
kainą, pasigyriau, kad iš savo honorarų turiu susitaupęs 
apčiuopiamą sumą, dar šiek tiek laiko, šiek tiek litų – ir 
galėsiu nušvitęs žingsniuoti pas mieląjį skulptorių Os-
valdą. Juokaujame, nuotaika puiki, prieina Antanas Kon-
trimas ir rodo mums pirštu į pietinę Žemaitės gimnazi-
jos teritorijos pusę – ten nutarta statyti Menų mokyklą. 
„Kokią mokyklą, kas sumanė, čia dabar?“ A. Kontrimas: 
„Nešokinėk, taip nutarta, nieko nebepakeisi, kitaip ne-
bus.“ Nepatikėjau, nieko apie tai nebuvau girdėjęs, visos 
kuršių „transformacijos“ į žemaičius man tuojau išgara-
vo iš galvos. Halėje pasigavau gimnazijos direktorių Žyd-
rūną Želnį, jis patvirtino, kad prie gimnazijos tikrai bus 
statomi pastatatai, jau esą parengti projektai. Direktoriui 
pasakiau, kad ši nesąmonė neišdegs: „Kautis reikia!“ Di-
rektorius atrodė beviltiškai abejingas.

Sužinojau tą vakarą daug: paskambinau vicemerui 
Vytautui Kleivai, jis kalbėjo, kad miestui reikia Menų 
mokyklos, kad tasai sumanymas statyti mokyklą prie 
Žemaitės gimnazijos – architekto A. Žebrausko, o pro-
jektą parengė architekto Rolando Paleko Archstudija iš 
Vilniaus. Reikia tai reikia, niekas neprieštarauja, tik ne 
prie Žemaitės gimnazijos. V. Kleiva pasakė, kad viskas 
nutarta, bet jei noriu, ryt galiu užsukti į Savivaldybę, jis 
parodysiąs brėžinius ir viską išsamiai paaiškinsiąs. 

Tą patį vakarą ant mano rašomojo stalo gulėjo visi 
brėžiniai, pradėjo aiškėti aplinkybės, kas ir kaip. Daug 
popieriaus sunaudojau, printeris vos „neužkimo“.

Poetas Vytautas Stulpinas skaito Vytauto Mačernio eiles prie skulptūros (skulptorius – Gediminas Karalius). M I L D O S  K I A U ŠA I T ĖS  nuotrauka
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Rytojaus dieną, kai užsukęs į vicemero kabinetą 
paklojau ant stalo visus numatomų statinių brėžinius, 
V. Kleiva nustebo: „Ir iš kur tu juos ištraukei?“ Visų sub-
tilybių tada nesakiau, bet paskui visuomet smagiai pasi-
juokdavom. Tuomet, žinoma, buvo ne juokai, pamenu, 
išrėžiau: „Tai afera, bet ji nepavyks, su Maxima mus visus 
taip gudriai, rafinuotai apgavo, gal jau gana.“ 

Skambinau buvusiems Žemaitės vidurinės mokyk-
los mokiniams, kuriuos pažinojau, klasės draugams, 
klausiau, ar jie ką nors girdėjo apie tas statybas, prašiau 
pagalbos. Niekas nieko apie tas nelemtas statybas neži-
nojo. Visi žadėjo padėti ir žodį tesėjo. Esu labai dėkin-
gas Vytautui Barkauskui, Alfredui Bumblauskui, Vaciui 
Vaivadai ir kitiems, kurie ne tik patarė, bet ir patys pri-
sidėjo stabdant statybas. Rolandą Paksą pakviečiau at-
važiuoti, nes tuomet partijos Tvarka ir teisingumas nariai 
Telšių savivaldybėje užėmė vadovų postus ir labai uoliai, 
„choru“ pritarė architekto išmislams. R. Paksas atvažia-
vo, susitikime buvo mokytojų, kurios dirbo mokykloje 
jo mokymosi metais. R. Paksas buvo kategoriškai nusi-
teikęs prieš statybas.

Architektas A. Žebrauskas nenurimo, lankėsi gimna-
zijoje, įtikinėjo mokytojus, žadėjo pastatus su gimnazija 
sujungti tuneliu, sakė, kad gimnazija gaus dvi, paskui – 
keturias klases. Kad pastatai visai neužstotų Žemaitės 
gimnazijos, galima būsią Menų mokyklą „įgramzdinti“ 
giliau į žemę. Neatimsi iš architekto sugebėjimo pūsti 
miglą iki padangės, ką jau ką, tą jis daro su įkvėpimu. 
Kaip pasakojo tuometis Paveldosaugos departamento 
Telšių skyriaus vedėjas Antanas Eičas, architektas buvęs 
„su delegacija“ ir pas jį.

Įdomiausia, kad detalųjį Menų mokyklos patalpų 
išplanavimą ir tų patalpų aprašymus paskelbė laikraštis 
Telšių žinios. Kokią jaukią vietą žiniasklaidoje rado kon-
troversiškojo architekto sumanymai! Kaip jie ten pateko, 
redaktorė ir publikacijos autorius Antanas Nekrašius 
puikiai žino. Tegul žino. Neklydau sakydamas, kad er-
dvė apie Baltąją mokyklą – paveldas, kurį reikia saugoti 
kaip akies vyzdį.

Viešai sklypą prie Žemaitės gimnazijos šabakštynu 
pavadino tuometis Savivaldybės administracijos direk-
torius Kęstutis Trečiokas, buvęs Žemaitės vidurinės mo-
kyklos auklėtinis. Paskui jį šį žodį ėmė kartoti kai kurie 
kiti valdininkai ir politikai. Liūdna, bet šitaip mąstoma 
žmonių, kurie turėtų stengtis, kad apie gimtąją mokyklą 
būtų plati ir žalia erdvė, o ne statybų aikštelės. Beje, Ro-
mualdui Inčirauskui irgi neseniai vaidenosi šabakštynai 
vešliame liepyne Varnių centre. Dabar ten trinkelių ply-
nė, dykuma. Labai įdomus profesoriaus požiūris: „Man 
tie medžiai – praeitas etapas.“ Žemaičiai taip sako: „Lėi-
pas kvep.“

Nepaprastai pastatų prie Žemaitės gimnazijos lau-
kė Alfreda Tamoševičienė, Jurgita Armalienė – abi bene 
Žemaitės mokyklos auklėtinės. Mokytoja Irena Dauba-
rienė, gydytoja Irena Skernevičiūtė manęs klausė, ar aš 
neklystu. Atsakiau joms aiškiau nei aiškiai. Noriu dar 
kartą padėkoti mokytojoms D. Dambrauskienei, Z. Ža-
lienei, kurios tvirtai stojo, kad jokių statybų gimnazijos 
teritorijoje nebūtų nė kvapo. Jos abi pasirodė šauniai vi-

sose situacijose, nuo sunaikinimo gynė mokyklos skverą.
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazija buvo pa-

statyta ant įstabios kalvos. Ji – absoliuti kalvos dominantė. 
Mano vaikystėje, kai dar nebuvo suaugę medžiai, mo-
kyklos niekas neužstojo. Ji bolavo, matėsi iš visų pusių. 
Į mokyklą dažniausiai eidavau Šviesos gatve. Ir dabar, 
medžiams numetus lapus, kuo puikiausiai ją matau pro 
savo kambarių langus. Negalima užstatinėti pastatais 
tokių senų, unikalių mokyklų. Baltoji mokykla niekada 
nebuvo kampininkė ir, tikėkim, niekada nebus. Švie-
sos gatvelė labai trapi, jautri, mašinų sangrūda pažeis-
tų aplinkos harmoniją. Matyt, senieji architektai turėjo 
stip resnį harmonijos pojūtį, geresnį skonį, buvo labiau 
išsilavinę, gimnazijai numatė platesnę erdvę. Ir Steponas 
Stulginskis, ir Vsevolodas Kopylovas mokėsi Prahoje, 
buvo sąžiningi ir garbūs žmonės.

Prisimenu diskusijas gimnazijoje (jų buvo ne vie-
na) – galutinai sprendėsi statybų klausimas. Architektui 
A. Žebrauskui bet kokia kaina prastumti statybų pro-
jekto nepavyko. Jis pasakė, kad mokykloje mokosi 600 
gimnazistų, todėl būtinai reikia papildomų klasių. Suūžė 
visa auditorija. Tuo metu gimnazijoje mokėsi 358 moki-
niai. Talentingas architektas R. Palekas pateko į keb lią 
situaciją, jis tiesiog buvo apgautas tos pačios profesijos 
atstovo, kuris buvo įsitikinęs savo neklystamumu. Pri-
simenu tąsyk salėje mokytojos Reginos Tumavičienės 
pasakytus žodžius: „Buvo metai, kai mokykloje mokėsi 
daugiau nei tūkstantis vaikų – sutilpome. Dabar nėra net 
400 vaikų, ką jūs kalbate?“ Taip ramiu balsu, nemeluotai, 
su aiškiausiu tikrumu kalbėjo Mokytoja, kurią visi moki-
niai visais laikais labai mylėjo. Mokytoja Emilija Jankaus-
kienė architektams pasakė: „Kodėl jūs norite menininkus 
sukišti į rūsius, pastatą – į žemę, kaip sakote? Kelkit me-
nininkus aukštyn, ar nėra Telšiuose kitos vietos?“

Kalbėjau vien argumentus. Architektas R. Palekas 
suprato, priėjo, padovanojo savo projektų ir statinių 
reprodukcijų knygą ažūriniu viršeliu, kuri tapo vieno 
mano eilėraščio „heroje“. Kaip buvęs krepšininkas sa-
kau: „R. Palekas – architektūros novatorius, įspūdingų 
statinių autorius, A. Žebrauskui tik kamuolius padavi-
nėti, kaip sakoma, „iš auto“, iš užribio“. 

Gimnazistai padovanojo mokyklos direktoriui Bal-
tosios mokyklos bareljefą ir jaunatviškai paprašė, kad 
saugotų mokyklos skverą ir niekam niekada neleistų 
statyti „daržinės“ prie mokyklos.

Tokių projektų negalėjo būti, bet jie buvo. Kartą Sa-
vivaldybės finansų skyriaus vedėjos Reginos Radimonie-
nės paklausiau, kiek Savivaldybei kainavo šitie architek-
to sumanymai, įsitikinimai ir nebaudžiamumas. Vedėja 
tylėjo. Kiek lėšų iššvaistyta vėjais, nežinome iki šiol. Vi-
sada tokiais atvejais slepiamasi už „konfidencialumo“ ir 
kitokių gudrybių.

Prieš daugel metų skaičiau žurnalistės Danutės 
Jackutės reportažą iš renginio Varnių regioninio parko 
lankytojų centre. Ten architektas A. Žebrauskas ištarė ir 
pritaikė sau Motinos Teresės žodžius: „Kad ir kas būtų, 
daryk gera.“ Tokius žodžius prisitaiko sau sumaniai 
meluojantis žmogus, kuris viena galvoja, antra sako, 
trečia daro. Jei tikrai darai gera, meluoti ir reklamuotis 
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nereikia. Ko tik negirdėjome, kokių reveransų ir nė vieno 
argumento, kodėl būtina sunaikinti žaliąjį skverą prie 
Žemaitės gimnazijos.

Atsimenu, žurnalistas Alvydas Ivoncius pasakojo, 
kad Savivaldybėje kažkas užrikęs: „Kas jis toks, kad 
mums trukdo?“ (tai apie mane, šių eilučių autorių).

Aš čia gimiau, užaugau, man žinomas kiekvienas 
miesto kampelis. Eidamas iš pradinės mokyklos Simo-
no Daukanto gatvėje, neretai užsukdavau prie Baltosios 
mokyklos fontano, kuris tuomet dar turėjo bumbulą, iš 
kurio švelniai, ramia srovele tryško vanduo. Daugiau 
fontanų mieste nebuvo. Paskui kažkokie vietiniai van-
dalai bumbulą pavogė. Tada mokyklos ūkvedys įsuko 
paprastą kraną. Mes, mokiniai, iš fontano semdavome 
vandenį ir laistydavome daržovių lysves. Ką, šito jums 
neužtenka, kad jūs šį tą suvoktumėt šiame gyvenime, 
„šutvių“ nariai?

Baisiausia, kas galėjo nutikti, buvo tie skambučiai, 
kuriais mėginote mane įbauginti. Jūs tikriausiai gyvi, 
tarpstate, krečiate šunybes, bet jums nieko. Aš turiu 
tokį gyvenimo patyrimą – nebijau. Bet nuo jūsų padrikų 
skambučių kentėjo mano žmona Ramutė. Jinai visada 
sakydavo: „Važiuok geriau į sodą, vėl eini grumtis, iš 
susirinkimų grįžti pilko veido, o iš sodo – kaip žmogus. 
Nieko tu nepadarysi, tik sveikatą pribaigsi, matai, kas 
darosi.“ 

Prieš dvylika metų – netikėtas skambutis iš Savival-
dybės: „Esate išrinktas į Kultūros ir meno tarybą, susi-
rinkimas Architektūros skyriuje.“ Abejonių buvo nema-
žai, bet galiausiai nutariau – eisiu, gal pavyks įtikinti, 
greičiau pajudės paminklo poetui V. Mačerniui darbai. 
Turėjau ir daugiau sumanymų. Neseniai buvau sutikęs 
skulptorių O. Neniškį, ilgokai kalbėjomės. Man impona-
vo, kėlė pagarbą įstabus skulptoriaus kūrinys idealioje 
aplinkoje – poeto ir muziejaus Alka įkūrėjo Prano Genio 
paminklas. Labai sugestyvus biustas.

Pamenu kaip šiandien: susirinkimas vyko trumpai, 
vienas kitas klausimėlis, nieko ypatingo ten nebuvo 
svarstoma, sprendžiama, tik „susižvalgymai“ ir kažko-
kių, matyt, savų reikaliukų „debesėlis“ paskraidžiojo 
virš architekto A. Žebrausko ir R. Inčirausko. „Gal kas 
nors turit pasiūlymų?“ – labai formaliai nuskambėjo ar-
chitekto klausimas. Tada ėmiau pasakoti, kad iki poeto 
Vytauto Mačernio devyniasdešimtmečio šiek tiek ma-
žiau nei dveji metai, kad susitariau su O. Neniškiu, kad 
jis pažadėjo nebrangiai sukurti poeto biustą, kurį suma-
nėme statyti žolynėlio viduryje prie Žemaitės gimnazijos 
paradinių durų. R. Inčirauskas net neleido man baigti 
sakinio, savo stiliumi kirste nukirto:

– Mes profesionalai, žinom, kaip tokie dalykai da-
romi, kai ateis laikas – ir padarysim, kaip mums atrodys 
reikalinga. Iki devyniasdešimtmečio paminklo nebus, o 
aš – šito reikalo neišmanąs. 

Pajutau kartėlį tokiai žodžių sekai, nes užkrito kaž-
koks keistas nepagarbos šešėlis ne tik ant manęs, bet ir 
ant skulptoriaus, mielo, nesavanaudiško žmogaus.

Buvau iš honorarų susitaupęs 2000 litų, galvojau 
šiek tiek lėšų susirankioti iš pažįstamų, neseniai buvo 
išėjusi mano knyga Pavėsiai, vėl vienas kitas šimtas litų, 

bet architektas A. Žebrauskas visą pusmetį nesiliovė kar-
tojęs, kad neleis statyti jokio biusto ant kolonėlės tame 
žolynėlyje prie Žemaitės gimnazijos. Nes karių kapinėse 
stovi didelis paminklas.

P. Gintalas architektui nedviprasmiškai sakydavo: 
„Jei tas kario paminklas taip trukdo, tai galima pasodinti 
gyvatvorę, ir tiek.“

A. Žebrauskui ir R. Inčirauskui paminklas poetui 
V. Mačerniui visiškai nerūpėjo. Jiems rūpėjo savi reikalai, 
statybos prie mokyklos, verteiviškai kuriamas jų „mono-
polis“, „įmetalinimo“ sistema, kurią jie taip ir vadinda-
vo – „mūsų sistema“. Kultūros ir meno taryboje vėliau 
jie nuolatos man prikaišiodavo, niauzgėdavo (užuot pa-
dėkoję), nes aš sustabdęs svarbias statybas. Nesuprasi, 
ar taip išvirsta prasisiekėlių, praradusių realybės jausmą, 
ambicijos, tamsioji žmogaus pusė – visada kalbėdavau 
tik apie netinkamą vietą pastatams, apie architekto elg-
seną. Architektas man tiesiai sakė: „Nebūtumėt trukdę, 
stovėtų pastatai ir Mačernio skulptūrai vietos būtume 
radę.“ Koks pasaulėvaizdis, kaip žvelgiama į žmones, 
kurie neturi jokių merkantilių užmačių!

Kartą triūsiant sode, vasaros namuose, paskambino 
P. Gintalas: „Vytautai, važiuojant kilo mintis, sustojau, 
išlipu iš mašinos ir skambinu.“ 

Petrui padėkojau, pasakiau, kad idėja nuostabi ir jos 
turime tvirtai laikytis. Tuomet jam kilo „vietos idėja“. 
Dabar toje vietoje stovi paminklas poetui.

Jei būdavau Telšiuose, Savivaldybės Kultūros ir 
meno tarybos susirinkimuose stengdavausi dalyvauti. 
Pastebėjau, kad nuolatos rekomendacijas taryboje savo 
projektams gaudavo tandemas: A. Žebrausko idėjos, 
R. Inčirausko darbai. Patys pristatydavo savo projektus, 
patys balsuodavo, neteko matyti didesnių diskusijų, nie-
kas niekada neprieštaraudavo dėl projektams numatytų 
lėšų, kurios visada būdavo įspūdingos. Mano galva, taip 
neturėjo būti, bet buvo. Kultūros ir meno tarybos nariai 
neturėtų balsuoti už savo projektus. Šventės vijo šven-
tes, buvo ir daugiau tarybos narių, kurie turėjo finansi-
nių interesų ir gaudavo lėšų iš Savivaldybės biudžeto 
už savo projektus. V. Mačernio paminklui lėšų nebuvo. 
Visokioms „fintikliuškoms“, kasmetinėms šventėms, fe-
jerverkams ir kvailiausiai patetikai, pompastikai bei pa-
tosui lėšų užtekdavo. Ant Didžiosios žemaičių sienos 
daugėjo stendų. Kai buvo sumanytas paminklas Durbės 
mūšiui atminti, buvo aišku, kad architektas per tą besai-
kį skubėjimą pateks į aklavietę. Taip ir nutiko: šlovingai 
žemaičių pergalei pastatytas beviltiškai menkavertis, ki-
činis paminklas. Vienas žinomas menininkas jį palygino 
su „gumine pompa užsikimšusiai kriauklei pumpuoti, 
kurios kotas ilgas ir apačioje gerokai aptukęs“. Pamin-
klas, ko gero, primena būrį šokėjų, kurie sukasi apie kotą 
iš karčių. Man patiko Savivaldybės moterų pasakymas: 
„Geriau būtų kokį medį pasodinę, kokią magnoliją.“

Laikraščio Kalvotoji Žemaitija redakcijoje mačiau to 
paminklo sąmatą: Savivaldybė likusi skolinga ne vieną 
tūkstantį, įspūdingai savo pastangas įvertinęs ir archi-
tektas. Redakcija galėtų tą sąmatą paskelbti, gal kur mė-
tosi dar tos sąmatos egzempliorius.

A. Mačernio paminklui lėšų nebuvo.
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Kai tarybos pirmininkas architektas A. Žebrauskas 
buvo teisiamas, Kultūros ir meno tarybos veikla nutrūko.

2013 metų pabaigoje su P. Gintalu nuėjome į Savival-
dybę. Žinojome, kad bus pristatomas kitų metų Telšių ra-
jono savivaldybės biudžetas. Biudžeto apraše išvydome 
išganingąją eilutę – kitais metais V. Mačernio paminklo 
modeliui skirta lėšų. Pirmą kartą po trylikos metų! Bus 
pasirašoma sutartis, dalimis išmokamas avansas skulp-
toriui. Paskui, baigiant modelio kūrimo darbus, būsiąs 
daromas detalusis planas skvero, kur stovės paminklas. 
Lėšų stygius diktavo tokias sąlygas.

Buvo atvykęs skulptorius Gediminas Karalius, pa-
rinkome vietą, kurią pažymėjau įkaldamas kuoliuką. 
Skulptoriui patiko skvero erdvumas, reljefo ekspozicija 
ir paminklui parinkta vieta.

Masčio ežero pakrantėje pasikalbėjau su mokytoja 
Elena Vaičaitiene. Jinai ištarė žodžius, kurie skausmin-
gai įstrigo mano atminty: „Aš jau paminklo V. Mačerniui 
turbūt nebesulauksiu.“ Pasakiau, kad lėšos modeliui pa-
skirtos. 1970-ųjų literatų konkursui mokytoja atrinkinėjo 
eilėraščius, paskui visada linksmai prisimindavo žodį 
„greitvyšnės“ iš vieno mano tų laikų eilėraščio: „Kaip 
tavo greitvyšnės?“ Mokinius, kurie neieškodavo žodžio 
kišenėje, ji vadindavo „generolais“. 

Viskas buvo tarsi aišku, bet laikas tirpo. Prie Taut-
kevičių malūno sutikau mokytoją Reginą Tumavičienę: 
„Viskas taip nutilo, nurimo, nieko nebegirdėti apie pa-
minklą, ar kas nors daroma?“ „Rytoj nulėksiu į Savival-
dybę, viską sužinosiu ir jums paskambinsiu.“ 

Paskambinau, pasikalbėjom.
V. Kleiva pažadėjo, pinigai paskirti, reikia sutarties, 

viskas bus padaryta. Meras paprašė, kad parašyčiau 
tekstą apie poetą V. Mačernį. Tekstas sykiu su poeto so-
netais buvo skelbiamas laikraštyje Kalvotoji Žemaitija. Ko 
tik meras manęs paprašydavo, stengdavausi viską greitai 
padaryti. Žmonės pradėjo aukoti lėšas poeto V. Mačer-
nio atminimui įamžinti, laikraštyje pasirodydavo poeto 
sonetų. Mero pažadai, tikslinės lėšos, numatytos juodu 
ant balto – nerimauti pagrindo tarsi nebuvo. 

Man iš Savivaldybės pranešė, kad rengiami popie-
riai, o lėšos, skirtos paminklo modeliui, tikriausiai bus 
pervestos į architekto A. Žebrausko firmos sąskaitą. Sun-
ku buvo patikėti, bet jaučiau, kažkas vyksta ne taip, kaip 
buvo numatyta. Gruodžio mėnuo – ne tas metas ką nors 
aiškintis, lėkti į Savivaldybę. Po Naujųjų paskambinau 
P. Gintalui ir pasakiau: įtariu nemalonią „atomazgą“. 
Atrodo, skambinau ir merui, bet jis nuramino. Merą kuo 
puikiausiai supratau – visą dėmesį jis skyrė rinkimams. 
Keitėsi merų rinkimų tvarka.

Prieš rinkimus skambino mokytoja Adolfina Varne-
lienė, paklausė, ar nenorėčiau kartu su meru važiuoti į 
Eigirdžius, paskui į Žarėnus. Visada važiuodavau, kal-
bėdavau apie V. Mačernio gyvenimą, kūrybą, lemtį, apie 
būtinybę statyti paminklą, skaitydavau poeto eilėraščių. 
Buvusi K. Praniauskaitės bibliotekos direktorė Virginija 
Černiauskienė greičiausiai prisimena žodžius, kuriuos 
grįžtant iš Žarėnų bibliotekos juokaudamas pasakiau 
V. Kleivai (meras vairavo automobilį): žmogus turi turė-

ti nors tris sveikas ląsteles galvoje. Tie, kurie net trejeto 
sveikų ląstelių neturi, stoja į Darbo partiją. Ir pridūriau: 
nesusidėkit su „darbiečiais“.

2015 metų balandžio 18 dieną į pavakarę paskam-
bino V. Kleiva. Paklausė, ar galėsiu rytoj 14 val. ateiti į 
Savivaldybę: „Architektas A. Žebrauskas parengė skvero 
prie gimnazijos projektą, turim jį apsvarstyti. Projektas 
ambicingas, priimtinas.“ 

Iškart suvokiau, kad praėjusių metų pabaigoje mane 
pasiekusi informacija teisinga: lėšos tikrai „nukeliavu-
sios“ į architekto firmos sąskaitą. Nors buvau užsiėmęs 
neatidėliotinais darbais, atlėkiau į Savivaldybę. Mero ka-
binete jau sėdėjo architektas A. Žebrauskas su parengto 
projekto aplanku ir skulptorius G. Gailius, prisėdome 
ir mudu su P. Gintalu. Tuoj įėjo meras ir, nujausdamas 
mud viejų su Petru reakciją, atvirai, be užuolankų: „Pro-
jektas naujas, įdomus, paminklo Mačerniui nebus.“

Sureagavau akimirksniu:                                                                          
– Liūdna. Blogai. Paminklo? Kodėl?
Architektas tuoj atsivertė vizualųjį skvero planą – 

tame plane nė užuominos apie poeto paminklą nebuvo. 
Tik trinkelių „magistralės“ ar „trasos“, kaip jas vaizdžiau 
pavadinus. Trinkelių „peizažas“ išmaniai sukomponuo-
tas. Visa toji trinkelių kompozicija, architekto manymu, 
vaizduojanti garsųjį V. Mačernio „gandralizdį“, kurį 
jis buvo įsikėlęs į pušį ar eglę, dabar trinkelių pavida-
lu „nukeltas ant žemės“. Žinoma, „gandrelis“ – įstabi 
poeto paslaptis, kuri visus gali sudominti. Bet, dievaži, 
mūsų, paminklo sumanytojų, tikslai visai ne tie. Vargu 
ar būtume dėl tokios „trinkelių fiestos“ penkiolika metų 
eikvoję jėgas.

Tuomet architektas iš aplanko ištraukė spalvotą 
lapą, kuriame išvydome paminklo poetui pakaitalą – 
ant didžiulės kolonos viršaus „užkergtas“ senovinis ra-
tas (tekinis). Jis sumanęs tokį „hiperrealistinį paminklą“. 
To jau buvo per daug. Mudu su P. Gintalu „unisonu“ 
pasakėme, kad Žemaitės gimnazija – ne etnografinė so-
dyba, nei trinkelių trasų, nei magistralių skvere negali 
būti. Turi likti žali plotai, o šiek tiek toliau nuo keliuko, 
sukančio į gimnaziją, turi iškilti daugel metų godotas 
paminklas.

Architektas toliau dėstė savo įsitikinimus, diskusija, 
rodės, tęsis be galo. Meras tai išeidavo, tai vėl grįždavo. 
Pamažu ir pats architektas suprato, kad jo išmislai tarsi 
pakibo ore, atšoko kaip tinkas nuo sienos ir tapo visiš-
kai beverčiai. Aš, menu, lakoniškai „perbėgau“ poeto 
gyvenimą, kūrybą, tragišką lemtį, kalbėjau apie pagarbą 
genialiam Žemaičių žemės sūnui ir jo talentui. Žiūriu – 
ašaros V. Kleivos akyse:

– Važiuojam pas Daujotytę.
– Ir ką mes Viktorijai pasakysim? Kad negalim žmo-

niškai susitarti? – tokia buvo mano nuomonė.
V. Kleiva trumpam pritilo, susimąstė:
– Tuomet – pas skulptorių... 
Kone dvejetą valandų trukusi įtampa pradėjo slūgti. 

Architektas nebuvo patenkintas, bet ir jis nutarė važiuo-
ti: po savaitės negalėjo, todėl meras pasiūlė važiuoti po 
dviejų savaičių.
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Keistai pasijutau po projekto „sutiktuvių“. Archi-
tektas, kuris tiesiog nėrėsi iš kailio brukdamas projektą 
sunaikinti dar vieną Telšių skverą, jį užgriozdinant pa-
statais, vėl lyg niekur nieko toje pačioje vietoje, su tokiu 
pat „įkarščiu“ leidžia sau siūlyti projektą, kurio gėdytųsi 
net pirmakursis, studijuojantis architektūrą. Tekinis ant 
kolonos! 

Ko ko, bet nusigvelbti savo firmai lėšas, skirtas tra-
giškos lemties poeto V. Mačernio paminklo modeliui, 
gali, mano galva, tik nepataisomas niekdarys. Mano 
aplinkoje tokių veidmainiškai besielgiančių žmonių nie-
kada nebuvo, man visiškai nesuprantama tokia elgsena.

Po dviejų savaičių – buvo gegužė – išvykome į Pa-
nevėžio rajoną, į Vadoklius. Skulptorius G. Karalius su 
žmona mus pasitiko svetingai, parodė miestelio aikštėje 
iškilią autorinę skulptūrą, skirtą krašto savanoriams, pa-
buvome skulptoriaus meistarnėje. V. Kleivą poeto skulp-
tūros modelis nustebino, sudomino, regėjau nušvitusį 
jo veidą. Meras nieko nelaukdamas pasakė, kad sutartis 
su skulptoriumi tuoj – per dvi savaites – bus pasirašyta, 
visos sąlygos jį tenkina. Skulptorius paprašė, kad pa-
skaitytume vieną kitą V. Mačernio eilėraštį. P. Gintalas 
skaitė poetui skirtą savo eilėraštį, man buvo malonu 
jaukioje skulptoriaus namų aplinkoje priminti vieną eg-
zistenciškiausių poeto sonetų Vidurnaktį dažnai... Archi-
tektas buvo originalus: padeklamavo „savo gamybos“ 
paeiliavimą, kuriame vyravo motyvai, kaip jis esąs visų 
„skriaudžiamas“ Telšiuose. Man tas paeiliavimas šalia 
džakometiškojo statulos modelio nuskambėjo kaip di-
sonansas.

Prabėgo gegužė, birželis. Sutartis nebuvo pasirašyta. 
O liepos 10-ąją išgirdome apie nelaimę. Mero Vytauto 
Kleivos netekome staiga, kažkaip klastingai mirtis pasi-
glemžė žmogų, kurį telšiškiai mylėjo ir gerbė.

Sutarties nebuvo, viską reikėjo pradėti iš naujo.
Rugpjūčio mėnesį P. Gintalas paskambino telšiškiui 

Seimo nariui Valentinui Bukauskui ir paprašė audien-
cijos. Kultūros ministras tuomet buvo Šarūnas Birutis. 
Paprašėme Seimo nario pakalbėti su ministru, gal rasis 
kokia galimybė ten, Vilniuje. V. Bukauskas tada mums 
sakė, kad rugsėjį ministras atvažiuosiąs į Telšius ir mes 
neabejotinai būsime pakviesti, galėsim pakalbėti dėl pa-
minklo finansavimo galimybių. Kaip mes apsirikome!

Buvome nuėję pas Petrą Kuiziną, tuomet laikinąjį 
merą. Pažadai, apvalainos frazės, nieko tikro. Mudu su 
P. Gintalu laukėme susitikimo su ministru Š. Biručiu, 
tikrai manėme, kad ministras susidomės, parems kokio 
nors Kultūros ministerijos fondo lėšomis liejimui skirto 
darbinio modelio kūrimą.

Ministras atvažiavo, antra ar trečia valanda dienos, 
o mums niekas net nepaskambino, nepakvietė susitik-
ti. Buvo paprasčiausiai užmiršta: reikia gi svečiui viską 
parodyti ir patiems pasirodyti, kurgi ten V. Mačernis. 
Skambinau į redakciją Algirdui Dačkevičiui. Algirdas 
tuoj susisiekė su Jurgita Armaliene, kuri pasakė, kad vis 
dėlto susitikimas įvyks.

Ir įvyko... Geriau būtų neįvykęs... Iš pradžių mus su 
P. Gintalu perspėjo, kad visi velniškai skubantys, mums 

skiriamos penkios–dešimt minučių, ir baigtas kriukis. 
Bandėm, mėginom viską paaiškinti, prašėm finansinės 
pagalbos, bet ministrui Š. Biručiui buvo nuobodu ir ne-
įdomu. Šalimais stoviniavo P. Kuizinas, V. Bukauskas ir 
būrelis moteriškių iš Darbo partijos. Kad nors kas iš šalia 
stovinčiųjų būtų bent kokį riestą humorą mestelėjęs, jog 
ministras galėjo atvažiuoti ne tik „gastrolėms“ ir nors 
trupinį galėtų padėti, kad toji skulptūra būtų greičiau 
pastatyta. Kur tau! V. Bukauskas be perstojo žvalgėsi 
kažką aiškindamas moteriškėms ir nežmoniškai skubėjo.

Pamenu, Š. Birutis pasakė: „Gerai pradėjote ir tęskit. 
Neseniai buvau paminklo Mindaugui atidengimo rengi-
nyje Latvijoje. Toji skulptūra pastatyta iš privačių lėšų.“ 

Kai savo rankomis pakėlėme ir pastatėme paminklą, 
V. Bukauskas tuojau po paminklo atidengimo iškilmių 
prie jo nusifotografavo ir paleido nuotrauką į pasaulį. 
Man regis, jis visur ir visada taip elgiasi.

Buvome keistame neapibrėžtume, išgyvenome ne-
žinią. Vargu ar paminklo reikalai būtų pajudėję, jei ne 
tuomečio Savivaldybės administracijos direktoriaus Sau-
liaus Urbono pastangos. Su P. Gintalu nuėjome, buvome 
išklausyti, suprasti, direktorius pasakė, kad Šviesaus at-
minimo mero V. Kleivos pažadai virs darbais, kad tuos 
darbus jis pasiryžęs tęsti. 

Spalio pradžioje, dar neįvykus naujojo mero rinki-
mams, teko dalyvauti diskusijoje – pakvietė į Savival-
dybę, pokalbis buvo iš esmės. Laikinojo mero P. Kuizi-
no požiūris suprantamas: turime rinktis – arba plytelių 
mozaika, arba paminklas žalioje pievelėje. Administra-
cijos direktorius S. Urbonas, menininkai P. Gintalas ir 
O. Neniškis kalbėjo esmingai, dėstė argumentus, buvo 
sakoma, kad jokių plytelių „magistralių“ žaliajame plo-
te prie Žemaitės gimnazijos negali būti ir tikrai nebus. 
Aš paprašiau architekto A. Žebrausko, kad jo firma grą-
žintų lėšas, kurios beveik prieš metus pervestos į firmos 
sąskaitą. Architektas nutilo ir tylėjo iki susitikimo pabai-
gos. Atsisveikindamas S. Urbonas man pasakė: „Ne, jis 
pinigų negrąžins.“

Kai pro Savivaldybės duris išėjome į lauką, archi-
tektas buvo suirzęs, kalbėjo, kad esąs niekuo dėtas, kad 
V. Kleiva jo paprašęs daryti skvero prie Žemaitės deta-
lųjį planą. Galbūt, sakiau, galbūt, dabar buvusio mero 
nebepaklausim. Puikiai žinojai visas aplinkybes, mūsų, 
idealistiškai nusiteikusiųjų, siekius ir tai, kiek metų be 
paliovos kalbėjome, mynėme takus ir gaišome brangų 
laiką, tad reikėjo uždėti ranką merui ant peties ir pasa-
kyti: darykim, kaip buvo sutarta. Viskas būtų pasisukę 
kitaip ir tokios nedovanotinos klaidos, vedančios į gėdin-
gą merkantilizmą, nebūtum padaręs.

Visą savo gyvenimą, visas dienas, kurios man liko, 
būsiu dėkingas buvusiam Savivaldybės administraci-
jos direktoriui Sauliui Urbonui. Tik jo dėka mums iš 
džiaugsmo, laikant sutartį rankose, nušvito akys.

Monika Domarkienė greitai sutvarkė visus techninius 
sutarties sandus, dėkui jai, ir sutartis buvo pasirašyta. 

Užsukime, praneškime šią žinią gimnazijos direkto-
riui Žydrūnui Želniui, pasivaikščiosime pievelėje, stab-
telsim toje vietoje, kur iškils paminklas. Ir skulptorius 
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Gediminas Karalius, ir Petras Gintalas mielai sutiko. Bu-
vome sklidini pakilios nuotaikos, atlėgo visos nuoskau-
dos. Tuomet negalėjome žinoti, kiek visokiausių kliūčių, 
trukdžių dar teks įveikti.

Mudu susitarėme su P. Gintalu, kad būsime labai 
delikatūs, supratingi, skulptoriui neskambinsime, ne-
trukdysime jam dirbti. Paskui skulptorius mums netgi 
priekaištavo, kad nutilome kaip prasmegę į žemę.

Kai G. Karalius buvo įpusėjęs liejimui skirtą skulp-
tūros modelį, jam pradėjo skambinti architektas A. Žeb-
rauskas ir reikalavo, liepė pusmetriu padidinti skulptūros 
aukštį – nuo 220 iki 270 centimetrų. Skulptorius architek-
tui pakluso, neprieštaravo. Reikia tai reikia. Neatidėlio-
damas ėmėsi darbo, tiesą sakant viską turėjo pradėti iš 
naujo, nes esmingai keitėsi visi skulptūros paramet rai. 
Mes apie tai nieko nežinojome, delikačiai tylėjome.

Atsimenu, ne kartą skulptoriaus O. Neniškio klau-
siau, buvome sutarę, kad 220 centimetrų skulptūra bus 
optimalaus aukščio. Žiūrėjome realiai, galimybės atrodė 
ribotos, neįmanomų dalykų nesiekėme.

Artėjo sutartyje numatytas laikas, kai modelis turėjo 
būti užbaigtas, parengtas liejimui. Savivaldybės admi-
nistracijos direktorius S. Urbonas, Kultūros ir turizmo 
skyriaus vedėja E. Macienė, E. Barčauskienė, architektė 
G. Baltrūnė ir mudu su P. Gintalu išvykome į Panevėžio 
rajoną, į Vadoklius. Skulptorius skambino, prašė dau-
giau laiko skulptūrai užbaigti, dėl suprantamų priežas-
čių buvo patekęs į savotišką „ceitnotą“. 

Skulptūra dirbtuvėse atrodė gerokai masyvesnė, 
aukštesnė nei pirminis sumanymas, skulptorius irgi su-
triko, nes visi atvykusieji buvome nustebę. Skulptūra 
įgavusi majestotiškesnį pavidalą, pastorėjo, skulptorius 
nuo pastolių aiškino visas aplinkybes, kodėl taip nutikę, 
sakė, kad esąs atradimų kelyje, kad sutartyje numatyto 
laiko neužteks. Savivaldybės administracijos darbuotojai 
pažadėjo viską, ko skulptorius prašė. Jo namų svetainėje 
skaitėme poeto V. Mačernio eilėraščius, kalbėjome apie 
būsimus skulptūros liejimo darbus. Skulptorius liejikas 
Žilvinas Pabrinkis (skambinau jam keletą kartų) sutiko 
išlieti skulptūrą.

Kaip toje dainoje – ateina metas, būtinas laikas. Po 
visų peripetijų skulptorius G. Karalius liejimui skirtą 
modelį pagaliau sukūrė. Jį į savo dirbtuves Kaune iš-
sivežė Ž. Pabrinkis. Liejimo darbams einant į pabaigą, 
važiavome pažiūrėti paminklo: Lietuvos Rašytojų są-
jungos Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas, 
skyriaus referentė, žinoma fotografė Milda Kiaušaitė, 
dailininkas ir poetas Gvidas Latakas ir šių pamąstymų 
autorius. Liejiko dirbtuvėse paminklas didžiulis – švie-
žiai išlieta bronza ir figūros reljefai atrodė ekspresyviai. 

Kai paminklas buvo galutinai suvirintas, man teko 
važiuoti dar kartą pas liejiką, skambinti skulptoriui ir 
jautriai, diplomatiškai išsakyti pastabas. Skulptorius dar 
ketvertą dienų triūsė, darbavosi Kaune, koregavo, per-
darė paminklo detales.

Po žmonos Ramutės mirties pasipylė skambučiai iš 
Telšių. Ir tą turįs padaryti, ir kitką. Man norėjosi ramu-
mos, bet jos nebuvo. Savivaldybėje viešpatavo netikru-

mas, bevaisiai ginčai, Žemaitės gimnazija rengėsi konfe-
rencijai „Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės“, bet 
atrodė, kad gimnazijos lituanistės kops į Everestą.

P. Gintalo balsas iš Telšių visada būdavo rūpestingo 
ir suprantančio žmogaus balsas. Labiausiai nerimavau 
dėl vietos, kurią paminklui pasirinko architektas A. Že-
brauskas – per arti sankryžos. Paskambinau O. Neniš-
kiui, P. Gintalui, A. Jonušui ir susirūpinęs, nujausdamas 
bloga, paprašiau, kad jie pasikviestų architektą ir tiesiog 
paklaustų, kodėl viskas daroma priešingai, nei sumanyta 
ir nutarta. Buvo ketvirtadienis, duobė postamentui (visa-
da kalbėdavau ne apie postamentą, o apie padą) iškasta, 
bet ją nesunku užkasti. Ne gelžbetonį skaldyti. Architek-
tas laikėsi savo, rodė brėžinius, virtuoziškai įtikinėjo, kad 
nieko pakeisti nebegalima, „gipsas“, ir tiek.

„Nieko negalėjome padaryti, penktadienį betonuos 
postamentą“, – man paskambino ir su apgailestavimu 
pranešė. Nepatikėjau.

Sugrįžau į Telšius, buvo nepaprastai pikta – radau 
iškilusį postamentą. Dvi „kliurkos“ vienu metu: vieta 
postamentui ir pats postamentas. Kokia kvaila tuščia-
garbystė, koks elementariausių dalykų nesuvokimas! 
Architektas, matyt, nebuvo skaitęs nė vienos V. Mačernio 
eilutės, o jeigu skaitė ar kažką girdėjo, nieko nesuprato. 
Todėl ir elgėsi „kaip barbaras“ lygioje vietoje. 

Pamenu, Savivaldybės Kultūros ir meno taryboje, 
pristatydamas projektą, architektas aiškiausiai pabrėžė, 
kad iš kitur žemės vežti nereikės, bus atnaujinama Švie-
sos gatvė, jei prireiks trupučio grunto paminklo padui 
aptaisyti, bus galima rasti vietoje. Viena sakė, kita darė – 
kaip toje dainelėje. Buvo projektas be paminklo, trinkelių 
mozaika ir trinkelių trasos, buvo projektas, kur pamin-
klas įbestas prie senojo mokyklos fontano, dabar vėl – 
nesąmonė po nesąmonės. Ir tai daroma labai rimtu veidu: 
aukštas postamentas sankryžoje, viskas lyg pajuokai. 

Ilgai kalbėjome, pasakojau skulptoriui G. Karaliui, 
kas nutiko, jis pažadėjo atvažiuoti ir atvažiavo. Tik per-
spėjo mane, kad į paminklo atidengimo iškilmes neat-
vyks.  

Per diskusiją Savivaldybėje A. Žebrauskas ne kartą 
lyg burtažodį pabrėžė savo profesionalumą. Ką jis tuo 
norėjo užburti, įtikinti? Save ar kitus? Kam tasai savęs 
aukštinimas, toji sofistika banalioje situacijoje? Būtų pa-
sakęs: suklydau, atsiprašau, retai, bet pasitaiko. Kvailai 
klydau, gaišinu jūsų (tiekos žmonių) brangų laiką. Atleis-
kit, darom, lekiam.

Ne, jis toliau pats statėsi kliūtis, užtvaras ir pats per 
jas šokinėjo.

„Kad Telšiai vadinami meno miestu, mano darbo re-
zultatas“, – nuskambėjo architekto ditirambas sau. Petras 
Gintalas ramiai, išmintingai patikslino: „Ne vien tavo.“ 
Jis patarė: „Algi, daug gerų dalykų dėl Telšių padarei, 
bet nereikia savęs ant pjedestalo statyti.“

Daug kartų esu girdėjėjęs, kad jiedu „sukūrę“ Tel-
šius: A. Žebrauskas visada sako – „aš“, o R. Inčirauskas – 
„mes“. Duetas ne iš kukliųjų. Iki tol miestas buvęs never-
tas dėmesio – tamsios gatvelės, tamsios krautuvės. Toks 
jausmas, – kol jų čia nebuvo, Telšių irgi nebuvo. 
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Miesto kraštovaizdis išskirtinis, unikalus, viską čia 
kūrė ir kuria dori, sąžiningi žmonės. Valdas Giedra pa-
darė bažnyčios duris, gal pirma, kaip sakoma, jo pavar-
dę minėkim, nes nebūtų buvę pagrindo kur dėti metalo 
plastikos. Durys galingos. Pasaulis laikosi ant paprasto 
dirbančio žmogaus pečių, visa kita – pagairės.

Kai užsimenu apie Telšių kraštovaizdį, architektas 
visados suirzta. Mat užmirštu refreną: „aš“, „mes“.

Mielieji, nepritempinėkit Telšių prie didmiesčio. Tai 
dirbtina ir nenatūralu. Pažvelkit į savo elgseną, į savo 
aplinką – paslydote ne ant vieno kampo. Telšiškiai viską 
mato, girdi, dėl ramumo dažnai patyli. Žinoma, daugiau 
pasakai tylėdamas.

Kai atvažiavo skulptorius G. Karalius ir priėjo prie 
kyšančio postamento, pažvelgė ir santūriai pasakė: 
„Mano skulptūroje poetas stovi pasilypėjęs ant pusgaub-
lio, kam tas postamentas?“

Skulptorius diskusijos Savivaldybėje metu kalbėjo: 
„Mano kūrinio negalima statyti šalia sankryžos: V. Ma-
černis buvo poetas, o ne koks tribūnas. Tai visiškai ki-
tokio charakterio žmogus. Nereikia statyti kaip kokio 
plakato.“ Architekto A. Žebrausko pasirinktą vietą api-
būdino ironiškai, bet itin taikliai: joje poeto V. Mačernio 
siluetas atrodytų kaip eismo reguliuotojo figūra.

Išsamų reportažą apie Savivaldybėje vykusią dis-
kusiją parašė talentingas, retos ištvermės žurnalistas 
A. Ivoncius, matęs visokiausio „pašiauštumo“ veikė-
jų, parašęs galybę straipsnių apie iškilias asmenybes ir 
žmogaus menkystę, ydas, apie patologinį polinkį veid-
mainiauti ir rafinuotai vogti, prisidengiant nekaltumo 
„prezumpcija“. Bet ir jis, ko gero, nesitikėjo tokio „veš-
laus“ laiško, kurį gavo laikraščio Kalvotoji Žemaitija re-
dakcija:

Esu dėkingas laikraščiui, užsakovams (tiek daug 
brangios laikraščio erdvės!) ir nuolankiam mano 
gerbėjui „žurnalistui A. Ivonciui už nemokamą 
mano asmens reklamą ir kryptingai negatyvią, 
ligustai ilgą, pilną pagiringų kliedesių „informa-
ciją“ apie mane, ypač straipsnyje „Skulptorius 
Gediminas Baravykas: „Mačernis nebuvo liaudies 
priešas“ (be teisės atsakyti). Esu kiek kitaip auk-
lėtas, negaliu už pinigus (kas galėtų paneigti) juo-
dinti ar baltinti žmogaus, tad į šį eilinį A. Ivonciaus 
„meilės“ (A. Žebrauskas viename straipsnyje ne-
gatyvioje šviesoje įvardytas 25 kartus!) man prie-
puolį atsakysiu PADĖKA ir PALINKĖJIMU pažiū-
rėti į save iš šalies.

Architektas Algirdas Žebrauskas
P. S. Netikiu, kad kad ryšitės spausdinti PADĖ-

KĄ tame pat puslapyje, bet jei ryšitės tai sutinku.
(Kalba netaisyta)

Šio laiško autoriui išsamų atsakymą parašė žurna-
listas A. Ivoncius („Pagiringa“ Telšių fakulteto profesoriaus 
padėka. // Kalvotoji Žemaitija, 2018, spalio 16).

Šiemet, poeto Vytauto Mačernio gimtąją dieną, žada 
atvažiuoti skulptorius, Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, profesorius Gediminas Karalius. Jis 
žada atvežti pirminį poeto V. Mačernio skulptūros mo-
delį ir padovanoti K. Praniauskaitės bibliotekai. Parody-
sim šitą laišką skulptoriui.

Teko iš naujo kasti duobę skulptūros padui. Vasara 
buvo pašėlusiai sausa. Grįžęs iš Kauno – kasdien atei-
davau, man rūpėjo, kad viskas vyktų sklandžiai. Kartą 
atėjau į išdegusią saulėje pievelę – vienas pats žmogus 
stengiasi, mėgina kasti, bet nė krust. Pasikeisdami, ka-
podami dalba molį, bene porą valandų triūsėm, paskui 
atvažiavo daugiau Stasio Jogmino firmos vyrų. Molis 
per vasaros kaitras sukietėjęs kaip akmuo – vargais ne-
galais iškasėm padui duobę. Gelžbetoninis postamen-
tas buvo tvirtai sumūrytas, pamažu ir jis vibratoriumi 
buvo sutrupintas. Kažkas man netikėtai atnešė laikraštį 
Telšių žinios ir juokdamasis sako: „Žiūrėk, ką rašo.“ Pa-
ėmiau tą laikraštį, permečiau akimis – ta pati melodi-
ja, tik instrumentai kiti. Žinoma, aš iš tų, „trypiančių“ 
pievelę. Ilgai man teks „trypti“ tą pievelę prie Žemai-
tės gimnazijos, kol šis tas pajudės. Dar dvejus metus. 
Architektas straipsnyje visa grožybe atsiskleidęs. Vėl 
virtuoziškai meluoja, visus mausto. Jam nė motais, kad 
trejetas vyrų (profesoriai P. Gintalas, O. Neniškis, žur-
nalistas A. Jonušas), mano paprašyti, gaišo laiką, ieškojo 
išeities, sakė, kad paminklą statyti reikia kitoje vietoje, 
kad taip (postamentas, kam jis?) elgtis negalima, kad tas 
didžiavimasis savo pranašumais lygioje pievoje niekur 
neveda. Bet kad mokytoja Dalia Pabrėžienė taip tuščiai 
pasielgtų, negalėjau nė pagalvoti. Niekada nežinai, kas 
kito žmogaus galvoje.

Paskambino liejikas Ž. Pabrinkis: „Vytautai, ką dary-
ti? Atvažiuoju, atvežu skulptūrą, man pasiteiravus Savi-
valdybės statybos skyriuje, kas galėtų padėti, moteris iš 
to skyriaus nedvejodama atšovė, kad technikos skulptū-
rai pakelti teks ieškoti pačiam.“ 

Skambinau visiems, kas tik galėtų padėti. Atvažiavo 
skulptoriai O. Neniškis, M. Norkus, dailininkai A. Mi-
kuta, S. Mušinskas. Neatsisakė ir S. Jogminas su vyrais. 
Skulptūrą galiausiai pastatėme, bet smarkiai pasitem-
piau šoną – per daug mano daliai. Prie paminklo žurna-
listui A. Jonušui išmintingai kalbėjo skulptoriai O. Ne-
niškis, M. Norkus, kupini santūraus džiaugsmo.

Buvau mirtinai išvargęs. A. Žebrauskas žadėjo 
šiurkštintą akmenį paminklo padui, bet akmuo blizgėjo 
kaip veidrodis. Ar niekam nekris į akis akmens spalva? 
Įdomu, kas pirmasis pastebės ryškią nedermę? Klausiau 
vieno, kito. Artimiausi bičiuliai irgi gūžčiojo pečiais. 
Niekas nepastebėjo to, ko klausiau. Gydytoja Irena Biti-
nienė, dar nepriėjusi skulptūros, iš tolo: „Kodėl akmuo 
raudonas, toji tabletė? Ką raudona spalva turi bendro su 
V. Mačerniu? Raudonas akmuo disonuoja ne tik poeto 
figūrai, bet ir aplinkai. Kam kilo tokio akmens idėja? Be 
to, akmuo, nušlifuotas iki blizgesio, rėžia akį.“

Pastabumas turbūt įgimta savybė, kuri rodo aktyvų 
žmogaus ryšį su aplinka.

Poetas Gvidas Latakas – pokštininkas. Jis į akmens 
raudonybę pažvelgė su šypsena: „Vytautai, tu užpilk 
žemėm tą akmenį taip, kad galėtum užsėti žolę. Kas la-
bai norės to raudono akmens, tegu prasikasa, pasižiūri 
ir vėl greitai užkasa. Aš jam: „Parašyk, Gvidai, eilėraštį, 
pagrindinį motyvą turi, tik aptaisymo betrūksta“.

Gvidas eilėraštį parašė, tikriausiai dar tobulins:
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S K E R S V ĖJ U O TA S A I  V I T I S

Žinai atrodytų neblogai 
tos skersvėjuotos stovylos 
menančios mokslo metus 
Telšių gimnazijoj Saulėtoj klasėj 
pro langą – išsekęs fontanas 
primena vandenio prigimtį –
kristi žemyn ir susigert 
į kauburėtąją žemę
iš cementinio aptvaro 
graužtis pro akmenis 

skersvėjuotasai Vitis 
stovės ilgiau kur kas ilgiau 
nei mes išgalėsim čia būti 
(užleiskit raudoną granitą žole 
juk pirštu prakrapštys ir atras 
jeigu kas bus labai išsiilgęs) 
reikės pirma nulipdyt modelį
iš duonos minkštimo ar vaško 
vėliau – gerokai vėliau lieti 
iš bronzos ar žalvario 
semiant metalą samčiais 
pilti į žemės formą
vis kaži ko ašarojant 
akiai tai atsuktajai 
į karštąją pusę

Išaušo saulėta, laiminga, nuostabi diena. Skambėjo 
Vytauto Mačernio eilės, jo tekstais parašytos dainos. Kas 
galėjo patikėti – po šitiek skausmingų metų poetas sugrį-
žo į savo jaunystės miestą.

Feisbuke pradėjo rastis komentarai: kelio ženklas ne 
vietoje, paminklą pastatė, o kelio ženklas tebestovi, truk-
do. Viešpatie, nejaugi mums ir kelio ženklais rūpintis? 
Nuėjome pas mokyklos direktorių, bet mokyklos direk-
torius – drungnas, pašutęs, apžilpęs, snūduro būsenos. 
Akivaizdu, kad jam visiškai nesvarbu. 

Važiuojam su P. Gintalu į miesto Seniūniją, gal ten 
kas nors pagelbės. Tas kelio ženklas tikrai nei šis, nei tas. 
Jis reikalingas, netgi būtinas, bet jam reikia ieškoti kitos 
ekspozicijos. Gerai, kad sutinkame seniūną Kazimierą 
Lečkauską – paskutinė jo darbo diena Seniūnijoje. Už-
rašo mums telefono numerį: „Vienintelis žmogus Seniū-
nijoje, kuris jums gali padėti – vyriausiasis specialistas 
Henrikas Adomaitis. Jo šiandien nėra. Dabar jūs eikit į 
Savivaldybę.“ 

Ir mums abiems padovanoja po tušinuką.
Dvi dienas sugaišom, kol viską sutvarkėm. Daug 

daugiau pasakai, kai nieko nesakai. Štai mes su P. Gin-
talu iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pava-
duotojo R. Žebrausko išgirdome ir tokį dalyką: „Tai kas 
pirmiau buvo – kelio ženklas ar paminklas?“

Ankstyvą pavasarį laukė žemės darbai. Nors skulp-
tūra stovėjo tinkamoje vietoje, ant pado buvo padėta 30 
centimetrų storio granito tabletė, aplinkai sutvarkyti rei-
kėjo daug žemės. Skulptorius G. Karalius patarė: gra-
nito tabletė virš žemės negalinti iškilti daugiau nei 2–3 

centimetrus. Kiek galėjo, vėl mums padėjo Seniūnijos 
specialistas H. Adomaitis. Šiek tiek niauzgėdamas, at-
sikalbinėdamas, bet padėjo. Dėl kiekvieno sunkvežimio 
tiesiog teko kovoti. Galiausiai atvažiavo bendrovės dar-
bų vykdytojas ir kategoriškai atsisakė vežti žemę. Gerai, 
kad H. Adomaitis, man prašant, susitarė ir buvo atvež-
tas dar vienas didžiulis sunkvežimis komposto. Vis vien, 
kad ir kaip žiūrėsi, Seniūnijai dėl daug ko tenka ubagauti. 
Žemės buvo atvežta daugiau nei 6o tonų. Ko verti A. Že-
brausko samprotavimai, kad grunto specialiai nereikėsią 
vežti? Dar daugiau, paskui aistringai jis norėjo iš visų 
pusių apie postamentą supilti kalvą, savotišką „piliakal-
nį“ ar „kurganą“. 

Seniūnijos specialistų padėtis man pasirodė ne per 
geriausia: jie turi prašinėti, maldauti, kad kas nors, kokia 
bendrovė, atvežtų žemės, o patys resursų neturi.

Žemės dar trūko, reikėjo daugiau nei 70 tonų, kad 
galėtume suformuoti nuolaidžią, vizualiai patrauklią 
aplinką. Buvome priversti tenkintis tuo, ką pavyko iš-
pešti: užlyginome visas mašinų vėžes, nuo seno likusius 
daržų atarus. Keturios dienos darbo nuo ankstyvo ryto 
iki vėlumos. S. Mušinskui, P. Gintalui ir šių pastebėjimų 
autoriui teko nemenkas krūvis: karučiais išvežioti tokį 
kiekį drėgnos žemės nėra lengva. Nebe jaunuoliai esame. 
Dėkui Žemaitės gimnazijos pagalbiniams darbuotojams 
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(vyrui ir jo žmonai), kurie nuoširdžiai padėjo. H. Ado-
maitis taip pat buvo atsiuntęs pagalbininkų. 

Kai H. Adomaičio paklausiau, ar Seniūnija negalėtų 
sušelpti, gal turi žolių sėklų vejai, išgirdau trumpą atsa-
kymą: „Krautuvėje“.

Su P. Gintalu nuvažiavome į krautuvę ir nupirkome 
brangių itališkų žolės sėklų vejai. Šių atsiminimų au-
toriui teko užsėti nemažą plotą, paskui visą mėnesį su 
bičiuliais laistyti, nes Žemaičiuose buvo didelė sausra. 
Mano giminaičiai patarė naudoti specialias trąšas, kurios 
laiko drėgmę. Jie atvežė trąšų.

Praėjusių metų birželio 5-oji buvo laiminga diena: 
nebeliko stulpų, elektros kabeliai buvo nutiesti po žeme, 
suvažiavo daug žmonių, kuriems brangus V. Mačernio 
vardas, paminėjome poeto gimtąją dieną.

Žemaitės gimnazijos direktorius, vieną sykį pakvies-
tas iškilus ginčams dėl elektros stulpų pašalinimo, su pa-
vaduotoju ūkio reikalams atėjo kaip nukritę iš mėnulio 
nematomos pusės. Reikia talento taip gyventi. Atsimenu, 
jis tą kartą pasakė, kad reikėtų nupjauti liepas prie keliu-
ko į mokyklą ir pasodinti liepaites. 

Dėl paminklo gimnazijos direktorius nejudino nė 
piršto, bet dėkoju direktoriui, kad nors netrukdė.

Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui (2013–2017) 
užbaigti architektas A. Žebrauskas su gudria šypse-
nėle Kultūros ir meno taryboje pasiūlė kariljono idėją. 
2016-ųjų pabaigoje abu su R. Inčirausku entuziastingai 
pasakojo, kodėl ji tokia svarbi: kariljonas būsiąs pirma-
sis Žemaitijoje, pritrauks daugiau turistų, reprezentuos 
Telšius, skambesys – išskirtinis, varpus išlies garsi Olan-
dijos firma. Daug buvo pasakyta reklaminių „klišių“, 
smarkiai abejojančių nebuvo, 36 tūkstančiai eurų irgi 
nesukėlė didesnių abejonių. Man visa tai padvelkė pop-
su, bet daugeliui žmonių popsas – gyvenimo būdas. 
Kai reikėjo balsuoti, tarybos referentė E. Barčauskienė 
perspėjo R. Inčirauską, kad jis nesąs Kultūros ir meno 
tarybos narys. R. Inčirauskas dėbtelėlėjo į savo bičiulį 
architektą: „Kam mane pakvietei?“ Ir mums, Tarybos 
nariams, buvo keistoka, kažkas naujo, niekas net nepa-
galvojo, kad R. Inčirauskas nėra Tarybos narys – visada 
aktyviai dalyvaudavo.

Telšių rajono Savivaldybės tarybos kolegijoje kariljo-
no projektui architektas A. Žebrauskas iš padžių papra-
šė bene 75 tūkstančių eurų, paskui „kartelę“ pakėlė dar 
aukščiau. Žinome tuos skaičius, rašė laikraščiai. Kartą 
apie tai užsiminė ir meras Kęstutis Gusarovas. Neįtikė-
tina! Architektas aiškino, kad tą kariljoną būtina „apipa-
vidalinti“, tam reikalingos didelės lėšos. Kas tų pinigų 
siekė, nesunku atspėti. Architektas žinojo, kaip gailiai 
būtinos lėšos V. Mačernio paminklui, jis Kultūros ir 
meno tarybos nariams sakė, kad tų 36 tūkstančių užteks, 
nes didžiuma žmonių už savo lėšas nusipirks varpus, 
kurie bus su aukotojų vardais. Savivaldybės administ-
racija pajuto negerą „kvapą“. Kultūros ir meno taryboje 
pabuvojo Savivaldybės administracijos direktorius S. Ur-
bonas, administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Že-
brauskas. Administracijos direktorius architektui ironiš-
kai pasakė: „Jums tik pinigų, daug pinigų – ir atsiranda 
ant stendų vandens kraneliai.“ 

Neištvėriau tos rafinuotos architekto veidmainystės 
ir aš: mėginau moralizuoti, kad taip elgtis negalima. Jis 
atsakė: „Tai jau girdėta.“ 

Bet neišgirsta. Parašysiu į laikraštį, ką išdarinėji. 
„Rašyk, maža tau nepasirodys.“ 
Kai manęs kas paklausia, kam tasai vandens krane-

lis ant stendo krikščionybės sukakčiai paminėti, atsakau 
paprastai, su šypsena: matyt, kaupiasi dujos, todėl reikia 
nuorinti. Vis dėlto „avangardo“ ant stendo dirbtinumas, 
falšas matyti plika akimi. Tai ne Šviesaus atminimo dai-
linčiaus, profesoriaus Vytauto Mockaičio paradoksai – 
natūralūs, tarsi prigimtiniai.

Vienas Kultūros ir meno tarybos posėdis įsiminė 
dviem aspektais: jam vadovavo naujasis pirmininkas – 
vicemeras K. Gusarovas, nes A. Žebrauskas buvo atsta-
tydintas iš pirmininko pareigų. Sėdim Baltojoje salėje, iš 
visų labiausiai sunerimusi Birutė Lekavičiūtė – netikėta, 
kas čia nutiko, architekto, jos „kumyro“, nebėra. Vice-
meras atsisuko į mane: „Kaštonus mes vis vien pjausim, 
Račkauskas sakė, kamienai supuvę, kitos išeities nėra.“ 
Ir tai buvo sakoma po to, kai mes sustabdėme nusikalsta-
mą kaštonų kirtimą Vydūno gimimo dieną. Pagalvojau, 
nebeateis Šviesios atminties moteris Kotryna Norvydai-
tė-Kalinauskienė, Vydūno mokinė Telšių Saulės gimna-
zijoje, ji sugebėjo net sovietiniais laikais sustabdyti kaš-
tonų „galabytojus“, nebepasakys šiam žmogui, kad jis 
„brenda per tuštumą“.

Dėkui bibliotekininkei Julitai Švėgždavičienei, kuri 
man paskambino: „Ateik, Vytautai, atsisveikinti su Vy-
dūno kaštonais, jau pjauna, burzgina pjūklus.“

Kovo 22-oji. Žmona sunkiai sirgo, nekokia buvo ir 
mano būsena. Gal aš neisiu, Ramute, jai sakiau. Eik, jei 
neisi, tai ir nupjaus. Aš tekinas per miestą, skambinau Al-
girdui Dačkevičiui, Augustinui Jonušui, prašiau jo viską 
filmuoti. Atbėgo Andrius Dacius. Surėmėm pečius – Vy-
dūno gimimo dieną pavyko negandą pristabdyti. 

K. Gusarovas: „Kaštonus mes vis vien pjausim.“ Mi-
zerijos jūs rūgštam piene, medžius reikia prižiūrėti, sau-
goti, nuolatos genėti šakas. Kai suserga, gydyti. Vydūno 
sodinti kaštonai – asmenybės. Tik tuos medžius, kurie 
mirtinai serga, reikia laiku nupjauti ir sodinti kitus. Jei 
audros didelės, umarinis vėjas išguldo sveikų sveikiau-
sius galiūnus medžius.

Kas liepė, kieno įsakymu nurėžtos sveikutėlės, išla-
kios liepos Oskaro Goeldnerio skvere? Paskui samdoma 
firma iš Klaipėdos, mokami 4000 eurų, raunami kelmai, 
velėnuojama. Gruodžio mėnesį atvažiavo „velėnuoti“ ir 
prie V. Mačernio paminklo. Išvažinėjo pasėtą veją. 

Pagal vijurko architekto planus ir Oskaro Goeldne-
rio skveras turėjo būti sunaikintas. Jei ne paveldosaugi-
ninkės V. Jonušienės pastangos, žurnalisto A. Ivonciaus 
straipsniai ir laimingas atsitiktinumas, dabar skvero vie-
toje turėtume mašinų stovėjimo aikštelę ar kažką pana-
šaus. 

Vienintelis meras Vytautas Urbanavičius, vienąsyk 
žurnalistų paklaustas, kuriuose Telšių savivaldybės sky-
riuose klesti didžiausia korupcija, neslėpdamas pasakė – 
statybos ir architektūros. Koks tada šaršalas kilo: daug 
darbo, sunku, maži atlyginimai et cetera. Kai kas, nero-
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dysime batuta, tuomet gyveno auksinius laikus. Garsėjo 
architektų studija Katedra. Dabar bene deimantiniai laikai. 
Kai kas trasioja po žemaičių kraštą, tiražuoja amfiteatrus, 
projektuoja milžiniškus kryžius. Griūva medžiai. Žemai-
tiškumas, etninė pasaulėžiūra – kaip figos lapas. 

Būdamas Kaune, gavau elektroninį laišką. Reikia 
važiuoti – skambino, prašė grįžti. Būk Kultūros ir meno 
taryba rekomendavusi statyti gigantišką vėliavą, visi 
tarybos nariai vieningai balsavę. Kilusi pasipiktinimo 
banga dėl svaigiai švaistomų lėšų, todėl reikalaujama 
balsuoti iš naujo.

Parvažiavęs paskambinau žurnalistui A. Jonušui ir 
paprašiau ateiti su filmavimo kamera į Kultūros ir meno 
tarybos posėdį. Nejaugi pasikeitė tarybos narių požiūris? 
Posėdžiui pirmininkavo naujai išrinktas vicemeras Man-
tas Serva. Žemaičių vėliavai, pasirodo, buvo atseikėti 65 
tūkstančiai eurų. Kodėl tokia protu nesuvokiama kaina? 
Kas idėjos autorius? Kokie tokio išlaidavimo argumen-
tai? Paklausta Eglė Tarvainytė-Macienė pasakė, kad idė-
jos autorius Jo Ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas. 
Sunku patikėti. Dar sunkiau patikėti, kad vyskupas ži-
nojo kainą. Architektė G. Baltrūnė pradėjo kalbėti apie 
Zakso kalno „nestabilų gruntą“, – todėl taip brangu. Nei 
juoktis, nei verkti. A. Žebrauskas yra didelis „nestabilaus 
grunto“ žinovas, bet jis vis vien giedojo „litaniją“, kad po 
Maxima garažai bus. Nėra garažų. 

 A. Jonušas filmavo visą posėdį. Didelis troškimas, 
kad toji gigantiška ir nepaprastai brangi vėliava iškiltų 
ant Zakso kalno, kažkodėl išgaravo. Ką gali kamera...

2019 m. liepos 18 d. Telšių rajono savivaldybės tary-
ba patvirtino naują Kultūros ir meno tarybą. Gal kas nors 
pasikeis? Rinkom tarybos pirmininką. Ir ką jūs manot? 
Tomas Lekavičius pirmininku pasiūlė savo uošvį A. Že-
brauską. Vieni nežino, kiti „pamiršo“, kodėl A. Žebraus-
kas prieš kelerius metus už gerus darbus buvo atstaty-
dintas iš Tarybos pirmininko pareigų. 

Pirmininku vėl išrenkamas architektas.
Antrasis Kultūros ir meno tarybos posėdis. Kodėl 

taip skubama? Pristatomas Privilegijų stendo Didžiojoje 
žemaičių šlovės sienoje projektas. Didžiųjų kunigaikš-
čių privilegijos Žemaitijos bajorams. Brukte brukamas 
R. Inčirausko projektas, vertingi Linos Kalinauskaitės 
ir Mariaus Norkaus sumanymai pristatomi rezervuotai. 
„Monopolis“ tose pačiose rankose. Dekanas Ramūnas 
Banys aršiai gina šį projektą, nes vietiniame fakulteto 
konkurse jam pritarta. R. Banys ir O. Neniškis atkreipia 
dėmesį, kad būta ir kitų nuomonių, viena jų – profeso-
riaus P. Gintalo. Man tenka pasakyti visą tiesą, kaip aš ją 
įsivaizduoju: niekas nepasikeitė, šiame „fronte“ ničnieko 
naujo. Karaliauja vienas žmogus, blogai, kad nėra žur-
nalisto A. Jonušo. Santūriai sakau, kad profesoriaus ti-
tulas – grynai pedagoginis, tai nėra indulgencija. Todėl 
R. Inčirauskas galėtų ir turėtų būti suinteresuotas, kad 
šį stendą meistrautų jo mokiniai – jauni, talentingi žmo-
nės. Netgi pasiūlyti jiems vieną kitą idėją, patarti, padėti. 
Būtų pedagogiška ir garbinga. Kur taip nutrūktgalviškai 
skubama, kas nutiks, jei Privilegijų stendas atsiras šiek 
tiek vėliau? Pasigirsta prieštaraujančių balsų. Ypač kate-
goriškos trys moterys: Eglė Tarvainytė-Macienė, Janina 

Bucevičė, kuri dalyvauja posėdyje kaip ekspertė, ir viena 
naujai išrinkta tarybos narė. Atkaklus ir dekanas R. Ba-
nys, jis atstovauja ir R. Inčirauskui, ir A. Žebrauskui, 
mat jie abu kažkur išvykę. Jiems pasitikėjimo savimi per 
akis, nuolatos be saiko didžiuojasi savo profesionalumais. 
Gyvenime sutikau daug įstabių, talentingų rašytojų, bet 
niekada negirdėjau, kad kas nors iš jų sakytų esąs profesi-
onalus. Tai savaime aišku – rašytojai tokia kvaila savigyra 
nesišvaisto, nes profesionalumas dažnai gresia stagnaci-
ja, o panegirika nėra garbingo tono ženklas.

Mano galva, R. Inčirausko stendo projektas buvo 
labai silpnas. Viršuje ant „pakopos“ – Kazimiero bius-
tas, apačioje – Vytauto ir Jogailos biustai. Sumaišyta 
subordinacija: Vytautas, beje, Jogailos vasalas. Gana tų 
miniatiūrinių biustų ant laiptelių, tos kičinės eklektikos, 
to akis rėžiančio kartojimosi. Pasakiau, ką galvojau. Pa-
sakiau, kad P. Gintalas turi neblogą idėją: kaip pagrindi-
nį akcentą stende – karūną. Bet į posėdį kone visi buvo 
atėję šiaip sau ir visiškai nesuprato, ką kalbėjau, koks 
buvo mano pažiūris. Nežinau, kas pašnibždėjo, kokie 
mano pamąstymai buvo perduoti R. Inčirauskui, bet jis 
užuominas akimirksniu suprato, garbė Jam, nes iš seno-
jo projekto veik nieko neliko – stendo viršuje dabar yra 
karūna, kurios idėją pasiūlė jo mokytojas P. Gintalas, 
labai taikingas, nesavanaudis žmogus. Niekada nesu 
girdėjęs, kad P. Gintalas ką nors neetiško, nesupratin-
go pasakytų apie savo kolegas. Nė vieno blogo žodžio 
nėra pasakęs. Kai kurie iš jų, neminėsiu pavardžių, el-
giasi priešingai.

Po posėdžio prie manęs priėjo dekanas R. Banys. 
„Jūs be reikalo sustabdėt Menų mokyklos statybas prie 
Žemaitės. Aš architektas. Ką, dabar geriau Respublikos 
gatvėje?“ – pusbalsiu ištarė.

Pagarba žurnalistui A. Ivonciui, kuris turi absoliučią 
klausą ir intuiciją, kaip chirurgas skalpeliu atveria visas 
kvailybes. O aš maniau, kad viename savo reportaže jis 
per stipriai „užvažiavo per kinkas“ gerbiamam dekanui.  

Kultūros centro vestibiulyje įtvirtinti dekoratyvi-
niai vartai-sienelė su laikrodžiu, kuri daugel metų buvo 
Viešosios bibliotekos patalpose. Man regis, tai bendras 
R. Inčirausko ir P. Gintalo darbas. Dekoratyvinių vartų 
restauravimo sąmata, kurią atsitiktinai išvydau bibliote-
koje, man pasirodė įtartinai išpūsta. R. Inčirausko ape-
titas, elgsena kaip tikro verslininko. Perstatymui į kitą 
vietą ir perdažymui – 6000 eurų. P. Gintalas galbūt ir 
pagalvojo, kad mokinio elgsena kontroversiška, bet jis 
niekada to nepasakys.

Varniuose seniai sklandė idėja atstatyti pokariu su-
griautą Nepriklausomybės paminklą. Buvusi dailės is-
torijos dėstytoja Adelė Zinkevičiūtė ir varniškiai tikėjosi 
atstatyti paminklą su šiuos laikus atitinkančiomis ko-
rekcijomis. Į sumanymą atsiliepė fundatorius, pasiūlė 
savo pagalbą. Skulptorius Stasys Žirgulis, architektas bei 
skulptorius Adomas Skiezgelas sukūrė projektą, tapatų, 
kone idealų tai vietai, kur paminklas kadaise stovėjo.

Į Varnius atvažiavo A. Žebrauskas ir R. Inčirauskas, 
pasiūlė savo projekto variantus, tarsi „šturmu“ įsiveržė į 
ramų miestelį. Paminklo idėja – tautos namai. Kiek man 
žinoma, Tautos namai bus statomi ant Tauro kalno Vil-
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niuje. A. Žebrauskas įtikinėjo, kad su šiuo projektu eita 
nuosekliai, paminklas bus modernus nuo pradžios iki 
galo, kad išspręsti visi biudžetiniai klausimai. Pasirodo, 
tai buvo paguoda sau, nebeaišku, kokios padermės me-
las klausytojams ir žiūrovams.

R. Inčirauskas pasakojo apie svarbiausius paminklo 
akcentus: „Eina asociatyviai Žemaitijos istoriją jungian-
tys fragmentai, galima atpažinti herbą, Varnių katedrą ir 
kt. Norėjosi, kad tai būtų mįslė, abstraktu, įvykiai, vaiz-
diniai...“ (Telšių žinios).

Atsisveikindamas su varniškiais skulptorius S. Žir-
gulis pasakė: „Mes neturėjom tikslo jums įpiršti savo 
projektą. Aš nesu prieš architektą Žebrauską. Pasistaty-
sit paminklą. Bet neužmirškit, kad šventa vieta nepriima 
svetimkūnių.“

Koks skirtingas egzistencinis žvilgsnis! 
Kad viskas atrodytų solidžiau ir būtų įsakmiau, pa-

sitelktas net vyskupas. Žinoma, ir elgsenos ypatumai, ir 
liežuvio „šokis“. Verteivoms ničnieko nėra švento. Tinka 
visas instrumentarijus, visos priemonės.

Buvo supriešinti žmonės, mecenatui moderniojo 
Laisvės paminklo projektas nepatiko, jis pasitraukė. Kaip 
vertinti elgseną profesorių, kurie išderino aplinką, su-
kiršino žmones, dvi bendruomenes: Laisvės paminklas 
nebuvo pastatytas, Nepriklausomybės paminklas nebu-
vo atkurtas. Kur šuo pakastas? Viskas labai paprasta – 
neslepiamas dominavimo jausmas, godumas, perdėtas 
garbės, pranašumo troškimas. 

Jo Ekscelencija Telšių vyskupas profesorių siūlomą 
paminklą lakoniškai prilygino riboženkliui. 

Santūrų, mąslų straipsnį apie rimastingus žmones 
ir apie tuos žmones, kurie į Varnius atvežė elementarią 
sumaištį, parašė įstabioji Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
gimnazijos mokytoja Vlada Vengrienė. Jis buvo išspaus-
dintas laikraštyje Kalvotoji Žemaitija. Vargu ar „šių dienų 
herojai“ perskaitė mokytojos straipsnį.

Ne vienas mano giminaitis, klasės draugas, ne vie-
nas pažįstamas gyvena Kretingoje. Retkarčiais pasikalbu 
su kretingiškiu rašytoju Algirdu Kukliu. Turbūt girdėjote 
istoriją, kaip vienoje intensyvaus eismo Kretingos miesto 
kryžkelių A. Žebrauskas „įbruko“ „analogų neturintį“ 
šviečiantį kryžių su LED lempomis. Viskas architektui 
įmanu, kad tik prasiskintų kelią (skulptorius Rimantas 
Eidėjus buvo pasiūlęs paminklo idėjų Šv. Pranciškaus 
stigmatizacijos motyvais: „Šv. Pranciškus prie Gyvybės 
medžio“ ar „Šv. Pranciškus suklumpa prieš Nukryžiuo-
tąjį“ ). Užuot vienuoliui broliui Astijui būtų uždėjęs ran-
ką ant peties ir išmintingai pataręs, kad gigantomanija 
pranciškonams – svetimybė, kad visa jų filosofija – nu-
silenkimas, pagarba mažystei, minimalizmui, papras-
tumui, architektas elgėsi kaip „plėšrūnas“ verslininkas, 
galintis šalčiausiai pasakyti: „Statykim kryžius, matote, 
kaip mus puola musulmonai.“

Man ne vis vien, kas vyksta ant Vilniaus kalvos. Dė-
kui prelatui Juozui Šiuriui už didžiules pastangas bažny-
čiai, jos aplinkai suteikiant iškilybės, dermės ir jaukumo 
žvilgsniui. Mano eilėraščiuose Mažoji bažnyčia ir Baltoji 

mokykla – lyg seserys dvynės. Nuo mažens seserį (jau 
Šviesaus atminimo) ir mane mama dažniausiai vesdavo-
si į Mažąją bažnyčią. Tikėjimas ir pasitikėjimas – tradici-
ja. O tradicijų būtina laikytis. 

Mano senelė Eleonora mokėdavo klaupto mokestį 
ir visada sėdėdavo netoli sakyklos, nes neprigirdėjo. Į 
bažnyčią iš Paežerės kaimo, būdama devyniasdešimties, 
ateidavo pėsčia. Toji baltutėlė sakykla buvo bažnyčios 
puošmena. Kas sugalvojo ir kodėl ją nugriovė – paslap-
tis. Kam kilo idėja ją sunaikinti – nesuprantantama mįslė. 
Laikas nelaukia. Kieno klausiau – niekas nežino. Gal kas 
nors vis dėlto žino ir galėtų atskleisti tą paslaptį? Maža-
jai bažnyčiai toji sakykla buvo būtina. Netekusi baltosios 
sakyklos, bažnyčia tapo labiau „cerkviška“, nes ji persta-
tyta iš cerkvės. Sakykla primindavo vaikystę, o laipteliai 
į ją – paslaptybę.

Vytauto Mačernio metai. 
Jie mano sąmonėje nuo šeštojo praėjusio amžiaus 

dešimtmečio. 2000-aisiais, gegužės pradžioje, vienoje Že-
maitės gimnazijos klasių, po to mokytojų kambaryje, 
klausiausi žaismingų Elenos Daumantaitės-Baltrušaitie-
nės pasakojimų iš jos gimnazistiškų metų „repertuaro“. 
Lyg viskas būtų buvę vakar ar užvakar – nuostabiai tik-
ra, gyva, natūralu. Regis, tuoj prasivers durys – ir kyš-
tels jauno išminčiaus galvą V. Mačernis. Na ir kas, kad 
prabėgo tiek metų. 

Poeto jaunų dienų bičiulės pasakojimai galiausiai 
sustiprino ryžtą ir tai, kuo daugel metų gyvenau, ką 
mąsčiau ir permąsčiau, ką rašiau ir parašiau, kuo tikė-
jau, kuo buvau ir esu gyvas. Tuos dvidešimt vienerius 
metus, keliaudamas poeto V. Mačernio keliais, sutikau 
ciniškų žmonių, kurie privertė mane eiti va bank, nes jie 
viena sakė, antra darė ir neaišku, ką tuo metu galvojo. 
Tose ribinėse situacijose ir pamačiau, kas yra kas. Nuo tol 
žmones, įsipainiojusius merkantilizmo pinklėse, vadinu 
„šių dienų herojais“.

Ką jau pamačiau – pamačiau, ką išgirdau – išgirdau. 
Tai mano pastebėjimai. Ne kartą buvau sukrėstas keistos 
ne vieno šio teksto personažo elgsenos. Jiems, ko gero, 
atrodo, kad jie kopia į spindinčias aukštumas, kad jų me-
las, savęs reklama ir apgaulės – „šventi dalykai“. 

Kiek Šviesaus atminimo žmonių laukė, aukojo lėšas 
ir nebesulaukė paminklo genialiam Žemaičių žemės po-
etui, išėjo Anapus pastaraisiais metais, prieš pat skulp-
tūros atidengimą: buvę Baltosios gimnazijos mokytojai 
Elena ir Jonas Vaičaičiai, Regina Tumavičienė, Emili-
ja Jankauskienė, akmenorius Jeronimas Garška, mano 
žmona Ramutė. Nebesulaukė paminklo vien dėl to, kad 
buvo „nujotos“ lėšos ir be paliovos trukdoma. Pablogė-
jo sveikata, nebegalėjo atvykti poetė ir literatų rūpintoja 
(jau Šviesaus atminimo) Adolfina Varnelienė, Bronė Vil-
džiūnaitė, Elena Daumantaitė-Baltrušaitienė, Stanislava 
Kochanauskaitė. 

Prabėgus kelioms dienoms po skulptūros atidengi-
mo, neįgaliųjų vežimėlyje iš Šiaulių buvo atvežta viena 
moteris, kuri labai norėjo aplankyti artimiausią savo sie-
lai Poetą, įkūnytą bronzoje.
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1914 metų vasarą prasidėjo Didysis karas, vėliau pa-
vadintas Pirmuoju pasauliniu karu. Balys Sruoga laikė 
egzaminus ir turėjo atsisveikinti su Panevėžio realine 
mokykla. Šis laikotarpis atnešė jam didelių permainų ir 
didžiulio nerimo. Prasidėjo kone metus trukęs gyven-
tojų traukimasis į rytus, išjudinęs iš gimtųjų vietų apie 
pusę milijono lietuvių. Penktadalis pasitraukėlių buvo 
moksleiviai. 

Balys Sruoga išvažiavo vienas pirmųjų. Jau rugpjū-
tį jis pasiekė Peterburgą. Reikėjo tęsti mokslą aukštojoje 
mokykloje. Iš pradžių manė stoti į universitetą Maskvo-
je ir tapti filologu, bet nuo rugsėjo 1 d. tapo Peterburgo 
imperatoriškojo miškų instituto auklėtiniu. Šio spren-
dimo motyvas buvo grynai asmeninis: nebuvo mokęsis 
lotynų kalbos, privalomos stoti į universitetą, giminės 
baiminosi dėl jo sveikatos, o gresianti džiova, tarnyba 
gamtoje, kurią labai mėgo, atrodė viliojanti: „Įsirašiau į 
Girių institutą, nes buvau geras matematikas. Maniau, 
apsigyvensiu miške, vaikščiosiu su šautuvu ir rašysiu 
eiles.“ Tačiau greitai suprato suklydęs: miškų mokslo 
paskaitos netraukė, nepatiko chemija, dar svetimesni 
buvo praktikos darbai („varlių pjaustymas“). Iškentėjo 
iki pavasario. 1915 m. kovo 11 d. atsiėmė dokumentus, 
porą mėnesių mokėsi lotynų kalbos, išlaikė egzaminą ir 
rudenį tapo Peterburgo universiteto Istorijos-filologijos 
fakulteto literatūros specialybės studentu. Po metų per-
sikėlė į Maskvos universitetą, kurį lankė iki 1918 metų 
pavasario, po to grįžo į Lietuvą.

Šie metai, ypač Peterburgo laikotarpis buvo nelen-
gvas išbandymas. Dažnai jis buvo nekalbus, dažniausiai 
paniuręs, tarsi ko nepatenkintas ar slegiamas. Slėgė ne 
tik karo metų nepriteklius, nedžiugino gyvenimas pas 
brolį Vasiljevo saloje. Medinis namas buvo švarus, bet 
vietos nedaug, spaudėsi viename kambaryje, dirbti netu-
rėjo kur, miegoti teko net prieangyje, o vasarą – balkone. 

Gamtoje Balys atsigaudavo: pasidarydavo judresnis, 
veidas įgaudavo dvasingumo, akys linksmai žėrėjo. Var-
gino tik nesutarimai su broliene Tatjana, kuriai nepatiko 
poetiškas giminaičio gyvenimo būdas.

Balys Sruoga visiems lietuviams Peterburge išgar-
sino Uršulę (Unę) Babickaitę kaip retą talentą. Balys jai 
pasamdė dainavimo mokytoją, kad ji pasiruoštų stojimui 
į Imperatoriškąją konservatoriją. Unei išgavo net kelias 
stipendijas. Tiesa, Balys dar abejojo, kuris jos talentas 
buvo stipriausias – dainininkės, šokėjos ar dramos artis-
tės. Unė uoliai mokėsi dainuoti, vaidinti, šokti. 

Jei kas suabejodavo jos talentu, tą Balys išvadindavo 
durniumi, galviju. Balys įtraukdavo Unę į visokią dra-

Balys Sruoga 
ir Unė Babickaitė 

Peterburge
minę veiklą. Priversdavo duoti jai svarbiausius vaidme-
nis. Unė nuvainikavo tuometines lietuviškų vaidinimų 
žvaigždes. Balys visur skynė Unei kelią. Įvedė į Rhein-
hardo ir baronienės Stiglitz dramos būrelį. Unė buvo nu-
stebinta ir laiminga rusų laikraščiuose skaitydama apie 
save palankias recenzijas. Daug kam buvo įdomu susi-
pažinti su Balio garbinama aktore. Neliko nepastebėtas ir 
Balys. Jam pataria, rašo, bet ir juodina Unės akyse. Kartą 
dr. Jonas Basanavičius pasikvietė Balį ir jam išrėžė: 

– Ar tamstai yra žinoma, kad tamstos taip uoliai glo-
bojama Babickaitė turi tris vaikus?

– Taip, – atsakė Balys, – ir visi berniukai. Patylėjęs 
pridūrė: – Už du moka Stasys Šilingas, trečią patį Babic-
kaitė išlaiko, nes aš, kaip biednas studentas, neturiu iš 
ko. Jai tik septyniolika metų. Jei tokiu tempu varys, tai 
ir tamstai teks mokėti alimentus.

– Išeik! – suriko Basanavičius.
Balys buvo linksmas, malonus, paslaugus, svaidė-

si sąmoju. Tas jo sąmojis ne visiems buvo suprantamas.
Vienas Unės brolių buvo jau septyniolikos metų. Per 
vietos kunigą J. Senkų jis buvo įtaisytas į Šv. Kotrynos 
gimnaziją.

Peterburge nuo 1892 metų veikė Labdaringoji lietu-
vių ir žemaičių draugija. Pirmasis lietuvių vakaras įvy-
ko 1892 metais privačiame daktaro Ūso bute. Kas ten 
vaidino, nežinoma. Nuo 1893 metų prasidėjo vieši šokių 
vakarėliai. Renginių iniciatyvą perėmė ir ilgam išlaikė 
savo rankose Labdaringoji Petrapilio lietuvių ir žemaičių 
draugija. Tuomet tai buvo vienintelė lietuvių organizacija 
Petrograde. Pirmą tokį šokių vakarą vasario 6 d. aplankė 
net 400 žmonių. Tai buvo pirmas viešas lietuvių sąmo-
ningumo demonstravimas. Tuomet Balys Sruoga pasira-
šinėjo slapyvardžiu Šelmis Plunksnadravskis. Programa 
buvo nelietuviška. Nuo 1894 metų šalia šokių atsirado 
koncertinė dalis – vaidinimai. Dalyvavo rusų daininin-
kai – lietuvių dar nebuvo. 1894 metų gruodį koncerte 
buvo dainuojamos ir lietuviškos dainos. 1895 metais 
rengiami lietuviški koncertai, kuriuose dalyvavo lietu-
vių choras, vadovaujamas Karolio Jakšto. Kiti tvirtino, 
kad tai tikriausiai buvo pseudonimas. Tie vakarai buvo 
lietuvybės žadinimo židiniai.

Draugiją įkūrė S. Baltramaitis, J. Mačiulis-Maironis, 
V. Matulaitis, A. Smilga, A. Spurga, P. Vileišis ir kiti lietu-
vių veikėjai. Draugija rūpinosi narių materialinio gyve-
nimo sąlygomis, retkarčiais vienkartinėmis pašalpomis 
sušelpdavo skurstančias lietuvių šeimas, teikė pagalbą 
lietuvių moksleiviams ir studentams. Labdarių organi-
zacija orientavosi į inteligentiją. Jiems lietuviški vakarai 
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buvo pramoga. Inteligentijai buvo prieinami ir Peterbur-
go rusų teatrai, su kuriais negalima lyginti „lietuviškų 
vakarų“, kuriuose dažnai dalyvaudavo publika su „kai-
liniais“ ir „purvinais batais“... 

Moksleiviai mokėsi prie Šv. Kotrynos bažnyčios 
įkurtose mokyklose: berniukų progimnazijoje ir mer-
gaičių gimnazijoje, kurią išlaikė Labdarių lietuvių drau-
gija. Savo lėšomis draugija veltui kasmet išlaikė ir mokė 
100 auklėtinių: 40 berniukų ir 60 mergaičių. Šv. Kotry-
nos mokykla buvo žinoma net Žemaitijos dvaruose. 
Lenkėjantys bajorai bei dvarininkai į jas siuntė savo 
vaikus.

Apie Šv. Kotrynos bažnyčią sukosi visuomeninis ir 
tautinis lietuvių gyvenimas. Nuo 1892 metų rudens imta 
sakyti ir lietuviškus pamokslus. Vakarais prieš mišparus 
sakomų lietuviškų pamokslų pasiklausyti susirinkdavo 
daugybė lietuvių tarnautojų, gimnazistų. Maldingi lie-
tuviai savo kalba sutartinais balsais pagiedodavo šventų 
giesmių. Tuomet bažnyčios raštinėje jau dirbo Česlovas 
Sasnauskas, lankęs Imperatoriškosios Peterburgo kon-
servatorijos dainavimo klasę. Jis taikėsi į Šv. Kotrynos 
bažnyčios vargonininkus ir svajojo suburti lietuvių cho-
rą. Jo choras pasirodė 1899 metais. Tuomet bažnyčioje 
vargonininkavo Karolis Jakštas. 1900 metais buvo su-
rengti net penki labdarių vakarai. Vaidinimui Ponas ir 
mužikai (A. Fromo-Gužučio 5 veiksmų drama) buvo iš-
spausdintos ir lietuviškos afišos, bet valdžia jas uždrau-
dė ir afišos liko tik rusiškos. Dar tebegaliojo lietuvių 
spaudos draudimas.

Iki Pirmojo pasaulinio karo atsirado operetė, pirmo-
sios gegužinės, Stasio Šimkaus choras. 1913 metais suor-
ganizuota 16 vakarų. Taigi Šv. Kotrynos bažnyčia buvo 
Peterburgo katalikų susibūrimo vieta.    

Pirmasis Balio Sruogos meilės laiškas Uršulei Babic-
kaitei padarė didelį įspūdį. Jame buvo tokie žodžiai: „Ka-
ralaitė, baltaveidė, auksaplaukė. Tavo plaukuose saulė 
ilsis. Tavo akyse – dangaus žibintai. Tu – gulbė...“ Niekas 
nebuvo Unei sakęs tokių žodžių. Ji save laikė negražia 
ir labai dėl to kentėjo. Jai atrodė, kad įvyko stebuklas. 
Ne tik jos gyvenimas pasikeitė, bet ir ji pati? Pasižiūrėjo 
į veidrodį. Žiūrėjo į ją kaimo mergaitė, sveika, apskritu 
saulėje įdegusiu veidu. Giliai įsodintos nedidelės akys. 
Jokie žibintai. Visoje pozyvoje nei karalaitė, nei gulbė... 
Balys Sruoga globojo tris mažus besimokančius broliu-
kus ir perkrikštijo Uršulę į Unę. Jis sakė: „Tai ispaniškas 
vardas Una, – kas reiškia viena.“ Mergina buvo paten-
kinta tuo vardu, nes nuolat skaudžiai prisimnidavo len-
kų pajuoką: „Urszulka, Urszulka...“ „Ji buvo vienintelė, 
unikali, veikianti pagal ypatingą, išskirtinės prigimties 
programą. Pati tai žinojo ir jautė, siekė aiškinti pati save, 
norėjo save suprasti, išreikšti, kas glūdėjo giliai, nebuvo 
savaime suprantama.“ (Viktorija Daujotytė)

„Bet juk Balys niekada nemeluoja. Juk jis neapgaudi-
nėja. Jis mano geriausias draugas, negi juoktųsi iš manęs. 
Aaa... Taip. Jis poetas. Jis nemato manęs, bet savo svajo-
nę. Jis gieda savo Svajonei, savo Idealui, Karalaitei, Gul-
bei. Kad ir man paskirti eilėraščiai, bet parašyti jie savo 
išsvajotajai. Gal tik tie eilėraščiai, kuriuose vadina mane 
sesule, tie – man. O „karalaitės“, „gulbės“ nesisavinsiu. 
Ir kai Tallat-Kelpša paklausė manęs, ar aš leisiu dedikuo-

ti Mano sieloj šiandien šventė, Kiprui Petrauskui atsakiau: 
„Poetas kuria visiems.Visiems – prašau.“ 

Kai Unė Babickaitė dirbo gailestingąja seserimi Ni-
kolajaus karių ligoninėje, Balys Sruoga kasdien ketvirtą 
valandą ateidavo pasitikti, laukdamas išeinant, vaikščio-
davo šaligatviu pirmyn–atgal, pirmyn–atgal.

„Jis avėjo graikiškus sandalus ant basų kojų. Apsi-
siautęs juoda ilga iki žemės pelerina, ant galvos som-
brero dydžio skrybėlė. Plaukai ilgi iki pečių, brudnai 
geltoni, tiesūs, kabo riebūs, sulipę...“ – pasakojo savo 
atsiminimuose Unė Babickaitė. „Balti marškiniai pla-
čiai atsegtu kaklu. Ant kaklo stambūs gintaro karoliai. 
Aukštas, liesas, negražiu, bet įdomiu veidu. Kiekvienas 
praeivis atsigręždavo ir ilgai lydėdavo akimis, stengda-
masis suprasti, o kitas ir klausdavo: ar čia vyras praėjo, 
ar moteris.“

Balys Unei Babickaitei buvo didis lietuvių poetas, 
dievų pateptasis. Ji juo didžiavosi ir neleido, kad kiti iš 
jo išvaizdos šaipytųsi. Skulptorius Juozas Zikaras tuo 
metu padarė Balio Sruogos galvos skulptūrą iš gipso. 
Tuo metu Juozo Zikaro dirbtuvėje Balys Sruoga susipa-
žino su Pauliumi Galaune. Galvą skulptorius oksidavo 
žaliai: asketiško veido susimąstęs jaunuolis atlošta galva. 
J. Zikaras brangino šį savo darbą, laikė geriausiu savo 
kūriniu.

Unė Babickaitė dramos meno žinovu laikė tik Balį 
Sruogą. Jo žodis jai buvo šventas. Nuo jo kritikos ji tobu-
lėjo. Jis mėgo vadovauti ir vienas patarinėti: „Scena nėra 
tai prikimšto pilvo reikalas gromuliuoti, ir pirma negu 
ant jos lipti visomis keturiomis reikia gerai paūgėti.“ Čia 
kalbama apie sceninio tobulėjimo būtinybę.

Netrukus prasidėjo dideli Balio Sruogos, Pauliaus 
Galaunės ir Unės Babickaitės nesutarimai. Švęsdami 
jos įstojimą į Imperatoriškąją konservatoriją, „išgėrė iki 
dugno šventos draugystės taurę“. Trise per gyvenimą. 
Šventai draugauti, niekad nesiskirti... Nevaikščioti žeme, 
kreipti žvilgsnį į dausas. Degti skaisčia liepsna ir paga-
liau sudegti... Tam tikslui Balys nupirko gražią, paauk-
suotą brangią Venecijos stiklo taurę. Paulius nupirko 
puokštę puikių japoniškų chrizantemų ir pusę butelio 
šampano. Kai jie išgėrė paeiliui po gurkšnį iš tos taurės 
iki paskutinio lašo, Balys Sruoga trenkė taurę į grindis. 
Ji subyrėjo į labai smulkias šukeles nusėdama kambario 
grindis auksinėm dulkelėm. 

Netrukus buvo Kalėdos. Pirmosios tokios Kalėdos 
Unės gyvenime. Kambarys skendėjo gėlėse. Balys at-
nešė auksinių dovanų: medalioną su rubinu ir žiedą su 
rūtos šakele. Paulius padovanojo rankinį laikrodėlį. Ji 
jiems – savo išsiuvinėtus knygų viršelius. Vėl gėrė už 
šventą Draugystę, nieko geresnio už ją nerasdami. Jie 
tada buvo laimingi.

Unė netrukus įsimylėjo Paulių Galaunę. Kentėjo visi 
trys. Rėkavo, verkė, keikė. Greitai baigėsi gražus gyve-
nimas. Unė ir Paulius išsiskyrė. Jiems nebuvo lemta būti 
kartu. Keršydamas Unei, Paulius vedė moterį, su kuria 
buvo pažįstas tik vienuolika dienų. Unei Babickaitei liko 
tik mokslai, tarnyba, mažų brolių išlaikymas.

Iš spaudai rengiamos knygos apie Balį Sruogą
Parengė istorikas ir publicistas Juozas Brazauskas


