
N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  2  ( 6 1 9 ) 1

T U R I N Y S

30 Dailininko teatro idėja tapo  
 dar vienu kūrybiniu autoportretu
 Vilmos Jankienės pokalbis su Irma Balakauskaite

36 Menininkai Ukrainai

41 Krescencijus Antanas Stoškus
 Rimanto Dichavičiaus fenomenas

A N T A N U I  V I E N U O L I U I   –  1 4 0

61 Kęstutis Subačius 
 Vieno laiško istorija, arba Lemtingi paskutiniai  
 Antano Vienuolio gyvenimo metai

64 Sri Aurobindo
 Tautų Sąjunga

K N Y G O S

69 Teresė Hokienė
 Apie tvirtus žingsnius kūryboje

72 Charle Ferdinand Ramuz
 Didžioji baimė kalnuose

76 Vainius Bakas
 Iš ciklo Garsiau už bombas

77  Poezija kaip bendravimo būdas

Poezija kaip bendravimo būdas Merkinėje. Kęstučio Svėrio nuotrauka, 2022

M O N S I N J O R O  K A Z I M I E R O  V A S I L I A U S K O 

Š I M T M E Č I U I

2 Viktorija Daujotytė
 Iš monsinjoro Kazimiero Vasiliausko  
 asmenybės turinio 

4 Ričardas Doveika
 Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamokos

7 Povilas Aleksandravičius
 Vidinė laisvė

Š A T R I J O S  R A G A N A I   –  1 4 5

8 Nijolė Raižytė
 Muzika Marijos Pečkauskaitės- 
 Šatrijos Raganos gyvenime ir kūryboje

12 „Dirigentas turi būti autoritetas“
 Elvinos Baužaitės pokalbis su Christianu Frattima

19 Dainius Razauskas
 Idėjos, idealai ir ideologijos

23 Atskleisti žmoguje dieviškąjį krislą
 Birutės Jonuškaitės pokalbis su Tatjana Maceiniene

26 Elvina Baužaitė
 Eilėraščiai

27 Vytautas Kaziela
 Šimtas devyni tušti vežimėliai



2 N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  2  ( 6 1 9 )  

Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko šimtmečiui
Pasisakymai iš minėjimo, vykusio 2022 metų balandžio 21 dieną 
Lietuvos mokslų akademijos salėje

V I K T O R I J A  D A U J O T Y T Ė

Iš monsinjoro  
Kazimiero Vasiliausko 
asmenybės turinio 
1918–1923 metais, pirmuoju nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos penkmečiu, gimė talentingų žmonių, ku-
riems buvo lemta ir kalėti lageriuose, ir patirti neblėstan-
čią garbę. Kazimieras Vasiliauskas – vienas iš jų. Mylimą 
ir gerbiamą kunigą lydime per šimtmečio ribą. Tvirtina-
me, kad Lietuvos atgimimo, persitvarkymo, nepriklauso-
mybės atgavimo ir pirmaisiais nepriklausomybės metais, 
nors neužėmė jokio posto, jis buvo viena reikšmingiausių 
figūrų. Žmogus, gebėjęs garsiau ir visai tyliai būti tarp 
žmonių, su žmonėmis ir žmonėms. Neskirstydamas, ne-

išskirdamas ir neatskirdamas nė vieno, kuris jo šaukėsi, 
kuriam buvo reikalingas. 

Tėvų ir savo namų vaikas, motinos giedojimą Vabal-
ninko bažnyčioje patyręs kaip didelį stebuklą, lydėjusį jį 
visą gyvenimą. Anksti pasirinkęs kunigo kelią, priklausęs 
kartai kunigų (iš jos ir popiežius Jonas Paulius II), itin 
sunkiai išbandytai. Gimnazistas ateitininkas, keltas į švie-
są taurių idealų, anksti pajutęs bendrystę su talentingai-
siais savo kartos poetais, literatais. Žemininkas, Biržų–Va-
balninko žemės augintinis, apsuptas poetų, nuo Broniaus 
Krivicko, Pranės Aukštikalnytės iki Jono Strielkūno.  

Politinis kalinys, tremtinys. Šachtininkas. Gyvenimas 
kaip laiptai – gilyn, po žemėmis. Ir aukštyn, į dangų, kur 
kilo ir motinos bažnytinė giesmė. Ir jo paties malda. Žemės 
laiptai. Visą gyvenimą jautė, kad ir jam ir kad už jį Jurgio 
Baltrušaičio ištarta žemės laiptų frazė ir metafora. Ir kad 
nieko teisingiau, nei sakė poetas, neįmanoma pasakyti: yra 
šviesos ir tamsoje, ir laisvės mirksnis kalinio vienutėj... 

Monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas Pasvaliečių 
draugijos sueigoje Verkių 
rūmuose. Apie 1996 m. 
Jono Jakimavičiaus 
nuotrauka
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Ir pats kopė bei leidosi amžinaisiais žemės laiptais. Ir 
mažųjų bažnytėlių, ir svarbiausios Lietuvos šventovės  – 
Vilniaus arkikatedros – laiptais. Monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas – Vilniaus katedros klebonas. Aukščiausia ir 
labiausiai simbolinė jo tarnystė. Prie Karalaičio – šv. Ka-
zimiero kojų. Ir prie kojų žmonių, vaikų, sukviečiamų į 
Šv. Mišias. 

Pirmaisiais nepriklausomo gyvenimo metais Kazimie-
ras Vasiliauskas kūrė naujas parapijas, remdamasis savo 
širdim ir Evangelija telkė žmones, ramino, gydė, stiprino – 
ką palaikydamas už rankos, ką apkabindamas, ką geru žo-
džiu padrąsindamas. Turėjo ypatingų galių atpažinti tuos 
ir tą, kuris Evangelijoje vadinamas Zachiejaus vardu. Lan-
kėsi ir buvusių „sovietinių muitininkų“ namuose, girdėjo 
ir evangeliškai skambančius teisesnių už teisiausius prie-
kaištus: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“ Priėmė ir iš šių 
nusidėjėlių bažnyčiai ir vargšams skiriamas  aukas. Žinojo, 
kad gydytojo reikia ne sveikam, o ligoniui. 

Jaunas Kazimieras, dar Kaziukas, koks liko patiems 
artimiausiems, klausė kaip Vytautas Mačernis: „Kas mes 
esam? Kas yra žmogus?“ Senatvėje atsakinėjo kaip išmin-
čius, kaip tas, kurį gal buvo girdėjęs ir Jurgis Baltrušaitis, 
eilėraščio Ave, Crux! (Sveikas, kryžiau!) autorius. Imk savo 
kryžių, dėkis ant pečių, suprask, kad Dievo pasaulis ne-
baigtas kurti, kad šventovė nebaigta statyti. Jei tu nuneši 
kryžių tau skirto kelio dalį, tai gal ir kitas nuneš. Jei matai, 
kad tas kitas klumpa, paremk savo petimi.  

Nebuvo teologas teoretikas, buvo gyvo tikėjimo, kas-
dienio pastoracinio darbo praktikas. Ekumeninio nusi-

teikimo, tarpreliginio dialogo katalikų kunigas. Kunigas, 
mokęs gyvenimo ir tikėjimo kantrybės, kaip pačios di-
džiausios išminties. Siekęs, kad bažnyčia būtų gyva, kad 
pajėgtų dalyvauti žmonių gyvenimuose. Kunigas turi atsi-
liepti, jei tik jo pasigendama, jei tik jo šaukiamasi, – tokia 
buvo Monsinjoro asmeninė nuostata. 

Rusų klasikos skaitytojas, Fiodoro Dostojevskio an-
tikvarinius raštus nusipirkęs už paskutinius pinigus, la-
geriuose išmokęs rusų kalbos, Monsinjoras jei ir ne pa-
mokslą, tai kokią viešą savo kalbą kad ir kuklioje dvasios 
puotoje būtų užbaigęs ir tokiu šventumo akcentu: „Slava 
Ukraine! Herojams garbė!“ Žinojo šios garbės kainą. 

Netikėčiausias apibūdinimas, kurį iš Monsinjoro at-
simenu, taikytas ir žinomam poetui – „anoniminis krikš-
čionis“. Nesutriko išgirdęs nustebimą: maždaug kaip 
anoniminis alkoholikas? Panašiai, – atsakė – esi, tik ne-
prisipažįsti. Esi, tik nedrįsti būti. 

Nebrėžė griežtos ribos tarp tikinčio ir netikinčio, pa-
sikliovė žmogiškumu, suvokė žmogaus dvasios kompli-
kuotumą, abejones, klystkelius. 

Svarbiausias Monsinjoro klausimas, kurį girdėjau 
persakytą: „Iš kur tu žinai, kad esi netikintis?“ 

Didžiausias įspūdis iš paskutinės kelionės, iš gimtojo 
Vabalninko klebonijos: buvo jau silpnas, rudens kelyje pa-
vargęs, sužvarbęs. Klebonas pasiūlė prigulti, palietė šaltas 
kojas, atnešė savo kojines ir pats jas apmovė. 

Ir tokia paprasta būna simbolika. 
Ir dėl paprastumo kartais tokia gyvybinga, kad ištve-

ria šimtmečius. 

Viktorija Daujotytė ir Aldona Daučiūnienė
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R I Č A R D A S  D O V E I K A

Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko pamokos

O jūs būsite pavadinti VIEŠPATIES kunigais, –
sakys jums į akis: „Mūsų Dievo tarnai.“

Šie pranašo Izaijo žodžiai šiandien puikiai tinka susi-
tikimo vakarui apibūdinti. Susitikimo su širdžių Monsin-
joru, su Arkikatedros Klebonu, su Vilniaus miesto garbės 
piliečiu, su tuo, kuo kiekvienas Jį pavadintume. Tačiau es-
minis žodis – susitinkame su Viešpaties KUNIGU, su Die-
vo TARNU. Ir susirenkame minėti šio išskirtinio asmens 
100-ąsias gimimo metines.

Kunigystė. Ne žmogaus iniciatyva ištarta tikrovė, bet 
paties Dievo žodis: konkrečiai kuriantis ir asmeniškai 
kviečiantis. Ne žmogaus įgeidžio vaisius, tačiau ir ne tai, 
kas ištinka be paties žmogaus, išgirdusio ir suvokusio ku-
riantį kvietimą, sutikimo.

Dievas savo kunigus visada pašaukia iš tam tikros 
žmogiškos ir bažnytinės aplinkos, kuri juos neišvengiamai 
formuoja ir į kurią jie siunčiami tarnauti Kristaus Evan-
gelijai. Kiekvieno kunigo, kaip ir kiekvieno krikščionio, 
pašaukimo istorija yra Dievo ir žmogaus neišreiškiamo 
dialogo istorija, pašaukiančio Dievo meilės ir su meile at-
siliepiančio žmogaus laisvės dialogo istorija.

Dvasinė pašaukimo į Kristaus kunigystę patirtis – tai 
gili vidinė tikrovė, kuri neišvengiamai paliečia labai as-
meniškus Anapusybei atviro žmogaus klodus: savęs ir pa-
saulio, kaip Dievo kūrimo, raiškos suvokimą; laisvę, kuri 
tampa vis sąmoningesnė; gebėjimą pasitikti ateitį, neatsie-

jamą nuo buvimo KITO AKIVAIZDOJE; atsakomybę už 
ypatingą tikėjimo tarnystę, kuri leidžia Gerosios Naujie-
nos dėka puoselėti krikščionišką sąžinę bei mylintį žvilgs-
nį į gyvenimą. Nes Kristaus kunigystė – tai paties Dievo 
trapiam žmogui duota galia visą save dovanoti kitiems. 
Nes kunigystė – ne iš pasaulio, bet pasaulyje. Nes kunigys-
tė – tai Dievo ir žmogaus, dangaus ir žemės susitikimas. 
Nes kunigystė – tai gauta ir pasirinkta, duota ir priimta. 
Nes kunigystė – tai atsakingas dviejų laisvių dialogas, ku-
ris, kartą prasidėjęs, niekada nesibaigia, bet tęsiasi: mūsų 
laiku ir peržengdamas laiką bei lytėdamas amžinybę.

ŽMOGIŠKUMO PAMOKA 

Į kiekvieną žmogų Monsinjoras žvelgė kaip į išskirtinę 
Dievo kūrybą. Kiekvienas žmogus jam buvo Dievo su-
kurtas. Nebuvo jam minių, prašalaičių, svetimų, nevertų, 
nenaudingų. Ar naudingų tik dėl kažko ir kažkam. Gynė 
negimusią gyvybę ir teisę į mirštančiojo palydėjimą per 
slaugą ir nesavanaudišką meilę. Lankydamas gimdymo 
skyrius, ligonių palatas, senelių namus ar kalėjimo kame-
ras – visada visuose matė Žmogų. Net Gulago barakuose 
Jis matė ten esančių žmonių vidinį grožį, kuris kažkam 
tapo ypatingu valstybės nusikaltimu, vertu tremties. El-
gėsi keistai. Kvietė nebūti negyva žuvimi, kuri plaukia 
pasroviui, bet visuomet išlikti gyva žuvimi, kuri visada 
plaukia prieš srovę. Visur matė žmogaus gyvybės ir gyve-
nimo grožį. Matė Žmogų, kuriam reikia KITO. Žmogų, 
kuris be KITO neturi ateities. Ir prie kiekvieno asmeniš-
kai pasilenkdavo. 

PAGARBOS PAMOKA 

Savo kunigiškos tarnystės kelyje Monsinjoras visuomet vi-
sus mokė GERBTI. Ypač gerbti ir prisiminti ISTORIJĄ. Jos 

Choras Liepos
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nesigėdyti, ją pažinti, mokytis. Iš jos semtis išminties. Kas 
gerbia istoriją, kas gerbia senolius, tas turi ir ateitį. Atei-
tį kaip žmogus, kaip Valstybė, kaip visuomenė. Jo kalbos 
buvo pilnos citatų, kuriomis Jis žadino atminties dovaną 
klausytojų sąmonėje. Mokė gerbti istoriją, žmones, aplin-
ką. Save, savo kraštą. Savigarbos ir savivertės priminimas 
Jam tapo įrankiu pakelti suklupusį, nusidėjusį, nuo savęs 
pabėgusį, nusivylusį, prasmės būti netekusį. Ir ta pagarbos 
kartelė buvo labai aukštai iškelta – visu savimi ir iki galo. 

DIALOGO PAMOKA

Tikiu, kad visi galime pritarti, jog Monsinjoro asmens 
lobyne ši pamoka buvo labai gili. Dialogo žmogus. Rasti 
kalbą su kitaminčiu, rasti bendrystę su kito tikėjimo, kul-
tūros, sampratos, politinių pažiūrų, įsitikinimų ar net lais-
vamaniškumo, netikėjimo deklaracijomis  – visada buvo 
ir yra galima ar būtina mokytis iš Monsinjoro. Vidinės 
kultūros klodai jam leido išlikti dialogo žmogumi ir rasti 
kalbos turinį ir su karališkų šeimų atstovais, ir su Dalai 
Lama bei kitų religijų išpažinėjais. Ir su įvairių politinių 
partijų nariais. Jis suprato, kad skirtingumai ir kitonišku-
mai yra dovana ir būtinybė kuriant bendrąjį visuomenės, 
kultūros, dvasingumo gėrį. Dialogas be pataikavimo, be 
niveliacijos savo tapatumo, be išsižadėjimo principų, ver-
tybinio stuburo ir krikščioniškų tiesų gelmės. Jis dialogo, 
bet ne pataikavimo žmogus. Dialogui reikia dviejų. Reikia 
jų atvirumo. Mokėjo pasitraukti į šalį, nes niekada nekūrė 
ateities pamindamas vertybinius įsitikinimus. Vienintelė-
je vietoje jis nematė dialogo ir kompromisų – tai santykyje 
su šėtonu ir nuodėme, pateisinančia vidumi subjauroto, 
suklaidinto, pajuokai iškelto ir gyvenimo mėšlo purvu iš-
tepto žmogaus buvimą. Niekada nepateisino žmogaus tei-
sės būti išsitepusiam. Dialogui visada nešėsi praustuvą su 
vandeniu, atsiklaupdavo ir nuplaudavo kojas. 

TILTŲ PAMOKA

Atvirumas dialogui jam leido tiesti tiltus. Tikrus tiltus. O 
ne apgaulingus lieptus, kuriais nueinama iki atramos, pa-
reiškiamos peticijos, reikalavimai ar apžiūrima priešinin-
ko aplinka ir grįžtama toliau kurti karo planų. Jis rizikavo. 
Statydamas tiltus rizikavo. Būti nesuprastam, atmestam, 
neteisingai interpretuotam. Ir tiltų statyboje Jis buvo ko-
mandoje: Kardinolas Vincentas Sladkevičius, Tėvas Sta-
nislovas, arkivyskupas Julijonas Steponavičius. Darbavosi 
rašomos Bažnyčios kronikos glėbyje. Tokie tapo Kronikos 
istorijomis. Vienintelė barikada, kurią visą gyvenimą sta-
tė Monsinjoras – gerumo barikada. Į kurios užuovėją Jis 
nepavargo kviesti visų Jį girdinčių ir suprantančių žmo-
nių. Nes gerumo barikadų ramybėje skleidėsi kita, svarbi 
Jo pamoka. 

DVASINGUMO – TIKĖJIMO IR MALDOS – 
PAMOKA

Monsinjoras ją puikiai dėstė iš kunigiško pašaukimo. As-
meniškai liudijo dvasinio gyvenimo būtinybę, grožį, gel-
mę ir vertę. Dienos, valandos, užduotys ir įsipareigojimai, 
liturgija ir susitikimai  – visa buvo persmelkta dvasinio 
gyvenimo. Iš jo Jis sėmėsi stiprybės. Puikiai suprato, kad 
Dievas yra Jo priebėga ir stiprybė. Nė dienos be maldos, 
nė vieno išėjimo į kitus be vidinio susikaupimo, kad ir 
trumpoje maldoje. Su palaiminimu eidamas Jis paliudijo, 
kad malda keičia istorijas – aplinkos, žmonių, Valstybės. 
Kad dvasinis gyvenimas yra ramios širdies būties sąlyga 
visų neramumų iššūkiuose. Kad asmeninė malda – savo 
žodžių malda, iš širdies properšos išsiveržusi malda – pati 
gražiausia malda Dievui. Tai tapo nesvyruojančio tikėji-
mo liudijimu. O visos kalbos, keliami klausimai tikėjimo 
srityje, visi interviu spaudai, kur kas nors galėjo susidaryti 
klaidingą nuomonę, kad Jis kažkuo abejojo, kažką tikėji-
me laikė nesvarbiu, nebūtinu, netinkamai iškomunikuotu, 
kad reikia kažką taisyti prigimtyje ar moralėje, tikėjimo 
doktrinoje ar evangelizacijos sklaidoje – buvo Jo ieškoji-
mų ir vidinės sampratos kelias. Jam tikėjimas visada buvo 
gyvas sąmonės ir dialogo su Dievu rezultatas. Jie keldavo 
klausimus, kad kitus palydėtų į skelbiamo tikėjimo glėbį 
ir grožį. Jis kūrė kitam asmeninį kelią į tikėjimą, nuaustą 
abejonių, nusivylimo, klausimų, ieškojimų. Jis palydėda-
vo atrasti.

KUNIGYSTĖS PAMOKA

Svarbi pamoka. Jis yra kunigas. Jam niekada nereikėjo 
dirbti kunigo darbo. Jis buvo Bažnyčiai ištikimas kunigas, 
paliudijęs, kad kunigystė nėra štampuotė, nėra statika, 
nėra statistika ar biurokratija. Nėra muitinė ir likimų da-
lytoja. Kad kunigystė nėra pretenzija užimti Dievo vietą. 
Jis visada suprato, kad yra Viešpaties kunigas, Dievo tau-
tos tarnas. Ir iki paskutinės gyvenimo akimirkos tai pa-
tvirtino. Monsinjoro kunigiško gyvenimo MOTO (iš man 
sakyto Primicijoms skirto pamokslo): Noriu Tau, kunige, 
palinkėti didelės drąsos. Drąsos eiti į žmones, į šiandie-
ninę visuomenę ir įvairių tikrovių, krizių, pasimetimų 
ir ieškojimų verpetuose ATNEŠTI DIEVO VILTĮ. Visa-

Ričardas Doveika
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da atsimink, kad eidamas pas žmones turi neštis taurią 
širdį, suprantančią širdį. Eik pas žmones su tauria, tyra 
ir mylinčia širdimi. Niekada neskirstyk žmonių. Nes tai 
ne evangelinis požiūris, o fariziejiškas. Kunigas turi būti 
meilės žmogus. Visiems. Be jokių skirstymų. Būk mylintis 
kunigas. Nepasiduok pagundai teisti, smerkti, nutolti ar 
susitepti kunigišką apsiaustą šalia esančio žmogaus tikro-
ve. Kunigo nesutepa kitų žaizdos, nuopuoliai ir nuodėmės. 
Esame pašaukti lopyti žmonių žaizdas. Kunigystės skonį 
atima pigus, suskystėjęs pataikavimas dėl postų, ramybės, 
asmeninės naudos ir abejingumo žmonėms. Niekada ne-
nusigręžk nuo žmonių ir netapk abejingas jiems. Nepasi-
duok jokiems gundymams skaldytis ir skaldyti, intriguoti, 
šmeižti, žeminti. Pašalink iš savo širdies akmeninę širdį ir 
fariziejiškos kunigystės viziją. Būk KUNIGU. Tikru, žmo-
gišku, jautriu. Ir būk kunigu ne postams, ne galimybėms, 
ne turėjimui, o ŽMONĖMS. Sugebėk žmoguje pamatyti 
tai, kas jame yra gera. Ir būk MALDOS žmogus, kurioje 
gimsta išmintis ir stiprybė paliesti žmogaus vidinį pasaulį 
taip, kad net pačiame purviniausiame žmoguje atsigau-
tų gėrio pradai ir kad žmogus atsitiestų. Net purviname 
žmoguje gyvena gėris ir Dievas. Taip, įkalintas, bet mūsų 
buvimas ir meilė išvaduoja Meilę žmoguje. Tegul kiekvie-
nas Tavyje atranda teikiamų SAKRAMENTŲ malonę. Ir 
žmogus tampa tuo, ką Dievas matė sukūręs kaip labai gera 
esančio. Kunige, nebijok gyvenime sutikti nei magdale-
nų, nei muitininkų, nei fariziejų, nei nusidėjėlių. Jiems 
visiems reikia kunigiško jautrumo, meilės ir pagalbos. Jei 
mylėsi tik gerus, kuo skirsiesi nuo pagonių? Dievo Žmo-
gus moka mylėti ir labai susipurvinusius žmones. Būk 
tuo, kuris šių dienų kalba atskleisi Dievo grožį ir Jo bu-
vimą. Nebūk sienų kunigas, laukiantis, kol kas ateis. Eik 
į žmones, eik visur, kur matai reikalinga eiti, nes ten, kur 

būna kunigas, ten būna ir Bažnyčia. Gerbk tautos istori-
ją ir jos milžinus, mylėk inteligentus, kultūros žmones, 
paprastus darbininkus. Jie visi Dievo nuosavybė, juose 
daug gėrio ir Dievo meilės. Turėk jautrią širdį žmogaus 
skausmo ir kančios metu. Niekada nepamiršk, kaip pats 
ilgėjaisi supratimo ir žmogaus buvimo šalia. Sugebėk pa-
guosti ir didelį, ir mažą. Parodyk savo buvimu jaunimui, 
kad šalia sekundinių džiaugsmų ir vienadienių malonumų 
yra amžinasis Grožis ir tikrasis Džiaugsmas, amžinosios 
vertybės. Suprask ir kitaip mąstančius, nes dialoge visada 
ryškėja tiesa.

SVARBIAUSIA PAMOKA

Manau ir tikiu, kad kiekvienas mūsų atrasime dar daug 
kitų gilių ir svarbių mums visiems skirtų Monsinjoro pa-
mokų. Ir jos bus labai svarbios ir kilnios. Nes visas Jo gyve-
nimas buvo paženklintas asmeninio kito žmogaus palydė-
jimo ženklu. Jis labai asmeniškai prabildavo kiekvienam. 
Jam tikrai rūpėjo žmogus ir jo bičiulystė su Dievu. Jis tik-
rai vedė žmogų pas Dievą. Tačiau man pati gražiausia Jo 
pamoka, kuria bandau vadovautis ir į ją atsiremti. Su savo 
suklupimais ir silpnumais. Kaskart bandydamas iš naujo. 
Nes tai juk svarbiausia pamoka. Ir ją išmokti reikia viso 
gyvenimo. Bet praktikuoti tenka kiekvieną dieną.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas skiepijo esminę 
pamoką, kad tas, kuris TIKI Dievą, niekada NEPASTU-
MIA kito ŽMOGAUS.

Jis šią pamoką išpildė iš esmės. Ir tikiu, kad šios pa-
mokos egzaminą dešimtuku išlaikė Dievo Meilės Teisme 
Amžinybėje.

Tas, kuris tiki Dievą, nepastumia kito žmogaus.

Nijolė Ralytė ir Irena Milkevičiūtė
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P O V I L A S  A L E K S A N D R A V I Č I U S

Vidinė laisvė
Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas intymiai palietė Lie-
tuvos žmonių sielas. Jis tai padarė daugybe savo asmeny-
bės bruožų, iš kurių norėčiau išskirti vidinę laisvę.

Būti laisviems – nepaprastai sunku. Mes nesame lais-
vi iš prigimties. Nuo pat gimimo esame pratinami skirsty-
ti žmones į kategorijas, grupes, priklausomybes, „klijuoti 
etiketes“. Tuo yra pagrįsta mūsų auklėjimo ir švietimo sis-
tema. Mes žvelgiame vieni į kitus pagal išankstines sociali-
nes nuostatas. Mes nematome vieni kitų kaip individualių 
asmenybių, vieni kitų išskirtinumo ir nepakartojamumo. 
Ir tai padaro mus nelaisvus, nes vieni kitus spraudžiame į 
išankstines socialines formas, draudžiame sau patiems ir 
kitiems būti tuo, kas esame kiekvienas savo išskirtinumu. 
Monsinjoras Vasiliauskas sugebėjo pasipriešinti šiai žmo-
gaus prigimties tendencijai, o tai be galo sunku. Jis žvelgė į 
kiekvieną žmogų ne per grupinę jam „klijuojamą etiketę“ 
(profesinį statusą, priklausomybę tautinei, religinei ar dar 
kitai bendruomenei...), bet kaip į išskirtinį ir nepakartoja-
mą asmenį. Todėl jis sugebėdavo pranokti taisykles ir nor-
mas: žmogaus neįsprausi į jokias taisykles. Pačiam mon-
sinjorui Vasiliauskui tam reikėjo didelės vidinės laisvės ir 
drąsos. Buvo už tai aršiai kritikuojamas. Tačiau šis žvilgsnis 
ir kiekvieną jo sutiktą žmogų skatindavo būti vidujai laisvu.

Dėl šio žvilgsnio, kuris kiekviename sutiktajame pa-
žadindavo jo asmenybės išskirtinumą ir laisvę, pas mon-
sinjorą Vasiliauską plūsdavo minios žmonių – nuo prezi-
dentų iki benamių. Visi norėdavo su juo pasikalbėti, nes 
jausdavosi išklausyti, tarsi patys monsinjoro „pajausti iš 
vidaus“. Jam buvo galima sakyti viską, netgi tuos dalykus, 
kuriuos patys sau sunkiai pasakome ir pripažįstame. 

Tęsdamas šią mintį, pasiremsiu vienu monsinjoro Va-
siliausko pasakymu, kurį radau Ramunės Sakalauskaitės 
knygoje apie jį (Gyvenimas, koks jis buvo, p. 56): „Kas mes 
esam? Kas yra žmogus? Nebaigtas kurti žmogus gyvena ne-
baigtoje kurti aplinkoje. Kiekvienas turi dvigubą misiją – 
kurti save ir kurti aplinką. Tai – labai sunkus uždavinys.“ 
Mano akimis, šie žodžiai turi metafizinį svorį. Mes, žmo-
nės, kaip ir mūsų gyvenamasis pasaulis, nesame užbaigti. 
Mes esame kūrimo stadijoje. Esame kuriami Dievo, ir šia-
me kūrimo akte kiekvieną akimirką vienaip ar kitaip daly-
vaujame – trukdydami arba padėdami. Trukdome per mus 
pavergiančius išankstinius susiskaldymus ir visokį blogį, 
padedame per meilę, laisvę, vidinį vienas kito pajautimą 
(šiandien sakytume „empatiją“). Monsinjoras Vasiliauskas 
užčiuopdavo kiekviename žmoguje šį vidinį kūrimo virs-
mą. Štai kodėl susitinkantis su juo žmogus jausdavosi tarsi 
„užčiuoptas savo tiesoje“ ir pasijusdavo laisvas. Pasijusda-
vo ir nepakartojamas, nes kiekvienas žmogus yra Dievo 
kuriamas kaip vienintelė ir išskirtinė būtybė.

Iš čia ir monsinjoro meilė poezijai, muzikai, visiems 
menams. Kaip Dievas kuria žmogų ir pasaulį? Šis kūrimo 
procesas gali būti labai konkrečiai pagautas per tam tikrą 
ritmą. Šis ritmas ir yra menas: poezijos ritmas, muzikos 
ritmas, drobės ritmas. Kai įkrentame į meno kūrinį, tarsi 
linguojame jo ritmu – ir taip įsiliejame į savo paties, kiek-

vieno žmogaus ir pasaulio kūrimo ritmą. Monsinjoras Va-
siliauskas per meno kūrinius pagaudavo kiekvieno žmo-
gaus ir pasaulio vidinį ritmą. Taip, per meilę ir išklausymą, 
jis padėdavo Dievui kurti šį pasaulį ir kiekvieną žmogų.

Čia išryškėja dar vienas nepaprastai svarbus monsin-
joro veiklos aspektas: tikros vienybės tarp žmonių sužadi-
nimas. Dažniausiai mes esame vienijami iš išorės: bendro 
priešo, įstatymo, taisyklių, nusistovėjusių normų ir papro-
čių. Tai – instinktyvi vienybė, primenanti skruzdžių vie-
nybę skruzdėlyne. Privesta iki kraštutinumo, ši vienybė 
virsta totalitarine sistema, kurią monsinjoras Vasiliauskas 
puikiai pažino ir su kuria kovojo. Tokiai išorinei vienybei 
jis priešino vienybę iš vidaus. Iš tiesų, mus sieja paslaptingi 
vidiniai saitai, vidinės jungtys. Jas pažadiname, kai vienas 
į kitą žvelgiame ne per išorines grupines priklausomybes, 
o pripažindami kiekvieno išskirtinumą ir nepakartojamu-
mą. Šis empatiškas žvilgsnis ir vidinis ritmas – štai tikroji 
žmonių vienybė. Monsinjoras Vasiliauskas ją kūrė „prak-
tiškai“. Jo žodis turėjo „dvasiškai praktinį“ poveikį.

Pagaliau norėčiau pabrėžti dar vieną monsinjoro Va-
siliausko gyvenimo aspektą, apie kurį beveik nekalbama. 
Tokio lygmens vidinę laisvę pasiekti yra labai sunku. Man 
rodos, tai galima padaryti tik perėjus tam tikrą gyvenimo 
krizę. Man rodos, monsinjoras Vasiliauskas perėjo tą kri-
zę. Šiandien norėčiau pasikalbėti su juo apie tai, kas dėjosi 
jo sieloje, jo sąmonėje, kai jis gyveno Daugpilyje. Žinome 
tik tiek, kad ten jis negalėjo vykdyti kunigo funkcijų ir kad 
jam buvo sunku. Žinome ir tai, kad tam tikru momentu jis 
jau nebenorėjo būti kunigu. Kai tai tapo įmanoma, kitiems 
dvasininkams jį reikėjo kalbinti grįžti į kunigystę. Ir metai 
Varėnoje, kur buvo paskirtas klebonu, buvo nepaprastai 
sunkūs. Man rodos, Daugpilyje ir Varėnoje jis išgyveno 
rimtą asmenybės krizę. Jeigu tokios krizės išsisprendžia 
psichologiškai ir dvasiškai tinkamu būdu, žmogus tarsi 
gimsta iš naujo. Monsinjoras Vasiliauskas tapo tokiu, ko-
kiu mes jį prisimename, išgyvenęs krizę.

Taigi, mes ir šiandien mokomės iš monsinjoro Vasi-
liausko vidinės laisvės, vienas kito pajautos, giliosios ir 
tikrosios vienybės, taip pat – kaip išgyventi krizę ir tapti 
nauju žmogumi, tikru Dievo vaiku.     

 

Povilas Aleksandravičius. Virginijos Valuckienės nuotraukos
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Muzika Marijos Pečkauskaitės- 
Šatrijos Raganos gyvenime ir kūryboje

Muzika rašytoją Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą ly-
dėjo visą gyvenimą, dar vaikystėje ji žavėjosi mama, sė-
dinčia prie pianino ir skambinančia Chopiną ar Beetho-
veną. Autobiografinių bruožų turinčioje ir dienoraščio 
forma sukurtoje apysakoje Viktutė rašo: „Šiandien galė-
jau gėrėtis lig soties, grajydama per tas dvi valandi Šope-
ną ir Beethoveną. Tai mano mieliausi kompozitoriai <...> 
Atmenu, mamai užgraijus Šopeno maršą, aš negalėdavau 
niekados išklausyti lyg galo: pradėdavau verkti ir išbėgda-
vau iš kambario. Paskui pati pradėjau mokintis muzikos 
ir mokinaus lengviai ir su didžiu noru. Iš visų šalių gir-
dėjau nuolat, juog turiu neabejotiną muzikališką talentą, 
juog butinai reikia man pasišvęsti artistiškai karijerai. Aš 
ir pati jutau savyje šiokį tokį gabumą ir vis mąsčiau palik-
ti artiste.“1 Deja, brangių muzikos studijų teko atsisakyti, 
nes pašlijo tėvų piniginiai reikalai. 

Rašytojos muzikos popietę prie pianino Užvenčio 
dvare 1896 m. rugsėjo 2 d. įamžino jos bičiulis Povilas 
Višinskis. Dabar ši romantiška pageltusi nuotrauka sau-
goma Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyve. 
Meilę muzikai dar vaikystėje dukrai įskiepijusi Stanislava 
Šiukštaitė buvo kilusi iš turtingos, bajoriškos kilmės dva-
rininkų Šiukštų giminės. Medingėnų dvare būta paveiks-
lų, knygų, muzikos instrumentų. Taigi rašytoja nuo pat 
ankstyvos vaikystės galėjo naudotis vertybėmis, kurias jai 
teikė dvarų kultūra. Protėviai iš tėvo Anupro Pečkausko 
pusės taip pat buvo kilmingi, kilę iš Baltarusijos bajorų. 
Iki 1887 metų Pečkauskai gyveno Labūnavos dvare, tais 
pačiais metais iš kunigaikščio A. Druckio-Liubeckio išsi-
nuomojo Užvenčio dvarą ir į senuosius namus jau nebe-
grįžo. Gyvenimas Užvenčio dvare buvo šviesus, laimingas, 
šeima gyveno pasiturimai, samdė vaikams namų moky-
tojus, turėjo tarnų, dažnai svečiavosi ir priimdavo sve-
čius savo namuose. Dangaus mėlio raibuliuojanti Venta, 
liepų alėjos, parkas, malūnas, sodas, rožynai, prie kurių 
buvo geriama arbata ir šnekučiuojamasi su širdžiai bran-
giais žmonėmis, pro atdarus langus sklindantys pianino 
garsai, smuiko melodija...  – visas šis romantiškas dvaro 
gyvenimas spalvingais potėpiais atsispindi ryškiausiame 
ir meniškiausiame Šatrijos Raganos kūrinyje – apysakoje 
Sename dvare. Be jokios abejonės, įgimtas rašytojos muzi-
kalumas turėjo įtakos ir šios apysakos stiliui, herojų cha-
rakteristikoms. Pagrindinė apysakos veikėja mamatė irgi 
myli muziką („Kaip puikiai, kaip puikiai groja mamatė! 
Pagros ką nors liūdna – ir ašaros nejučiomis ima riedėti 
iš akių, o širdį taip skauda“), mėgsta ją ir Nika, nuosta-
biai griežiantis smuiku („Griežia Nika, stengdamasis pri-

sitaikinti prie mamatės muzikos: kai mamatė skambina iš 
reto – ir jis palengva judina savo pirštelius ant „stygų“ ir 
retai traukia smičių, o kai iš po mamatės rankų ima byrė-
ti greiti pasažai – ir jo piršteliai skubiai laksto, o smičius 
šokinėte šokinėja.“), vaizdžiai aprašomose vestuvėse, dai-
nuojant lenkiškai, kyla diskusija dėl lietuvybės („Menkas 
tai progresas, kurs remias savo kalbos niekinimu ir atme-
timu,  – tarė mamatė.“) Nacionalinio judėjimo Europoje 
atgarsiai juntami ir apysakoje. Mamatė klausia: „Kodėl ne-
turėtų kartą pasibaigti tas anormalus stovis, kad bajorija 
išsižadėjo savo kalbos ir priėmė svetimąją? Juk pasibaigė 
Vengruose, pasibaigė Čekuose. Nors pati užauklėta lenkų 
kalba, tačiau myliu lietuvių kalbą. Tokia ji senutė, am-
žių pelėsiais apaugusi, miela. Jos garsuose, rodos, girdžiu 

Iš kairės: kunigas Kazimieras Bukantas, Sofija Pečkauskaitė, Marija 
Pečkauskaitė, Jonas Višinskis Užvenčio dvare, 1896.  
Povilo Višinskio nuotrauka
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šventų girių ošimą, jaučiu kvapą šventų žolių, deginamų 
dievams amžinojoje ugnyje. Myliu dainas, pilnas poezijos, 
ašarų, ilgesio. Man rodos, jokia tauta neturi tokių švelnių, 
dvasingų liaudies dainų, kaip mes.“2

Muzika, poezija, literatūra siejo rašytojos ir kunigo 
Kazimiero Bukanto draugystę. Privačius muzikos vakarus 
Užventyje ir Židikuose mena Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje saugoma Pečkauskų violončelė: dabar atrodo 
šiek tiek aptrinta, nutrūkusia styga... Amžininkai pasako-
ja, kad violončele dažniausiai griežė kunigas Kazimieras 
Bukantas, rašytoja dažniau prisėsdavo prie pianino. Buvo 
namuose ir radijas, patefonas, turėta plokštelių. Draugys-
tės pradžioje Užventyje bičiuliai ne tik muzikavo, bet ir 
rašė... lyriškus eilėraščius, galbūt skaitė juos vienas kitam, 
aptarinėjo. Šių pirmųjų poezijos bandymų (vėliau Marija 
Pečkauskaitė eilėraščių nerašė) aptinkame jųdviejų už-
rašų knygutėse. Įdomu, kad Marijos Pečkauskaitės užra-
šų knygutėje, kurią jai 1882 m. rugsėjo 26 d. padovanojo 
tėvas Anupras Pečkauskas, rašyta ne tik rašytojos ranka. 
Keletą posmų užrašė ir kunigas Kazimieras. O kai kuriuos 
tuos pačius eilėraščius randame ir kunigo Kazimiero kny-
gutėje. Pečkauskų šeima buvo religinga, giliai tikinti buvo 
ir rašytoja. Tėvo dedikacijoje lenkų kalba dukrai ne kartą 
minimas Dievo vardas („Tegul tave globoja Dievas ir Die-
vo motina, nepamiršk Dievo rytą ir vakarą, prašyk jo, kad 
nepasitrauktų nuo tavęs, – kas su Dievu, su tuo Dievas, – 
būk stropi ir pavyzdinga.“3)

Muzikavimo popietės su kunigu Kazimieru Bukantu 
minimos ir ne viename laiške bičiuliui ir lietuvių kalbos 
mokytojui Povilui Višinskiui. 1895 m. vasario 5 d. iš Už-
venčio rašo: „Kožną nedėlią ir kitose dienose ateina pas 
mus kunigėlis, tada jau labai gerai praeina mum vakarai. 
Dainuojam, grajijam, šnekam...“ Kitame laiške vėlgi atvi-
rai ir nuoširdžiai išsako savo susižavėjimą kunigu Kazi-
mieru, kuris skatino jos potraukį muzikai ( juk vaikystėje 
būsimoji rašytoja net svajojo stoti į konservatoriją) ir lite-
ratūrai. „Vo dabar radau tokį, kurs muzika taip pat „ocza- Užvenčio dvaro alėja, išlikusi iki šių dienų, 2015. Zenono Baltrušio nuotrauka

Marija Pečkauskaitė (stovi antra iš 
dešinės) su Marijampolės mergaičių 
progimnazijos mokytojomis. 
Rašytojai iš kairės stovi Janina 
Kairiūkštytė, Marijampolė, 1913 
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rowany“. Tai plaukiu dabar kaip žuvė vandeny. Atvažiuoja 
Liseckis – grajija, atein kunigas – grajija, atsikelia rytą Ste-
pukas – grajija lig vakaro...“ O 1895 m. spalio 3 d. rašytame 
laiške, kuriame išgyvena dėl Užvenčio dvaro pardavimo 
(„vo gailu, o Jėzau, kaip gailu Užvenčio šalelės!”4) mini, 
jog turi valso Souvenir natas. Šis F. Hermano valsas dėl 
lietuviškų melodijų patiko ir Marinei su Juozu (Maironio 
poemos Tarp skausmų į garbę veikėjai). 

Charizmatiška kunigo Kazimiero Bukanto asmenybė, 
jo muzikalumas žavėjo rašytoją, tačiau jųdviejų bičiulia-
vimasis nelabai patiko Povilui Višinskiui. Ir jis to neslėpė. 
Janina Žėkaitė, ne vienus metus tyrinėjusi šio trikampio 
peripetijas, savo monografijoje apie Šatrijos Raganą pada-
rė tokią išvadą: „Laisvai besijaučiąs Pečkauskų šeimos ir 
jos gausios giminės aplinkoje jaunas, žavus Povilas lengvai 
galėjo tapti Marijos išrinktuoju. Jeigu ne... Bukantas buvo 
irgi patrauklus ir karštai mylėjo Mariją. Neteisūs tie ver-
tintojai, kurie, idealizuodami Višinskį, aprioriškai meta 
šešėlį Bukanto ir Marijos bičiulystei. Ką ir kalbėti, Marijos 
meilė Povilui, kaip ir šio Marijai, būtų buvusi įprastesnė 
negu viešosios nuomonės iš anksto pasmerktas dvaro pa-
nelės ir kunigo „romanas“. Bet Marija mylėjo, nepaisyda-
ma „sveiko proto“ ir visuomenės draudimų. Tai liudija ją 
buvus spontanišką, pasiduodančią jausmui.“5

Tačiau pradėjusiai kūrybos kelią Marijai Pečkauskaitei 
buvo svarbi ir Povilo Višinskio bičiulystė bei jo nuomonė 
apie kūrybą. Juolab kad Povilas Višinskis jau pasižymėjo 
kaip apsiskaitęs literatūros kritikas. Įdomu rašytojai buvo 
sužinoti Povilo Višinskio nuomonę ir apie Viktutę, prašė jo 
parašyti recenziją. 1903 m. rugsėjo 29 d. laiške Povilas Vi-
šinskis rašytojai atsako: „Man su recenzija nesiseka, buvau 
Viktutę net paklaidinęs besivažinėdamas, užvakar sugrįžo. 
Esu jau dukart perskaitęs, daug pasižymėjęs ir užsirašęs, 
kas atėjo į galvą, bereikia sutvarkyti.“6 Šią garsiąją recenziją, 
kuri sujaukė jųdviejų santykius, Povilas Višinskis nusiun-

tė ne į spaudą, o pačiai rašytojai. Gal Marija Pečkauskaitė 
tikėjosi pagyrų (jų jau buvo prisiklausiusi iš skaitytojų), o 
sulaukė gana aštrios kritikos, gal net ir nepelnytos. Povilas 
Višinskis pripažino Marijos Pečkauskaitės talentą, tačiau 
kritikavo Viktutės paveikslą („Bet apie save tai mėgsta kal-
bėti – ir pasigirti, ir išsiaukštinti“), vertino „estetišką užga-
nėdijimą“, tačiau pyko už suidealizuotą daktaro (jo asme-
nyje įžvelgė kunigą Kazimierą Bukantą) paveikslą. Nors 
po šios recenzijos bičiulių draugystė pašlijo, tačiau visiškai 
nenutrūko. Povilas Višinskis, užgniaužęs visas nuoskaudas, 
išrūpino rašytojai stipendiją studijoms užsienyje. Pinigai 
buvo gauti iš Žiburėlio draugijos, kuriai nuo 1903 metų va-
dovavo Povilas Višinskis ir Felicija Bortkevičienė. Vėliau 
Marijos Pečkauskaitės studijas Ciuricho ir Fribūro univer-
sitetuose rėmė katalikiška Motinėlės draugija. 

Kai Marija Pečkauskaitė klausėsi garsių profesorių 
paskaitų ar laisvalaikiu žavėjosi Šveicarijos Alpėmis, į jos 
bičiulio Povilo Višinskio gyvenimą jau tvirtai buvo įžen-
gusi kita moteris – Juzefa Mikuckaitė. Ne tokia ryški, ne 
tokia garsi kaip Šatrijos Ragana, – kalbėdami apie Povi-
lą Višinskį, ją retai mini literatūros istorikai, – tačiau ši 
moteris buvo šalia jo paskutiniais gyvenimo metais, jau 
sunkiai sergantis džiova tą moterį jis vedė, susilaukė su ja 
dukters, kurią tikriausiai neatsitiktinai pakrikštijo Marijos 
vardu. Ir laiškai, rašyti Juzefai, visai kitokie...

„Mylimiausis brangiausis Tu mano širdies džiaugs-
me! Buk linksmi šiais metais, tegul tavo meilė negęsta, 
tegul tavo širdelė kas karts karščiau plaka dėl manęs. 
Buk gera, gera šiais metais! Užmiršk, ką blogo esu tau 
padaręs ar pasakęs. <…> Aš drąsiai, linksmai su viltimi 
žiūriu į ateitį, atgyja mano sparnai, kurie per tiek metų 

Marijos Pečkauskaitės užrašų knygutė

Pirmasis Viktutės leidimas. JAV, 1903 
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buvo laužomi, draskomi. Kad tik būtų sveikata, turime 
būti laimingi! Kad tik tu mane mylėsi, rodos, nieko man 
nebetrūks. <…> Vakar vakarą pas p. Vileišį perleidau – bu-
vau iki 2 val., gėriau degtinės, vyno, lykerio ir šampano – 
visa, kas man uždrausta. O kad tu čia būtumei, kad jau 
su manim gyventumei jug nereikėtų to daryti  – būčiau 
galėjęs visa vakarą tavo meilę gerti. Man taip negerai, kad 
skyrium gyvename! Todėl greičiau susieikime į krūvą!“7 

Nėra žinių, kad Povilas Višinskis būtų žavėjęsis mu-
zika (jį labiau viliojo fotografijos menas) ar grojęs kokiu 
instrumentu, todėl šios jungties tarp jo ir rašytojos ne-
buvo. Tačiau artistiškumo gal ir turėta. Kai 1898 metais 
Palangoje gyvenantis gydytojas Liudas Vaineikis organi-
zavo Keturakio komedijos Amerika pirtyje pastatymą ir 
stingant artistų pakvietė siuvėją vaidinti Povilą Višinskį, 
šis neatsisakė. Spektaklis buvo pakartotas Liepojoje 1900 
metais. Rašytoja irgi buvo kviečiama į artistų grupę, ta-
čiau dėl savo kuklumo ant scenos nelipo. Atsisakė gal ir 
dėl kitų priežasčių, tarkim, dėl dvasinės ramybės, nes jau 
buvo pradėjusi rašyti Viktutę... Vėliau, jau gyvendama Ži-
dikuose, drąsiai pati režisavo ir rengė vaidinimus bei kon-
certus miestelio visuomenei. Kunigas Klemensas Arlauskas 
savo atsiminimuose užrašė: „Buvo Kalėdų šventės. Panelė 
mokytoja suruošė mokykloje vaidinimus. Kokį veikaliuką 
vaikai vaidino – nepamenu. Žmonių buvo pilna salė, jei 
sale galima pavadinti nedidelės altarijos kampelį. Aš buvau 
su tėveliais ir broliukais. Vis dairiaus, ar nepamatysiu tą 
nuostabią mokytoją. Bet vis jos nemačiau, nes ji už scenos 
grimavo vaikus – artistus. Per vaidinimus jiems sufleravo. 
Po vaidinimų, kitame altarijos pastato gale buvo papuošta 
eglutė. <...> Čia aš turėjau laimę pirmą kartą pamatyti ir 
panelę mokytoją. Ji žaidė su vaikais, ėjo į ratelį, dainavo.“8

Rašytojos muzikos pomėgiai atsiskleidžia ir jos laiš-
kuose draugei Janinai Kairiūkštytei-Tumėnienei. Su Janina 
Kairiūkštyte, kuri dėstė prancūzų kalbą, rašytoja mokyto-
javo Marijampolės mergaičių progimnazijoje. 1918 metais 
Janina Kairiūkštytė ištekėjo už advokato Antano Tumėno 
ir apsigyveno Kaune. Draugystė nenutrūko, bičiulės susi-
rašinėjo, pasakojo, kaip gyvena, ką veikia, kuo domisi ir, 

žinoma, viešėdavo viena pas kitą. 1922 m. gegužės 18 d. ra-
šytame laiške rašytoja kviečia draugę atvykti į svečius. „Gal 
Tamsta rengies į Palangą? Užvažiuokit pas mus! Tai būtų 
malonu! Į Lūšę atsiųstumėm arklius. Turim gramofoną ir 
patefoną – natų begales.“ Kituose laiškuose rašytoja taip 
pat neslepia begalinio susižavėjimo muzika. 1922 m. spa-
lio 5 d. laiške pasakoja savo kelionės su kunigu Kazimieru 
Bukantu įspūdžius Berlyne, Drezdene, Saksonijos Šveica-
rijoje. Rašytoja, norėdama savo bičiuliui atsidėkoti už pa-
ramą jai ir jos šeimai, pati šią kelionę ir suorganizavo. Buvo 
„galerijose, zoologijos sodne, akvariume...“, tačiau labiau-
siai jai patiko apsilankymas Drezdeno operoje. „Buvom 
daug kartų Drezdeno operoje – puiki be galo, – maniau, 
kad mirsiu, klausydama Lohengrino uvertiūros.“ Minima 
uvertiūra skambėjo Richardo Wagnerio operoje. 

Patiko rašytojai ir Piotro Čaikovskio Eugenijus One-
ginas. 1923 m. balandžio 27 d. laiške klausia draugės: „Ar 
Tamsta jau girdėjai Jevgenijų Oneginą? O aš vakarais už-
sisuku gramofoną ir vaizduojuos esanti koncerte.“ Žavisi 
ir Kipru Petrausku. „O mes nusipirkome vieną Petrausko 
plokštelę ir klausomės jo gramofone. Tik balsas ne toks 
minkštas kaip natūroje.“ 

Skaitant šiuos laiškus, susidaro įspūdis, kad Marija 
Pečkauskaitė galbūt labiau norėjo būti muzike negu rašyto-
ja; tikriausiai ne kartą save įsivaizdavo prie pianino kokioje 
nors didžiojoje scenoje. Skamba Chopino, Griego, Beetho-
veno, Čaikovskio, Mendelssohno muzika... Paskui aplodis-
mentai, rožės, susižavėjimo šūksniai... Tačiau gyvenimo 
aplinkybės ar likimas viską sudėliojo kitaip, ir sudėliojo 
ne muzikos, o literatūros naudai. Todėl suprantama, kodėl 
Šatrijos Raganos proza tokia muzikali, lyriška, emocinga... 

1 Šatrijos Ragana. Viktutė. – Shenandoah, Pa, 1903 (kalba netaisyta).
2 Šatrijos Ragana. Aukso sapnas. – Vilnius, 2008.
3 Marijos Pečkauskaitės užrašų knygutė. MLLM archyvas
4 Šatrijos Ragana. Laiškai (Parengė J. Žėkaitė). – Vilnius, 1986.
5 Janina Žėkaitė. Šatrijos Ragana. – Vilnius, 1984. 
6 Povilas Višinskis. Raštai. – Vilnius, 1964.
7 Povilo Višinskio laiškas Juzefai Mikuckaitei. 1905-01-01. MLLM archyvas.
8 Kun. Klemensas Arlauskas. Prisiminimai apie rašytoją ir pedagogę 

Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą Židikuose. MLLM archyvas. 

Marija Pečkauskaitė prie pianino. 
Užventis, 1896 m. rugsėjo 2 d. 
Povilo Višinskio nuotrauka

Nuotraukos iš Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus archyvo
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„Dirigentas turi būti autoritetas“
Elvinos Baužaitės pokalbis su italų baroko operos kompanijos Coin du Roi 
muzikos vadovu Christianu Frattima

Dirigentas Christianas Frattima, italų baroko operos kompanijos Coin du Roi muzikos vadovas, 
yra ta asmenybė, su kuria verta ir prasminga kalbėtis apie muzikos meną, operą – jos istoriją, 
dabartį ir ateitį, apie dirigavimą, kaip būdą prakalbinti partitūras, atskleidžiant jų autorius, idėjinį 
jų pasaulį, pasakojant skirtingas epochas, kultūras, žmonių istorijas ir patirtis, siekiant užčiuopti 
skirtis ir bendrybes, identitetą ir tapatybę, ieškant autentikos, kuri vienija, jungia, liudydama įvai-
rovę, perteikia būties grožį. Šiame pokalbyje – muzika, kalba, menas, kultūra Christiano Fratti-
mos patyrimu.

ŠEIMA

Gerbiamas Christianai, pirmiausia norisi pažinti Jus žmo-
giškąja prasme. Žinome, kad vaikystė yra asmenybės for-
mavimosi ištakos, tai gyvenimo pradmė, kuri dažnai turi, 
galima sakyti, lemtingos įtakos tolesnei būčiai, tad prisi-
minkite ir pasidalinkite tuo, kas giliausiai įsirašę, ryškiau-
sią pėdsaką Jumyse palikę iš vaikystės dienų?

Atsimenu, buvau itin smalsus, gabus, tačiau uždaras vai-
kas. Mane visi vadino „kodėl“, nes vis klausdavau, kaip 
dalykai veikia, apie įvairių fenomenų genezę ir funkciona-
vimą. Neatsimenu, bet žinau, nes taip sakė tėvai, kad, jau 
būdamas trejų, galėjau laisvai rašyti ir skaityti, o ketve-
rių pradėjau griežti smuiku ir groti kitais instrumentais. 
Žmonės, kurie vaikystėje man turėjo stipresnės įtakos, be 
abejo, – mano mama ir mano amžinatelis senelis Abrao-
mas. Senelis buvo Italijos partizanas, intelektualas, poetas 
ir inžinierius, prisidėjęs prie moralinės ir architektūrinės 
Italijos rekonstrukcijos po Antrojo pasaulinio karo, bet 
pirmiausia jis – tikriausias filantropas, unikalus ir be galo 
žinių troškęs žmogus. Kartu mes daug skaitydavome ir 
Jamesą Joyceʼą, ir Ivaną Turgenevą, ir Imanuelį Leviną, ir 
Marcelį Proustą, ir Stendhalį...

Būdamas ketverių, ėmėte griežti smuiku, kaip ir kodėl bū-
tent šis instrumentas atsirado Jūsų rankose? Prisiminkite 
pirmąsias patirtis mokantis muzikos, taip pat ir dalyvau-
jant koncertuose.

Mano tėvelių ir senelių namuose buvo nemažai instrumen-
tų. Nebūdami muzikantai, jie labai mylėjo muziką, tad buvo 
paprasta imti į rankas klarnetą, valtorną, smuiką ir paban-
dyti groti. Smuikas buvo tas instrumentas, kuris, mano ma-
nymu, turėjo daugiau ekspresijos galimybių, o aš buvau 
labai emocionalus vaikas, tad man smuikas buvo idealus 
kompanionas. Tačiau savo šeimoje turėjau sąlygas išmok-
ti groti ne vienu instrumentu, o to man labai reikėjo, nes 
mano gyvenimo tikslas buvo tapti dirigentu, o ne solistu. 

Pirmoji muzikinė patirtis, kurią atsimenu,  – mano 
duetai su seneliu arba mama – dviem muzikos mėgėjais. 

Dažniausiai grodavome mano senelio mylimus Johanneso 
Brahmso, Roberto Schumanno kūrinius. Tada man buvo 
gal septyneri, bet greita senelio mirtis nuslopino šias pa-
tirtis, tačiau reikšmingas senelio vaizdinys išliko atminty-
je visam gyvenimui. 

INTERPRETACIJOS TRANSCENDENCIJA

Muzikos meno mokymasis, dabartiniu Jūsų suvokimu, ko 
daugiausia reikalauja iš besimokančiojo?

Manau, jog, deja, šiandien muzika vis labiau tampa sporto 
disciplina. Konkursai visa kreipia linkme to, kad esmė yra 
tuščias virtuoziškumas, o ne interpretacijos transcenden-
cija. Béla Bartókas yra sakęs, jog konkursai – tik žirgams. 
Aš gal nebūčiau toks drastiškas, bet negaliu nepastebėti 
muzikos pasaulio subanalėjimo, išsisėmimo, sukomercio-
nalėjimo, vyksta tam tikra degradacija, žvelgiant Abraha-
mo Maslow piramidės perspektyva. Immanuelis Kantas 
Grynojo proto kritikoje rašė, jog meno kūryba yra tiktai 
veidrodis, kuris atspindi žiūrovo ir atlikėjo besąlygiškuo-
sius Aš. Meno kūrybos interpretacijos vertė priklauso nuo 
atlikėjo kognityvinio, dvasinio lygio. Georgas W. F. He-
gelis Dvasios fenomenologijoje rašė, kad menų esmė yra 
tapsmo procesas, interpretacija turėtų visada būti tapsmo 
procese, ji turėtų at(si)naujinti, sąveikauti su visuomenės 
evoliucija, ją skatinti. Tai galioja ir muzikologijos sričiai, 
naujausioms žinioms. Tobula techninė interpretacija nie-
ko verta, jeigu joje nėra nei dvasingumo, nei tapsmo, nei 
protingo interpretacijos koncepto. Dėl to mokymasis turi 
būti visapusiškas. Turi būti skatinama ne tik disciplina, 
bet ir individualumas, identitetas. Dažniausiai, kai manęs 
klausia, kokia yra svarbiausia muzikantų savybė, aš pro-
vokuojamai atsakau: knygų skaitymo gabumas.

Kokios esminės, būtinosios muzikanto instrumentalisto sa-
vybės? Kodėl?

Esminė muzikanto savybė, sakyčiau, yra noras kurti tai, 
kas prasminga ir reikšminga, iš visa ko kylanti motyvaci-
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ja, žadinanti asmeninę ambiciją, kelianti muzikines idėjas, 
leidžianti ieškoti ir kas kartą stiprinanti individualumą 
ir originalumą, kaip nepriekaištingą technikos įvaldymą, 
įvairių stilių išmanymą, filosofinės meno koncepcijos bei 
reikšmės supratimą ir vis gilesnį muzikos istorijos, teorijos 
ir estetikos žinojimą. Tačiau instrumentalistas gali būti so-
listas arba orkestrantas, kamerinės muzikos atlikėjas. Čia 
esminis skirtumas. Orkestrantas arba kamerinės muzikos 
ansamblio narys priklauso kolektyvui, tam tikrai grupei, 
tad pirmiausia jis privalo gebėti bendradarbiauti, būti em-
patiškas, mokėti išklausyti ir suprasti kitus, kartais verčiau 
atsisakyti, paaukoti interpretacijos laisvę dėl bendro kūri-
nio skambesio. Kita vertus, orkestro samprata nebėra tokia 
pat, kokia buvo XX amžiaus pradžioje. Seniau dirigento ir 
orkestro santykiai buvo panašūs į diktatūrą; individuali or-
kestrantų raiška buvo labai apribota. Dabar orkestrai, ypač 
barokiniai ir kameriniai, kaip tik gerbia ir skatina kiekvie-
no muzikanto interpretacines idėjas, o dirigento figūra – 
unum inter pares (lot. vienas tarp bendražygių). Dėl to ma-
nau, kad dirigentas turi būti autoritetas, o ne autoritaras. 

DIRIGENTAS – MUZIKOS TARNAS

Aišku, mokytojas yra ta figūra, kuri ne vien tiesiogiai moko, 
bet ir asmeniniu pavyzdžiu įkvepia sekti ir siekti. Gerbia-
mas Christianai, prisiminkite savo mokytojus, ko ir kaip jie 
(iš)mokė Jus? Kokios esminės pamokos, kurių tikroji vertė 
galbūt tik šiandien atsivėrė, galimà suvokti?

Aš studijavau muziką, fiziką, ekonomiką... Visų savo mo-
kytojų tikrai nepaminėsiu. Įtakingiausia muzikos asme-
nybė mano gyvenime – amžinatelis Claudio Abbado, pas 
kurį stažavausi. Svarbiausia Abbado pamoka – pasitikė-
ti orkestru, leisti groti. Jis dažnai sakydavo, kad yra ke-
turi dirigentų tipai: tas, kuris nedaro įtakos muzikai, o 
tiktai plastiškai iliustruoja orkestro grojimą; tas, kuris 
interpretuoja muziką, kuria jos skambesį, tačiau siekia 
kuo didesnės orkestrantų saviraiškos; tas, kurio pagrindi-
nis tikslas – veikti muziką, kurio idėjų galia visus tiesiog 
įmag netina; tas, kuris tiktai trukdo groti. Šis apibūdinimas 
gali atrodyti labai supaprastintas, bet jame yra daug tiesos. 

Orkestrinė interpretacija, pagal Claudio Abbado, yra 
panašesnė į skulptūrą nei į tapybą. Kaip teigė Michelange-
lo Buonarroti, statula jau yra marmuro bloke, skulptorius 
turi tik ją ištraukti. Taigi, pasak Abbado, dirigentas gali 
tiesiog nusklembti akmenį, kol išryškėja figūra – gali tiktai 
padėti orkestrui rasti tikrąjį skambesį. Nepaisant to sveiko 
Abbado muzikinio liberalizmo, deja, manau, kad mano 
dirigavimo stilius labiau priklauso trečiam minėtam tipui. 

Dar viena labai įtakinga asmenybė mano muzikos gy-
venime buvo Nikolausas Harnoncourtas. Stažuodamasis 
pas jį, įsimylėjau istoriškai pagrįstą interpretaciją. Nuo 
tada radikaliai pasikeičiau. Supratau, jog žvelgti į praei-
tį kartais reiškia žiūrėti į ateitį, o gerbti kompozitorių ir 
jo laikotarpio stilistiką nereiškia išsižadėti savęs, priešin-
gai, sužinodamas tai, kas neparašyta partitūroje, praturtini 
save. Deja, romantizmo ir verizmo laikotarpių muzikantai, 
žvelgdami į praeities muziką per savo prizmę, labai sumen-
kino baroko ir klasicizmo ypatybes. Dėl to mūsų užduotis 
yra „išvalyti“ visas XIX amžiaus interpretacines klišes ir 
grįžti prie XVII–XVIII amžių stilistinių tendencijų.

Įžymus lietuvių dirigentas Modestas Pitrėnas viename in-
terviu sakė, kad asmeniškai labai nedaug težino, težino, 
kaip grojama konkrečiais orkestro instrumentais, tačiau, 
būdamas dirigentu, turi nusakyti muzikantams, ką ir kaip 
atlikti jų instrumentais. Pasidalinkite asmeninėmis patir-
timis ir įžvalgomis, vykdant dirigento misiją, idant skam-
besyje gyvuotų partitūros. 

Labai daug lemia dirigavimo stilius, diriguojama muzika 
bei nacionalinių mokyklų nuostatos. Kai studijavau diriga-
vimą Rusijoje ir Bulgarijoje, visi dėstytojai patardavo abso-
liučiai nesigilinti į orkestrantų ar (ir) vokalistų techninius 
aspektus, tokius kaip mostai, pirštuotė arba kvėpavimas. 
Italijoje, atvirkščiai, instrumentuotės žinios, instrumentų 
valdymas ir netgi instrumentalisto reputacija daugiausiai 
lemia formuojant dirigento tapatybę, kaip baroko ir klasi-
cizmo epochose, kai dirigento profesija neegzistavo. 

Pats asmeniškai savo karjeroje supratau, kad dirigavi-
mo technika labai svarbi, bet svarbiausia – technologinės 
žinios: negalima sukurti ypatingos, naujoviškos, nepakar-
tojamos interpretacijos, nežinant, kaip suformuoti norimą 
garsą ar net kaip pakeisti klaidingus muzikantų stilistinius 
įsitikinimus. Istorijoje būta stebuklingų, didingų dirigen-
tų, kurie puikiai išmanė kompoziciją ir instrumentuotę, 
bet nedaug ką žinojo apie dirigavimo techniką arba tiesiog 
neturėjo plastiškų rankų. Deja, negalėčiau paminėti nė 
vieno istorijoje reikšmingo dirigento, kurio dėmesys būtų 
sutelktas vien į manualinę techniką. Dargi supratau, jog 
muzikantai labai gerbia dirigentą, galintį padėti išspręsti 
konkrečias problemas. 

Karinos Arlauskaitės nuotrauka



14 N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  2  ( 6 1 9 )  

Mano specializacija yra XVIII amžiaus muzika kame-
rinei sudėčiai, svarbiausia – detalės, artikuliacijos. Nega-
liu net įsivaizduoti dirigento, kuris dirbtų su kameriniu 
arba barokiniu orkestru nemokėdamas bent griežti smui-
ku ir skambinti klavesinu. Tačiau manau, kad, net diriguo-
damas operą ir simfoninę muziką, dirigentas privalo gerai 
dainuoti bei groti nors vienu styginiu ir pučiamuoju ins-
trumentu. Aš moku groti valtorna, smuiku, klarnetu, dai-
nuoju ir turiu daug vokalo studentų. Be tokių žinių mano 
interpretacijos tikriausiai būtų mažiau vertingos. Aišku, 
dėmesys detalėms reikalauja repeticijų. Jeigu mano spe-
cializacija būtų repertuariniai kūriniai, kuriems skiriama 
tik viena repeticija ir iš karto į sceną, negalėčiau sau leisti 
prabangos gilintis į detales. Per savo karjerą dažniausiai 
esu dirigavęs „sezonines“ operas, kai repeticijų labai daug, 
tačiau esu buvęs ir muzikiniu keleto repertuarinių operų 
pastatymų vadovu: Pietro Mascagni Kaimo garbė (nesu-
tinku su lietuvišku operos pavadinimo variantu, tikslesnis 
šios Mascagni operos pavadinimo vertimas būtų Kaimiš-
kas kilnumas) ir Ruggero Leoncavallo Pajacai Stambule, 
Giuseppeʼs Verdi Aida Kaire, Richardo Wagnerio Skrajo-
jantis Olandas Karlsrūhėje (Vokietija) ir daug kitų. Vos 
keturios–penkios repeticijos... Supratau, kad tai – ne man, 
nors rezultatas bene visus įtikino.

Patirčių akivaizdoje įvardinkite, kas yra dirigentas. Jūsų 
asmeniniu patyrimu ir suvokimu, kokia jo misija, kokie 
tikslai ir uždaviniai?

Dirigentas yra muzikos tarnas, kompozitoriaus reinkar-
nacija per koncertą, gyvybiško balanso globėjas. Dirigen-
to pagrindinė ir sunkiausia misija yra visiškai atsisakyti 
fetišizmo, fetišistinių judėjimų, primadoniškumo ir būti 
funkcionaliam  – nuolankiam ir naudingam. Kiekvienas 
dirigento judesys turi tarnauti muzikai, suprasdamas, kad 
jis yra tarpininkas, todėl jo tikslas  – siekti gilaus, lais-
vo, prasmingo orkestro skambesio, o ne asmeninė raiškos 
choreografija, gražus pasirodymas prieš kameras. 

Dirigentas – egzegezės ir hermeneutikos sargas, inter-
pretacijos skulptorius. Tobula interpretacija yra egzegezės 
ir hermeneutikos principų pusiausvyra. Ką tai reiškia? 
Kiekvienas kompozitorius, rašydamas kūrinį, turi suma-
nymą – perteikti tam tikrą žinią, nebūtinai moralinę ar 
politinę, gal vien estetinę. Todėl jis pasirenka konkretų 
būdą ir priemones savai žiniai pranešti, siekiamiems tiks-
lams įgyvendinti. Lyginant su praeitimi, muzikos instru-
mentai, raiškos ir sklaidos būdai bei priemonės, kaip ir 
patys klausytojai, gerokai pasikeitę. Todėl šiandien, sa-
kyčiau, esminis klausimas atlikėjui: ar stengtis atkarto-
ti kompozitoriaus laikus, ar siekti perteikti konceptualų 
kompozitoriaus sumanymą? Pavyzdžiui, pagrindinis ba-
rokinės operos kompozitorių siekinys – stulbinti. Poetas 
Giovanni Battista Marino rašė: Del poeta il fin la meravi-
glia (it. poeto tikslas – nuostaba). Kaip baroko epochoje 
kompozitoriai galėjo stulbinti žiūrovus? Na, medinė sce-
nos mašinerija, primityvūs ugnies efektai, kastratų kolo-
ratūros. Ar tai stulbina šiandien? Ne. Tad ką daryti: viską 
itin kruopščiai atkartoti pamirštant kompozitoriaus su-
manytą koncepciją ar naudoti elektrines gitaras, trimačius 
efektus, stereoskopines šviesas ir, leidžiantis į kompozi-
toriui visiškai nežinomą teritoriją, absoliučiai atsisakyti 

kompozitoriaus laikų muzikavimo būdų ir priemonių? 
Paprastai tariant, kas yra svarbiau, idėja ar pati muzikos 
raiškos technologija? Mano požiūriu, puiki interpretacija 
kaip tik leidžia išlaikyti idėjos atkūrimo (hermeneutika) 
ir pagarbos autoriaus technologijai, kaip atlikimo būdui ir 
priemonėms (egzegezė), pusiausvyrą. Jeigu interpretacijo-
je pernelyg paisoma hermeneutikos, pavyzdžiui, XX am-
žiaus pradžios Johanno Sebastiano Bacho interpretacijos, 
kompozitoriaus stilistika gali visai pradingti; jei interpre-
tacijoje pernelyg laikomasi egzegetikos, ji bus fetišistinė, 
negili, netranscendentali, kaip daugelis mūsų laikų Ri-
chardo Wagnerio interpretacijų. Kad interpretacija leistų 
optimaliai atlikti kūrinį, dirigentas turi būti visapusiškas. 
Jis turėtų domėtis ne tik muzika, bet ir muzikologija, filo-
sofija, estetika, istorija, geopolitika, lingvistika. Kaip ga-
lima diriguoti Richardą Straussą arba Richardą Wagnerį 
nieko nežinant apie Georgą Hegelį, Immanuelį Kantą, 
Friedrichą Nietzsche, apie Liudviką II ir Prūsijos–Bava-
rijos geopolitiką? Kaip galima diriguoti Georgesʼo Bizet ir 
Charlesʼio Gounod kūrybą nežinant prancūzų literatūros 
ir kalbos ypatybių? Kaip galima diriguoti Gustavo Mahle-
rio partitūras nieko nežinant apie kabalą (hebr. perduota 
išmintis; mistinė judaizmo tradicija – E. B.), apie hasidut 
(hebr. atsidavęs, pasišventęs; chasidizmas – žydų judaiz-
mo atšaka, susiformavusi Rytų Europoje XVIII amžiu-
je – E. B.), apie imanentiškumą, apie haskalah (haskala – 
žydų apšvietos judėjimas, susiformavęs Vidurio ir Rytų 
Europoje, sutelktas į pasaulietinį ugdymą, intelektualinį 
išprusimą – E. B.)? 

COIN DU ROI

Gerbiamas Christianai, esate italų baroko operos kompa-
nijos „Coin du Roi“ muzikos vadovas. Papasakokite apie 
„Coin du Roi“ – kokia misija, tikslai ir uždaviniai šios kom-
panijos, Jūsų, kaip muzikos vadovo, joje?

XVIII amžiaus viduryje Prancūzijoje vyko polemika, pa-
vadinta Querelle des Bouffons (pranc. Bufonų karas), Coin 
du Roi (pranc. Karaliaus ložė) ir Coin de la Reine (pranc. 
Karalienės ložė) priešprieša. Coin du Roi pusės žiūrovai 
(tarp kurių  – pats Prancūzijos karalius Liudvikas XV) 
palaikė tokius įžymius prancūzų operos kompozitorius 
kaip Jeanas-Baptisteʼas Lully, Jeanas-Philippeʼas Rameau 
ir Christophas Willibaldas von Gluckas. Coin de la Reine 
sudarė komiškosios operos buffa šalininkai (tarp kurių – 
filosofas Voltaireʼas), palaikę italų kompozitorius: Giusep-
pe Maria Orlandini, Giovanni Battista Pergolesi ir kitus. 
Pirmieji gynė prancūziškos operos iškilmingumą ir didin-
gumą, o priešininkai pasisakė už itališkojo intermezzo su-
prantamumą ir palaimingumą. Kadangi coin prancūziškai 
reiškia „ložė“, maištaujančių grupių pavadinimai atsirado 
priklausomai nuo teatro pusės, į kurią burdavosi ginčo 
dalyviai, vieni – prie karaliaus, kiti – prie karalienės ložės. 

Coin du Roi asociacija susikūrė Milane, Italijoje, dėl 
to, kad būtų sugrąžinta rafinuota atmosfera ir baroko lai-
kų operos publikos aistra. Žinoma, kartu prikeliant XVIII 
amžiaus muzikinio paveldo vertę, taip pat ir gražių, ta-
čiau mažų teatrų gyvavimą šiomis dienomis. Italijoje yra 
daugiau kaip tūkstantis teatrų, pusė jų – labai gražūs, bet 
mažesni. Šimtas iš jų – dvaro tipo (labai maži: iki trijų 
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šimtų vietų). Dėl aiškių ekonominių motyvų mažiausiuo-
se teatruose, nors jie suprojektuoti operų pastatymams, 
šiandien operos dažniausiai nebevyksta. 

Tačiau juos atgaivinome. Priėmę pasiūlymą tapti 
tinkliniu baroko operos teatru, atkuriame baroko laikų 
kompozitorių operas, gerbdami autorių valią, renkamės 
atitinkamo dydžio, dizaino, istorine estetika alsuojančias 
erdves, bet kartu paisome šiuolaikinės gyvenimo tikrovės 
realijų. Mūsų produkcija priklauso istorijai, tačiau tikrai 
nėra muziejinė. Siekiame inovatyvumo ieškodami praei-
ties ir dabarties harmonijos. 

Svarbiausia Coin du Roi  – autentiškais barokiniais 
instrumentais grojantis orkestras, kurio nariai speciali-
zuojasi atlikti baroko ir klasicizmo laikotarpių repertua-
ro kūrinius istoriškai pagrįsta interpretacija. Coin du Roi 
orkestrantai – aukščiausio lygio muzikos specialistai, su-
kaupę neįkainojamą patirtį groti autentišką XVIII am-
žiaus muziką. Orkestro darbo pagrindas  – muzikos šal-
tinių egzegezė. Svarbu suvokti, jog autentiški istoriniai 
instrumentai nėra amžiams nuskendęs praeities inkaras, 
tai raktas augti hegeliškame evoliucijos procese. Dar viena 
Coin du Roi orkestro ypatybė – tarptautiškumas, čia gro-
ja iki trisdešimties skirtingų tautybių muzikantų: italai, 
prancūzai, ispanai, meksikiečiai, rusai, lietuviai, argenti-
niečiai ir amerikiečiai. 

OPERA

Jūsų pajauta, kokia operos meno dabartis, šiandiena, reikš-
mė ir prasmė tarpdisciplininių menų gausoje?

Kaip ir kiekvienais metais, savo Vilniaus universiteto 
menų vadybos studentams pakartoju: opera yra išbaig-
čiausia menų forma istorijoje: joje yra literatūra, daina-
vimas, baletas, dailė, scenografija, dramaturgija, orkes-
trinis atlikimas, chorinis atlikimas. Mano nuomone, yra 
trys valstybės vystymosi rodikliai: menų lygis; sveika-
tos apsaugos lygis ir prieinamumas; edukacijos lygis ir 
prieinamumas. Kadangi opera  – visų menų cornucopia 
(sen. gr. gausybės ragas), nacionalinės operos teatro re-
putacija, mano manymu, puikiai reprezentuoja valstybės 
vystymąsi. Be to, moksliniais tyrimais įrodyta, jog lan-
kymasis operoje skatina oksitocino, serotonino ir dopa-
mino hormonų, kurie yra atsakingi už individo emocinę 
pusiausvyrą, koncentraciją ir atmintį, išsiskyrimą. Tai 
reiškia, kad opera mus daro geresnius, ji atlieka grynai 
nootropinę funkciją. Taip pat opera yra pagrindinis kul-
tūros ekonomikos mokslo tyrimo objektas, nes šios meno 
rūšies formos vadyba itin sudėtinga, reikalaujanti labai 
daug žinių. 

Įžymus italų dirigentas, dažnai diriguojantis Lietu-
voje, viename interviu teigė, jog operos žanras gimė lyg 
eilinių žmonių pramoga  – operos bilietai buvo visiems 
prieinami. Šis teiginys, be abejo, stereotipinis ir klaidin-
gas. Opera kaip tik gimė tarp turtingų šiaurės Italijoje 
princų lyg maksimalizmo, pasididžiavimo ir galios de-
monstracija, o pirmieji operų žiūrovai buvo aukščiausio 
rango kilmingieji. 

Situacija truputį pasikeitė nuo 1637-ųjų, kai Veneci-
joje susiformavo komercinė opera. Nors opera teoriškai 
tapo visiems prieinama, tačiau bilietai buvo brangūs, tad 

tik turtingiausi buržua galėjo juos įsigyti – tikrai ne eili-
niai žmonės. Apie tai kalbu, nes būtina įsisąmoninti, jog 
operos instrumentarijus yra tiesiog grandioziškas. Kiek-
vieną dieną teatre būna daugiau darbuotojų: choristai, or-
kestrantai, scenografai, solistai, dirigentai, aptarnaujantis 
personalas, administracija ir kt., nei žiūrovų, o tai yra la-
bai neekonomiška, atkeliavę iš tų laikų, kai kilmingieji ir 
karaliai tikrai neturėjo finansinių sunkumų. 

Taigi mes, kaip muzikantai ir vadovai, turime su-
prasti, kad šiais laikais būtina optimizuoti operos kainas. 
Franco Zeffirelli ir Emilio Sagi monumentalumo laikas jau 
praėjo, kaip įrodė didieji režisieriai: Eimuntas Nekrošius, 
Robertas Wilsonas, Grahamas Vickas, operos pastatymo 
kokybė priklauso ne nuo sąmatos, o nuo idėjų stiprybės. 
Aišku, postmodernizmui kaip tik būdingas minimalizmas. 
Bet kokiu atveju turime žinoti, kad opera niekada nebus 
pigi. Šis žanras reikalauja supratimo, išmanymo ir subtilu-
mo, dažnai priklausomas nuo politinių sprendimų, todėl 
neretai tenka pakovoti su valdžios atstovais, kurie turi su-
vokti, kas yra ir kaip veikia opera. Operos veikimo prin-
cipai tebėra iššūkis kiekvienam vadybininkui, nepriklau-
somai nuo jo talento, tai vadinama „kaštų liga“, aprašyta 
ekonomistų Williamo Baumolio ir Williamo G. Boweno. 

Proteguoti, vystyti, nuolat tobulinti operos meną yra 
politikos ir vadovybės atsakomybė. Todėl ugdau studen-
tus. Savo misiją suvokiu kaip puikių ateities vadovų kar-
tos suformavimą. Jei kiekviena valstybė gali skirti daugiau 
nei du procentus valstybės biudžeto lėšų armijai, neturiu 
argumentų, kodėl neturėtų investuoti tos pačios sumos į 
scenos menus? Romėnai sakydavo: Si vis pacem para bel-
lum (lot. „Jei nori taikos, ruoškis karui“), aš sakau: Si vis 
pacem para artem (lot.  „Jei nori taikos, skatink menus“). 
Reikia tik asmenybių, kurios gebėtų politikams įrodyti 
scenos menų svarbą ir teikiamą ekonominę naudą. Jei 
privatūs rėmėjai investuoja milijonus į sportą ir madą, 
nežinau, kodėl jie neturėtų skirti milijonų operai? Reikia 
tik stiprių rinkodaros specialistų, mokančių pritraukti ir 
valdyti lėšas. 

Jums asmeniškai kas yra opera? Kokie giliausi patyrimai 
diriguojant, o gal klausantis kaip žiūrovui, patiriant muzi-
kos ir teatro vienio stebuklą scenoje?

Aš esu prisiekęs operos gerbėjas. Kaip tik vakar La Sca-
los teatre švenčiau 500-ąjį matytą ar diriguotą operos pa-
statymą. Kaip tai įmanoma? Na, man – trisdešimt šešeri. 
Pirmą operą mačiau būdamas šešerių, tai buvo Richardo 
Wagnerio Lohengrinas Neapolio San Carlo teatre. Nuo to 
laiko mačiau ar dirigavau vidutiniškai penkiolika–dvide-
šimt pastatymų kiekvienais metais. Esu matęs ir diriga-
vęs labai daug operų, nuo retenybių iki repertuarinių, bet 
mano mėgstamiausios – Wagnerio ir ankstyvojo baroko 
operos. Wagneris ir barokas skamba lyg keistas derinys? 
Neturėtų. Yra daugybė Claudio Monteverdi, Antonio Ces-
ti, Fransesco Cavalli ir Richardo Wagnerio panašumų: iš-
tisinė dramaturgija, teksto prasmingumas ir reikšmė, har-
moninės-modalinės variacijos įvairovė ir gausa, veikėjų 
psichologiškumas, mitologinis kūrinių pagrindas. 

Kada klausau ar diriguoju Wagnerio arba Monteverdi 
kūrybą, autentiškai jaučiu tai, apie ką rašė Arthuras Scho-
penhaueris: „Muzika yra vienintelis būdas pasiekti meta-
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fizinį planą, plyštant Majos šydui.“ Paauglystėje Wagneris 
buvo mano nekvestionuojamas stabas, ne kartą patyriau 
Stendhalio sindromą klausydamasis Wagnerio Parsifalio, 
Zygfrido ar Niurnbergo meisterzingerių. Kiekvieną vasa-
rą važiuodavau į Wagnerio festivalį Bairoite (Vokietija), 
jeigu nebūdavo laisvų viešbučių ar hostelių kambarių, be 
problemų galėdavau miegoti palapinėje ar kur tik pasitai-
kydavo – tokia beprotiškai stipri buvo mano aistra. Dabar, 
jau suaugus, emocijas žadina ne tik genialusis Wagnerio 
grandioziškumas, bet ir dieviškasis baroko melodijos pa-
prastumas, harmonijos sistemiškumas, stebuklingas reto-
rikos efektyvumas... 

Tačiau negaliu paneigti, kad lyg dainavimo technikos 
žinovui ir fetišistui kartais man labai reikia klausyti italų 
bel canto, man reikia XIX amžiaus ilgų krištolinių melodi-
jų, tikro dainavimo virtuoziškumo. Manau, kad bel canto 
dainavimas yra vienas ypatingiausių italų kultūros paliki-
mų. Yra daug muzikos asmenybių, kurios teigė, kad dai-
navimas neturėtų būti laikomas svarbesniu nei kiti operos 
aspektai. Aš manau, kad operos solistų trupių lygis tikrai 
skiriasi – nuo tiktai „pusė velnio“ ir amžinos klasikos. 

Praeityje būdavo skiriamos didžiulės pastangos ieš-
koti išskirtinių balsų. Fizinis solistų grožis nebuvo labai 
svarbus. Renkant spektaklio solistų trupę, paskutinį žodį 
visada tardavo dirigentas ir muzikos vadovas, tikrai ne 
režisierius kaip dabar. Savaime aišku, kad visas dėmesys 
buvo koncentruojamas į muzikines subtilybes, balso tem-
brą, diapazoną, meistriškumą ir tinkamumą konkrečiam 
vaidmeniui. Negaliu teigti, kad šiandien nebėra balsų, jų 
tikrai yra, tačiau, remdamasis savo patirtimi, galiu drąsiai 
teigti, kad iš dviejų dainininkų – vienas „padorus“ voka-
liai, bet išvaizdus, kitas – stebuklingo balso, tačiau visiškai 
neišvaizdus  – dabartinėse atrankose, be jokių abejonių, 
laimi pirmasis. Tai veda prie muzikinių subtilybių naikini-
mo, nes dainininkai pamažu ima suprasti, kad muzikinis 
puikumas nebėra pranašumą lemiantis veiksnys ar bent 
ne toks vertingas kaip ilgos kojos ir didelės akys. 

O baisiausia – tas grožio fetišizmas operoje, tiesiogiai 
susijęs su realizmo efemeriškumu, kuris niekada nebuvo ir 
niekada nebus operos bruožas: kaip Aristotelis moko savo 
šedevre Poetika, teatro esmė – ne realumas o vaizdingu-
mas, svajingumas, transcendentalumas. Nenoriu kalbėti 
retoriškai, bet man yra daug daugiau grožio tobuloje mes-
sa di voce (it. balso emisija; dainavimo technika – E. B.), 
ilgose natose, preciziškoje koloratūroje, retame balso tem-
bre nei ilgose kojose ar liekname kūne. 

Visada prisiminsiu milžinišką, dramatišką ir techniš-
kai stebuklingą Ghenos Dimitrovos balsą, kai ji dainavo 
Turandot. Atsimenu, – man buvo gal devyneri, – buvau 
Karakalos teatre Romoje ir galvojau, jog niekas negalėtų 
atlikti Turandot geriau už ją, vos neapalpau girdėdamas 
paskutinį aukštą do arijoje-duete In questa reggia (Šiuo-
se rūmuose). Šiais laikais teatrų vadovai, paisydami rin-
kodaros sumetimų, drįsta skirti Turandot, Ledi Makbet, 
Džokondos vaidmenis lyriniams sopranams, pavyzdžiui, 
kaip Anna Netrebko, nors tai akivaizdus Giacomo Puccini 
ir visų italų operos tradicijos gerbėjų įžeidimas. Ponios ir 
ponai, opera – tinkamiems balsams, gražuoliams – grožio 
konkursai.

SAMPRATOS

Kaip minėta, Jūs koncentruojatės į baroko operą, nusaky-
kite jos ypatingumą, išskirtinumą.

Ko gero, pirmiausia reikėtų suprasti, kas yra barokas. Ma-
nau, kad sutalpinti platų Europos žemėlapį ir šimtą pen-
kiasdešimt metų muzikos į vieną stilių – labai netikslinga, 
dėl to dažnai sarkastiškai sakau, kad „barokas neegzistuo-
ja“. Jei rimtai, manau, kad, pavyzdžiui, yra daugiau skirtu-
mų tarp Claudio Monteverdi ir Nicolo Porporos operų nei 
tarp Nicolo Porporos ir Antonio Salieri operų, nors Mon-
teverdi ir Porpora laikomi baroko kompozitoriais, o Salie-
ri – klasicizmo kompozitoriumi. Reikėtų net apibūdinti, 
ką reiškia „klasicizmas“. Dažnai kalbama apie instrumen-
tinės muzikos klasicizmą, o į šį apibendrinimą įeina Vie-
nos klasicizmas (net jei simfonijos forma jau buvo sukurta 
Italijoje kompozitoriaus Giovanni Battista Sammartini). 
Perkeltine prasme kalbant apie operą, klasicizmo laiko-
tarpio kompozitoriais yra laikomi ir Wolfgangas Amadeus 
Mozartas, ir Franzas Josephas Haydnas. Mano nuomone, 
tai neteisinga, nes operos raida visada vyko atskirai nuo 
instrumentinės muzikos, o operos klasicizmas nebūtinai 
sutapo su instrumentinio klasicizmo laikotarpiu.

Žodis classicus – „klasiškas“ lotynų kalba reiškia „pa-
mėgdžiojimas“. Klasikinės muzikos kompozitoriai yra kū-
rėjai naujos muzikinės kalbos, kuri skiriasi nuo pirmtakų. 
Todėl, kalbant apie operą, klasicizmo laikotarpį reikėtų 
žymėti gerokai anksčiau nei Vienos instrumentinį klasi-
cizmą, o Mozartas ir Haydnas tikrai nebuvo šio žanro su-
kūrėjai. Šie kompozitoriai ne kartą yra rašę, kad, kurdami 
savas operas, telkėsi XVII–XVIII amžių Neapolio kompo-
zitorių pavyzdžius. Būtent dėl to operos kalba, siužetai ir 
net muzikinė medžiaga beveik nepakito nuo vėlyvojo ba-
roko iki pat romantizmo. Pabandykite išgirsti Alessandro 
Scarlatti (da capo arijos ir rečitatyvinio akompanimento 
išradėjas) operą ir jūs suprasite, kad būtent ten – tikras 
klasicizmas, o dramaturgija ir muzikinė kalba – jau bran-
džios. 

Kalbėdami apie baroko operą, negalime pamiršti, kad 
italų ir prancūzų tradicijos – radikaliai skirtingos. Pran-
cūzų operoje dominuoja ritmas, deklamacija, baletas (pats 
Liudvikas XIV – karalius Saulė – buvo talentingas baleto 
šokėjas); italų tradicijoje vienareikšmiškai dominuoja me-
lodingumas, dainavimas. 

Negalėčiau įvardinti daug visiems baroko laikotarpio 
kompozitoriams būdingų elementų, gal tik tris. Pirmas – 
horror vacui (lot. tuštumos baimė) samprata. Visi baroko 
operos kompozitoriai daugiau ar mažiau juto ornamenti-
kos poreikį. Minimalizmas jiems nebuvo priimtinas, nors 
vėlgi reikėtų itin kruopščiai atskirti paprastesnę anksty-
vojo baroko operą nuo itin „margų“ rokoko operų. Antras 
elementas – retorikos ir afektų svarba. Baroko kompozi-
toriai, norėdami stulbinti ir smarkiai paveikti emociškai, 
daug dėmesio skyrė muzikinei retorikai. Dėl to baroki-
nė muzika kartais atrodo tapybiška. Gal net per daug... 
Trečias elementas – atlikėjo svarba. Galiu drąsiai teigti, 
jog, atliekant senovinę muziką, atlikėjo vaidmuo gerokai 
svarbesnis, nes kompozitoriai rašydavo tik pagrindinę in-
formaciją, o atlikimo manieros atlikėjams buvo žinomos 
savaime. Baroko kompozitoriai, žymėję partitūroje beveik 
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viską: nuo štrichų iki ornamentikos ir agogikos, kaip, pa-
vyzdžiui, Johannas Sebastianas Bachas, nebūtinai buvo 
preciziškiausi. Tiesiog jų muzikos atlikėjai nebuvo patys 
profesionaliausi. Ne paslaptis: Johannas Sebastianas Ba-
chas buvo provincijos kompozitorius, o Antonio Vival-
di – labai madingas Venecijos kompozitorius. Tais laikais 
atlikėjai įsižeisdavo, jeigu kompozitorius rašydavo itin de-
taliai, kaip džiazo kontrabosininkas šiandien įsižeistų, jei 
kompozitorius jam rašytų walking bass. 

Atlikėjo svarba išliko tokia pat nuo Monteverdi iki 
Mozarto ir, sakyčiau, tai yra gal vienintelis bendras visos 
senovinės muzikos bruožas. Dėl to aš savęs nelaikau ba-
roko atlikėju, o ikimodernios istoriškai pagrįstos inter-
pretacijos muzikos atlikėju. Aš esu ne tik baroko muzi-
kos atstovas, aš autentiškai atlieku, laikydamasis istoriškai 
pagrįstos interpretacijos, ir klasicizmo bei romantizmo 
muziką. 

Gerbiamas Christianai, esate poliglotas, asmenybė – atvira 
ir norinti, siekianti pažinti įvairias kultūras. Pasidalinkite 
netikėčiausiais, didžiausią įspūdį palikusiais patyrimais, 
kuriuos galbūt pavadintumėte tam tikru kultūriniu šoku.

Na, galbūt stipriausią kultūrinį šoką patyriau Islandijoje, 
kai po koncerto man davė paragauti fermentuoto ryklio 
hákarl. Nors paprastai gastronominės ypatybės mane la-
bai žavi, tą kartą, atsimenu, smarkiai pykino, tačiau ne-
galėjau vemti, nes vaišinausi drauge su politikais, teatro 
direktoriumi... Nenorėjau jų įžeisti. Buvo nelengva. 

Lietuvoje didžiausias kultūrinis šokas – supratimas, 
jog žmonės įprastai nesišypso, pusiau liūdnas veidas  – 
normali būsena. Viduržemio jūros šalyse – visiškai kitaip: 
jei žmogus nesišypso, žinau, kad jam kas nors negerai. 
Didelių kultūrinių šokų nesu patyręs, nes laikausi nuomo-
nės, jog žmogus, kuris nori keliauti ir pažinti įvairias kul-
tūras, turi būti atviras siela ir mintimis. Visada stengiuosi 

nevertinti, nekritikuoti to, ko nesuprantu, o iš kitų kultūrų 
pasimokyti kuo daugiau. Pasaulio pliuralizmas, įvairumas 
man labai žavingas.

Muzika yra kalba, kalba yra muzika. Paplėtokite šiuos tei-
ginius. Jūsų manymu, žmonės gali daugiau pasakyti, dau-
giau perteikti vieni kitiems, tarpusavyje susikalbėti žo-
džiais ar neverbaline garsų kalba?

Kalba yra kompleksas garsų (fonemų), grafinių simbolių 
(grafemų) ir gestų, kurie leidžia vienai socialinei grupei 
komunikuoti ir reikšti savo emocijas. Muziką galime ly-
giai taip pat apibūdinti. Dargi, norėdami komunikuoti, 
oratoriai pasitelkia retoriką – konvencines konstrukcijas, 
kurios leidžia tiksliau perteikti norimą žinią. Ne paslap-
tis, kad muzika taip pat turi savo retoriką. Dėl to dažnai 
teigiama, kad muzika yra kalba. Tačiau šį reiškinį reikėtų 
patikslinti: muzika, ritmas, šokiai istoriškai susiformavo 
prieš nacionalinių kalbų įsitvirtinimą. 

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad vos gimę kūdikiai 
supranta pagrindines muzikos funkcijas. Todėl tiksliau 
būtų teigti, jog kalbos yra muzikos šaka. Be to, nacionali-
nių kalbų esmė sutampa su pačios kalbos turiniu, o muzi-
kos esmė vienareikšmiai nesutampa su muzikine abėcėle, 
muzikos prasmė yra daug didesnė. Grafemos, fonemos 
ir gestai būtų beprasmiai ir bereikšmiai, jei ne atlikimo 
meno ir kompozicijos genialumas. Savaiminis muzikos 
tikslas yra menas. Muzika universalesnė už nacionalines 
kalbas. Kitaip tariant, yra muzikinių funkcijų, supranta-
mų net tiems, kurie niekada nesimokė muzikos. Ar muzi-
kos funkcijos vienodai suprantamos nuo Patagonijos iki 
Indonezijos? Na, atsakyti nėra paprasta. 

Neseniai žurnale Current Biology Harvardo profe-
sorius Samuelis Mehras publikavo studiją apie muzikos 
universalumą. Autorius paprašė septynių šimtų penkias-
dešimties interneto vartotojų iš šešiasdešimties šalių pa-
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klausyti trumpų muzikos ištraukų. Tyrime dalyvavusieji 
gyveno archajiškose uždarose teritorijose, o pateiktos mu-
zikos kūrinių ištraukos – iš pačių įvairiausių geografinių 
regionų, atstovaujančių skirtingoms kultūroms. Mehras 
teigė, jog beveik visi suprato pagrindines muzikos funkci-
jas, nepaisant dalyvių kultūrinių ir etninių skirtumų. „Be-
veik visi suprato, jog lėto tempo melodija buvo liūdna, o 
greito tempo buvo linksma.“ 

Tačiau, mano manymu, šio tyrimo metodologija nėra 
tiksli. Pirma, autorius neskyrė dalyvių melodinių, harmo-
nininų ir ritminių funkcijų supratimo. Jis susikoncentravo 
į ritmo pajautą, kuri, aišku, yra universalesnė už harmo-
nijos bei melodijos pojūtį ir supratimą. Asmeniškai aš ne-
manau, jog tie patys žmonės būtų vienodai jautę liūdnos 
mažorinės greitos raudos ir lėtos minorinės laimingos lop-
šinės skirtumą. Be to, neteisinga statistinė imtis. Daly-
viai – internetinio ryšio vartotojai, o tai yra informacijos 
ir kultūros globalizmo veiksnys, leidžiantis daryti prielai-
das, kad, naudojantis internetu, beveik neįmanoma nesu-
prasti Vakarų kultūros muzikos funkcijų ir jas asocijuoti 
su tam tikra emocija. 

Mano manymu, ritmas yra universalus, o harmonija 
ir melodija  – universalios tiktai specifiniuose geografi-
niuose ir socialiniuose kontekstuose, nors šiandien globa-
lizacija viską radikaliai pakeitė. Aišku, dabar kalbame apie 
primityviausias muzikos kalbos funkcijas. Nebūtinai tas 
individas, kuris supranta, kad la minor akordas „liūdnes-
nis“ už do mažor, supranta dodekafoniją arba Richardo 
Wagnerio leitmotyvus. Tačiau visi gali to išmokti. Dažnai 
sakau, kad edukacinės muzikos programos turėtų būti 
koncentruotos į muzikos kalbos subtilybių supratimą, o 
ne į beprasmiškus papasakojimus apie autorių gyvenimo 
ypatumus ir nereikšmingą „taršą“ klasikoje ir estradinėje 
muzikoje. Galbūt naujieji žiūrovai ir susirinks, jei organi-
zuosime Bacho koncertą su Dj Tiesto, tačiau klausimas: 
kiek tų naujų žiūrovų grįžtų į koncertų salę, kai Tiesto ne-
bebus, o atlikėjas – paprastas vargonininkas? Motyvacija 
eiti į koncertą turi būti kalbos supratimas, ne žvaigždės 
ir ne mada.

POZICIJA

Šiandien, ko gero, vargiai įmanoma kalbėtis ir neliesti po-
litikos, karo temos, nes tai yra dabarties gyvenimo tikrovė, 
daugiau ar mažiau tiesiogiai, bet visus ir kiekvieną jaudi-
nanti aktualija, veikianti buitį ir būtį, emocinę, psicholo-
ginę ir dvasinę, o daugelio žmonių ir fizinę realybę. Ger-
biamas Christianai, ar Jūs, kaip meno pasaulio atstovas, 
manote, kad menas turėtų būti apolitiškas ar vis dėlto – 
priešingai, tai yra tiesiogiai viena kitą veikiančios žmonių 
buities ir būties sritys; dargi ar tikite drugelio efektu, kai 
sparno virptelėjimas vienoje pasaulio pusėje sukelia spro-
gimą kitoje?

Na, drugelio efektu netikiu, bet esu įsitikinęs, kad meni-
ninkai gali atlikti reikšmingą vaidmenį politikoje, dėl to 
jie neturėtų pamiršti pilietinės pareigos. Aš asmeniškai 
dažnai reiškiu savo poziciją, kartais net per stipriai. Mo-
ralinis pasyvumas  – tikrai ne man. Tačiau nekritikuoju 
tų menininkų, kurie nusprendžia visiškai atsiskirti nuo 

politikos, manau, jog asketizmas – galimas pasirinkimas; 
tačiau netoleruoju menininkų, kurie savo tikslams pasi-
telkia ir naudoja politines priemones, o kada prireikia 
išreikšti savo politinę poziciją, jie išsigąsta ir lieka neby-
lūs. Tai jau ne asketizmas, o bailumas ir oportunizmas. 
Tačiau reikia apibrėžti, kas yra politika. Politika yra dia-
lektika, dialogika, konstruktyvus dviejų ar daugiau lygia-
verčių nuomonių ar pozicijų kontrastas. Kalbant apie rusų 
Ukrainos okupaciją, negali būti jokių „nuomonių“, yra tik-
tai faktai: yra agresorius ir aukos, yra avelės ir vilkai, yra 
tiesa ir melas. Tai ne politika o nusikaltimas prieš žmogų, 
taigi mano pozicija negalėtų būti vienareikšmiškesnė. 

Šio interviu skaitytojui kokio kūrinio, melodijos pasiklau-
syti, idant susitiktų Jus muzikoje?

Galiu išvardinti dešimt. Pirmas  – be abejonės, Jeano-
Philippeʼo Rameau finalinė orkestro partija operoje Ga-
lantiškosios Indijos. Antras – Zygfrido laidotuvių maršas iš 
Richardo Wagnerio operos Dievų žūtis. Trečias – penkta-
sis György Ligeti fortepijoninis etiudas Arc en ciel (pranc. 
Vaivorykštė). Ketvirtas – Johanno Christiano Bacho arija 
Fra l’orror (it. Tarp siaubo) iš operos Carattaco. Penk-
tas – Georgo Friedricho Händelio Alleluja iš karūnavimo 
himno The King Shall Rejoice (angl. Karalius džiaugsis). 
Šeštas – Antonio Scarlatti oratorija Il giardino di rose (it. 
Rožynas), ypač arija Mentr’io godo (it. Kol mėgaujuosi). 
Septintas – Johanneso Brahmso Alt-Rhapsodie Op. 53. Aš-
tuntas  – Claudio Monteverdi baladė Oblivion Soave (it. 
Užmarštis Savojoje) iš operos L’incoronazione di Poppea 
(it. Popėjos karūnavimas). Devintas  – Giuseppeʼs Verdi 
duetas Già i sacerdoti adunarsi (it. Kunigai jau susirinko), 
iš operos Aida. Dešimtas – Wolfgango Amadeus Mozarto 
Maurerische Trauermusik K 477 (vok. Masonų laidotu-
vių muzika K 477). Vienuoliktas  – Roberto Schumanno 
smuiko sonatos Op. 105 pirma versija. Dvyliktas – Fran-
zo Schuberto trio Op. 100... Gerai, viskas... nebevardysiu, 
mėgstamų muzikos kūrinių turiu labai daug. Tiesiog my-
liu muziką visa širdimi.

Pokalbio pabaigoje Jūsų linkėjimas visiems muzikos meno 
pasaulio atstovams – kūrėjams, atlikėjams ir patyrėjams, 
taip pat ir sau pačiam – dirigentui, vardu Christianas...

Rašytojas Fiodoras Dostojevskis savo romane Idiotas rašė: 
„Мир спасет красота.“ (rus. „Pasaulį išgelbės grožis.“) 
Aš visa širdimi tikiuosi, kad mes, menininkai, sugebėsi-
me įrodyti, kad agresija, arogancija, karas – tik gyvuliški, 
primityvūs instinktai. Žmonija verta daug daugiau. Žmo-
nija gali sukurti stebuklingų dalykų  – nuo muzikos iki 
architektūros ir filosofijos. Dėl to grožio verta kovoti, dėl 
to grožio verta pasistengti ir išlyginti esamas duobes, dėl 
to grožio verta ieškoti ir kurti geresnę ateitį. Nuoširdžiai 
tikiuosi, jog rusai sugebės pažvelgti į savo literatūrą, mu-
ziką, meną ir suprasti, kaip šiuo metu jie įžeidžia save ir 
savo paveldą. Tikiuosi, kad jie sugebės suprasti moralinį 
dekadansą, kuris dabar vyksta Rusijoje. Mes, menininkai, 
turime tikrai padėti rusams suprasti, – kultūros diploma-
tijos ginklais, – kad Rusijai yra tik dvi išeitys: revoliucija-
režimo pakeitimas arba katastrofinis žlugimas lyg nacių 
Vokietijai. 
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Sielos ramsčiais, ramentais ir kalėjimo grotomis bemat 
pavirsta bet kokios sąvokos, sampratos ir taisyklės, vos 
tik tampa kuo nors daugiau nei sutartinės priemonės, nei 
įrankiai, ir jomis imama „remtis“. Vytautas Kavolis prime-
na mums Vinco Mykolaičio-Putino nagrinėtą klausimą, 
„kas sulaiko žmogų nuo l a i s v ė s“, ir prieitą poetinę 
išvadą:

Prie taisyklių priprato galva ir širdis,
Kaip prie r a m s č i ų  tas augalas tėvo darže.1

Poetas tęsia:

Tų taisyklių visa, kas gyvas, vengia:
Jos sielą kaip pakaruoklį kilpa pasmaugia.
O jei ne, tai samanom ir kerpėm padengia,
Kaip rąstą įmurusiam rauge.2

Vincą Mykolaitį-Putiną atjaučia japonų dzeno meis-
tras Daizecas Teitaras Sudzukis: „Pagal dzeną, gyventi 
reikia taip, kaip oru skrenda paukštis ar vandeniu plaukia 
žuvis. Vos tik atsiranda dirbtinumas, žmogus pasmerk-
tas – jis nebėra laisvas. Jūs nebegyvenate taip, kaip turėtu-
mėte gyventi, – jus ima kankinti aplinkybių tironija, jau-
čiatės suvaržytas ir prarandate nepriklausomybę. Dzeno 
tikslas  – išsaugoti gyvybingumą, prigimtą laisvę, o visų 
pirmiausia – būties pilnatvę. Kitaip tariant, dzenas nori 
gyventi iš vidaus. Ne būti supančiotas taisyklių, o pats 
kurti savas taisykles.“3

Panašiai kalba tibetietis budistas Čiogjamas Trungpa: 
„Mes pasitelkiame visokius kategorijų rinkinius, stveria-
mės jų tarsi įrankių, kuriais viską rikiuojame. Ypač išplė-
toti šio polinkio produktai yra i d e o l o g i j o s, i d ė j ų 
sistemos, kurios racionalizuoja, pateisina ir sankcionuoja 
mūsų gyvenimus. Nacionalizmas, komunizmas, egzisten-
cializmas, krikščionybė, budizmas – visi siūlo mums ta-
patybes, elgesio taisykles ir interpretacijas, kokiu būdu ir 
kodėl viskas yra taip, kaip yra.“4 „Bet iš tikrųjų nėra jokios 
nustatytos doktrinos, apie nieką, jokio pavyzdinio bylos 
aprašo, kaip viskas turėtų būti, jokio sąvado ar žinyno, kas 
visatai priderėtų.“5

Kitas tibetietis budistas, Tartangas Tulku, jautriai at-
skleidžia vidinę šio reiškinio pusę: „Kai tik išmokstame 
pamatinių susitarimų, kurie ir nustato mums įprastą tik-
rovę, pasijuntame jau žiną, „kaip viskas yra“. Ir kai tik 
padarome šią išvadą, toliau paprastai nebeklausiame. Lai-
kinus atsakymus priimdami kaip galutinius, mes patys 
užveriame sau gilesnio pažinimo galimybę. Įstringame 
savo pačių paspęstuose spąstuose vidur bekraštės nežino-
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Idėjos, idealai ir ideologijos

mybės, kurios net nežinome esant nežinoma. Paradoksa-
lu, bet ji lieka nežinoma tol, kol mes ją „jau žinome“. Kad 
galėtume pažinti ką nors nauja, pirmiausia turime pripa-
žinti, jog esama kažko nežinoma.“6 „Skirtingos žinojimo 
sistemos, kiekviena siūlanti savus paaiškinimus ir savas 
technikas, savas interpretacijas ir savus metodus, palieka 
vienintelį atvirą klausimą: kurią iš jų priimti. Atskirose 
ypatingose žinojimo srityse (religija, politika ir t. t.) mes 
priversti pasirinkti iš palyginti nedidelio skaičiaus mode-
lių bei tikėjimų. Tarsi rinktumės, kurią programą įsidiegti 
į kompiuterį, – su tuo tik skirtumu, kad ketiname užpro-
gramuoti save pačius.“7

Panašiai kalba amerikietis psichoterapeutas Džonas 
Kabat-Zinas: „Visi mes nešiojamės savo i d ė j a s  bei 
vaizdinius apie tikrovę, paprastai nulemtus mūsų pasi-
rinkto kelio ar perimtus iš kitų, iš perskaitytų knygų, iš 
televizijos, radijo, laikraščių, apskritai iš vyraujančios kul-
tūros. Jie piešia mums paveikslus, kaip viskas yra ir kas 
vyksta. Todėl dažnai, užuot išvydę, kas priešais, ir išorėje, 
ir viduje, matome tik savo ar kieno kito mintis. <…> Jei 
nesame atidūs, galime net išvis pamiršti, kad įmanomas 
tiesioginis sąlytis. Galima visai prarasti ryšį su esminiais 
dalykais ir to net nežinoti. Galima gyventi savo pačių su-
sikurtame sapne net nejaučiant trūkumo, įtrūkio, tarpo, 
šiaip jau visai nebūtino, kurį patys įterpėme tarp savęs ir 
patyrimo.“8 Šia prasme išties, sulig Hermanu Hese, „visas 
ligšiolinės žmonijos i d e a l ų  lobis sudėtas iš miegančios 
sielos sapnų“9. 

Taigi idėjos, idealai ir ideologijos anaiptol nenuskaid-
rina, neišryškina patyrimo, nepriartina žmogaus prie 
tiesioginės būties, ne atveria tikrovę, o veikiau priešin-
gai – atitveria nuo jos ir mielai leidžiasi svarstomos, rū-
šiuojamos, rikiuojamos, ginčijamos ar ginamos visiškai 
nuo būties nusigręžus. Tai yra pažymėjęs Martinas Heide-
geris: „Tokiõs situacijos, kai žmogų visiškai apleidžia bū-
tis, ženklai yra „i d ė j ų“ ir „vertybių“ lozungai.“10 Ir pasak 
Herberto Giunterio, „niekas taip nefalsifikuoja žmogaus 
būtį atitinkančių vertybių paieškõs kaip normos, i d e a -
l a i, priedermės“11.

Panašiai mokęs jau pats Buda: „Kai tik žmogus ima 
laikytis doktrinų, jis netenka savo laisvės. Jis tampa dog-
matiškas, mano, jog jo tiesa vienintelė, o visa kita – pa-
klydimas. Disputai ir konfliktai kyla dėl siaurų pažiūrų. 
Galima kalbėti be galo, gaišti brangų laiką, o kartais net 
sukelti karą. Prilipimas prie kokių nors pažiūrų yra di-
džiausia dvasios ugdymo kelio kliūtis. Tai skląstis, nelei-
džiantis atverti durų, pro kurias įeina Tiesa. <…> Many-
dami, jog spaudžiame glėbyje tiesą, mes neatveriame savo 
proto durų, net jei į jas beldžiasi tikroji Tiesa.“12 

Straipsnio publikaciją parėmė
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Budai antrina šiuolaikinis ceilonietiškojo budizmo 
atstovas ir tyrinėtojas Valpola Rahula: „Tiesai nereikia eti-
kečių – ji nei budistinė, nei krikščioniška, nei hinduistinė, 
nei islamiška. Ji nėra kieno nors monopolija. Sektantiškos 
etiketės tik kliudo nepriklausomai prieiti Tiesą ir sukelia 
žmonių galvose vien žalingus prietarus.“13

Tokią išdžiūvusią, į tvirtai apibrėžtas sąvokas įstingu-
sią, prietaru paverstą „vienintelę tiesą“ su gyvos sąmonės 
praradimu taikliai yra palyginęs Justinas Marcinkevičius:

tačiau tiesa suprantate tiesa
atšalęs dvasios guolis viso labo14.

Džonas  Kabat-Zinas tęsia: „Žmonės, prisirišę prie 
vienintelio požiūrio, nulemto kokios nors jų dvasinės „tie-
sos“, visose srityse yra pridarę daug žalos. Dar daugiau ža-
los pridarė žmonės, kurie, prisidengę dvasingumo skrais-
te, tiesiog siekia kitiems pakenkti, kad patenkintų savo 
godumą. Juolab kad mūsų i d ė j o s  apie dvasingumą 
įgudusiai ausiai ir šiaip neretai turi priegaidę „aš šventes-
nis už tave“. Siauras, pažodinis supratimas dvasią dažnai 
iškelia virš „grubaus“, „suteršto“, „paklydusio“ kūno, pro-
to ir materijos. Tokioms pažiūroms atsidavę žmonės dva-
sinėmis i d ė j o m i s  tik pasinaudoja tam, kad išvengtų 
gyvenimo.“15

Idėjos, idealai ir ideologijos  – anaiptol ne aiškaus 
proto, sąmoningumo požymis, o veikiau atvirkščiai – už-
simiršimo, proto aptemimo ir nesąmoningumo. Pasak 
Karlo Gustavo Jungo, „kai žmogus savo sąmoningame gy-
venime yra valdomas instinktų, jo pasąmonė vienašališ-
kai pabrėš i d ė j ų  reikšmę. O kadangi pasąmonės įtaka 
pasiekia sąmonę netiesiogiai ir nematomai formuoja jos 
požiūrį, gimsta kompromisinis darinys: instinktas slapčia 
tampa įkyria mintimi, praranda realumą ir pasąmonės 
paverčiamas vienareikšmiu visuotiniu principu. Dažnai 
matome atsitinkant ir priešingai, kai asmuo, sąmoningai 
pripažįstantis idėjų pasaulį, pamažu priverčiamas patirti, 
kaip jo instinktas paslapčia paverčia jo i d ė j a s  pasąmo-
ninių troškimų instrumentu“16.

Du vienos lazdos galai: viename – nesąmoningų, to-
dėl neabejojamų, neginčijamų „poreikių“, „interesų“ dik-
tatūra; kitame – ją pateisinantis ir įteisinantis, įtvirtinantis 
„idėjų“ bei „idealų“ voratinklis. 

Todėl iš gausybės pagundų, viliojančių žmogų iš ke-
lio, pasak H. Hesės, „visų didžiausioji yra toji, kuri skatina 
troškimą būti visai kitokiam nei esi, skatina sekti pavyz-
džiu ir i d e a l a i s, kurių pasiekti neįmanoma ir net ne-
reikia siekti. Ši pagunda, ypač traukianti gabius žmones, 
yra pavojingesnė už vulgarią paprasto egoizmo grėsmę, 
nes atrodo kilni ir dora“17.

Idėjų bei idealų apgaulingumą dvasinėje veikloje pa-
brėžia minėto Daizeco Teitaro Sudzukio sūnus, irgi dzeno 
meistras, Šunrju Sudzukis: „Kai esate idealistiški, jus ap-
ninka savanaudiška i d ė j a  pasiekti savo tikslą. Bet vos 
tik jį pasiekiate, savanaudiškas protas tučtuojau sukuria 
kitą i d e a l ą, kitą tikslą. <…> Kadangi tikslo pasiekimas 
visada yra priešaky, jūs dabar aukositės dėl kokio nors 
būsimo i d e a l o, ir šis aukojimasis niekada nesibaigs“; 
tai ypač ryšku dzeno pratybose: „Jūs prarandate tikėjimą 

savo pratybomis būtent tada, kai jos tampa idealistiškos. Į 
pratybas įsipynė savanaudiška pasiekimo idėja, todėl pra-
tybos prarado grynumą.“18

Iš kitos pusės, kitais žodžiais, bet iš esmės panašiai 
yra pasakęs Vytautas Kavolis: „I d e a l a i  apskritai tėra 
naudingi praktinėje veikloje. Sąžinės plotmėje jų nereikš-
mingumas tiesiai proporcingas jų tobulumui. Įpareigoja 
ne idealai, bet trūkumai, nes jie šaukiasi žmogaus jiems 
užpildyti“; ir pateikė ydingo idealų veikimo buitinį pa-
vyzdį: „Galbūt „nusivylusios moterys“ nebepajėgia mylėti 
todėl, kad bando mylėti, kas turėtų būti (ar buvo), ir neju-
čiomis, prieš savo valią, išduoda, kas yra.“19

Ir Justinui Kubiliui pasirodė, kad „apie šventuosius 
i d e a l u s  tikrai verta žodelį tarti. Visada mane pribloš-
kia žmogus, kuris sako: juk jie neturi jokių idealų! Taip 
ir nori paklausti – tai iš kur pats būsi gavęs? Juokai yra 
juokai, bet tie idealų „valdytojai“ kažkaip mikliai, žiūrėk, 
bus juos iškeitę į neblogus butus, sąskaitas banke ar šiaip 
į kokias privilegijas ir gėrybes. Bet juk tai ne bėda, – jie 
tų idealų daug turi, be to, ir papildomai gauti gali. Kai 
žiūri, kaip koks idealistas svaiginasi vartodamas savo ide-
alus, ima kirbėti negera mintis, – juk tai tikras Lietuvos 
maras! Čia labai tiktų viena analogija: idealai – alkoholis 
(na, Karlas Marksas sakė, – opiumas liaudžiai)“; „Tad ga-
lėtume padaryti ir šiokią tokią išvadą: idealai, alkoholis, 
opiumas pasirodo esą atvirkščiai proporcingi kultūrai“20. 
Visai kaip sakyta Jungo: juo daugiau idealų, tuo mažiau 
sąžinės – gyvo, savanaudiškų instinktų nesukaustyto są-
moningumo. Todėl išties „nieko gyvái žmogaus dvasiai 
nėra svetimesnio negu i d e o l o g i j a“21.

Pasak ideologijų prigimtį įtaigiai svarsčiusio Vytauto 
Donielos, „autoritetizmas ir demokratizmas yra konkre-
čios dviejų radikaliai skirtingų mentalitetų išraiškos. Šie 
du mentalitetai yra atviroji ir uždaroji dvasia, du sociali-
niai nusiteikimai, dvi skirtingos visuomeninės jėgos, ku-
rios turi savus veikimo dėsnius. Specifinėse visuomeninio 
gyvenimo srityse šie du mentalitetai reiškiasi radikaliai 
skirtingomis formomis. Politinėje srityje uždaroji dvasia 
sieks autoritarinės struktūros, brėš aiškią liniją tarp valdo-
vo ir valdinio. Pažinimo srityje ji taip pat postuluos autori-
tetą: nustatys apriorines tiesas. Atviroji dvasia, atvirkščiai, 
politinėje srityje paneigs radikalų skirtumą tarp valdovo 
ir valdinio, laikydama tokį skirtumą tik funkciniu (kas 
yra valdovas vienu metu, gali būti valdinys kitu metu, nes 
valdovas yra valdovas ne iš prigimties, bet tik kiek jis yra 
valdinių atstovas). Pažinimo srityje atviroji dvasia pasi-
reikš mokslu ir filosofija, kur kiekvienas teiginys yra atvi-
ras kritikai, nes nėra tokių teiginių, kurie būtų pažymėti 
neklaidingumo žyme. Atvirąją dvasią ženklina bruožas, 
kad ji neturi „oficialiosios“ i d e o l o g i j o s. Jos tiesos 
yra geriausiu atveju faktinės tiesos, todėl kiekvienas gali 
jas kvestionuoti pagal savo įžvalgą. Kaip ir moksluose, jei 
tai, kas atrodė esanti tiesa, pasirodo esanti klaida, ją reiks 
atmesti. Bet jei ji išlaiko kritikos ugnį, ji ir toliau yra tiesa. 
Uždaroji dvasia, atvirkščiai, postuluoja „oficialiąją“ i d e -
o l o g i j ą  – rinkinį teiginių, kurie pristatomi ne tik kaip 
teisingi, bet ir nekvestionuotini, vadinasi, virš kritikos. 
Todėl atviroji dvasia operuoja faktais ir argumentais, tole-
rancija ir respektu (kas gali būti tikras, kad jis neklysta?). 
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Uždaroji dvasia, atvirkščiai, operuoja „paslaptimis“ ir pra-
keikimais, kalėjimais ir koncentracijos stovyklomis“22.

Vytauto  Donielos „uždaroji dvasia“  – tai nuo sava-
naudiškumo visiškai priklausoma, todėl jį pateisinančių 
atramų įsitvėrusi sąmonė, o „atviroji dvasia“ – atramų ne-
turinti, nesitverianti sąmonė. Kadangi visos sąmonės atra-
mos iš esmės „kabo ore“ (pačios į nieką nesiremia, tėra 
pageidaujamos, trokštamos, teigiamos, o ne tikros), jas 
būtinai turi patvirtinti ir palaikyti kiti. Vaizdžiai tariant, 
iš idėjų ir idealų suregztą ideologijos voratinklį, kad jis už 
ko nors laikytųsi ir tada juo būtų galima remtis, būtina 
užmesti kitiems ant galvų. Kaip tik todėl ideologija neiš-
vengiamai yra nukreipta į kitus, kitiems primetama, juos 
verčia sau priemone ir siekia išnaudoti.

Tai yra pastebėjęs Vytautas  Kavolis: „I d e o l o g i -
n i s  išnaudojimas pasireiškia tada, kai žmogaus sąmo-
nė, užuot laisvai pasirinkusi, kaip naudotis kultūrinėmis 
sistemomis saviems tikslams, savos gyvenimo versmės pa-
laikymui, paverčiama įrankiu, padedančiu palaikyti minė-
tųjų sistemų galią. Polinkis į ideologinį išnaudojimą yra 
itin aiškiai matomas monoteistinėse religijose ir jų seku-
liariose atšakose.“23 Todėl, pavyzdžiui, ir XVI–XVIII am-
žiais „juo labiau Lietuva ideologiškai konsolidavosi, tuo ji 
politiškai silpnėjo“24.

Paversti sąmonę ideologijos priemone iš esmės reiškia 
ideologijai žmogų paaukoti. Pirmiausia toks žmogaus auko-
jimas atliekamas mintyse – paneigiant savaiminę, nuo ideo-
logijos nepriklausomą jo būtį, mąstymo laisvę, apskritai 
atmetant mąstymą kaip būdą tiesai pažinti ir paverčiant jį 
sarginiu šunimi išankstinėms „tiesoms“ – ideologijai ginti. 

Aušra Pažėraitė šiuo atžvilgiu yra išskyrusi „intelek-
tualų kaip oficialių, institucionalizuotų tikrovės apibrė-
žimų įteisinimo ekspertų vaidmenį. Pagrindinis tų inte-

lektualų uždavinys  – palaikyti bendruomenei priimtiną 
simbolinį pasaulį kaip vienintelę įmanomą ir neabejotiną 
tikrovę, t.  y. tapti specialiuoju (šiuo atveju nacionalinę 
ar religinę) ideologiją aptarnaujančiu personalu, siekian-
čiu išlaikyti dominuojančio apibrėžimo savaime supran-
tamumą ir ginančiu jį nuo alternatyvių apibrėžimų, kurie 
pačiu savo buvimu verčia abejoti hegemoniškojo apibrė-
žimo savaime suprantamumu. Tokios abejonės gali būti 
interpretuojamos kaip destruktyvios, pasaulio pamatus 
griaunančios, socialinę tvarką ir integraciją ardančios, t. y. 
deviantiškos. O grupė, kuri palaiko tą alternatyvų pasako-
jimą, imama traktuoti mažų mažiausiai kaip eretiška“25.

Betgi istorija žino perdėm daug pavyzdžių, kai toks 
žmogaus aukojimas ideologijai yra virtęs tiesioginiu žu-
dymu. Mirčia Eliadė: „Actekams žmonių aukas įprasmino 
tikėjimas, kad jomis pamaitinamas ir sustiprinamas saulės 
dievas ir šiaip dievai. Esesininkams milijonų žmonių su-
naikinimas koncentracijos stovyklose irgi turėjo prasmę, 
netgi eschatologinę. Jie tikėjo atstovaują Gėriui prieš Blo-
gį. Tuo pačiu tikėjo japonų lakūnai savižudžiai. Kas buvo 
Gėris naciams, žinome: šviesiaplaukis šiaurietis, jų vadi-
namas grynuoju ariju. Visi kiti jiems įkūnijo Blogį, patį 
Velnią. Tai kone savotiška manichėjizmo atmaina: Gė-
rio kova prieš Blogį. Ankstyvuoju iranėniškuoju pavidalu 
toks dualizmas reiškė, jog užmušdamas rupūžę, gyvatę ar 
kokį kitą Velnio išperą tikintysis prisideda prie pasaulio 
apvalymo ir Gėrio pergalės. Nesunku įsivaizduoti, kaip 
šiems ligoniams, arba uoliems tikintiesiems, t.  y. fanati-
kams – šiems šiuolaikiniams manichėjams – pasirodo, kad 
Blogį įkūnija ištisos rasės: žydai, čigonai. Aukoti juos mi-
lijonais tad joks nusikaltimas – jie juk įkūnija Blogį, patį 
Velnią. Lygiai tas pat pasakytina apie gulagus ir komu-
nistų apokaliptinę eschatologiją, jų didįjį „išvadavimą“: 
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jie mano save sukilus į kovą prieš Blogiui atstovaujantį 
priešą, kuris yra kliūtis Gėrio pergalei, Laisvės, Žmogaus 
pergalei ir t. t. Tuo jie visi prilygsta actekams: ir vieni, ir 
kiti tikėjo savo teisumu. Actekai tikėjo, kad padeda saulės 
dievui; naciai ir rusai tikėjo, kad vykdo istorinę lemtį.“26 
Prie pavyzdžių pridurkime nukankintus filosofus, kaip 
įžymioji neoplatonikė Hipatija, kryžiaus karus, išžudytas 
ištisas bendruomenes, kaip katarai Pietų Prancūzijoje, pa-
vienių eretikų, raganų deginimus ir t. t.

Tokią grėsmę Mirčia  Eliadė mato tebesant iškilusią 
ir šiuolaikinei Vakarų kultūrai: „Visiškai įmanoma, kad 
mūsų paveldas, užuot buvęs kitų kultūrų perimtas ir pra-
turtintas, gali būti atstumtas, paniekintas ir netgi sunai-
kintas. Savaime suprantama, kad atominės bombos gali 
tiesiogine prasme sugriauti bibliotekas, muziejus ir net 
ištisus miestus. Tačiau atitinkama i d e o l o g i j a, arba 
ideologijos, irgi gali sėkmingai nušluoti juos nuo žemės 
paviršiaus. Tad ideologija iš tikrųjų yra didis nusikaltimas 
dvasiai.“27 Mūsų eros pradžioje panašiai jau buvo nutikę.

Jungo sekėja Marija Luiza fon Franc ideologiją šiuo 
atžvilgiu prilygina apsėdimui: „Per visą mūsų istoriją ligi 
pat šių dienų nuolat matome, kad jeigu tik individas, gru-
pė ar net ištisa tauta pasiduoda šiam primityviam dvasi-
niam apsėdimui – atsiduoda kokiam nors i d e o l o g i -
n i a m  i d e a l u i, vienokiam ar kitokiam rojaus sapnui, 
jie pasijunta begėdiškai teisūs žudyti dėl jo kitus. Jie nu-
žmogėja. Pabandžius tokiems paprieštarauti, jie sakys, kad 
yra teisinga žudyti visus, kurie priešinasi jų idealui arba 
mėgina sutrukdyti jį įgyvendinti. Jie yra praradę žmogiš-
kąjį jautrumą, sąžinę, santykį su kitais. Tai apsėdimas. Jie 
i d e a l o  apsėsti.“28 Toks „regresyvus i d e o l o g i n i s 
apsėdimas atskleidžia, kaip ištisos žmonių grupės, pasi-
davusios kokiai nors vaikiškai svajonei įkurdinti žemėje 
dangų, gali visai prarasti ryšį su tikrove ir pakeliui žudyte 
išžudyti viską aplinkui“29.

Pasak Rolano Barto, „i d e o l o g i j a  visą laiką ban-
do užtušuoti pasaulio kūrimo tolydų procesą, paversti 
mitą amžinoje nuosavybėje esančiu sustingusiu objektu, 
inventorinti savąjį turtą, jį užbalzamuoti, įskiepyti realiam 
pasauliui kažkokios išganingos esencijos, kad sustabdytų 
jo raidą, neleistų jam rasti priebėgą kitokiose būties for-
mose. Tuomet šiuos įtvirtintus ir sustingdytus turtus gali-
ma pagaliau suskaičiuoti“30.

Priešnuodį savaip yra nusakęs Algirdas Julius Grei-
mas: „Ne užsiangažavimai į kairę ar į dešinę, bet aukštes-
nio laipsnio užsiangažavimas – atsisakymas užsiangažuo-
ti – sudaro, bent mums taip atrodo, šių dienų „kilnų stilių“, 
įeidamas į europietiškos aristokrato tradicijos vagą.“31

Šis, pasak Greimo, „aukštesnio laipsnio užsiangaža-
vimas“ – tai tiesiog ištikimybė gyvai sąmonei, iš bet kokių 
„idėjų“ nuolat atitirpstantis, jokiais ramentais nesirams-
tantis gyvas sąmoningumas.
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Atskleisti žmoguje  
dieviškąjį krislą
Birutės Jonuškaitės pokalbis su rašytoja, vertėja Tatjana Maceiniene

Ar Jums svarbios šeimos šaknys? Jeigu taip, kokioje šeimoje 
užaugote, ką iš jos išsinešėte? 

Nemanau, kad mano gyvenimas gali ką nors sudominti, 
gal tik neturinčius savo gyvenimo arba tuos, kurių gy-
venimas toks nuobodus, kad tenka kapstytis svetimame. 
Tad nenorėčiau tenkinti kitų smalsumo pateikdama savo 
gyvenimo faktus ir juo labiau gilintis į juos, nenorėčiau, 
kad kas nors skverbtųsi į mano asmeninę erdvę. O tiems, 
kuriems iš tikrųjų įdomus mano gyvenimas, siūlyčiau pa-
skaityti mano knygas, kur, manyčiau, atsispindi mano pa-
saulėžiūra ir pasaulėjauta.

Gimėte Baltarusijoje, studijavote Peterburge, o visą gyveni-
mą gyvenate Lietuvoje. Tomas Sodeika sako, kad „gimtoji 
kalba yra būdas, kuriuo kiekvienas žmogus gyvena savo 
gimtinėje – pasaulyje, kuriame jis tik ir gali tikrai gyventi 
ir tikrai mirti, pasaulyje, kuriame žmogus tikrai yra na-
mie“. Ar sutinkate su juo? Juk Jūsų gimtoji kalba – rusų, bet 
šitiek metų kalbate ir rašote lietuviškai. Ar tikrai jaučiatės 
lietuvių kalboje kaip namie?

Aš gimiau Baltarusijoje, netoli Baranovičių, nuo ketverių 
metų gyvenu Lietuvoje. Taigi visą gyvenimą gyvenu Lie-
tuvoje. Ar teisus Tomas Sodeika, kuris apibūdino gimtąją 
kalbą kaip būdą, kuriuo žmogus gyvena savo gimtinėje, 
t.  y. pasaulyje, kuriame jis tikrai yra namie? Mano ma-
nymu, šis teiginys gana miglotas... Tikslesnį apibūdini-
mą pateikė Martinas Heideggeris, pavadinęs kalbą „būties 
namais“, arba Antanas Maceina, pavadinęs ją „žiūrėjimo 
kampu“. Mano „žiūrėjimo kampas“ yra lietuvių kalba, 
nors gimtoji kalba – rusų. Tačiau aš niekada negyvenau 
nei Rusijoje (išskyrus mokslus Leningrade), nei Balta-
rusijoje, kur gimiau. Taigi esu paribio žmogus. Radusi 
prieglobstį Lietuvoje, kalbu ir rašau lietuviškai. Bet ar tai 
reiškia, kad tikrai jaučiuosi šioje kalboje kaip „namie“? 
Reikalas tas, kad aš niekur nesijaučiu, kad esu namie: nei 
Vilniuje, nei savo bute, nei pasaulyje, nei kalboje... Tačiau 
kalba išties yra būdas, kuriuo žmogus gyvena šiame pa-
saulyje. Aš gyvenu jame kalbėdama ir rašydama lietuviš-
kai, nes būtent Lietuvoje radau savo laikiną prieglobstį. 
Visi mes šioje žemėje turime tik laikiną prieglobstį iki tol, 
kol ateis laikas iškeliauti į savo tikruosius namus.

Labai daug mūsų gyvenime nulemia gebėjimas pasirink-
ti. Pasirinkti specialybę, darbą, žmogų, su kuriuo norėtum 
gyventi ir pasenti. Jūs, Vilniaus universitete įgijusi filolo-
gės specialybę, nutarėte dar studijuoti Leningrado valstybi-

niame teatro, muzikos ir kinematografijos institute (dabar 
Valstybinė Sankt Peterburgo teatro akademija)?

Gebėjimas pasirinkti turi savo pranašumą, jeigu mes tu-
rime tokią galimybę, bet toli gražu ne visada mes ją turi-
me. Gana dažnai mūsų pasirinkimą lemia kiti mūsų pačių 
nenumatyti dalykai: ar tai būtų šeima, kurioje užaugai, 
ar vienaip ar kitaip susiklosčiusios aplinkybės, nuo kurių 
priklauso mūsų elgesys. Kas dėl manęs: mano pasirinki-
mą studijuoti Teatro akademijoje Leningrade paskatino 
tėvai, nes jie abu buvo aktoriai; o vadinamąjį pasirinkimą, 
su kuo gyventi, visų pirma nulėmė aplinkybės, t. y atsitik-
tinis susitikimas su būsimu vyru, o vėliau, žinoma, ir kiti 
dalykai. Čia man pasisekė – aš sutikau retą žmogų, kurio 
pagrindinės savybės buvo tikras vyriškumas ir intelektu-
alumas. Matyt, šios savybės ir nulėmė ilgą mūsų gyveni-
mą kartu. Beje, būtent susitikimas su Sauliumi Maceina 
atvedė prie mano susitikimo su Antanu Maceina, kuris 
paskatino susitikimą su kitomis įžymiomis asmenybėmis, 
kultūrininkais, kurie gyveno tuo pačiu laikotarpiu. Taigi, 
kalbant apie tikrą – aplinkybių (ar kitų veiksnių) nenu-
lemtą – savarankišką pasirinkimą ir vėliau apsisprendimą, 
galima prieiti prie išvados, kad apsisprendimas formuoja-
si (arba ne), kai esi „paragavęs“, t. y. išbandęs, pradėtą dar-
bą, santykius, „iki soties“, bet esi vis dar nepasotinamas, 
todėl ir toliau tęsi pradėtus darbus ar santykius.

Peržvelgus Jūsų parašytas knygas, susidaro įspūdis, kad Jūs 
nuolatos einate tarsi prieš srovę: rašote apie tuos, kuriuos 
šiandien bandoma nustumti į paraštes, pristatyti kaip ar-
šius nacionalistus ar netgi nusikaltėlius: Antaną Maceiną, 
Zenoną Ivinskį, Juozą Girnių, Igną Skrupskelį, Praną Die-
lininkaitį. Ir štai naujausia, 2021 metais išleista knyga „Ka-
pas be paminklo, arba Dramatiškas Juozo Ambrazevičiaus-
Brazaičio likimas“. Kodėl tiek daug dėmesio tarpukario 
Lietuvos inteligentijai ir kultūriniam išeivijos palikimui?

Susitikimas su Sauliumi Maceina atvedė mane prie Anta-
no Maceinos, susitikimas su juo prie susitikimo su Pranu 
Dielininkaičiu, Ignu Skrupskeliu, Juozu Girniumi, Zeno-
nu Ivinskiu, Juozu Ambrazevičiumi-Brazaičiu ir savaime į 
tą erdvę, į tą istorinį laikotarpį, kuriame jie gyveno, kūrė ir 
veikė, t. y. prie tarpukario Lietuvos. Visi jie buvo kūrėjai – 
kūrė lietuvišką kultūrą, nes buvo tikri, kad būtent kultūra 
yra valstybės pagrindas ir jos turinys, suvokdami kultūrą 
kaip visumą, apimančią daugybę sričių – moralę, religiją, 
meną, politiką, ūkį ir t. t. Šis požiūris į kultūrą pagimdė 
garsiąją jų deklaraciją Į organiškosios valstybės kūrybą, 
kurioje atsispindėjo naujos būsimos lietuviškos valsty-
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bės, kurią jie pasiryžo kurti, principai. Man atrodo, kad 
dabartinė priešprieša jų atžvilgiu, susiformavusi bėgant 
metams, yra skirtingų požiūrių į valstybę ir į jos turinį pa-
darinys. Sunku net apibrėžti dabar egzistuojantį požiūrį į 
valstybę, į jos turinį. Kad ir kaip būtų keista, atrodo, kad 
dabar valstybės turiniu pripažįstama forma, t. y. demokra-
tija, kurį savaime yra tuščia, jeigu jos, kaip sakė Antanas 
Maceina, nepripildysi turinio. Taigi dabartinę mūsų vals-
tybę laikau forma, nepripildyta turinio. Tad nemanau, kad 
minėtos deklaracijos kūrėjus pradžiugintų šių dienų Lie-
tuva. Esu tikra, kad čia kaip tik ir slypi priešpriešos šaknys 
ir kaip tos priešpriešos išdava – tarpukario kultūrininkų 
nustūmimas į paraštes ir net jų žeminimas bei šmeižimas. 

Kodėl apie juos rašau? Norėdama apginti juos nuo 
šmeižto, atskleisti jų reikšmę, siekdama atkurti istorinį 
teisingumą, nepaisant jokių konjunktūrinių išvedžiojimų, 
aš rašau apie juos. Be abejo, aš esu jų šalininkė, jų gerbėja 
ir propaguotoja, nes jie visi, kaip ir jų darbai, yra artimi 
mano dvasiai, mano pasaulėžiūrai – jų ir mano „žiūrėjimo 
kampas“ į pasaulį sutampa.

Tomas Sodeika Antaną Maceiną yra pavadinęs reikš-
mingiausiu lietuvių filosofu pirmiausia todėl, kad jis „pir-
masis tikrai filosofavo lietuviškai“, bet buvo ir yra ne vienas 
Lietuvos filosofas, teigiantis, kad Antanas Maceina nesu-
kūrė nieko savito. Viename interviu sakėte, kad „tiesdamas 
kelią į Dievą, Maceina norėjo, kad mūsų pasaulis taptų ge-
resnis, šviesesnis, kad blogio reiškimasis jame nebūtų toks 
akivaizdus ir įžūlus“. Kaip Jums atrodo, ar tai, kad mūsų 
pasaulyje nuolatos vyksta žiaurūs karai (šiuo metu – Ukrai-
noje), nėra susiję su tuo, jog daugelis žmonių jau seniausiai 
yra praradę tą dieviškąjį krislą savyje. Gal Antano Maceinos 
noras atskleisti Dievą žmoguje buvo ir yra utopija?

Mano pasirinkimas ir vėlesnis apsisprendimas pra-
sidėjo nuo Antano Maceinos. Be abejo, jis yra reikšmin-
giausias Lietuvos filosofas. O tas, kuris turi kitą nuomo-
nę, man tiesiog neįdomus, nes nesupranta paprasčiausių 
dalykų, būtent, kad kūrėjas todėl ir yra kūrėjas, kad kuria 
savitai, kitaip jo ir kūrėju pavadinti nebūtų galima. Asme-
nybė todėl ir yra asmenybė, kad ji yra vienkartinė nepa-
kartojama, todėl ir jos kūryba visada pažymėta savitumo 
ženklu. Tad teigti, kad Maceina nesukūrė nieko savito, 
tiesiog grynas nesusipratimas. Tačiau grįžkime prie Ma-

ceinos kaip mano apsisprendimo šaltinio. Susitikimas su 
juo man buvo lemtingas, nes būtent jis įprasmino mano 
gyvenimą, nurodė, kokiu keliu eiti, ko siekti. Tai buvo 
galutinis (be jokių išlygų) mano apsisprendimas už Gėrį, 
Grožį, Meilę, Tiesą, Žmogiškumą, įkūnytą Kristuje. Šis 
apsisprendimas nebuvo lengvas, nes blogis reiškiasi pa-
saulyje įvairiais pavidalais, kartais labai patraukliais, ku-
rie gali lengvai sugundyti, suvilioti žmogų ir suvilioja ne 
vieną. Pagundų yra daug, bet ir gundytojų yra daug. Tad, 
manyčiau, čia labai svarbus Mokytojo vaidmuo, kuris savo 
pavyzdžiu tiesė kelią į Dievą, kuris įkūnija Gėrį. Taigi An-
tano Maceinos vaidmuo mano gyvenime buvo Mokytojo 
vaidmuo, kuris ir atskleidė manyje, kaip Jūs sakote, „die-
viškąjį krislą“, kuris, be abejo, yra kiekviename žmoguje, 
bet kurį reikia atskleisti, kad žmogus nepatektų į blogio 
pinkles. Karai iš tiesų yra ryškiausia blogio išraiška ir tai, 
kas dabar vyksta Ukrainoje, dar kartą tai patvirtina. Tad 
galima tik tikėtis, kad gėris nugalės ir tūkstančių žmonių 
kančios neliks beprasmės. 

Antanas Maceina nagrinėjo blogio ir kančios proble-
mą – jų neišvengiamumą. Ši problema buvo jo sprendžia-
ma, bet neišspręsta, o ir negalėjo būti išspręsta. Išvengti 
kentėjimų galima tik panaikinus blogį, o jis vargu ar yra 
panaikinamas, jį galima tik pergalėti jį iškenčiant. Maceina 
teigė, jog blogis yra pergalimas „ne teoriniu sistemos kūri-
mu, o egzistenciniu asmens elgesiu“. Jis niekada nesistengė 
duoti atsakymo į blogio esamybę pasaulyje. Jam rūpėjo „eg-
zistencinis asmens elgesys“ norint pergalėti blogį, todėl jis 
ir siekė „egzistencijoje atskleisti transcendenciją“ – atskleis-
ti žmoguje tą „dieviškąjį krislą“, kuris yra, kaip minėjau, 
kiekviename žmoguje. Ši jo užduotis rėmėsi giliu tikėjimu... 

Taigi Maceinos požiūris į kančią man yra artimas, taip 
pat suprantamas ir jo siekis. Jis nėra utopinis, nes žmogiš-
koji prigimtis talpina savyje ir blogio, ir gėrio užuomaz-
gas, kurias reikia atskleisti. Gėrio „krislus“ reikia atskleisti 
ir puoselėti siekiant nugalėti blogį. O blogio užuomazgas 
reikia pažinti tam, kad žinotume, su kuo ir prieš ką kauna-
mės. Kitaip neišgyvensime, nes blogis, kaip ir neiškentėta 
kančia, veda į pražūtį. Maceinos išmintis buvo pagimdyta 
kančios. Viename laiške jis rašė: „...gal todėl ir filosofu ta-
pau, kad daug kentėjau“. Taigi jo galvojimas buvo  sąlygo-
tas kančios. Manau, kad ir mano galvojimas yra sąlygotas 
kančios, todėl ir rašau norėdama pristatyti ir, kiek pajė-
giu, atskleisti, kaip sakė Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, 
tikrus kūrėjus ir jų žiedus tam, kad jų gyvenimas ir veikla 
vardan Tėvynės taptų pavyzdžiu kitiems, kad jie užsikrės-
tų šiuo pavyzdžiu ir nesavanaudiškai dirbtų Tėvynei dary-
dami pasaulį geresnį. 

Esate sakiusi, kad Antanas Maceina įžiebė Jums norą 
visą laiką ieškoti atsakymų į esminius klausimus: kas yra 
žmogus, kokia jo paskirtis šiame pasaulyje. Ar po ilgų 
paieškų metų galite pasakyti, kad suradote tam tikrus at-
sakymus? Jeigu taip, ar ramiau tapo gyventi?

Manau, kad, tirdama tarpukario Lietuvos kultūrinin-
kų kūrybą ir veiklą, aš gavau tam tikrus atsakymus į es-
minius žmogaus gyvenimo klausimus. Tačiau, net ir jų 
gavus, gyventi netapo ramiau, nes pasaulis, mano akimis 
žiūrint, netapo geresnis. Kartais atrodo, kad jis ritasi į be-
dugnę. Tikriausia todėl, kad tikėjimas absoliučiu Gėriu – 
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Dievu  – žlunga. Sparčiai mažėja tikinčiųjų ir norinčių 
mokytis seminarijoje, o tai aiškiai byloja apie dvasingu-
mo praradimą. Dievo vietą užėmė pinigai, turtai. Žmonių 
širdys aptuko. Bet nenorėčiau plėstis šia tema, nes tai ir 
taip akivaizdu...

Jeigu Jums būtų leista, su kuriuo savo knygų herojumi no-
rėtumėte šiandien išgerti vyno ir smagiai pasikalbėti? Kokį 
svarbiausią klausimą norėtumėte užduoti sugrįžusiam iš 
Anapus?

Į šią temą galėčiau gilintis kalbėdama su tarpukario Lie-
tuvos kultūrininkais, bet jie jau pasakė, ką galėjo, ir reikia 
tik susivokti. Kokį svarbų klausimą užduočiau sugrįžu-
siam iš Anapus? Kiekvieno jų paklausčiau, kaip jis mato 
ir ką galvoja apie dabartinę Lietuvą? Tiesą sakant, jų atsa-
kymas man maždaug aiškus, apie tai jau kalbėjau. Tačiau, 
manau, sugrįžę iš Anapus, jie tučtuojau imtųsi darbų  – 
gelbėti Lietuvą nuo pražūties, nuo blogio, išsikerojusio 
mūsų padangėje.

2021 metais buvote apdovanota LDK Gedimino ordino Ri-
terio kryžiumi. Ar pradžiugino toks įvertinimas? Kaip iš 
viso žiūrite į visas premijas ir apdovanojimus meno, kultū-
ros lauko žmonėms. 

Dėl apdovanojimo – aš jo nesureikšminu, bet gauti Riterio 
kryžių man buvo malonu, nes tai buvo tarsi mano veiklos 
pripažinimas, o tai įpareigoja dirbti toliau. Dabar baigiu 
rengti spaudai naują knygą – tai Antano Maceinos laiškai 
artimiesiems ir bičiuliams pavadinimu Laiškai geriausiai 
atskleidžia žmones... Tikiuosi, kad ji sudomins leidyklas.

AUTORĖS ŽODIS

Rinkdamiesi knygą pirmiausia atkreipiame dėmesį į jos 
pavadinimą, nes būtent pavadinime slypi knygos suma-
nymas (bent taip turėtų būti) ir kaip tik pavadinimas 
dažniausiai paskatina (arba ne) skaitytoją paimti knygą į 
rankas. Mano siūlomas knygos pavadinimas Kapas be pa-
minklo. Dramatiškas Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio liki-
mas knygos esmę nusako tiksliai. Beje, šis pavadinimas ne 
visai mano: jis pasiskolintas iš Antano Maceinos, nes taip 
jis pavadino savo straipsnį, skirtą Juozo Brazaičio mirties 
metinėms paminėti. Man atrodo, jog prasmingesnį pava-
dinimą sunku būtų rasti, ypač dabar, žiūrint iš dabarties, 
t. y. mūsų laiko, perspektyvos. Tad ir neieškojau daug, pa-
vadinimas iškilo savaime, kai tik pradėjau galvoti apie šią 
asmenybę ir jos dramatišką, netgi tragišką, likimą. Galima 
sakyti, kad visų žmonių likimai yra dramatiški. Tačiau ar 
dramatizmas, kaip žmogaus likimo žymė, vienodai ryš-
kus bei gilus eilinio asmens (arba individo) ir Asmenybės 
gyvenime? Drįsčiau teigti, kad ne, nes asmenybė yra daug 
sudėtingesnė būtybė nei individas. Asmenybės sudėtin-
gumą lemia proto ir jausmų išsivystymo laipsnis, kūry-
bingumas, veikla, pasaulėžiūra, pasaulėjauta, principai, 
kriterijai, veiklos ir kūrybos kryptis, o visa tai vainikuo-
ja idealai, kuriems pavaldus visas asmenybės gyvenimas. 
Štai todėl asmenybės gyvenimas esti ryškus tam tikro isto-
rinio laikotarpio atspindys, ko dažniausiai nepasakytum 

apie eilinio žmogaus gyvenimą. Taigi, jeigu asmenybė gy-
veno laikotarpiu, gausiu dramatiškų istorinių įvykių, ir 
veikė šių įvykių sūkuryje, jos veikla neišvengiamai tampa 
tam tikrų įvykių atspindžiu, o ji pati, kaip dažnai nutinka 
(priklausomai nuo jos veiklumo), tampa šių įvykių įkaite. 
Tad norėdami bent kiek priartėti prie asmenybės, t. y. ją 
suprasti, pajusti, juo labiau aprašyti, turėtume vadovautis 
ne emocijomis ir įsivaizdavimais, bet svarbiausia – pa-
žinti tą laikotarpį, kuriuo asmenybė gyveno, aplinkybes, 
kuriomis ji augo ir brendo, žmones, kurie ją supo ir ga-
lėjo turėti įtaką jos brandai. Ne mažiau svarbu pažinti ir 
žmogaus prigimtį. 

Antanas Maceina minėtame straipsnyje Kapas be pa-
minklo rašė, kad „esama trijų kelių, kuriais galime artintis 
prie asmenybės, klausdami: 1) kuo žmonės ją laiko, 2) kuo 
mes ją laikome ir 3) kuo ji pati save laiko“*. Be abejo, tai 
vertingas patarimas, bet reikalingas tam tikro patikslini-
mo ir išplėtimo. Jau minėjau, kad šis Maceinos straipsnis 
buvo skirtas jo artimo bičiulio J. Brazaičio mirties meti-
nėms. Jis buvo skirtas savo bendraamžiui ir vienminčiui, 
t. y. tam, kurio kelias, ypač politinėje, rezistencinėje ir 
visuomeninėje veikloje, dažnai sutapdavo su Maceinos 
tam tikros veiklos keliu. Tad Maceinai nereikėjo specia-
liai gilintis ir eiti savo epochos, laikotarpio, šalia buvusių 
žmonių, atmosferos, įvykių ir t. t. pažinimo keliu. Jis visa 
tai puikiai žinojo ir patyrė. Tačiau mums, šiuolaikiniams 
autoriams, rašantiems apie istorines asmenybes, privalu 
susipažinti ir įsigilinti į daugelį mums nežinomų arba ma-
žai žinomų dalykų. Taigi mūsų kelias yra pažinimo ir įsi-
sąmoninimo kelias. O Maceinos siūloma „metodinė pasta-
ba“, pateikta minėtame straipsnyje, gali tik papildyti tai, ką 
mes sužinome ir įsisąmoniname eidami pažinimo keliu. 
Šioje knygoje kalbėsime apie Juozo Ambrazevičiaus-Bra-
zaičio asmenybę. Kalbėsime ne tik apie tai, kodėl jo kapas 
liko be paminklo, bet ir apie tai, kodėl šis kapas nuolat yra 
niekinamas. Ar jis tikrai to nusipelnė?

* A. Maceina. Kapas be paminklo / Raštai, t. 12. Vilnius: Margi raštai, 
2007, p. 592.

Tatjana 
Maceinienė. 
Kapas be 
paminklo. – 
Homo liber, 
Vilnius, 2021
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*  *  *

rytas ir vėl 
su mintimi
kaip ten
ar gyvi
man
aišku
reikia padėti
tebūnie lėktuvai
oro pabūklai
turim apginti
kiekvieną gyvybę branginti
saugoti
 
Viešpatie   
šlovė
laisve tikėk

2022-03-05

*  *  *

neturiu žodžių
kurie būtų teisingi
nemoku kalbos
kuri būtų prasminga
 
galbūt lieka tyla
ašaros
žvilgsniai
gestai
taikūs protestai
apie mane ir tave
mus žmoniją
 
išeiti į gatves
miestų aikštes
lyg Grįžulo Ratais
nuaidės
mūsų valios
balsai
šventovių bokštų
varpai
 
choreografija kančios
praktika agresijos
skirtingos pozicijos 
karo divizijos
betgi viena
ta pati istorija
 

E L V I N A  B A U Ž A I T Ė

asmeniniai naratyvai
galios lauke
idėjų punktyrai
minčių paribiai
diskurso žemėlapiuose
 
esmė
vietos ir laiko taške
sekundė
dabarty
kas esi
būties sprogimo
aky
vaidmuo
šok
žmogau
šok

2022-03-05

*  *  *

keturiolikta diena 
karas 
koks teisus Remarkas
žmogus pripranta
prie nerimo valandų
bemiegių naktų
baimės sukaustytų artimų
kančių
ir mirčių
sprogimų
tampa
nieko naujo
fronte
rytą vakarą
statistika
o už skaičių
likimai jų
būtis 
be namų
viltis
laisvė
ramybė
taika
nušvis
o kol kas 
fronte
dar viena 
įprasta diena

2022-03-09

*  *  *

penkiolika dienų  
karo
mėnuo
pusiau
man taip liūdna
baisu
kas bus toliau
Tėti
mano Karaliau
netenku visko
su tavo liga
pasaulis išprotėjo
nelaimė po nelaimės
prasidėjo

šitiek kančių
smurto mirčių

noro
idėjų
jėgų
vis dar yra
jeigu neteksiu ir Jo
kas bus tada
lieka viltis
ir malda
Dieve išklausyk mane

2022-03-09/10

Linas Blažiūnas. Spygliadūžis, 2016
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V Y T A U T A S  K A Z I E L A

Šimtas devyni tušti vežimėliai

1

mane paprasčiausiai sušaudė
bet šiandien man nieko neskauda
šiandien nenoriu verkti
ir nebaisu visai

mane tik skeveldros suvarpė
aštrios ir šaltos
skeveldros – – –
mane ugnimi sudegino
kartu su visais – – –

dabar jiems nereikia vietos
dabar jie nenori žaisti 
guli dabar susiglaudę
Dievui po širdimi

2

kulkos
paleistos
grįžta

raketos
paleistos
grįžta

kai dangų
delniukais
uždengia 

laisvės
maži
angelai

3.  RUSŲ IŠGAMAI

tai kūdikių kraujas rėkia
sudegina žmogžudžio sielą
ir lieka šalti pelenai

o tu atgal sugrįžti nori
gyvas sugrįžti nori
laikas išgydo viską
viskas sakai praeis

kaip moterį savo mylėsi
kaip savo vaikus auginsi
kaip glostysi plaukus
ir veidą
pirštais nuo kraujo
lipniais

2022, kovo 20

*  *  *

jis yra iš akvariumo
arba bent jau
bus ten ilgai gyvenęs

pavirsdamas augalu
akmeniu žuvimi
kasdien vis labiau
prisitaikantis
prie to kas slidu
kas tamsu ir šalta

taip išdžiūvusi jūra
išmeta mus į krantą

*  *  *

daugiabutyje
kuriame
tik vienas
langas įstiklintas

gyvenu 
nuo to laiko
kai jį visi
kažkodėl paliko
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(nežinau kodėl –
nėra ko paklausti)

iš pradžių
atjungė radiją
vandenį
elektrą

paskui užblokavo
laiptinę
dar vėliau 
išmontavo laiptus

*  *  *

laukiu gegutės kukavimo
jos keistos matematikos
pridedant iš pradžių
atimant o paskui iš dviejų
padauginant

kvailas paukšti
kodėl vėl ir vėl
bandai mane įtikinti
kad liko septyneri
paskutiniai metai
(tėvą praaugau septyniais centimetrais
manai, kad tiek aš jį ir pragyvensiu)

gegute atskrisk
iššokus laikrodžio spyruoklė
smogia į pabarzdę
kaip Rose (Namajunas)

kruvina spygliuota rožė
krenta ir kerta
per smegenis

*  *  *

dabar jau žinau
kad yra tik
gimties ir mirties
viršukalnės

tarp jų tarpeklis
kurio dugnu
prateka
švari ir laisva upė

upė kuri visada
netgi po visko
atspindi žvaigždes
ir tai kas yra tik nujaučiama

mano vaikystėje
ten stovėjo mergaitė
išžergusi kojas
jai ant kelių
ir ant šlaunų
vandens purslai

šalta gleivėta žuvis
pranėrusi jai tarp kojų

*  *  *

ten nieko nėra
vien tik kaukolės
tyliai nugrimzdę
į amžiną miegą

nei šviesos
nei tamsos
vien tik žemė
sausa ir kieta

žvanga kulkos burnoj
kraujo skonis
ir parako kvapas
visko buvo tiek daug

o teliko 
keli spinduliai

Mykolas Sauka. Be veido, 2013
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*  *  *

kai žiema pasiduoda
ir nusirengia baltą suknelę
aš lieku anoje pusėje
už pernykščių lapų krūvos

kai takus užkariauja žolė
kai iš žemės prasikala žiedas
aš lieku anoje pusėje
prisiglaudęs prie šalto akmens

kai į šviesą visi
kai visi į gyvenimą
aš lieku anoje pusėje
už tamsaus ir putoto vandens

*  *  *

miegas 
kuris be sapnų
lyg būtum
kopęs į kalną
 
du tūkstančius
dvidešimt metų
ir neradęs
žvaigždžių

nusivylimo nebus
tik didelis nuovargis
visą save išdalinęs
supratęs
jau niekur kitur

*  *  *

save išdalinti
po trupinį
kūno ir kraujo
komuniją

krintu
ir matau
kaip skrenda
angelas
tavo rankų

*  *  *

štai  taip
mano vaike
susitinkame
ir atsisveikinam

ir nė vienas
neliekame čia
mūsų niekas
daugiau neatsimena

niekas nelaiko

valtį atrišo
paleido į srovę
be irklų

*  *  *

esu tiktai žodis
gruodžio nakties tamsoje
o reikėtų kad būčiau
žibintas 

pakabintas beorėje erdvėje
šiek tiek aukščiau
nei saulėtekiai
ir saulėlydžiai

čia ir visa prasmė
arba
nėra čia jokios prasmės
tik barbenimas naktį į stiklą

*  *  *

........................

.......................
sakai tada man
atsivertų langas

ir aš pro jį
ilgai žiūrėčiau
į tolstantį keliu
besiraukšlėjant dangui

tik mėnesienos dulkės
krenta krenta krenta
drugelis nutupia
ant delno

o aš bijau net sujudėti
ir netekti
to vaizdinio

nėra ten lango
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Dailininko teatro idėja tapo  
dar vienu kūrybiniu autoportretu

Irma Balakauskaitė (g. 1968) dailės gyvenime pradėjo dalyvauti Nepriklausomybės pradžioje. 
Baigusi Vilniaus dailės akademiją, per keletą dešimtmečių autorė dalyvavo daugybėje jungtinių ir 
personalinių grafikos, tapybos, skulptūros, objektų parodų. Kūrė scenografijas, kostiumus teatrui 
bei pati režisavo. Eksperimentinė terpė yra šios menininkės kūrybos siekiamybė, jaudinanti ir 
svarbi patirtis. Naujoji autorės paroda Senos pasakos. Afrikietiški peizažai leido realizuoti daili-
ninko teatro idėją, scenografinę mizansceną kuriant konkrečioje galerijos erdvėje. Paroda tapo 
dar vienu autorės... kūrybiniu autoportretu. Menininkę kalbino Vilma Jankienė.

Platonas kūrybą pavadino prisiminimu. Arvydas Šlioge-
ris pabrėžia, kad „prisiminti, ką išvydai, dėl ko nustebai, 
praregėjai, yra daugiausia, kas duota mirtingajam šiame 
pasaulyje“. „Senos pasakos“ vijosi tave daug metų ir pasi-
vijo kaip tik dabar ir transformavo visas galimybes tavajai 
kūrybai realizuotis šios parodos pavidalu. Kodėl senos ir 
kodėl pasakos? Kokie tavo prisiminimai, regėjimai atvedė 
į šią parodą?

Nelabai suprantu, ką tiksliai turėjo omenyje Platonas, va-
dindamas kūrybą prisiminimu... 

Taip pat sakoma, jog Kūrėjas  – tai užmigęs ir save 
užmiršęs Brahmanas, bandantis per kūrinius pažinti/pri-
siminti savo esatį. Ši formuluotė man yra suprantamesnė, 
aiškesnė. Būtis, esanti/buvusi už dabarties ribos, – junta-
ma lyg sapnas, kurį pamiršti, nubudęs dabarties tikrovėje. 
Jaučiu tai. Šiek tiek esu mistikė.

Arvydas Šliogeris taip pat teisus kalbėdamas apie kū-
rybą įkvepiančią praeityje išgyventą nuostabą. Kūryboje 
esama ir vieno, ir kito: ir realaus prisiminimo, ir prarastos 
anapusinės tikrovės ilgesio.

Manau, jog svarbiausias ne tik menininko, bet ir kiek-
vieno žmogaus gyvenimo tikslas – pažinti save. Bandau tai 
daryti per vizualinę kūrybą. Šiame procese patyriminis 
(tikrų išgyvenimų, prisiminimų) ir metafizinis (mistinis) 
lygmenys yra neatsiejami.

Dabar, kaip niekad anksčiau, jaučiu poreikį maksima-
liai skleisti savo potencialą, kurį išreikšti anksčiau truk-
dė įsivaizduojamos baimės, objektyvios buitinės kliūtys, 
kompleksai. Nebeturiu laiko kažką atidėlioti, kažko sau 
neleisti, baimintis... Natūraliai judėdama savo kūrybinės 
raidos vektoriumi, šiuo metu atlieku sąmoningą retrogra-
dinį judesį – gręžiuosi į senas nerealizuotas idėjas, nešio-
tas dešimtmečiais. Pastaruoju metu grįžtu prie studentiškų 
laikų eskizų, temų, patirtų ir vis dar neblėstančių anų laikų 
išgyvenimų bei įspūdžių... Neįgyvendintos idėjos turi būti 
realizuotos – nevalia jų numarinti negimusių. Taip prieš 
kelerius metus atsirado grafikos darbų ciklas Senos dainos, 
o dabar kuriu naują parodų ciklą Senos pasakos. 

Pavadinimas Senos pasakos, mano supratimu, labai 
talpus. Jame įsitenka viskas: nuo klasikinės pasakos ilius-
tracijos, laisvos temos interpretacijos, idėjinio (mitologi-

nio, psichologinio, simbolinio) pasakos turinio refleksi-
jos iki autoironiškos savianalizės, tiesiogiai susijusios su 
senų idėjų moralinio ir estetinio aktualumo patikra. Šioje 
temoje matau labai daug galimybių neišbandytiems for-
malių plastinių (vizualinės raiškos) ir probleminių (idėji-
nių) sprendimų eksperimentams. Iš visų išvardytų temos 
aspektų tiesioginė iliustracija mane domina mažiausiai. 
Manau, savaime suprantama, jog prisiliesti prie sudėtin-
gos pasakos temos  – nedrąsu. Pradžiai pasirinkau patį 
lengviausią kelią – žvilgsnį į „senų pasakų“, t. y. senų idė-
jų, aktualumą čia ir dabar. Afrikietiški peizažai manęs ne-
palieka nuo 1992 metų, kai viename puikiųjų Paryžiaus 
muziejų išvydau apeiginę Afrikos skulptūrą. Tai buvo es-
tetinis smūgis! Katarsis, kurio poskonį vis dar tebejaučiu. 
Dabar, reflektuodama tuometį estetinį išgyvenimą, su-
prantu, jog pagrindinės simbolinės mano paletės spalvos 
bei laužyta formų stilizacija atėjo iš ten. O ekspresyvus, 
netašytas, kabinantis žarnas ir gniaužiantis kvapą, auten-
tiškas tikrumas, tebėra pavydėtinas siekinys. 

Kodėl taip toli nukeliavai ieškoti pasakų, net į Afriką? Ar 
afrikietiški motyvai tau artimi ir pažįstami (pažinti jau), 
ar jie traukia kaip tik dėl nepažinumo, iš vaizduotės pa-
skatų? 

Neiliustruoju afrikietiškų pasakų. Neturiu iliuzijų, jog 
kada nors galėsiu bent iš tolo prisiliesti prie šio nepažįsta-
mo pasaulio kultūros. Viskas, kas man buvo duota, – per 
daiktą, apeiginį stabą, prisiliesti prie jos odos – estetinio 
paviršiaus. Ir man to pakako, kad galėčiau fantazuoti apie 
mitologinę žmonijos protėvynę, paviršutinišku žvilgsniu 
slysti per įsivaizduojamą jos peizažą ir kalbėti ne apie re-
alią Afriką, bet kurti savąją. Iš esmės mano paroda – tai 
beveik mitologinis, tik mano sukurtas pasakojimas apie 
egzistencinį būvį tarp Saulės ir Pjūklo.

Labai jau norisi prakalbinti tave ir apie lietuviškų pasakų 
gelmes. Ar galime tikėtis „Senų pasakų“ parodos tęsinio ne-
riant į mūsų šalyje populiarių pasakų motyvus? 

Nuo savęs nepabėgsi... Mano nuostabai, lietuviškas mo-
tyvas, net ir šioje parodoje, pats išlindo Pjūklo pavidalu. 
Savo gero draugo garbei pavadinau jį Žilvinu. 

Straipsnio publikaciją parėmė
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Kalbant rimtai, Senų pasakų ciklą galvojau pradė-
ti būtent lietuviškų pasakų tyrimu. Tačiau, ėmusi gilin-
tis, supratau, jog šiai temai reikia daugiau laiko, rimtes-
nių studijų. Lyginant su afrikietiškomis pasakomis, kurias 
man teko skaityti (Afrika – milžiniška), mūsiškės yra ge-
rokai žiauresnės... Lietuviškose pasakose ketinu panar-
plioti šeimos santykių aspektą, aistras, formavusias ben-
drabūvio ryšius. Tikiuosi, kad pavyks išvengti saldaus 
romantizavimo.

Grįžkime prie parodos. Ji nėra vien objektų rinkinys, tai 
vientisas kūrinys, į kurį žiūrovas tiesiog įeina, patenka. Tai 
„Dailininko teatras“ – papasakok plačiau, kas tai ir kokias 
meno problemas jis padeda tau spręsti. 

Jau kurį laiką manęs nebetenkina tradicinis parodos for-
matas, kai meno kūriniai tiesiog eksponuojami tam skir-
toje erdvėje. Nesakau, kad tai yra blogai. Tačiau man pa-
čiai jau lyg ir per maža tiesiog kabinti savo paveikslus ant 
sienų. Norisi spręsti sudėtingesnes plastines problemas – 
įveiklinti erdvę, dirbti su šviesa... – kurti visumą, kurioje 
meno kūriniai, sąveikaudami su erdve ir tarpusavyje, kur-
tų naujas prasmes.

Save vadinu scenografe be teatro.
Man nepavyko rasti savo režisieriaus. Tiesiogines są-

sajas su teatru (prie jo buvau prisilietusi studijų metais ir 
dar kiek laiko po to) nutraukiau sąmoningai, siekdama 
atrasti nepriklausomą kelią savo „scenografinio mąstymo“ 
raiškai, išvaduoti „vidinį scenografą“ iš teatrui būdingų 
apribojimų. Tačiau scenografija, tai yra menama teatri-

nė siužetinė režisūra, veikėjų sulėlinimas (sudaiktinimas, 
stilizavimas) raudona gija eina per visą mano kūrybą, kad 
ir ką daryčiau. 

Multidiscipliniškumas – natūrali mano poreikius ati-
tinkanti būsena. Visada ieškojau autentiškos formos arba 
sistemos, kurioje galėtų atsirasti vietos visiems mano pro-
fesiniams pomėgiams: tapybai, grafikai, skulptūrai. 

Dar studijų metais šie pomėgiai ir vaikystės svajonė 
kurti lėlių teatrą organiškai susipynė kūrybinių eksperi-
mentų bei patirčių laike. Su kurso draugu Vytautu Pakal-
niu įkūrėme eksperimentinį lėlių Teatrą Ū (1991–1994), 
kuriame, kaip menininkai, buvome visiškai laisvi. Kai 
mūsų keliai išsiskyrė, savo Dailininko teatrą nusprendžiau 
kurti pati. Išsikėliau tikslą įrodyti, kad scenografija gali 
egzistuoti kaip savarankiškas vizualinės kūrybos žanras 
neatlikdama teatro specifikos jai primetamos taikomosios 
funkcijos. O scenografas – su apimtimis, spalva, šviesa ir 
garsu dirbantis menininkas – gali būti išlaisvintas. 

Dailininko teatre yra tam tikra siužetinė dramatur-
gija, situacijos, kuriose veikia sukurti personažai, tačiau 
tiesiogiai scenai jis nėra taikomas. Jis gali egzistuoti be 
vaidybinės dinamikos, veikti savarankiškai, kaip parodi-
nis objektas. Tuo jis skiriasi nuo taikomosios scenografi-
jos. Nuo instaliacijos Dailininko teatras skiriasi tuo, jog 
nėra baigtinis, vieną idėją transliuojantis kūrinys. Jį suda-
rantys elementai, sukomponuoti kitaip, gali kurti naujus 
„dramaturginius“ siužetus, o personažai – kontrastingas 
ar kontroversiškas situacijas. Ieškodama vietos asmeninei 
saviraiškai, bandau pustoniu įsiterpti tarp scenografijos ir 
instaliacijos, skulptūros ir lėlės, grafikos ir tapybos.
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Šią ekspoziciją kūriau kaip vientisą erdvinį kūrinį, 
į kurį kviečiu užeiti žiūrovą. Tai ir yra mano kuriamas 
Dailininko teatras, kuriame atlieku visos kūrybinės gru-
pės funkcijas – esu ir scenaristė, ir režisierė, ir dailininkė.

Naudoji aktyvias spalvas, kuriančias atmosferinį peizažą. 
Papasakok apie jas – apie mėlyną ir juodą, apie baltą bei 
šiek tiek raudonos, apie rūdžių rudąją. 

Kaip jau minėjau, juoda, balta, surūdijusios žemės umbra 
ir ryški raudona – pagrindinės simbolinės mano paletės 
spalvos.

Vienas svarbiausių motyvų manojoje Afrikoje yra dy-
kuma, kurioje niekada nebuvau. Pamačiau ją prieš kele-
rius metus, bet tik iš tolo. Tačiau mano kūryboje dykumos, 
mistinės erdvės tarp gyvenimo ir nebūties, motyvas atsi-
rado jau studijų metais. Jis tapo svarbiu diplominio darbo 
Išėjimas apmąstymų objektu. 

Dabar, kai emociniame ir informaciniame lauke tvy-
ro eschatologinės nuojautos, dykumos tema natūraliai 
grįžo. Mąstant apie dykumą, pirmiausia kyla asociacijų 
su nepatogia, gyvenimui nepritaikyta aplinka. Dykumoje 
laikas sustingsta ir tarsi pakimba neįvardijamame taške 
tarp čia ir ten. Mano ekspozicijoje surūdijusi skarda ir 
išdegusios suskilinėjusios žemės plokštės tampa dyku-
mos įvaizdžiais.

Kryžminėje kompozicijoje – dviejų grupių – Saulės 
ir Pjūklo bei Moterų ir Paukščių – priešprieša. Manau, šių 
archetipinių simbolių prasmės lengvai perprantamos. Tai 
nei afrikietiški, nei lietuviški simboliai – tai universalūs 
ženklai. Kitos trys figūros (Beduinai, Mergaitė su fantazi-
ja) yra vadinamasis kečupas – objektai, kurių atsiradimas 
švelnina įtampą. 

Spalvinė kompozicija – taip pat kryžminė. Joje – sim-
bolinis juodos ir baltos (gyvenimo ir mirties) bei mėlynos 
ir rudai oranžinės (dangiškos begalybės ir nykstančios že-
miškos materijos) kontrastas. Viena vertus, jis sustiprina 
ir paryškina priešingų jėgų veikimą, o kita vertus, kuria 
harmoningo susitaikymo nuotaiką, net savotišką jauku-
mą, atliepiantį ir išreiškiantį mano vidinę pasaulėjautą – 
santykį su būtimi minėtų priešpriešų akistatoje. Raudonos 
įpjovos – truputis būtinai reikalingo kraujo. 

Tavo kūrybinė praktika griežtai atsiskiria nuo akademinės 
praktikos, nuo taisyklių, atrodo, kuri savo taisykles. Į ką vis 
dėlto remiasi tavo laisvė, vaizduotė, įkvėpimas?

Nesutikčiau su teiginiu, kad mano kūrybinė praktika yra 
griežtai atskirta nuo akademinės, kad joje nėra taisyklių. 
Man net keista, kad kūrybinė ir akademinė praktikos gali 
būti priešinamos. Turiu akademinį išsilavinimą, dėstau 
kompoziciją. Puikiai žinau, kad akademinė patirtis yra 
neabejotina vertybė, jos neįmanoma nuslėpti ar imituoti. 
Gera mokykla matoma po bet kokia stilizacija, abstrakcija, 
laisvo mosto brūkšniu. Tai yra tiesiog aukštesnės kokybės 
laisvė, už kurios stovi profesionalumas. Akademinėmis 
komponavimo taisyklėmis pasikliauju, nes jos – universa-
lios. Jų išmanymas ir taikymas man padeda pasiekti nori-
mą rezultatą: sukurti pageidaujamą atmosferą, maksima-
liai raiškiai (kiek tai įmanoma) ištransliuoti žiūrovui savo 
žinutę. Kita vertus, perfekcionistinis akademizmas kartais 

pakiša koją – kyla pavojus „nusausinti“, pernelyg „išgry-
ninti“, nudailinti, numarinti kūrinį. Net ir rengdama šią 
parodą, mintimis į pagalbą kviečiausi Vitalijų Mazūrą bei 
Jurgą Šarapovą – meno laisvūnus, kurių kūrybos dvasia 
man buvo įkvėpimo šaltinis bandant įveikti akademinį 
nuosaikumą ir susikaustymą. 

Žvelgiant iš šalies, gali atrodyti, kad laužau esamas 
taisykles. Tačiau, man atrodo, kad tiesiog ieškau savo ke-
lio – bandau atrasti tai, kas man geriausiai tinka. Išdrįstu 
eksperimentuoti. Darydama naują darbą, kiekvieną kartą 
bandau kažką naujo. Kaskart – tai avantiūra, kai iš anks-
to negaliu būti tikra dėl rezultato. Visad nespėju, patiriu 
stresą ir nuovargį, kūnas gamina adrenaliną... Bet azartas 
paima viršų. Juk taip smalsu pamatyti, ką gi čia vis dėlto 
išgimdžiau! 

Kūrybinis išlaisvėjimas kyla iš pasitikėjimo savimi, 
patirties. Vaizduotę ugdo stoka, charakterį – tikslas. Au-
tentiškumas ateina iš nuoširdumo. 

Viename interviu į klausimą, iš ko semiatės įkvėpimo, 
esu atsakiusi, kad labiausiai mane įkvepia ŽVEJAI. Nesu 
mačiusi nuoširdžiau atsidavusių savo aistrai žmonių! Jie 
palieka šeimas, vaikus, kažkur važiuoja, ankstyvą pavasa-
rį, rizikuodami gyvybe, lipa ant tirpstančio ledo, valandų 
valandas sėdi sustingę, nekeisdami pozos, pustant vėjui 
ir siaučiant pūgai, laukia žuvies, kaip vaikai džiaugiasi ją 
pagavę, o vėliau patys jos net nevalgo. Norėčiau kada nors 
pasiekti tokį atsidavimo procesui lygmenį.

Esu modernizmo epochos žmogus. Man labai svarbus 
prisilietimas prie materijos. Daiktai, formos, spalvos – jų 
kalba man suprantama. Jie įkvepia, sufleruoja, veda tiks-
lo link. Turiu dovaną matyti daiktuose perspektyvą tapti 
kažkuo kitu. Naudoju tai, ką kiti išmeta, gebu pritaikyti 
daiktą ne pagal jo tiesioginę paskirtį (kai pardavėjai ima 
klausinėti, kokiam tikslui man reikia vieno ar kito daikto, 
būna sunku paaiškinti, nes dažnai ir pati to dar nežinau). 
Kūrybos ekologija taip pat yra vienas kertinių akmenų 
mano procese. 

Ar sunku kūryboje būti laisvam? 

Labai sudėtingas klausimas. Atsakymas į jį pirmiausia rei-
kalauja laisvės apibrėžimo, o ją, aišku, suprantame skir-
tingai. Kiek tos vadinamosios laisvės iš viso turime?.. Ar 
patys priimame sprendimus, ar mus kažkas veda už ran-
kos?.. 

Ar apskritai egzistuoja laisva valia, yra vienas labiau-
siai mane dominančių klausimų. 

Ne kartą esu susidūrusi su tuo, jog fiziniai trikdžiai, 
neleidę užbaigti kūrinio taip, kaip iš pradžių norėjau, iš 
tiesų jį išgelbėjo. Kartais man atrodo, kad esu aukštesnės 
jėgos valdomas mechanizmas, nuo kurio valios niekas ne-
priklauso. Ši jausena, trunkanti gana ilgą laiką, suforma-
vo visos mano kūrybos stilistiką – pagrindinis mano visų 
darbų veikėjas yra Lėlė (mechaninė lėlė, marionetė). 

Labai dažnai mes patys apribojame savo laisvę, prisi-
kurdami įvairiausių kvailų įsitikinimų, bandydami kažką 
atitikti, patenkinti kažkieno lūkesčius, skonį. Bijodami 
prisiimti atsakomybę už nesėkmę, nedrįstame rizikuoti. 
Siekdami finansinės naudos, darome ne tai, ką norėtume 
iš tikrųjų, o kai toji finansinė sėkmė ištinka, nebedrįsta-
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me eksperimentuoti – imame reprodukuoti patys save ir 
nustojame augti...

Būti laisvam kūryboje nėra lengva. Laisvė turi savo 
kainą – kažką tenka aukoti. 

Vaizduotė yra esminis žinojimo radimosi principas, meni-
ninkas kuria žinias. Kokia tavo pagrindinė žinia yra žiū-
rovams ir kokia… sau pačiai?

Pagrindinė mano žinutė pasauliui yra ta, jog esu, matau, 
jaučiu, judu, man įdomu, skauda, dalyvauju, mąstau. Per 
savo kūrinius panašiai jaučiantiems, matantiems ir mąs-
tantiems žmonėms bandau pasakyti, kad nesame vieniši. 

Ar jauti pasitenkinimą, kai paroda jau veikia, pirmiausia 
pagal sau keliamus reikalavimus?

Kūrinys yra tavo tol, kol jį kuri. Vėliau įvyksta keistas su-
svetimėjimas – jis tampa lyg ir nebe tavo. Paroda – tai kū-
rinys. Su ja taip pat nutinka panašiai.

Atidarymo akimirką išgyveni džiaugsmą ir pasitenki-
nimą. Žinoma, jei viskas pavyksta, o tai, beje, būna retai. 
Tokią kokybišką (techninio atlikimo ir instaliavimo pras-
me) parodą kaip Senų pasakų. Afrikietiškų peizažų ekspo-
zicija mano praktikoje pavyko sukurti pirmą kartą. Ji tik-
rai atitiko visus mano lūkesčius ir keliamus reikalavimus. 
Esu be galo dėkinga savo padėjėjams, be kurių tai nebūtų 
įgyvendinta: Vaivai Lanskoronskytei bei Mantui Jankui. 
Šie ypač jautrūs jauni žmonės ne tik stengėsi padėti man 
fiziškai ar techniškai, bet drauge su manimi emociškai iš-
gyveno naujos parodos gimimą, su atsidavimu ir įsiklau-
symu stengėsi viską atlikti taip, kaip noriu, ir dar truputį 
geriau. Jie buvo tikri šios parodos pribuvėjai. 

Koks apima jausmas, kai pamatai žiūrovų emocijas, išgirsti 
atsiliepimus, ar užsimezga dialogas, ar žiūrovai… pateisi-
na tavo lūkesčius?

Jei ištinka laimė pamatyti degančias akis, suinteresuotą 
žvilgsnį, vadinasi, pasiekei savo tikslą – rezonansas įvyko 
ir tai negali nedžiuginti!

Tačiau dailininko ir žiūrovo santykis yra ne tokia 
jau paprasta tema. Vaizduojamuosius menus kuriančiam 
menininkui – net labai opi tema. Genialiai Cezario po-
sakį perfrazavusi menininkė Eglė Ridikaitė dailininko ir 
žiūrovo santykį taikliai įvardijo: „Atėjai, pamatei, išėjai.“ 
Deja, dažniausiai būtent taip ir nutinka. Koncertui, spek-
takliui, performansui, poetiniams skaitymams, kino fil-
mo peržiūrai, knygai etc. skiriamos bent kelios valandos. 
Su paroda yra kitaip: žiūrovas ateina, akimirksniu (taip 
veikia vaizdo suvokimo mechanizmas) „nuskaito“ bendrą 
vaizdą, atpažįsta vieną ar kitą siužetą, vaizdinį, metafo-
rą, vienas kitas gal atkreipia dėmesį į atlikimo techniką 
ir... išeina. O juk vaizduojamuosius menus kuriantis me-
nininkas, ruošiantis parodą keletą mėnesių ar net metų, 
tikisi gauti adekvatų grįžtamąjį ryšį, išgirsti ne formalų: 
„gera paroda, šaunuolis“, bet sulaukti nors truputį giles-
nės analizės, pamatyti tikresnę pastangą suprasti, dėl ko 
dedamos tokios pastangos... Labai skaudu, kai į atidary-
mus ateinantys žmonės, net ir draugai, neranda reika-
lingų žodžių, kurie būtų nukreipti ne į buitinių įvykių 

aptarimą, o į pagrindinį kūrėjo darbą, kuriam jis skiria 
didžiąją savo laiko dalį.

Suprantama, šiais laikais esame persisotinę vizualiąja 
informacija – ji lydi mus kiekviename žingsnyje. Kultūri-
nis gyvenimas Vilniuje toks intensyvus, jog nespėji apžiū-
rėti visko, kas įdomu... Lietuvių tauta yra labai dosniai ap-
dovanota talentais. Turime fantastiškų aukščiausio lygio 
kūrėjų, tačiau labai mažai žmonių, gebančių adekvačiai tai 
vertinti. Labai dažnai puikios parodos lieka nepamatytos 
net kritikų. „Atėjau, padariau, išėjau nepastebėtas.“

Per parodos atidarymą Olandijoje buvau priblokšta, 
kai valandą iki parodos atidarymo ir kelias po jo žmonės 
nesiskirstė, diskutavo prie darbų, kėlė klausimus auto-
riui, domėjosi ir tuo, kas bandoma pasakyti, ir kaip pa-
daryta, dalijosi jausmais bei asociacijomis, kurias sukėlė 
vienas ar kitas paveikslas... Na, man tai buvo kultūrinis 
šokas (pačia geriausia prasme). Supratau, ką reiškia tra-
dicija, pagarba ir bendras kultūrinis kontekstas. Apgai-
lestauju, kad neturime tokių tradicijų. Tikiuosi, jog kada 
nors bus kitaip.

Parodos skulptūrinėms kompozicijoms naudoji senas me-
džiagas – nupjautų medžių kamienus, surūdijusius metali-
nius rakandus, skardą, – kodėl naudoji tokias medžiagas? 

Iš tiesų, kiekviena tema menininkui yra tik atspirties taš-
kas kalbėti rūpimais klausimais. Mane domina laikinumo, 
nyksmo, būties trapumo temos.

Medžiaga yra mano įrankis idėjai išreikšti. Ren-
kuosi priemones, kurios padėtų ją maksimaliai gerai at-
skleisti. Panaudotas pakavimo kartonas, išvežti į sąvar-
tyną sukrauta lenkmečio skarda, dėl trinkelių nukirstas 
medis, seno mechanizmo smagračiai, sudūlėję buities 
rakandai etc. – visi šie pasmerkti daiktai, kurių kiekvie-
nas nugyveno bent dvigubai ilgesnį už manąjį gyvenimą, 
buvo suėsti laiko, sunaikinti žmogaus, tapo nebereika-
lingi. Kiekvienas jų turi savo unikalią, man nežinomą 
istoriją, galbūt išgyveno karą. Ir štai jų laikas baigėsi... 
Kai žiūriu į juos, mąstau apie tai, jog mūsų laikas yra dar 
trumpesnis... Ėduonies pėdsakai daiktuose, jų tragiškas, 
kaip ir daugelio žmonių, likimas mane jaudina. Gal ga-
liu juos kuriam laikui prikelti, suteikti naują gyvenimą? 
Žmogui to nepadovanosi, o daiktui – įmanoma. Kodėl 
gi to nepadarius?..

Tavo parodos herojai – būrelis moterų, du beduinai, Saulė, 
mergaitė su fantazija, flamingai ir pjūklas. Per juos ir atsi-
veria milžiniška tavo kūrybos magiškųjų prasmių talpykla. 
Arvydas Šliogeris knygoje „Daiktas ir menas“ užsimena 
apie daiktų svarbą nuo Odisėjo laikų, „tik pažįstami daik-
tai ir pažįstami žmonės, tik substancinių individų vienovė 
gynė graiką nuo Didžiojo Anonimo ir grynosios natūros pa-
vojų, duodavo jam ramybę, prieglobstį, saugumą, padėda-
vo jam išsaugoti savo antgamtiškumą ir jo, kaip emigranto 
iš gyvuliškojo rojaus, t. y. pirmapradės gamtos, ontologinę 
būseną“. Tu ne tik kūrei iš pažįstamų daiktų ( jaukių tau), 
bet ir pati gyveni tuose daiktuose-objektuose?..

Viskas, ką sukuriu, yra mano autoportreto dėlionės deta-
lės. Nežinau, kodėl tai darau, kodėl darau būtent taip. Nes 
noriu! Man to reikia!!! Esu tokia.



I R M A 

B A L A K A U S K A I T Ė

Keturių moterų pokalbis

Mergaitė su fantazija Pjūklas



Beduinas 1–2 Saulė

Pjūklas (detalė) Flamingai Manto Jankaus nuotraukos
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Sakytum nesu prietaringas žmogus, skeptiškai įsivaiz-
duoju vizionieriškąją meno ir menininko paskirtį, įtar-
tinai mąstau apie drugelio efektą, tačiau kažkodėl gal-
voju, kad dar rudenį Vilniaus dailės akademijos parodų 
salėse vykusi tapytojos Eglės Velaniškytės paroda Puota 
maro metu numatė daugelį įvykių, kurie įvyko vėliau. 
Omenyje turiu aktyviąją ir nemaskuojamą Rusijos agre-
sijos prieš Ukrainą istoriją. Juk nepuoselėkime iliuzijų ir 
nepudruokime realybės  – kariniai veiksmai ten vyksta, 
žmonės žūsta nuo 2014-ųjų. Tačiau tokie ciniško žudymo 
ir prievartos mastai, kokius matome nuo vasario 24 die-
nos, šiurpina net viską stebint per saugų televizoriaus, 
kompiuterio ar telefono ekraną. Atrodė visiškas absurdas, 
kažkoks siurrealizmas, kad tai gali įvykti mūsų žemy-
ne, mūsų dienomis (lyg nebūtų buvę Bosnijos, Kosovo, 
Čečėnijos ar Gruzijos...). Pamenu, kad neįtikėtino karo 
nuojauta ore tvyrojo nuo pat Naujųjų metų. Kažkodėl 
buvau atkreipęs dėmesį į kojas jau pakračiusio Žirinovs-
kio žodžius, esą invazija prasidės vasario 22 dieną. Tada 
to neįvyko. Žinojau, kad kitą dieną – kai sovietinės išpe-
ros švenčia jiems šventą Tarybinės armijos dieną, tikrai 
to nebus. Na, o dar kitą rytą pabudus penktą valandą, 
internete jau buvo informuojama apie Ordos antplūdį. 
Taigi, Eglė Velaniškytė savo parodoje kalbėjo, kad mes 
esame atpratę nuo karo, bado ir maro (nors prieš kelis 
šimtmečius tai buvo rūsti kasdienybė...), tačiau dabar vis-
ko gavome su kaupu. Ir matome, jog vis vien turime gy-
venti – kurti šeimas, auginti vaikus, statyti namus, sodinti 
medžius. O menininkai toliau privalo kurti. 

Bet. Kalbu apie save (atsiprašydamas skaitytojų, kad 
kišu savo asmenį). Po tos dienos mane kaip meninin-
ką kuriam laikui apėmė totalinis paralyžius. Dvasinis. 
Fiziškai ir psichologiškai gal net atvirkščiai  – kūnas ir 
kasdienė sąmonė suaktyvėjo. Negalėdamas net užmigti, 
negalėjau nieko kurti. Nei piešti, nei rašyti. Visas organiz-
mas reagavo į įvykius: „Kaip ten – Ukrainoje? Kas bus su 
mumis?“ Dar po kelių dienų pradėjau kovoti su akistata. 
Asmeninis karas buvo labai paprastas – ėjau viena judria 
Vilniaus gatve ir, išsitraukęs popieriaus skiautę, ėmiau es-
kizuoti. Visą piešinių seriją pavadinau Karas Ukrainoje, 
tam padarydamas net specialų popierinį aplanką, į kurį 
iki šiol dedu savo popieriaus darbus. Paradoksalu, tačiau 
juose nėra tiesioginių karo ar smurto, prievartos, agre-
sijos vaizdelių. Tai tiesiog būsenų konstatavimas. Žibin-
tas, praeivis, nenumaldomai griūvantis Gedimino kalnas, 
kavinė Rotonda ir taip toliau. Tartum realybės neigimas, 
noras pasakyti, kad karo nėra. Nors jis juntamas visomis 
gyslomis.

Menininkai Ukrainai
Kuratorius Vidas Poškus ir patys menininkai apie parodą #UKRAINA  
Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas 2022 metų balandį

Tuomet man parašė menininkė Dovilė Dagienė, 
klausdama, bet dar labiau ragindama: „Darome ką nors?!“ 
Tuomet viskas ir prasidėjo. Kalbu apie parodą # UKRAI-
NA, kuri tose pačioje VDA parodų salėse Titanikas minė-
tos kolegės dėka atsirado tartum ekspromtu, spontaniš-
kai. Bet kita vertus – išsiveržė it šauksmas tyruose. Nes 
menininkams jos reikėjo. Tai buvo kviestinis projektas 
(su Dovile „smegenų audros“ principu kvietėme tuos, ku-
riuos įsivaizdavome – iš viso keturiasdešimt du) ir drauge 
savotiškas meninis tyrimas, šviežiai ir artimai apmąstant, 
kokie yra menininko funkcija ir vaidmuo, poza ir gestas 
karo akivaizdoje?

Taigi, – kaip Lietuvos menininkai šviežiai reagavo į 
baisiuosius karo veiksmus Ukrainoje – beprasmes žūtis ir 
brutalius prievartavimus, ciniškus bombardavimus ir  – 
kartu – kovojančios tautos ir visuomenės dvasią? Apie tai 
ir buvo paroda # UKRAINA VDA parodų salėse Titanikas. 
Akcija ir reakcija viename lydinyje. Vieni menininkai, tie, 
kurie patyrė savotišką energijos antplūdį, kūrė reaguoda-
mi į tai, kas vyko visai šalia. 
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Galima pasidalinti keliomis tiesioginėmis reakcijomis – 

KUNIGUNDA DINEIKAITĖ (nutapiusi  du Meilės 
paveikslus  (Meilė  yra .  I–I I ) : 

2022 metų kovo 2 diena. Mano gimtadienio rytas. 7-a karo 
diena. Pabėgau iš karo siaubo įelektrinto Vilniaus ir, vaikš-
čiodama Palangos pajūriu, įsivaizduoju, koks būtų dabar 
pasaulis, jeigu Putinas būtų hipis. Mano asmeninis atsakas 
į karą – jeigu aplink siaubas, turiu kurti meilę ir grožį, ku-
ris padėtų mūsų sieloms sveikti. Tai inspiravo mano dviejų 
meilės paveikslų atsiradimą.

EIMUTIS MARKŪNAS (kompozici jos  Forma 
28.02.2022  i r  Forma 03.03.2022 ) : 

Kai tik prasidėjo, pamaniau: „O ne, ir vėl rusas, vėl gyven-
sime okupacijoje.“ Bet atitokęs supratau, kad tai tik blogas 
sapnas, nereikia panikuoti ir kiek galima padėti Ukrainai. 
Matydamas bet kokią pergalę, kad ir nedidelę, apsidžiau-
giu kaip vaikas, – lyg aš būčiau pats asmeniškai numušęs 
lėktuvą ar kokį tanką. Tas jausmas atsiranda iš savotiš-
ko teisybės atkūrimo už okupaciją, partizanų ir rezistentų 
mirtis ir visas kitas skriaudas. Darbai atsirado kaip lakmu-
sas reaguojant į situaciją – tai konkrečios dienos informa-
cijos ir įvykių apmąstymų išklotinė.

KAROLIS STRAUTNIEKAS (Gyvatės  portretas ) :

Ryte perskaitęs naujienas, iškart supratau, kad turiu visas 
mintis ir jausmus sudėti kažkur. Norėjau palaikyti Ukrai-
ną, parodyti, kad jie ne vieni, kad kaimynai supranta, su 
kuo jie turi reikalų, kad iliuzijų nėra. Taip atsirado šis 
portretas. Nors reakcija buvo greita ir instinktyvi, o pie-
šinys atsirado vos per kelias valandas, bet turbūt tik dėl 
to, kad šį suvokimą apie didžiąją kaimynę nešiojuosi jau 
dešimtmečius. Veidmainiška ir bauginanti, melu ir agre-
sija grįsta, nuodijanti protą – taip matau Rusijos režimo 
politiką.

AGNĖ GINTAL AITĖ:

Karas Ukrainoje tapo jau senokai sąmonės kamputyje 
tvyrojusių nuojautų materializacija. Lyg būtų atsidariu-
sios durys į juodąjį kolektyvinės pasąmonės kambarį. Ši 
materializacija buvo per stipri, pernelyg šokiruojanti ir 
protas taip nenorėjo jos priimti, kad panardino į būseną, 
kurioje jaučiausi kaip sapne, kurio nenori sapnuoti, todėl 
stengiesi atsibusti visomis išgalėmis. Psichologinės gyny-
bos mechanizmai trukdo veikti, emocijos sujaukia mintis, 
reakcijos tampa automatinės. Neigimas, pyktis, baimė. 
Neapykantos generacija. Karas persmelkė ir pakeitė ne 
tik aplinką, bet ir mus. Jau prasidėjus karui, keliavau per 
Europą namo, į Lietuvą, sutikau karinės technikos ko-
loną, kuri, kaip supratau, buvo gabenama Ukrainai. Aš 
džiaugiausi matydama tankus. Prieš metus toks  vaizdas 
būtų sukrėtęs ir papiktinęs. Aš jau nebebūsiu tokia, kokia 
buvau prieš karą.

ŽILVINAS BRAŽUKAS:

Visi trys piešiniai gimę iš pykčio, nes, ką daro Putinas, yra 
šlykštu ir niekinga. Tai nors koks būdas išreikšti pasibjau-
rėjimą esama situacija bei pašiepti žmones, prijaučiančius 
„vatai“. Putino „saulytė“ išdygo kaip trumpas ir aiškus at-
sakymas/štampas diskusijose, kai žmonės ydingai nemaišo 
kultūros su politika. Gvaltavonėmis noriu pašiepti brukamą 
požiūrį, esą slavai yra broliškos tautos, todėl reikia sutarti 
gražiai, tik kažkodėl viskas turi būti Rusijos naudai. Tre-
čiasis, Lukašenka, nupieštas tiesiog paprastai – susimyžęs 
bomžas už sienos. Vienu metu buvau sudvejojęs, kam piešti 
tokius daugmaž negatyvius dalykus, kad tai nieko nekeičia. 
Tačiau supratau, kad tokiu metu reikia prisidėti viskuo, 
kuo gali – moku pastumti, tai ir stumiu. Gvaltavonių pie-
šinį-plakatą buvau išsinešęs į mitingą prie seimo – žmonės 
džiaugėsi, dėkojo. Pajutau, kad reikia prisidėti daugiau.

MARIJA RINKEVIČIŪTĖ:

Skiriu savo kūrinį žmonėms, palikusiems savo gimtąją 
žemę ir tiems, kurie, žvelgdami aukštyn, viltingai laukia. 
Skiriu ir tiems, kurie bijo. Tik bijom tai mes – atviram lau-
ke nekovojantys. Laukiu, kada aplankysiu laisvą Ukrainą, 
bet žinau, kad viduje bus kaltė, kad per ilgai delsėm ir lei-
dom jiems mirti.

V Y TAUTAS TOMAŠEVIČIUS:

Jau daugiau kaip mėnuo žiniasklaidos priemonėse stebime 
karą Ukrainoje. Milžiniškas informacijos srautas paver-
čia nelaimes ir netektis statistiniais vienetais – tvarkingai 
surikiuotais skaičiais. Jaučiu, kad tam, jog už statistikos 
pavyktų įžiūrėti tikrą vaizdą ir tragediją, turiu specialiai 
susikaupti. Antraip figūra No. 1050 netruks tapti viena iš 
daugelio.

RIČARDAS BARTKEVIČIUS:

Šis karas – tai ne tik Ukrainos vyrų kovos ir didvyrišku-
mas. Šis karas – tai ir Ukrainos moterų dvasios stiprybė: 
jų akistata su patiriamomis kančiomis ir pažeminimais, jų 
kasdienio išgyvenimo heroizmas, jų kova už savo vaikus ir 
savo šalies išlikimą, už tautos savasties, žmogiškumo išsau-
gojimą, jų atsakomybė už ukrainietiškos pasaulio pajautos 
perdavimą ateities kartoms, visai žmonijai.

Kiti autoriai, parodai pateikę savo senesnius, ne dabarti-
nių aplinkybių fone sukurtus darbus, vis dėlto pripažino, 
kad daug kas jau iš anksto buvo numatyta. 

IRMA BAL AKAUSKAITĖ:

Skaitant G. Orwello „1984“, purtė nuo fiziologinį šiurpą ke-
liančių kūrėjo fantazijų. Kas galėtų patikėti, jog XXI a. Puti-
no režimo kuriama ir mūsų akyse realizuojama kraupi an-
tiutopija taps absurdiška mūsų gyvenimo realybe. Kartais 
menininko ranka pralenkia ne tik mintį, bet ir laiką. Escha-
tologinės nuotaikos jau kuris laikas tvyrojo ore. Nors nega-
lėjome to rišliai įvardyti, bet kažkokiais sensoriniais čiup-
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Įėjimas į parodą. Kairėje – Rolando Rimkūno plakatas, tarpduryje – Akvilės Murauskaitės kūrinys – 
kilimėlis kojoms nusivalyti (Išdulkink Putiną akcijos dalis), gilumoje – Vladimiro Mackevichiaus objektas 
Gyvenimo buhalterija.

Jurga Šarapova. Поклик до волі. 2022

Karolis Strautniekas. Gyvatės portretas. 2022 Laima Kreivytė. Kyjivo laikas. Šalin Maskvos laiką. 2022

Rokas Dovydėnas. Хуй. 2022 Vladimir Mackevich. Susišukuok sau smegenis. 2019
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Aistė Gabrielė Černiūtė. Madona su klykiančiu kūdikiu. 
2022

Žygimantas Augustinas. Vienas mėnuo nuo karo pradžios. 2022 (darbą įsigijo Nacionalinis dailės muziejus)

Valentyn Odnoviun. Man likę karo pabėgėlių daiktai. 2022 metų vasario 26–kovo 13 dienos, Varšuva

Kristina Norvilaitė. Šeima. 2018

Vladimir Mackevich. Išmalda. 2022 Gitenis Umbrasas. Štoporas. 2022

Vido Poškaus ir Rusnės Šimulynaitės nuotraukos
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tuvėliais visi tai jautėme. 2020 metais kurdama savo kūrinį 
„Dykuma“, dar daug ko tiksliai nebuvau sau įsivardijusi, 
klioviausi vien nuojauta. O dabar agresyvaus ir beprasmiš-
ko Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje kasdien stebiu, 
kaip kraujuojančia dykuma virsta mano gimtinės (gimiau 
ir iki septynerių metų augau Kyjive) miestai. Jei šį kūrinį 
kurčiau dabar, pavadinčiau jį „Liūdna daina Mariupoliui“.

JONAS ČEPAS:

Šie dėl asmeninio įdomumo įrėžtieji dalyviai galbūt tolima 
prasme siejasi su neramybę sėjančiu karo judrumu. O rai-
žiniuose vaizduojamos formos juda ir bando veikti vykdy-
damos vidinį paraginimą. Išorinės prievartos, darydamas 
raižinius, nejaučiau. O karo dabartis, įsibrovusi į laisvus 
kraštus, norėtų viską sukaustyti, tačiau kūrybinė laisvė vis 
dar leidžia eiti savo keliu. Tad tikėtina, kad rankos rėžiai 
ir brūkšniai nebus okupuoti demono. Stiprybės Ukrainos 
gynėjams.

DOVILĖ DAGIENĖ:

Kartais kūryba pralenkia laiką, o kartais tampa… prana-
šyste.

Pastaruosius kelerius metus lėtai dirbu su karo ir at-
minties tema. Šiandien į praeitį nutolęs laikas atrodo ma-
žiau siurrealus nei dabartis. Bet štai istorija ir vėl žvelgia 
į mus…

V Y TAUTAS VIRŽBICKAS:

Kūrinys iš 2018 metų personalinės parodos „Mirtinose min-
tyse“, kurio originalus pavadinimas „Problemijos“ adap-
tuotas šiai vykstančiai parodai. Sukurtas renkant šalikelėse 
paliktų fūrų padangų atplaišas. Šie artefaktai žymi sustab-
dytas keliones, keliuose įvykusias mechanines nelaimes.

Žiniasklaidoje atsiranda teiginių, kad dėl atsainaus 
rusų požiūrio į karinės technikos priežiūrą šių padangos 
dažnai neatlaiko apkrovų ir plyšta. Belieka tikėtis, kad 
agresorių kelionės nutrūksta dažniau, nei jie priverčia su-
stoti nuo teroro bėgančius arba besiginančius žmones.

MARIJA MARCELIONY TĖ-PALIUKĖ:

Savo piešinius kūriau per karantiną, kai visi buvome pa-
gauti, įstrigę, neturėjome atsakymų, gyvenome laukime... 
Vakar, kovo 24 dieną, praskleidžiau piešinius dar kartą, o 
gal tiksliau – kitame kontekste: karas Ukrainoje tęsiasi jau 
ištisą mėnesį. Neturime atsakymų, laukimas, skausmas, 
nerimas ir viltis, kad gyvenimas tęsis... visi įmanomi jaus-
mai ir būsenos. 

P. S. Žvelgdama į savo piešinius, pagavau save, kad, 
bandant atsiminti karantino būseną, nuvilnijo šypsena. 
Dieve, kaip tuomet viskas išties buvo lengva ir paprasta.

MYKOL AS SAUKA: 

„Portretas be veido“ buvo sukurtas dar iki Krymo okupa-
cijos, 2013-aisiais. Tikriausiai galima jame įžiūrėti sąsajų 
su būsimu karu, nežmoniškumu. Nesistengiu šiuo darbu 

pasiųsti kokios vienos „žinutės“. Manau, svarbiausia da-
bar siųsti pinigus Ukrainai. Savo kūriniu tikiuosi prie to 
prisidėti.

V YGANTAS PAUKŠTĖ:

Norėčiau, kad už pinigus, gautus už paaukotą paveikslą, 
būtų nupirkta šovinių.

Taigi – ši paroda veikė ir kaip reakcija, ir kaip akcija. Vieni 
menininkai norėjo paremti Ukrainą ir drąsius jos žmones 
ne tik moraliai, bet ir finansiškai. Kiti autoriai siekė palai-
kyti moraliai, atskleisti savo reakciją į esamąjį laiką. Nes ir 
to reikia. Skirtingų kartų labai įvairioms medijoms atsto-
vaujantys autoriai atrodė kaip niekada vieningi. Formaliai 
žvelgiant, visą parodos kolekciją galima grupuoti į dvi es-
mines dalis: 1) plakatinę (kur opusas veikia kaip manifes-
tas ir deklaracija) ir 2) paveikslinę (kai kūrinys sistemiškai 
ir kontekstualiai konotuoja menininko poziciją). Pirmuoju 
atveju menininko veikimo stimulas yra aistra (pasibaisėji-
mas prasidėjusiu košmaru, meilė Ukrainai, pyktis Putino, 
Rusijos atžvilgiu), antruoju – bandymas kalbėti universa-
liomis kategorijomis, užčiuopti amžinąsias gėrio ir blogio 
šaknis. Kai kurie kūrėjai yra ir tokie, ir tokie. Sakykime, 
Šarūnas Sauka, kurio du darbai (Europa ir Senelis mei-
liai žaidžia su vaiku) nutapyti dar prieš šių metų vasario 
24 dieną. Tačiau pirmajame paveiksle nutapyta moteris, 
Lukiškių kalėjimo kieme sėdinti ant dujų baliono ir dušo 
žarnele bandanti nusiprausti senstantį kūną gamtinių dujų 
srovele, visa tai stebint būtybei krokodilo galva – visa tai 
rodo vakariečių ir rusų santykį (bent aš taip asmeniškai 
perskaičiau turinį). O 2021 metais nutapytame Senelyje... 
šiam atstovauja raudona makabriška keturkojo gyvio figū-
ra, dantyse įsikandusi bejėgiškai susmukusią vaiko figūrą. 
Labai daug ko komentuoti tartum ir nebereikia.

Rūsčios autentikos parodai suteikė ukrainiečių meni-
ninko Valentyno Odnoviuno pateikti objets trouvés – iš Ky-
jivo į Varšuvą patekusio žmogaus (konkrečiai – Valentyno 
mamos) išsaugoti daiktai, kuriuos ji gavo kaip karo pabėgė-
lė – apklotas, keli saldainiai, degtukų dėžutė. Visos Akade-
mijos langus darbuotojai ir studentai užklijavo popierinė-
mis juostomis (padedančiomis apsisaugoti nuo stiklo šukių 
sprogimų metu), taip solidarizuodamiesi su apšaudoma ir 
kariaujančia Ukraina. Tai irgi šio menininko projektas. 

Kaip vienoje televizijos laidoje yra pasakiusi dailės 
kritikė ir menininkė Laima Kreivytė (beje, šios parodos 
dalyvė, reflektuojanti ir deklaruojanti Maskvos laiko iš-
jungimą viešbučių holuose ir iš mūsų visų sąmonių bei 
pasąmonių), šių įvykių fone bet koks meninis veiksmas 
yra geras (tiksliau  – neverta analizuoti ir spręsti dėl jo 
„gerumo“ ar „blogumo“), svarbu, kad kuriamas vienas ir 
vieningas energinis laukas, kurio pagrindinis tikslas yra 
sustabdyti karą Ukrainoje, pasiekti ukrainiečių pergalę.

Dalį parodoje eksponuojamų kūrinių buvo galima įsi-
gyti (menininkams ir pirkėjams aukojant arba Ukrainos 
kariams, arba Dailės akademijoje pradėjusiems studijuoti 
ukrainiečiams – kai kurie iš jų į Vilnių atvyko kaip stovi) 
arba paaukoti pinigų, juos įmetant į dėžutę. Iš viso surink-
ta beveik dešimt tūkstančių eurų.
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K R E S C E N C I J U S  A N T A N A S  S T O Š K U S

Rimanto Dichavičiaus fenomenas

APIE NEPAKEIČIAMUS ŽMONES. Mums tenka gyventi 
ateities utopijomis nusivylusių, praeities patyrimą iš at-
minties ištrynusių, tik šios dienos interesais savo veiklą 
matuojančių, vartojimo malonumų gundomų, vartotojų 
psichologijos ir politinės demagogijos sulygintų, demo-
grafinio sprogimo ir ekologinės krizės išgąsdintų, vertybių 
hierarchiją atmetusių, globalizmo ideologijos valdomų, 
masinės kultūros suvienodintų, infantiliškai mąstančių, 
būties prasmę prarandančių, susmulkėjusių, nuvertėjusių 
ir dėl to įvairiausių nevisavertiškumo kompleksų turinčių 
žmonių pasaulyje. Šio efemeriško pasaulio žmogus puola 
į nihilizmą, kurdamas absurdo literatūrą, teatrą, kiną. Bet 
kartu labai trokšta išskirtinio reikšmingumo ir jo pripa-
žinimo. Jo nesulaukęs, pasijunta masinės serijinės gamy-
bos produktu. Tada jis ima skelbti, kad „nepakeičiamų 
žmonių pasaulyje nėra“. Ir, matyt, daug ką įtikina. Ka-
dangi žmogaus niekingumas niekam neužkliūva net tada, 
kai Lietuvoje ypač išpopuliarintas rašytojas ir filmuoto-
jas, net nacionalinės kultūros ir meno premijos laurea-
tas Jonas Mekas taip pristato savo draugą Jurgį Mačiūną:  
„...nereikšmingumo ir subtilumo genijus, Soho ir koope-
ratinių namų idėjos įgyvendinimo pradininkas“. Gal čia 
net geriau būtų pasakęs „reikšmių ir verčių naikinimo 
genijus savo stichijoje“. Mačiūnas bene pirmasis scenoje 
išardė fortepijoną, o pats Mekas nufilmavo smuiko sudau-
žymą. Vieni žmogaus nuvertėjimą sieja su demografiniu 
sprogimu, įvykusiu trečiajame pasaulyje ir „numušusiu“ 
žmonių reikalingumo kainą. Kiti jį saisto su postmoder-
nybės įdiegta dehumanizacija (antihumanizmu), prilygi-
nusia žmogų kitiems gyvūnams, pirmiausia – šunims ir 
katėms. Treti  – su popsinės demokratizacijos procesais, 
ištrynusiais kūdikio ir suaugusiojo, kvailio ir protingo, 
diletanto ir specialisto, profano ir mokyto skirtumus. Ket-
virti – su žmogaus protui prilygstančių, o neretai ir jį pra-
nokstančių kompiuterinių programų „išmaningumu“ (su-
manumu). Į šią diskusiją veltis čia ne vieta, bet tai, kas čia 
teigiama, menkai tepritaikoma kitiems laikams ir sava-
rankiškai subrendusiems žmonėms. Nepakartojami buvo 
senovės Rytų išminčiai, dvasininkai ir statytojai, antikinės 
Graikijos filosofai, skulptoriai, dramaturgai, istorikai, Ro-
mos architektai, skulptoriai ir poetai, nepakartojami buvo 
ir Renesanso Michelangelo bei Leonardo da Vinci. Ma-
nau, kad tas sąrašas būtų be galo ilgas. O man ir šio visai 
pakanka, kad prie nepakartojamų žmonių būtų priskirtas 
žinomas Lietuvos grafikas, meninis redaktorius, knygų 
iliustruotojas ir apipavidalintojas, fotografas, M. K. Čiur-
lionio menų gimnazijos dėstytojas ir profesionalus šiuolai-
kinės lietuvių dailės žinovas Rimantas Dichavičius. 

TREMTIES PRAGARAI. Jo gyvenimas buvo dramatiškai, 
net tragiškai sunkus. Tų sunkumų kelias ėjo per aspera ad 
astra. Teko priklausyti tai tautiečių kartai, kuri buvo pri-
versta iškęsti visus Komijos, Uralo, Sibiro ir kitų tarybinės 
tremties vietų pragarus. Aštuonerių metų vaikas mamą 
prarado dar keliaudamas į tremtį. O atsidūręs Permės sri-
tyje, Jusvos rajone, neteko ir kitų brangiausių savo šeimos 
narių  – tėtės ir aklo senelio. „Miegodavome prie minus 
dešimt... Pirmąją žiemą barakuose žmonėms plaukai pri-
šaldavo prie sienos, apšarmodavo. Vietiniai turėdavo ręs-
tas trobeles, o mus suvarė į barakus. Miegodavome vieni 

Rimantas Dichavičius, 2021



Žinomas fotografas ir menininkas Rimantas Dichavičius 
daugiau nei dešimt gyvenimo metų skyrė Lietuvos vizuali-
nės kultūros po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais do-
kumentavimui. Jo paties žodžiais tariant, „Laisvė nėra vien 
džiūgavimas: „Aš laisvas!“ Laisvė yra kažkas, ką reikia ne tik 
išgirsti, bet ir vizualizuoti“.

Trys monumentalūs Dichavičiaus tomai išskirtiniai tuo, 
kad reprezentuoja visapusį po Nepriklausomybės atkūrimo 
sprogstančios meninės produkcijos vizualinį archyvą. Kiek-
viename tome daugybė visų vaizduojamųjų menų pavyz-
džių  – tapyba, grafinis dizainas, freska, vitražai, mozaika, 
interjero dizainas, skulptūra, scenografija…

Dichavičius savo didžiulę grafinio dizaino patirtį demons-
truoja kiekviena tomų detale, sudėliodamas puslapius, kurie 
savaime yra meno kūriniai. Kai kurios esė yra giliai patrioti-
nės, o kitos interpretuoja istorinius įvykius. Visi tekstai ku-
pini scholastinio aštrumo ir erudicijos. Jie galiausiai atsklei-
džia pasaulio suvokimą per meną ir universalius tapatybės 
ženklus, tai yra per kultūrą.

Milda B. Richardson, emeritė,
Šiaurės rytų universitetas, Bostonas, Masačusetsas, JAV

Laisvės paženklinti, II tomas, 2013Laisvės paženklinti, I tomas, 2012

Laisvės paženklinti, III tomas, 2016
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Antano Kmieliausko monografijos viršelis, 2003

Giedrius Kazimierėnas. Lietuvos istorija tapyboje, 
2009

Šarūnas Sauka, 2001

Baltic ART viršelis, 2004

Skaičiai – užmiršti vardai, drobė, aliejus, 1990
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ant grindų, kiti – ant narų.“ Nuolatinis badavimas privertė 
valgyti net keptas utėles. „Utėlės, blakės, žiurkės ir mir-
tys... Atsikeli ryte ir žiūri, kas barake atsikėlė, o kas ne. 
Jei nebeatsikėlė – už kojų ir štabeliuodavome nabašnikus 
prie pat namo.“ Dvylikmetis berniukas liko visai vienas, 
todėl atsidūrė vaikų namuose. Vėliau teko persikelti net į 
vaikų koloniją, kur naujokui teko patirti pačius šlykščiau-
sius „senių“ pasityčiojimus. Net tada, kai penkiolikmetis 
paauglys grįžo į Lietuvą, nelengva buvo adaptuotis ir čia. 
Vien šitie jo gyvenimo nuotykiai šaukte šaukiasi roma-
no ir meninio filmo. Bet ne mažiau įspūdinga ir ta gana 
anksti subrendusio jaunuolio gyvenimo dalis, kurią suda-
rė savarankiškas mokymasis piešti, žurnaluose skelbiamų 
reprodukcijų kopijavimas. Tapti profesionaliu grafiku jam 
padėjo Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės mokykla ir 
Vilniaus dailės instituto Grafikos fakultetas. Čia prasidė-
jo savarankiška grafiko ir „legendinio fotografo“ kūryba, 
kaip jį šiandien vadina žiniasklaida. Prie tos legendos at-
siradimo, kaip žinoma, daugiausia prisidėjo subtilūs klasi-
kiniai moterų aktai, publikuoti albume Žiedai tarp žiedų. 

FOTOGRAFIJA. Lietuviškai Vikipedijai Rimantas Dicha-
vičius yra fotografas. Tiesos čia yra, bet mažiau negu ma-
noma. Kritika Žiedus tarp žiedų vadina tiesiog fotografijos 
klasika. Iš tikrųjų savo profesinę veiklą jis pradėjo nuo fo-
tografijos. Pirmas jo išgarsėjimo etapas buvo susijęs su di-
dele fotografijų paroda buvusiuose Profsąjungų rūmuose. 
Čia buvo eksponuota dalis nuotraukų iš Pranės Dundu-
lienės organizuotos etnografinės ekspedicijos po Lietuvą 
ir savo paties kelionių. Čia įvyko ir bene pirmas kūrybinis 
susidūrimas su absurdiška valdžios kritika bei mėginimais 
jo parodą uždaryti, kai jam teko aiškintis, kodėl parodoje 
tiek daug koplytstulpių, kryžių, senų trobelių ir net „ūki-
ninkas, žemę dirbantis su arkliuku“. Bet Maestro ne kartą 
yra viešai skelbęs, kad nesaisto savo nuotraukų su foto-
grafijos tradicija. „Mano archyve, preliminariai skaičiuo-

jant, yra kokie 250 tūkst. negatyvų, neskaitant skaitmeni-
nių. Bet aš ne fotografas.“ Jis esąs profesionalus grafikas, 
pritaikęs dailės principus fotografijai. Pats jis taip sako: 
„Fotografiją pajungiau savo menui.“ Žinoma, jo etnogra-
finė fotografija vertingiausia dėl dokumentinės vertės, iš-
saugojusios unikalių kultūros paminklų atminimą, tarp 
jų – žydų kapinių vaizdus Vilniaus Olandų gatvėje. Svar-
biausia yra tai, kad tos iškalbingos nuotraukos darytos 
daug metų (nuo 1963 iki 1998) ir gana įvairiais metų lai-
kotarpiais. Intriguoja ir ten aptikti įrašai. Šios nuotraukos 
2020 metais buvo sudėtos į fotografijų albumą Paminklas 
paminklui, kuris skirtas sunaikintoms žydų kapinėms Vil-
niuje, Olandų gatvėje, atminti. Bendri kapinių atvaizdai 
čia išreiškia tokias skirtingas nuotaikas, kad gali būti pri-
lyginti ir meno kūriniams. Galėtume net sakyti, kad nuo 
čia prasidėjo kelias į Žiedus tarp žiedų ir Vizijas, kurioms 
kritika, man rodos, iki šiol nėra skyrusi deramo dėmesio. 
Tačiau kurias geriausiai nusako jo paties žodžiai: „Mano 
darbai nėra tik fotografijos, tai – fotopaveikslai, išmonė, 
ten yra ir tapybos, ir skulptūros, ir gamtos dalelė. Mišri 
technika, vaizdas realus ir kartu nerealus. Realūs daiktai 
nerealiose situacijose.“ Tačiau kultūrinio gyvenimo sąly-
gos lėmė taip, kad Žiedai tarp žiedų nustelbė viską, ką Ri-
mantas Dichavičius savo gyvenime yra padaręs. 

ŽIEDAI TARP ŽIEDŲ. Albume apie 100 mergaičių. Reikė-
jo jas prikalbinti, tartis su motinomis: „Kiekvieną reikė-
jo surasti, atkapstyti, kad ji nepabėgtų.“ Atsisakiusios tik 
trys. Viena iš jų atėjusi po keturiasdešimties metų, ir dar 
su poema. Daug metų jis kaupė tas nuotraukas. Tokio ben-
dravimo jis išmokęs Dailės institute, kur Vladas Drėma 
vadovavęs klasikinėms trijų pakopų studijoms: žmogaus 
kaulai, raumenys ir aktai. „Mes piešėme tik nuogas figū-
ras.“ Nors Drėmos egzaminai kartais užtrukdavę net visą 
parą, šio meno istoriko pavardę kiekvieną sykį Rimantas 
mini itin pagarbiai: „Jis mus išmokė.“ Suprantama, kaulai 

Su teta Elena (Karalaitiene) 
Laurinavičiene apie 1985 m. 
Šiauliai
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ir raumenys reikalavo daugiau techninių įgūdžių, o aktai 
dar ir to, ką Immanuelis Kantas nusakė nesuinteresuoto 
stebėjimo sąvoka. Psichologai tai paprastai vadina estetine 
distancija, kurios tenka mokytis panašiai kaip ir meno kū-
rinių suvokimo. Jaunų mergaičių aktais jis stengėsi paro-
dyti, koks gali atsiverti kūno grožis be jį slepiančių rūbų, 
be jokių papuošalų ir blizgučių. Jam labiausiai rūpėjo, kad 
panelė „būtų graži, kad šviesa gražiai slystų, kad ji gražiai 
stovėtų ar gulėtų, kad forma būtų.“ Tačiau man įdomiau-
sia, kaip kiekvienam nuogam kūnui kiekvieną kartą išra-
dingai buvo parenkama vis kitokia gamtinė aplinka. Taip 
pat nuoga, dažniausiai laukinė, kartais net šiurkšti, bet 
visad gana dekoratyvi, ritmiškai gyva. Vienur ji įrėmina, 

apsupa grakštų kūną, kitur jį šiek tiek pridengia, trečiur 
įtalpina lyg į altorių, dar kitur veda tolyn, kad tą kūną 
žvilgsniu susirastum. Kūrinio meninės formos išmanymą 
jis sieja su istorinėmis antikinio, renesansinio ir kitų epo-
chų meno studijomis. Bet ten tik grožio formos pradžia.

VATMANO LAPAS. Kelias į jį be galo ilgas. Grožis esąs 
neįmenama gamtos, kūrybos ir suvokimo paslaptis, prie 
kurios reikia augti kiekvieną dieną. Raisai ir Michailui 
Gorbačiovams albumą Žiedai tarp žiedų Rimantas įteikęs 
su tokiu įrašu: „Per žiedus – į grožį, per grožį – į meilę, 
per meilę – į tiesą, per tiesą – į laisvę, per laisvę – į kūrybą, 
per kūrybą – į Dievą.“ Po juo neabejotinai būtų pasirašęs 
ir mūsų prieškario filosofas Antanas Maceina. Prisipažįsta 
ilgai kūręs šią dedikaciją. Iš tikrųjų ir vėliausiai sukurtas 
magnus opus Laisvės paženklinti skaitytojui pristatomas 
visai panašiais žodžiais: „Atkovota Nepriklausomybė iš-
vadavo iš vergovės mūsų Kūną, Dvasią ir Mintį ir suteikė 
LAISVĘ – sparnus į TIESĄ, į MEILĘ, į GROŽĮ, į KŪRY-
BĄ.“ Iš kito žmogaus lūpų gal tai atrodytų per daug pate-
tiška. Bet tik ne iš Rimanto Dichavičiaus. Reikia žinoti jo 
biografiją, kad suprastum, jog į tuos visų valkiojamus žo-
džius yra sudėtas visas iškentėtas jo gyvenimas, kurio nie-
kas negalės pakartoti. Čia matyti ir ta stulbinamai džiugi 
akimirka, kurią lageryje patyrė niekada sočiai pavalgyti 
negalėjęs paauglys, kai pirmąsyk galėjo paimti į rankas 
baltą vatmano lapą. Čia pirmąsyk taip ryškiai prabilo bū-
simo grafiko pašaukimas, iš kurio ir fotografas išaugo, kai 
į rankas pateko Zenitas, o jo paslaptis atskleidė būsimasis 
vargonų meistras Rimantas Gučas. Jo vertybių hierarchi-
jos viršūnėje galutinai įsitvirtino Grožis ir Kūryba. Ne tas 
tuščias, lėkštas, atsitiktinio paviršiaus grožis, o labiau pla-
toniškas, kuriame yra ir tiesa, ir meilė. 

„VISKAM SAIKAS.“ Pokalbiuose Rimantas Dichavičius 
dar ir konkretizuoja: „Nieko nėra pasaulyje gražiau už 
moters kūną.“ Žinoma, tos hierarchijos pamatas visai mo-
derni laisvė. O jausmo santykis su protu jam atrodo be-
veik postmoderniai: „Mus valdo aistra, jausmas, o protelis 
tik pakoreguoja mūsų judesį.“ Albumas Žiedai tarp žiedų 
skirtas jaunystei, gyvenimo pavasariui. Bet juk jaunys-
tė nelygu jaunystei. Ją galėtų išreikšti pačios įvairiausios 
kūno formos, o pavasario atgimimą – patys įmantriausi 
žiedai. Tačiau iš jo atrinktų ir sukurtų aktų gerai matyti, 
kad čia yra vadovautasi gerai žinomu antikos išminčių 
principu „viskam saikas“ ir „nieko per daug“. Ypač gerą 
įspūdį tie švarūs, saikingi, idealūs kūnai šiandien sukelia 
perdėm seksualizuotų ir grynai reklaminių moterų, masi-
nių žvaigždžių nuotraukų fone. Jie tiesiog aristokratiškai 
iškyla virš šių dienų rėksmingo popsinės kultūros ekstre-
mizmo, kur visko per daug. Daug monotoniško chaoso, 
daug nukrypimų nuo sveiko kūno normos, daug kraštu-
tinius išsigimimus primenančių deformacijų, daug akis 
raižančių spalvų, daugybė suvulgarintų figūrų. Mūsų laikų 
popsinis (masinis) menas (žinoma, kiek jis apskritai yra 
menas) blaškosi tarp pačių didžiausių ir absurdiškiausių 
kraštutinumų, kad, konkuruodamas su masine gamyba, 
masinės žiniasklaidos fotografija ir neįveikiama reklama, 
apskritai būtų pastebėtas. 

Rimantas Dichavičius. Iliustracija poezijos rinktinei Mano laikas, 1987
Į piešinį įpyniau tėvelio portretą, atsiustą iš Gulago tremties, pašto 
ženklo dydžio 



Agato siluetai, 1996 

Eglė žalčių karalienė, akvarelė. Iš ciklo Skulptūrinės vizijos, 1994

Suakmenėjęs karalius, akvarelė, spalvoti pieštukai, 1983

Eglė žalčių karalienė, popierius, spalvoti pieštukai. Iš ciklo Skulptūrinės 
vizijos, 1995
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Amžių dialogas, fotografija ir tapyba, 1986 

Gyvybės šydas, fotografija, 2000 Svajonių ritmuose, fotografija ir tapyba, 1985 
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ŠLOVĖS VIRŠŪNĖ. Šio albumo rengimo ir su tuo rengi-
mu susijusių parodų istorija tapo vienu didžiausių įvykių 
Maestro biografijoje. Vienu ypu juo buvo pasiekta negin-
čijama šlovės viršūnė ir kartu ištverta didžiausia skriau-
da, su kuria prasidėjo ir parazitinė jo darbų eksploatacija. 
Visais šiais atžvilgiais tai buvo šokas autoriui, Lietuvai 
ir savotiškas testas visai Sovietų sąjungai. Visa grožybe 
atsidengė dvasinis didžiosios imperijos skurdas ir, kaip 
buvo mėgstama sakyti, „moralinis veidas“. Jo sukrėstas 
autorius net ėmė rašyti scenarijų kino filmui. Gaila, kad 
neatsirado režisierių tokiam sudėtingam darbui. Neturi-
me nė George’o Orwello, kuris parašytų bent ką panašaus 
į 1984  antiutopiją. Bet ir tai, ką pasakoja pats Rimantas, 
smarkiai sukrečia. Tik ne visi gali patikėti, kad taip galė-
jo būti. Turbūt tokiems „neviernikams“ akis atverti gali 
tik dabartinis karas prieš Ukrainą. Tai, kas buvo ir kas 
yra, galima nusakyti tik vienu žodžiu – „absurdas“ (be-
prasmybė, beprotybė, nesąmonė, iškvėšimas, kvailystė). 
Tuo žodžiu Rimantas Dichavičius yra apibūdinęs beveik 
visus savo susidūrimus su valdžia. Tokie buvo ir meninio 
redaktoriaus susitikimai su Glavlitu: „Cenzūra, Glavlitas 
buvo kasdienė duona. Dirbau Moksleivio žurnale, paskui – 
Minties leidykloje. Ten kiekvieną paveikslėlį, nuotraukėlę 
ar žodį nešdavome tvirtinti.“ „Absurdui paklusti yra pats 

sunkiausias dalykas.“ Kad to išvengtų, jis pasitraukęs iš 
meninio redaktoriaus pareigų. Tačiau tos pareigos jam 
padėjo pasiekti Maskvoje įsikūrusią spaustuvę, aprūpintą 
japonišku ofsetu. Ši spaustuvė ne tik garantavo nuotraukų 
kokybę, bet ir parodė, kokią gundomąją galią šie aktai tu-
rėjo Maskvoje: penki tūkstančiai kopijų dingo dar spaus-
dinimo eigoje. Bet patį didžiausią furorą, kitaip sakant, 
triukšmingą viešą pasisekimą, sukėlusį džiaugsmą ir nu-
sistebėjimą, šių kūrinių ekspozicija sukėlė parodos metu. 

SOVIETINĖS MACHINACIJOS. Dešimtys tūkstančių 
lankytojų plūdo pažiūrėti Rimanto Dichavičiaus gražuo-
lių. Jie rikiavosi į nesibaigiančias eiles, kurių judėjimą 
buvo priversta reguliuoti raitoji milicija. Paroda tęsėsi ne 
dvi savaites, kaip buvo įprasta, o keletą mėnesių. Pajamas 
buvo sutarta dalintis per pusę. Bet žodinė sutartis arogan-
tiškiems imperijos pareigūnams neturėjo jokios prasmės. 
Be to, pats autorius ne maskviškis, o atvykėlis iš kažko-
kios „broliškos respublikos“, žodžiu, iš provincijos. Jis turi 
džiaugtis, kad Maskva sutiko tą parodą organizuoti. Išgar-
sino fotografą po visą sąjungą. O jis dar pinigų reikalauja. 
„Tarybiniai žmonės apie pinigus nekalba.“ Sumokėta buvo 
tik pusė vienos dienos pelno. Formalūs organizatoriai iš 
parodos puikiai pasipelnė. Ir ne tik jie. Vėliau paveikslai 

Rimantas Dichavičius. 
Baltijos vėjas, fotografija 
iš ciklo Žiedai tarp žiedų, 
1980



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  2  ( 6 1 9 ) 49

žiedai tarp žiedų

Albumo Žiedai tarp žiedų 
viršelis ir titulinis lapas 
su septyniais tarybinės 
senzūros antspaudais, slapta 
nufotografuotas Maskvoje, 
1989. Knygos pasirodymo 
kaina – septyni cenzūros 
antspaudai: TSRS žurnalistų 
sąjungos, Glavlito, TSRS 
valstybės leidybos komiteto, 
Valstybės paslapčių spaudos 
priežiūros valdybos, 
Sąjunginių Garbės ženklo 
ordino vardo knygų rūmų, 
TSKP CK reikalų valdybos, 
Spaudos įmonės vadovo

Per Žiedus – į Grožį
Per Grožį – į Meilę
Per Meilę – į Tiesą
Per Tiesą – į Laisvę
Per Laisvę – į Kūrybą
Per Kūrybą – į Dievą

Parodos Italijoje katalogo viršelis

TSRS žurnalistų sąjungos galerija Fotocentras, 
kurioje keletą mėnesių buvo eksponuojama 
fotografijų paroda Žiedai tarp žiedų. Ją kasdien 
aplankydavo apie 20 tūkstančių žiūrovų 

Profesorius Česlovas Kudaba ir Raisa Gorbačiova Rimanto Dichavičiaus studijoje, 1989. 
Valerijos Dichavičienės nuotrauka
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pateko į gangsterių rankas. Be autoriaus žinios, parodos 
pradėjo keliauti po visą sąjungą: Leningradą, Vladivosto-
ką, Čeliabinską, Feodosiją, Odesą, Krymo pakrantę. Meis-
trui liko tik nuoga šlovė. Esi garsenybė, ko dar tau reikia? 
Panašiai nutiko ir su išleistu albumu. Savaip suasketinto-
je, vien darbinę veiklą ir karinį heroizmą šlovinančioje 
kultūroje Žiedai tarp žiedų buvo gana drąsus ir netikėtas 
akibrokštas. Jis gąsdino ir žavėjo. Gąsdino, nes kirtosi su 
tuo pseudoasketizmu, o žavėjo jaunystės žydėjimu. Albu-
mas pasirodė prasidėjusio politinio atlydžio metu. Apie 
300 egzempliorių buvo išvežta už Uralo. Fotografas gavo 
tik tris knygas. Iš trečio leidimo net teko prašyti leidimo 
nusipirkti knygą. Visas tarybinis elitas galėjo dalintis ją, 
bet tik ne autorius. 

OPUS MAGNUM. Visų Rimanto Dichavičiaus kūrybinių 
galių koncentracija ir viršūnė yra kapitalinis tritomis Lais-
vės paženklinti. Į jį jis sudėjo ne tik visus savo profesinius 
gebėjimus bei talentus, atskleistus ir išugdytus per visą 
gyvenimą, bet ir savo turtą, įgytą už paveldėtą tėvų žemę. 
Kartu tai didžiausias tremtinio sūnaus atsidėkojimas savo 
valstybei už padovanotą laisvę, viešas jo moralinio ir pilie-
tinio pareigingumo parodymas ir sutelkimas tų savo pro-
fesijos brolių, kurie, jo išmanymu, yra daugiausia prisidėję 
prie šalies išsilaisvinimo. Opus magnum pristatomas to-
kiu pavadinimu: Laisvės paženklinti: dailininkai atkurtai 
Lietuvos valstybei. Labai būdingas Maestro gestas. Tai ne 

pasislėpimas po pristatomų dailininkų vardais, o unika-
lus ritualinis aktas, kuriuo žymiausi jo profesijos draugai 
apsisprendžia savo šalies išsilaisvinimui ir jos atstatymui 
skirtą kūrybą paaukoti ant laisvę atnešusios valstybės al-
toriaus. Veikalas kurtas apie dešimt metų. Jame daugiau 
nei penki tūkstančiai iliustracijų. Menotyrininkai tikina, 
kad veikalas savo apimtimi šalies dailės istorijoje neturi 
analogų. Kad ir kaip atrodytų paradoksalu, bet šio darbo 
didybę geriausiai rodo net ne tai, kas padaryta, o tai, kad, 
pristačius šį daug kūrybos metų ir kaštų reikalavusį dar-
bą Nacionalinei premijai, neatsirado šioje morališkai nu-
skurdusioje šalyje nei ekspertų, kurie būtų pajėgę įvertinti 
jo išskirtinį reikšmingumą valstybei, jos visuomenei bei 
kultūrai, nei kultūros ministrų, kurie būtų sugebėję pagar-
biai šią auką priimti. Tam buvo kelios svarbios priežastys. 

LIETUVOS APRENGIMAS. Pirma, nacionalinių premi-
jų komisija yra sudaryta remiantis skirtingų meno šakų 
atsto vavimo principu. Šis darbas savo universalumu ge-
rokai pranoko šakinį principą, todėl neatsirado eksper-
tų, kurie galėtų adekvačiai įvertinti visuotinį šio veikalo 
reikšmingumą. Savo įvadiniame straipsnyje Laisvė ženkli-
na tikrąsias esatis šį veikalą autorius pristato taip: „Lietu-
vai reikėjo drabužio, kad laisvė būtų ne tik jaučiama, bet 
ir matoma pasaulyje. Tas drabužis – tai simboliai ir žen-
klai, įtvirtinantys Lietuvos valstybę, tautos savimonę, jos 
kalbą ir kultūrą. Tai įspaudai mūsų atminty ir dovana ki-

Rimantas Dichavičius. Kopų ritmuose, fotografija iš ciklo Žiedai tarp žiedų, 1965
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toms kartoms: heraldika, paminklai, ordinai ir medaliai, 
visi valstybingumo žymenys, vėliavos, pinigai, monetos, 
pašto ženklai, emblemos ir, be abejo, savarankiški meno 
kūriniai – vaizduojamosios ir taikomosios dailės, litera-
tūros, muzikos, teatro ir kitų žanrų. Tą drabužį mes visi 
tebekuriame.“ Kadangi „drabužiai“ čia turi tiesioginę ir 
simbolinę reikšmę, galimas daiktas, kad „ekspertai“ nela-
bai suprato, į kokį stalčių tą galingą veikalą dėti.  Nežinau, 
kiek meno kritikų perskaitė šiuos žodžius. Bet dar sunkiau 
įsivaizduoti, kiek galėjo Lietuvoje atsirasti tokių nešališkų 
meno kultūros žinovų, kurie adekvačiai įvertintų šitokio 
fundamentalaus užsiangažavimo prasmę. Man iki šiol su-
sidaro įspūdis, kad dauguma jų tik šaudo pro šalį. 

POLITIZUOTAS MENAS. Antra, veikalas, jungiantis be-
veik visas vizualiojo meno formas, pateko į rankas profe-
sionalių meno kūrėjų, kurie, priešindamiesi socialistinio 
realizmo ideologijai, dar iš tarybinių laikų atsinešė auto-
nomistinį požiūrį į meno kūrybą, kitaip sakant, išliko ne-
gatyviai nusiteikę prieš meno politinį sureikšminimą. O 
šitas veikalas buvo specialiai skirtas Lietuvos Išsivadavi-
mui ir Nepriklausomybei. Ką tai rodo? Ogi tai, kad sunki 
Rimanto Dichavičiaus gyvenimo patirtis padėjo jam len-
gvai pereiti nuo sovietmečio laikais išsiugdytos atsiriboji-
mo strategijos prie politinio užsiangažavimo strategijos. Ir 
kaip tik dėl to sovietinio atšilimo laikotarpiu nuo socialis-
tinio realizmo atsitraukęs, bet beveik per stebuklą išgarsė-
jęs aktų albumas Žiedai tarp žiedų užtemdė fundamenta-
liausią jo veikalą Laisvės paženklinti. Atskirų meno šakų 
ekspertai tokios patirties irgi neturėjo, todėl didžia dalimi 

iki šiol tebegyvena vakarykšte diena, kuri buvo įpratinusi 
kurti, ginti ir propaguoti grynojo meno autonomiją. Jie 
net nežinojo, kaip įmanoma Laisvės paženklintus skaityti 
ir interpretuoti. Nes jau buvo seniai užmiršę, kad didžiau-
sią poveikį žmonių gyvenimui menas turėjo kaip tik tais 
laikais, kai jis aptarnavo ne save patį, o kokią nors kitą gy-
vybiškai reikšmingesnę kultūros sritį: mitologiją, religiją, 
istoriją, politiką, filosofiją, mokslą ir pan. Juk į Nepriklau-
somybę mes ėjome ne su poetiniais žodžių žaidimais, o su 
Maironiu, Bernardu Brazdžioniu, Kaziu Bradūnu, Kęstu-
čiu Geniu, Justinu Marcinkevičiumi ir kitais. Tačiau Ne-
priklausomoje Lietuvoje politizuotas menas greitai buvo 
nukonkuruotas pramoginio ir vartotojų meno. 

„VERTYBIŲ DEVALVACIJA.“ Trečia, rašytojas Kazys Saja 
šio veikalo leidimą motyvuojančiame tekste, kuris nulėmė 
ir šio veikalo pavadinimą, rašo: „Žvelgdami į savo istoriją, 
atsidūstame ir pripažįstame, jog per pastaruosius du šimt-
mečius mūsų valstybė buvo laisva vos keturiasdešimt su 
trupučiu metų. Tačiau ir svetimųjų pavergtoj lietuvių tau-
toj niekada netrūko laisvės atkakliai siekiančių žmonių, 
kurie išsaugojo mūsų gimtąją kalbą, protėvių papročius, 
jų pasaulėjautą – visa tai, ką mes vadiname savo kultūra.“ 
Savaime suprantama, be tos kultūros nebūtų įvykęs ir išsi-
vadavimas iš imperijos gniaužtų. Tačiau tuos žodžius ten-
ka kartoti visai tai visuomenės daliai, kuri su vandeninga 
totalitarinės sistemos kritika neatsakingai išpila laukan ir 
sunkiausiomis sąlygomis gaivintos laisvės kūdikį. Vieni 
iš jų buvo per daug arti prisišlieję prie valdžios, kad tuos 
siekimus matytų ir suprastų, kiti – per daug abejingi vis-

Rimantas Dichavičius. Jūratė, 
popierius, tušas, 1997 
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kam, kas tada vyko, nes buvo užsiėmę vien savo reikalais, 
treti yra pernelyg jauni, kad žinotų, kaip tada kiekvieną 
dieną buvo ginama laisvė, o ketvirti net ir šiandien, iš 
naujos valdžios gavę aukštas pareigas, dirba be atsako-
mybės, balsuoja automatiškai, taikosi prie susidariusios 
konjunktūros, nesirūpindami atskirti ir deramai įvertin-
ti profesionaliausios, meistriškiausios ir talentingiausios 
kūrybos, kuriai menininkai paskiria visą savo gyvenimą 
ir išradingai, atkakliai ją tobulina, nuo pigaus, viendie-
niško, masinio, trumpalaikių madų diktuojamo meno ar 
net tiesiog žaidimų. Ne be reikalo Kazys Saja sako: „Šioj 
knygoj mes rasim labai daug įrodymų, kad nukraujavusioj 
mūsų tėvynėj išliko gyvas laisvės siekimas. <...> Nepaisant 
ekonominių sunkumų, tarpusavio nesutarimų ir pasauly-
je matomos amžinųjų vertybių devalvacijos.“ Labiausiai 
gaila, kad tos devalvacijos iki šiol nemato Nacionalinių 
premijų skyrimo komisija ir jos ekspertai.

NUTYLĖTA ISTORIJA.  Ketvirta, nėra jokia paslaptis, 
kad kūrėjai konkuruoja kaip ir kiti mirtingieji. O išgyventi 
laisvos verslininkystės sąlygomis jiems dar sunkiau. Vien 
dėl to, pristigę dėmesio, jie gana jautriai į tai reaguoja. 
Veikale apžvelgiama 214 autorių kūryba. Kas į jį nepateko, 
galėjo pasijusti sąmoningai ignoruojamas. O patekusiems 
juk irgi nevienodai skiriama dėmesio. Net ir pagyrimų ne 
vienodai tenka. Ar to nepakanka, kad kiltų nepasitenkini-
mas ir atsirastų priešininkų, nepritariančių nacionalinės 
premijos skyrimui? Atseit, kas tu čia toks, kad ėmeisi pro-
teguoti paties pasirinktus žmones ir apeiti visus kitus. Ži-
noma, Rimantas Dichavičius rizikavo. Tačiau ne tiek, kiek 

galėtų įsivaizduoti jo nedraugai ar visai pašaliniai žmonės. 
Daugeliui konkuruojančių menininkų nesvetimas pavydo 
jausmas. Man neteko savo gyvenime sutikti kitos tokios 
asmenybės, kuri su tokiu dėmesingumu ir pagarba kalbė-
tų apie savo profesijos žmones bei jų darbus, garsintų jų 
vardus ir nuopelnus, surinktų į vieną vietą jų nežinomus 
ir mažai žinomus kūrinius, ypač iš tų vietų (pavyzdžiui, 
bažnyčių), kurios sovietmečiu buvo ignoruojamos ir apei-
namos. Ne sykį esu net tiesiai jo klausęs, kaip jis gali taip 
nuoširdžiai girti savo nuolatinius konkurentus. Jo atsaky-
mai visada buvo gana paprasti: kaip jis galįs negirti, jeigu 
kūriniuose tikrai matyti talentas, jie daro gerą įspūdį. Ma-
tyt, nepaprastai stipriai tremtyje yra paveikęs jo aklo sene-
lio pamokymas: „Kai kitam gera darai – sau gera darai, kai 
kitam bloga darai – sau bloga darai.“ Rimantui Dichavičiui 
turėjo būti suteiktas aukščiausio laipsnio apdovanojimas 
vien už tai, kad jis išlaisvino iš nežinomybės, iš nelengvai 
prieinamų vietų, iš įkalinimo ir ignoravimo zonų dauge-
liui žmonių beveik nežinomą alternatyvinę sovietinių lai-
kų lietuvių dailės istoriją. Jis geriau negu kas kitas parodė, 
kad Lietuvos atgimimą atnešė tie žmonės, kurie net auto-
ritarinio valdymo laikais ištikimai budėjo laisvės sargybo-
je. O jų budėjimą pratęsė tie žmonės, kuriems teko garbė 
sukurti tą drabužį, kurio dėka Lietuvos laisvė galėjo būti 
„ne tik jaučiama, bet ir matoma pasaulyje“. 

PAGARBA PROFESIJOS DRAUGAMS. Traumuotas 
mūsų šalies mentalitetas lengvai susitaikė su tuo, kad so-
vietinio elito į Lietuvą importuoti roko maršai ir nuogi 
pankų užpakaliai būtų paskelbti sudėtine sąjūdinio judė-

Iliustracija poezijos rinkiniui Mano laikas, 
1987

Iliustracija Pablo Nerudos Poezijai, 1978 Dailininkas Vladas Žilius – piešinys skirtas 
bičiuliui, persekiotam ir ištremtam iš Lietuvos, 
1976 
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jimo dalimi. Jam įtiko ir tai, kad ant švarių sienų, durų 
ir langinių vaikigalių tepliojami tarybinių tualetų užrašai 
būtų pripažinti menu. O galų gale jis net ėmė puikuotis, 
kai aukščiausi miesto pareigūnai pradėjo švaistyti tūks-
tančius už paprasčiausių kanalizacijos vamzdžių atidengi-
mą ir klasikinės kultūros simbolių (fortepijonų, smuikų ir 
kt.) naikinimą fluxus patyčiomis ir daiktiniais tų patyčių 
reliktais. Tačiau skaudžiausia, kad iki šiol jis nesėkmingai 
vaidina nematąs, jog savo gimtajame, prarastame ir vėl at-
gautame krašte su pasiaukojimu dirba beveik nesuprastas 
ir deramai neįvertintas kūrėjas, savo kaštais parengęs ir 
išleidęs unikalų opus magnum, kuriame yra specialiai su-
rinkti, profesionaliai atskleisti ir įamžinti tie laisvės skel-
bėjai, kurių darbai taip pat buvo daugiausia tendencingai 
apeinami, ignoruojami ir niekinami. Rimantas Dichavi-
čius ryškiai išsiskiria iš šio mentaliteto žmonių tuo, kad 
yra pratęs rodyti pagarbą ne vien artimiems, o įvairiems 
kūrėjams, net ir labai nutolusiems nuo klasikinio meno 
tradicijos, o kartais net ir pasidariusiems gana kovingais 
jos priešininkais. Gerą valią jis rodė dar tada, kai savo 
iniciatyva ėmėsi leisti fotokalendorius ir visuomenei pri-
statinėti įvairius menininkus ir kultūros darbuotojus. Vil-
niaus universiteto 400 metų jubiliejui jis paskyrė Kultū-
ros darbuotojų portretus (fotografijų ciklas), leido įvairius 
fotokalendorius, kuriuose visuomenei buvo pristatomi 
kiek mažiau žinomi ir originalesni menininkai: „Pats juos 
sumaketavau, tekstus parašiau.“ Kalbėdamas apie juos, 
Rimantas visada mokėjo surasti mažai žinomų arba są-
moningai nutylėtų gyvenimo ir kūrybos detalių: „Joana 
Noreikaitė, irgi tremtinė, Sibire užaugusi, lieja skulptūras, 
kuria gintaro dirbinius, <...> kokie meno kūriniai, kokie 
grožiai. Buvome svečiuose pas skulptorių Romualdą Kvin-

tą – jo portretas, studija, darbai... Vardan ko dirba, man 
prisipažino. Talentu ir širdimi – dailininkai. Nufotogra-
favau kiekvieno jų rankas. Taip ištardžiau kelis šimtus 
dailininkų, išleidau daug tokių kūrinių, monografijų, al-
bumų.“ 2001 metais pasirodė Šarūnas Sauka. 2001 ir 2003 
metais buvo publikuoti du Antano Kmieliausko leidimai.  
2008 metais išleistas Giedrius Kazimierėnas, 2014 metais – 
Algimantas Švažas, 2017 metais – Giedrius Kazimierėnas. 
Žalgiris. Rūstybės diena. 

ASMENYBĖ  – NEĮKAINOJAMAS TURTAS. Tas žodis 
„ištardžiau“ bene geriausiai išreiškia ryžtingą ir atkaklų 
Rimanto Dichavičiaus veikimą, sugebėjimą išgauti įdo-
mią, kiekvieno menininko kūrybos talentui, meistriš-
kumui bei jos paskirčiai suprasti reikalingą informaci-
ją, įamžinti unikalaus jų gyvenimo turinį. Tuo gebėjimu 
grindžiamas ir veikalas Laisvės paženklinti. Iš kiekvieno 
tritomio puslapio dvelkia pagarbus dėmesys geriausiems 
ir atsakingiausiems savo profesijos broliams bei pavyzdi-
nis dėkingumas ir ištikimybė savo gimtajam kraštui. Jo įsi-
tikinimu, tai, ką jis pradėjo, reikėtų tęsti. Reikėtų ketvirto, 
gal ir penkto tomo... Tik kas to imsis? Jis ragina skubėti, 
kad žmonės nenueitų į kapus neištardyti. Kiekvienas žmo-
gus esąs tikras lobis, kiekviena asmenybė – neįkainojamas 
turtas. Apeliuodamas į visuomeninę žiniasklaidą, jis prasi-
taria: matyt, reikėtų, kad prie kiekvienos asmenybės būtų 
pastatyta po „šnipą“. Net pačios nepakartojamos meninin-
kų asmenybės jam yra tapusios kultūros simboliais. 2021 
metais Kazio Varnelio namuose-muziejuje buvo surengta 
unikali daugiau nei 400 portretų paroda, pavadinta Var-
dai, tapę mūsų laiko ženklais. Tarp jų – Liudas Truikys, 
Arūnas Tarabilda, Juozas Kalinauskas, Algimantas Švažas, 

Piešinys-projektas, 
skirtas kryžiui, 
suvirintam iš 
skeveldrų ir 
nuolaužų – 
studentui, 
žuvusiam 
Čečėnijos kare, 
1989
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Vytautas Ciplijauskas, Stanislovas Kuzma, Šarūnas Sau-
ka, Bronius Leonavičius, Linas Katinas, Antanas Kmie-
liauskas, Gediminas Jokūbonis, Giedrius Kazimierėnas, 
Teodoras Kazimieras Valaitis, Vytautas Valius, Aloyzas 
Stasiulevičius, Petras Repšys, Sofija Veiverytė, Leonardas 
Gutauskas ir kiti. Beveik visi jie ir daugelis kitų buvo pri-
statyti ir veikale Laisvės paženklinti. 

IŠ SIBIRO – Į LAISVĘ. Patekti į šį puošnų veikalą buvo 
garbė kiekvienam. Jį sudarė ir apipavidalino pats Riman-
tas Dichavičius. Tai aukščiausios kokybės leidinys, kokį 
tik galima įsivaizduoti. Spalvingas, puošnus ir spindintis 
ne tik meno kūriniais, bet ir pačiais popieriaus lapais. Ne-
žinau, ką jam Lietuvoje būtų galima prilyginti. Į rankas 
imi su jauduliu  – lyg šventą daiktą. Pirmasis tomas ap-
rengtas aplanku, kurio pirmoje pusėje – įspūdingas trem-
tyje gimusios Joanos Noreikaitės bronzinis biustas Laisvės 
vėjas. Jos kūrybą Maestro pristato taip: „Vašką, sidabrą, 
auksą ir gintarą poetinė fantazija ir juvelyro atkaklumas 
sujungė į unikalių darbų, išsiskiriančių subtilia pajauta, 

profesionaliu miniatiūrinių skulptūros formų žaismin-
gumu, ciklą.“ Mane labiau stebina medžiagų brangumu 
pabrėžiama pusiau ironiška, pusiau fantastinė žmogiškų, 
antropomorfinių ir zoomorfinių figūrų įvairovė: angelai, 
karališkieji sakalai, mitologiniai bei etniniai simboliai ir 
pan. Nuo Laisvės vėjo simbolio skaitytojas patenka į pirmą 
priešlapį, kuriame publikuojamas žemėlapis: „Lietuvos 
gyventojų tremties ir kalinimo vietos Sovietų sąjungoje 
1940–1988“. Čia aiškiai matyti tirščiausios ir daugumai 
žmonių geriausiai žinomos tremtinių ir politinių kalinių 
vietos: Komija, Permė, Omskas, Krasnojarskas, Irkutskas, 
Kemerovas, Taišetas, Bijskas, Magadanas. Iš ten prasidė-
jo abiejų menininkų išsilaisvinimo kelias į savo Tėvynę. 
Iš ten prasidėjo ne tik jų, bet ir visų kitų pragaro kančias 
ištvėrusių kankinių grįžimas į laisvę. O šis grįžimas „iš 
Sibiro“ savo ruožtu simbolizuoja ir visos Lietuvos išsilais-
vinimą iš didžiosios Rytų imperijos. Šioje vietoje sunku 
nutylėti, kad ten buvo „išbandyta“ ir nemažai mano ar-
timųjų. Nuo ankstyvos vaikystės aštriai į atmintį įsirėžu-
sios vietos, iš kur ateidavo visų daug kartų perskaitinėjami 
laiškai ir kur buvo siunčiami faneriniai siuntiniai. Su Kui-
byševu iki šiol asocijuojasi dešimtaklasio brolio Albino 
kalėjimas, su Komijos Vorkuta tragiškas tetos ir buvusio 
Šimkaičių valsčiaus viršaičio tetėno Jono, o su Igarka dė-
dės Martyno šeimos likimas. Šis žemėlapis primena dar 
ir trijų pusbrolių – Jono, Vytauto ir Petro – įkalinimus, o 
su dėdės ir tetos šeimomis dar ir šešių pusbrolių tremtį.  

ŽENKLAI, KURIŲ BIJO PRIEŠAS. 6-asis ir 7-asis di-
džiojo veikalo puslapiai atspindi Lietuvos išsilaisvinimą. 
Čia lengvai atpažįstami Lietuvos išsilaisvinimo simboliai: 
tūkstantinės Lietuvos gyventojų minios susitelkimas tarp 
Seimo ir Respublikinės bibliotekos, o 10-ajame ir 11-ajame 
puslapyje pačius geriausius šalių santykius primenantis 
mitingas Rusijoje su šūkiais „Монголо-татарское иго в 
России – советская окупация Литвы!“, „Независимость 
Литве“, „Россия... признаeт независимость Литвы... 
навечно... 1920. VII. 12. V. I. Ленин“. Tie šūkiai ne tik 
jaudina, bet ir šiurpina, kai negali pabėgti nuo minčių, 
kuo Rusija tapo šiandien. Ten pat ir įvadinis Rimanto Di-
chavičiaus straipsnis, lydimas moto: „Priešas ženklo bijo 
labiau nei kalavijo.“ Šis moto yra ir jungiamoji viso veikalo 
grandis. Todėl neatsitiktinai ir dailininkų kūrybos prista-
tymai pradedami Arvydo Každailio heraldikos darbais: 
valstybės ir prezidento vėliavomis ir aibe herbų (valsty-
bės, Vilniaus miesto, Dzūkijos, apskričių, rajonų, miestų, 
miestelių, reprezentacinių pastatų ir t. t.). Jo pripažinimą 
ir aukščiausius apdovanojimus pirmaisiais Nepriklauso-
mybės metais lėmė ne tik pastangos simboliais atskleisti 
valstybės paveikslą, institucinę ir kultūrinę jos sandarą, 
bet ir tų simbolių pagrindimas kruopščiomis istorinių do-
kumentų studijomis. O tos studijos savo ruožtu neatskiria-
mos nuo sudėtinga oforto technika atliktų istorinių knygų 
iliustracijų: Simono Daukanto Būdas senovės lietuvių ir 
žemaičių, Petro Dusburgiečio Prūsijos žemės kronika. La-
bai gerą įspūdį daro ir tai, kad Rimantas Dichavičius čia 
pat cituoja reikšmingiausias Arvydo Každailio mintis apie 
savo sukurtus darbus ir iliustruojamus istorinius įvykius. 
„Savo darbe svarbiausiu dalyku laikiau ne kryžiuočio teks-
to iliustravimą, ne nuoseklų to meto įvykių pavaizdavimą Rimantas Dichavičius. Jaunystė, šilkografija, 1985
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mirtino pavojaus akivaizdoje. <...> Siekiau be įmantrybių 
perteikti įvairių senovės prūsų gyvenimo sričių vaizdus, 
parodyti prūsus kaip žmones, turėjusius teisę gyventi sa-
vaip ir savo teisę gynusius. Juk tai tie patys žmonės, ku-
riuos dar XI a. Adomas Bremenietis apibūdino kaip homi-
nes humanissimi.“ Panašiai veikalas formuojamas ir toliau. 
Pateikiami ne tik užbaigti kūriniai, bet ir jų projektai bei 
eskizai. Įdedamos dar ir tos aplinkos (vizualiniai konteks-
tai) nuotraukos, kurioms šie kūriniai pritaikyti, o greta 
cituojamos ir autoriaus, ir kitų specialistų pastabos bei 
paaiškinimai. Kad būtų galima atlikti tokią atranką, rei-
kalingas pakankamai platus kultūrinis akiratis. 

LAISVĖS KOVŲ AUKOS. Toliau itin dramatiškai prista-
tomas bene didžiausio pripažinimo Lietuvoje sulaukęs 
skulptorius Stanislovas Kuzma. Savo turiniu jis tiesiogiai 

pratęsia pradėtą Nepriklausomybės atkūrimo istoriją. Tik 
pradžioje buvo pateiktas paties išsilaisvinimo reginys, o 
Stanislovas Kuzma išsyk pristatomas su jo tragiškiausiu 
ir ekspresyviausiu paminklu, skirtu Laisvės kovų aukoms 
atminti. Įspūdingai parodytas ne tik pats paminklas, bet 
ir jo kūrybos procesas, o kartu ir jo atidengimas bei visas 
memorialas Vilniaus Antakalnio kapinėse. Visi šie pro-
cesai pratęsiami nuotraukomis, liudijančiomis tragiškų 
žudynių aukas, o kartu ir skausmingas Medininkų pasie-
niečių laidotuves. Visa tragedija aprašoma ne tik literatū-
riniu tekstu, parinktu iš periodikos, bet dar ir papildoma 
nedaug kam žinomomis Stanislovo Kuzmos skulptūromis 
iš Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės 
bažnyčios, Nukryžiuotojo skulptūra, skirta Nidos bažny-
čiai bei kai kuriais geriau žinomais paminklais. Stanislovo 
Kuzmos pristatymas užbaigiamas Panevėžyje pastatytu 

Rimantas Dichavičius. 
Mintis, šilkografija, 1980
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paminklu kunigaikščiui Aleksandrui. Kartu su juo eks-
ponuojami jo eskizai bei fotografijos, parodančios keturis 
statybos etapus, pritaikytus gana rimtoms skulptoriaus 
studijoms. 

TAIKOMASIS MENAS. Nuo 34-o puslapio skaitytojas ir 
žiūrovas panardinamas į taikomojo meno sritį. Joje ne-
daug turiningų komentarų, reikšmingesnių faktų. Ji atro-
dytų nuobodoka, jeigu nebūtų subordinuota jau minėtam 
lietuviškam valstybės institucijų, žinybų bei organizacijų 
aprengimui ir valstybės atkūrimui. Šioje srityje mus už-
griūva V. L. Gedmino medaliai, vėliavos, kariuomenės 
tarnybų emblemos, antpečiai. Po jų R. Karpavičienės po-
licijos, karinės ir kitokios (pavyzdžiui, mokyklinės, šven-
tinės) uniformos. „Diskutuojant su pareigūnais, – pasako-
ja R. Karpavičienė, – atsirado nauja drabužio koncepcija, 
buvo nutarta atsisakyti antpečių ir laipsnių, atsisakyti su-
karintų elementų, kad pareigūnai taptų savi ir artimesni 
paprastam piliečiui, pagalbininkai, užtarėjai. <...> Ilgai 
eksperimentavau, derinau spalvas, kol sukūriau dabartinę 
policijos uniformų spalvą, kuri pagal pareigūnų prašymus 
turėjo būti netepi, pilka, ne mėlyna (kaip stribų), ne juoda 
(kaip esesininkų), ne ruda (kaip rudamarškinių) – spalvą 

patvirtino. Vėliau šią spalvą pavadinau tolimo miško spal-
va.“ R. B. Karpavičius taip pat yra sukūręs įvairių polici-
jos institucijų bei tarnybų, kitų ministerijų ženklų. Jam 
priklauso savanoriškos krašto apsaugos tarnybos, specia-
liųjų tyrimų tarnybos, valstybės kontrolės ir kitų institu-
cijų ženklai. R. Valantinui teko garbė projektuoti pinigi-
nius ženklus, pradedant „žvėreliais“ ir baigiant 200 litų. 
Tai buvo ypatinga užduotis, kuria buvo įvykdytas esminis 
finansinis ir ūkinis atsiribojimas nuo buvusios imperi-
jos. „Kurdami pinigus, visi buvome savamoksliai, – sako 
Karpavičius,  – neturėjome jokios patirties. <...> Tomis 
dienomis Lietuvoje lankėsi Kęstutis Jonas Lynikas, lietu-
vis iš Australijos, chemikas, pinigų gamybos ekspertas, 
turintis pinigų spausdinimo patirties. Jis mums visiems 
davė daugybę vertingų patarimų ir atskleidė paslapčių, 
kaip įgyvendinti kai kuriuos dalykus tuometinėmis tech-
nologijomis.“ Pristatydamas G. Jonaičio litus, Rimantas 
Dichavičius atkreipia dėmesį ne į jų išsaugotus varian-
tus, bet ir jų savotišką populiarinimo būdą: spaudinius 
ant keraminių plytelių ir net jų savotiškas improvizacijas 
ant medinių lentelių. Istorikas Antanas Tyla ypač oriai 
padėjo Rimantui pristatyti skulptoriaus Antano Žukaus-
ko kūrybinius nuopelnus: „Pirmą kartą Lietuvoje iškilo 

Fotografija iš etnografinio ciklo. Paberžė, 1967 
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paminklas žmogui, kurio vardą gerai žinojo mūsų tėvai ir 
seneliai. Vilkaviškis įgijo traukos centrą, dvasinę ašį, savo 
šventovę. Toji šventovė – atkurtoji katedra ir paminklas 
Jonui Basanavičiui.“ Tai bene solidžiausias paminklas, su-
kurtas mūsų valstybės patronui. Tačiau monumentaliau-
sias jo kūrinys – Sąjūdžio 20-mečiui skirtas bareljefas su 
maždaug dviem šimtais portretų. Prie jo skulptoriui teko 
dirbti dvidešimt metų. Rimantas Dichavičius randa gar-
bingą vietą ir Nerijaus Treinio ordinams, medaliams, ži-
nybiniams garbės ženklams, uniformų projektams; Kazi-
miero Paškausko talonams, plakatams, knygų viršeliams 
ir R. Lelytės-Paškauskienės pašto ženklams bei tautiniams 
drabužiams. 

PRŪSIJOS ŽŪTIES APGIEDOJIMAS.  Tačiau labiausiai 
taikomojo meno ribas yra peržengusi kūryba, susijusi su 
unikaliu ritualiniu Povilo Mataičio Folkloro teatru. Pir-
miausia čia pristatoma Dalios Mataitienės scenografija ir 
teatrinė apranga: „Didžioji kūrybinio darbo dalis skirta 
teatro, kino filmų erdvei. Pastatė daugiau kaip 40 spek-
taklių Lietuvos ir užsienio teatruose, su Povilu Mataičiu 
1968 m. įkūrė Lietuvių folkloro teatrą,“ kuris sudarė išti-
są teatrinės kultūros epochą, prasidėjusią 1968 metais ir 
pasibaigusią 1990-aisiais. Rimantas Dichavičius čia įžval-
giausiai parodo, kad neįmanoma nieko papasakoti apie 
meną ir jo paskirtį, jeigu jis (1) mechaniškai atskiriamas 
nuo savo aplinkos ir krašto kultūros, (2) jeigu atskiros 
meno šakos visai izoliuojamos nuo istorinio meno proce-
so, jeigu (3) viena sinkretinio meno sritis atplėšiama nuo 
viso sukurto kūrinio ir (4) jeigu galutinis kūrinys nesu-
saistomas su atskirais jo projektais, eskizais ir išsaugotais 
kūrybos etapais. Vien to galėjo pakakti, kad jis pagarbiai 
pristatytų tokius apeiginio pobūdžio spektaklius kaip Ap-
giedokime Prūsijos žūtį, Ir kelsis vėl iš Tavo kraujo Lietuva 
bei filmą Strazdas – žalias paukštis. Visiems šiems gerai 
įsimintiems darbams įvertinti knygos sudarytojas yra pa-
rinkęs gana reikšmingas citatas. Spektaklis Apgiedokime 
Prūsijos žūtį yra pristatomas paties Povilo Mataičio: „Pri-
simindami tragišką senosios Prūsijos istoriją, visi kartu 

stabtelkime prie kadaise plačios baltų giminės kapo, tylos 
minute pagerbkime visų laikų ir visų Baltijos tautų kar-
žygius – savosios laisvės gynėjus, kritiškai įvertinę isto-
rijos klaidas, dar kartą suvienykime protą, ryžtą, valią.“ 
Jo kvietimas papildomas Dalios žodžiais: „Atkurti prū-
siškus drabužius, vieną šio krašto materialinės kultūros 
dalį, kuri, mano manymu, labai ryškiai byloja apie prūsų 
išskirtinį savitumą ir aukštą dvasinę kultūrą – buvo mano 
pagrindinė misija spektaklyje. <...> Norėčiau tikėti, kad 
pažadinsiu ne tik estetinį įspūdį, bet gal šis įspūdis paska-
tins ir mokslininkus toliau skverbtis į praeitį ieškant mūsų 
kilmės.“ O etnologė Angelė Vyšniauskaitė duoda įvertini-
mą: „Tai ne vienerių metų darbas. Kruopščiai išnagrinėta 
P. Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronika“ ir kiti istori-
niai dokumentai, važinėta po dabartines dar užsilikusių 
lietuvininkų sodybas, dalyvauta jų šventėse, pamaldose, 
įrašyta giesmių, muzikavimo pavyzdžių, kiek peržiūrėta 
eksponatų, graviūrų, piešinių muziejuose! <...> Atkurtasis 
kostiumas – gyvas, patrauklus ir visiškai nematytas. Dalia 
Mataitienė ir vėl verčia naują puslapį mūsų tautinio kos-
tiumo, išvedamo į sceną, istorijoje.“

SPEKTAKLIS, PALYDĖTAS AŠAROMIS. Tačiau didžiau-
sią įspūdį yra palikęs spektaklis Ir kelsis vėl iš Tavo kraujo 
Lietuva. Jis sukurtas 1997-aisiais, kai mūsų šalis visų aky-
se pamažu kėlėsi gyvenimui. Savo aktualumu jis veikė ir 
artistus, ir visais gyvenimo įvykiais suinteresuotą publiką. 
Tai matyti ir iš spektaklio pristatymo veikale. Povilo Ma-
taičio lydraštis: „1944–1953 m. – sukrečianti ir įkvepianti 
Lietuvos istorijos atkarpa, mūsų pareiga jos neužmiršti. 
Ant laisvės kovų altoriaus Lietuva sudėjo didžiulę auką. 

Su Aru Leningrade, 1975

Ekslibrisas Vytautui Plūkui, 1988
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Norėjome širdimi prisiliesti prie tautos ir žmogaus likimo 
dramos. Išreikšti pagarbą, nusilenkti.“ Į jo žodžius atsilie-
pia Dalia Mataitienė: „Tavo darbo vertė ir prasmė šiame 
spektaklyje visiškai kita, nei įprasta. Ne formos įmantru-
mas, kokie nors stulbinami efektai lemia tą nuostabų sąlytį 
su publika, kuris atsiranda veiksmo tėkmėje. Per visą ilgą 
savo darbo patirtį labai norėjau, bet nesitikėjau sulaukti 
taip geidžiamo momento, kada aktorius sulydys save į tuos 
žodžius, kuriuos jis sako. Nebelieka nieko paviršutiniška, 
vaidybiškai deklaruojama, viskas tampa tikra, iki skausmo 
tikra. Tada žodžiai, autentiški žodžiai iš pačių sielos gel-
mių apie liūdną, tragišką mūsų tautos lemtį įgauna aukš-
čiausią prasmę. Įvyksta tas didysis meno stebuklas – ir tie, 
kurie sako, ir tie, kurie klauso, nubraukia vienodai tyrą 
ašarą.“ Iš esmės tą pačią nuotaiką, nors ir kitaip motyvuo-
tą, išreiškia ir filosofas Juozas Algimantas Krikštopaitis: 
„Gyvenimas tampa aukojimu ir pasiaukojimu, neišsenka-
ma mirties ir atgimimo, juodos ir baltos spalvų kaita, su-
klupimu ir atsikėlimu, nuodėmių ir atpirkimo grandine. 
<...> Aukojimas pasiekęs įtampos ribą, sužadina emocijų 
bangą, užtvindančią visą erdvę. Mūsų ašaros, nepasieku-
sios Drobulės klosčių, gesina žvakių liepsneles.“

TEATRO LIKIMAS. Neįmanoma į tą pokalbį neįsiterpti 
ir man. Privalau bent priminti, kad, nepaisant to triumfo, 
teatro pabaiga taip pat buvo gana skausminga ir nedėkin-
ga. Povilas Mataitis turėjo daug įdomių planų ir vilčių. Bet 
svarbiausias – įsteigti tuometėje konservatorijoje folkloro 
teatro artisto specialybę ir išugdyti Lietuvos folkloro teat-
rą. Jis rašo išsamų laišką kultūros ministrui apie sunkias 
darbo ir išgyvenimo sąlygas ir kartu pateikia vienuolika 
siūlymų, kaip būtų galima teatrą ne tik išsaugoti, bet ir pa-
daryti reprezentatyviu kultūros židiniu: „Man gi norėtųsi 

viltis, kad ateityje kiekvienas Lietuvos regionas turės savo 
folkloro teatrą. Jie galėtų tapti svarbiais atskiros vietovės 
etninės kultūros bastionais, o tarptautiniu mastu, tinka-
mai reprezentuodami unikalią archainę mūsų tautos kul-
tūrą, būtų seniausių pasaulio teatrų – kiniškosios operos, 
japoniškojo No, Kabuki, indiškojo Kathakali – analogai.“ 
Taip rašė ne koks atsitiktinis svajotojas, ne žmogus iš gat-
vės, kupinas laikinų nuotaikų ir fantazijų, bet didelį įdirbį 
ir patirtį įgijęs folkloristas bei teatro režisierius, unikalų 
talentą atskleidusi, t. y.  nepakartojama, asmenybė. Ta-
čiau, nepaisant to, 1990 metų liepos 20 dieną „Liaudies 
buities muziejaus Lietuvių folkloro teatras buvo likviduo-
tas.“ Nepaisant šio biurokratinio ministerijos sprendimo, 
2010 metų valstybinė komisija Povilui ir Daliai Matai-
čiams suteikė nacionalinę kultūros ir meno premiją „už 
lietuvių folkloro gelmių atskleidimą Lietuvai ir pasauliui, 

Ekslibrisas Helmutui Heuse’i – žurnalistui fotografui, 
ilgamečiam bičiuliui, 2020

Eskizai Gulago aukoms atminti, 1985
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už liaudies tradicijas bei šiuolaikinės scenografijos darną“. 
Tik kas šiandien paaiškintų, kas čia buvo: atsiprašymas už 
sunaikintą teatrą ar dvidešimt metų pavėluotas nuopelnų 
pripažinimas? 

PAMINKLINIS ĮAMŽINIMAS. Įdomu matyti, kaip nuo 
spektaklio Ir kelsis vėl iš Tavo kraujo Lietuva didysis opu-
sas pereina prie itin asketiškų, minimalistinių Jono Jagė-
los skulptūrų, įamžinančių tremtinių, politinių kalinių 
likimus bei partizanų kovas. Tai, kas veikalo pradžioje 
buvo parodyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro žemėlapiu, čia atsiskleidžia kaip vienas 
iš esminių to centro sprendžiamų uždavinių. Šioje vietoje 
jau regime, kaip kančių ir kovų vietos yra sureikšminamos 
ilgaamžiais paminklais bei gyventojų patirtų žiaurumų 
aprašymais. Jonas Jagėla tam skyrė didelę savo gyvenimo 
dalį. Jo dekoratyvūs, abstrakčių, taupių formų paminklai 
įspūdingi meno albumuose, bet man jie atrodo pernelyg 
šalti, o kartais net ir abejingi toms tragiškoms kančių vie-
toms, kurioms yra skiriami. To kritikai nesako gerbdami 
autoriaus patriotizmą. Tačiau Maestro, matyt, irgi juto tą 
neatitikimą, todėl jo skulptūras eksponavo kartu su gana 
iškalbingais kalbiniais tekstais: išrašu iš KGB archyvų, 
memorialine lenta ant KGB pastato, memorialine grindi-
nio plokšte prie buvusio KGB pastato, ištrauka iš Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinio. 
Tam patarnavo ir paties autoriaus parašytas Jono Jagėlos 
pristatymas: „Nuo 1994 m. dirba Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centre. Kuria monumentaliąją 
skulptūrą, antkapinius paminklus, portretus, mažąją plas-
tiką. <...> Taip pat sukūrė paminklus Karelijoje, Kazach-

stane gulago lageriuose žuvusiems lietuviams. Sukūrė tipi-
nius memorialinius ženklus 1944–1953 m. buvusių sovietų 
represinių struktūrų pastatuose (NKVD-MGB, stribų būs-
tinėse) kalintiems ir kankintiems Lietuvos piliečiams at-
minti.“ Ar šie „tipiniai“ ženklai neatsirado iš to, kad užsa-
kymai buvo politiniai, o kūrybinis skonis autonomiškai 
meninis? Paties skulptoriaus prisipažinimu, dėl įvairių 
priežasčių jis buvęs priverstas kurti kelis paminklus iš kar-
to. Spėju, kad abstrakčias formas reikia mažiau derinti 
ir prie aplinkos, kuri buvo labai skirtinga. Kad ir kaip 
ten būtų, bet visi rašytiniai Rimanto tekstai kalba apie 
siaubingus dalykus. Jie ne tik informuoja, bet ir sukrečia. 
O skulptūros prie to sukrėtimo beveik neprisideda. Jos 
tiesiog paženklina, susimbolina ir papuošia vietą. Šiame 
kontekste svarbi ir Algimanto Patašiaus pastaba. Ji dau-
giau prasitaria apie Jono Jagėlos paminklų meninę vertę: 
„Istorijos atminimas, ypač nedidelei tautai, gyvenančiai 
neramioj vietoj šalia amžinai ekspansyvių kėslų turinčių 
kaimynų, yra pirmutinis atsparumo veiksnys. Istorijos at-
minimas – tai kultūros savastis, ji netarpsta savaime kaip 
dilgėlės ir turi būti puoselėjama, gaivinama. Menas šios 
funkcijos negali išsižadėti: pernelyg pavojinga užsimiršti, 
kas mes ir kokiame pasaulyje gyvename. Ši tiesa yra skulp-
toriaus Jono Jagėlos kelrodis. Istorinė, patriotinė tema do-
minuoja jo kūryboje, šiame bare skulptorius nuoširdžiai 
ir ištikimai triūsia jau ketvirtį amžiaus, nuo pirmųjų sa-
varankiško darbo žingsnių, ir mato čia tikrąją kūrybos 
prasmę... Jo kūrybos vaisiai, ypač pastarojo laikotarpio 
memorialinės skulptūros darbai, yra socialiai reikšmingi, 
svarūs, nepavaldūs laikui ir madoms.“ Pagrįstai Algiman-
tas Patašius kalba apie politizuoto meno reikalingumą. 

Eskizai iš užrašų 
knygutės, 1984 
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Tai ryškiai matome dabar, kai vykdoma visą pasaulį su-
krečianti Putino invazija į Ukrainą ir Lietuvoje paskelbta 
nepaprastoji padėtis. Tačiau, paminėjęs istorinę atmintį ir 
kūrybos prasmę, jis vis dėlto neatkreipia dėmesio į tai, kad 
Jagėla menininkas pralaimi prieš Jagėlą politiką. 

ŠVENTUMAS MENE. Labai įdomu šią kūrybą sugretin-
ti su Margaritos Onos Čepukienės siuvinėtomis ir apli-
kuotomis vėliavomis. Ši iš vienuolyno į viešumą išėjusi 
dailininkė su tokiu skilimu nesusiduria. Apie jos vėliavas 
knygos dailininkas sudarytojas ir autorius pasako nedaug: 
„Autorė kruopščiai atlieka darbus, kuriuose maišomos 
įvairiausios medžiagos (linas, šilkas, aukso ir sidabro gi-
jos) ir bažnytiniai kanonai. Dailininkės profesionalumas 
ir fantazija  – tai ribos, ties kuriomis susitinka religinis 
potyris ir meninis išgyvenimas.“ Aš sakyčiau, kad šios pa-
tirtys Margaritos Onos Čepukienės gyvenime formavosi 
beveik kartu, todėl jų net neįmanoma atskirti vienos nuo 
kitos: religinis potyris atsiveria meniniais išgyvenimais, o 
meninis išgyvenimas turi religinio patyrimo prasmę. Taip 
yra ne tik dėl to, kad didžioji dalis siužetų ir personažų 
čia yra religiniai, bet kad pats jos dvasinis pasaulis yra 

itin vieningas. Jos kūryba yra interpretacinė, o tai reiš-
kia, kad ji vyksta parenkant atitinkamas medžiagas (audi-
nius, siūlus ir pan.) vėliavoms, religiniams personažams 
ir siužetams siuvinėti bei aplikuoti. Jau tas parinkimas 
yra gana disciplinuotas, t. y. pagrįstas pagarba šventumui, 
kuris išreiškiamas liturginių objektų formomis (karališko-
mis karūnomis, spinduliuojančiomis aureolėmis, kryžiais, 
žvaigždėmis, angliškais sparnais, vėliavų stačiakampiais, 
karpytomis apačiomis su kutais, pakraščių apvadais, kas-
pinais ir pan.) ir spalvomis, švytinčiomis auksu, sidabru ir 
brangakmeniais. Tas šventumas padaro vėliavas derančias 
bažnyčių puošybai bei religinėms apeigoms. Minėtos dvi 
patirtys atsiskiria tik tada, kai patenka į skirtingas sociali-
nes bei kultūrines žmonių grupes. 1989 metais sugrąžinus 
Vilniaus katedrą tikintiesiems, monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas pakvietė Margaritą Čepukienę į katedrą, kad 
ji čia dirbtų liturgines vėliavas. Iki 1998 metų ji čia sukūrė 
dešimt žalių, raudonų ir mėlynų spalvų bei skirtingų kom-
pozicijų vėliavų, kurios per skirtingas šventines apeigas 
padeda maldininkams susitelkti ir pasiekti tokią būseną, 
kuri vadinama iškilmingu bendruomenės susirinkimu, 
skirtu pagarbinti tą šventumą, kuris atsiveria per šventų 
paveikslų spindėjimą ir religinius simbolius. Kaip žinoma, 
garbinimas apima šias pagrindines ceremonijas: nusilen-
kimą, maldavimą, dėkojimą, aukojimą ir dvasinį apsiva-
lymą. Tos pačios vėliavos menininkų albume yra atidžiai 
žiūrinėjamos ir tyrinėjamos, kaip jos sudarytos, kad būtų 
pasiektas atitinkamas meninis išgyvenimas (efektas), ku-
riame atsiskleistų sąlygiškas (distanciškas) jų jutiminių 
komponentų emocinis veikimas ( jaudinimas) ir to veiki-
mo vertybinis (kultūrinis) turinys, paprastai vadinamas 
supratimu. O kad supratimas būtų pasiektas, reikalingas 
aiškinimas. Dėl to opus magnum nėra vien albumas, o 
studija, kurią sudaro dviejų tipų tyrinėjimai – vizualiniai 
ir kalbiniai. 

AUKA VALSTYBEI. Nuo čia Laisvės paženklinti išeina į 
plačiausias autonomiškiausio meno erdves, kuriose tektų 
apsistoti ne tik prie kiekvieno autoriaus, bet ir beveik prie 
kiekvieno meno kūrinio. Tačiau to padaryti šiuo straips-
niu neįmanoma. Tam reikėtų daug daugiau erdvės ir laiko. 
Tai, ką čia parašiau, matyt, būtų galima laikyti tik droviu 
įvadu į didžiojo veikalo studijas. O jos būtinos vien dėl 
to, kad Lietuvos valstybė, kuriai buvo skirta ši neįkaino-
jama auka, nesugebėjo nei adekvačiai jos suprasti, nei de-
ramai įvertinti, nei garbingai parodyti savo dėkingumo. 
Skaudu ir gėda. Bet aišku viena, kad tai nelabai sveikos ir 
brandžios valstybės bei jos pilietinės visuomenės ženklas. 
Joje per daug izoliuotų grupių (klanų), kurios tarpusavyje 
konkuruoja dėl įtakos valdžios institucijoms. O tos institu-
cijos, pasiremdamos arčiausiai su jomis suaugusių grupių 
patarnavimais, daro visada pagal jų interesus suderintus 
autoritarinius sprendimus. Atskirti, kur veikia draugystės, 
pažintys ir kur paprasčiausia korupcija, čia nėra lengva. 
Svarbiausia, kad tarp jų nekursuoja visuotinio reikšmin-
gumo informacija, kuri galėtų suformuoti maksimaliai ne-
šališką viešąją nuomonę, neleidžiančią nustumti į pašalę 
labiausiai valstybei nusipelniusių ir niekuo kitu nepakei-
čiamų žmonių... 

Rimantas Dichavičius. Plakatas sukurtas spektakliui 1989 metų 
kruviniems įvykiams Gruzijoje paminėti
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Vieno laiško istorija, 
arba Lemtingi paskutiniai  
Antano Vienuolio gyvenimo metai

 
Niekas negali pakeisti žodžio,

parašyto istorijos ranka.

Šie žodžiai yra Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos filosofija. Seniausia Vilniaus mokykla, 
įkurta 1915 metais ir skaičiuojanti jau antrą šimtmetį, ne kartą keitė pavadinimą – nuo 1921 metų 
Vytauto Didžiojo gimnazija, nuo 1954 metų Vilniaus I vidurinė mokykla, nuo 1957 metų Antano 
Vienuolio vidurinė mokykla, nuo 2000 metų Antano Vienuolio gimnazija, o nuo 2005 metų at-
siranda dvi savarankiškos ugdymo įstaigos – Vytauto Didžiojo gimnazija ir Antano Vienuolio pa-
grindinė mokykla, kuri galiausiai nuo 2015 metų tampa Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija. 
Ne kartą teko keisti ir pastatus – glaustis įvairiose Vilniaus vietose. Tačiau niekas negali perrašyti 
istorijos. O istoriją mena žmonės. Žmonės yra vieninteliai istorijos liudytojai, todėl svarbu tuos 
žmones įamžinti, prisiminti. 

Šių metų balandžio 7 dieną minėjome 140-ąsias Antano 
Vienuolio gimimo metines, o rugpjūčio 17 dieną sukaks 65 
metai nuo rašytojo mirties. Ir dar – šių metų gruodžio 14 
dieną sueis 65 metai nuo Antano Vienuolio vardo suteiki-
mo tuomet Vilniaus I vidurinei mokyklai (dabar Vilniaus 
Antano Vienuolio progimnazija). Taigi šias svarbias sukak-
tis ir norisi prisiminti. Iš pradžių mintimis grįžkime prie 
pavadinimo Vieno laiško istorija... Turbūt smalsu, koks tai 
laiškas ir kokia gi istorija minima. O istorija siekia tuos pa-
čius rašytojui lemtingus 1957-uosius. Balandžio 7 dieną tik 
ką atšventęs savo 75-metį ir valdžios oficialiai pamalonin-
tas gerbiamas rašytojas, matyt, kartu su sveikinimais gavo 
ir būsimos poetės, o tada dar tik Kauno Salomėjos Nėries 
vidurinės mokyklos aštuntokės Violetos Palčinskaitės laiš-
ką. Moksleivė greičiausiai, be sveikinimų, dar prašė ir ra-

šytojo patarimų kūrybos klausimais. Ir ką jūs manote? Bū-
simoji poetė gauna rašytojo atsakymą 1957 metų gegužės 3 
dieną. Iš tiesų, ar daugelis šių dienų gyvųjų klasikų teiktųsi 
atsakinėti į mokinių, ir dar tokių jaunų, laiškus? Skaityto-
jas turi galimybę susipažinti su rašytojo laiško turiniu skel-
biamoje laiško faksimilėje. Kaip ir reikėjo tikėtis, Antanas 
Vienuolis pateikia aštuntokei keletą savo minčių, pasvars-
tymų apie kūrybą. Vėliau visus tuos ilgus metus rašytojo 
laiškas poetės Violetos Palčinskaitės buvo saugomas. Tur-
būt įdomu, kaip laiškas atsidūrė Vilniaus Antano Vienuo-
lio progimnazijoje. Taigi, 2019 metais dviejų puikių pradi-
nių klasių mokytojų – ekspertės Deimantės Navakienės ir 
metodininkės Jūratės Skurkienės – iniciatyva Vilniaus An-
tano Vienuolio progimnazijoje buvo suorganizuota tarp-
tautinė pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda-
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konkursas Spalvoti žodžiai, skirta žinomos poetės Violetos 
Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti. Kiek daug 
skaičių sąsajų ir sutapimų? Parodoje-konkurse dalyvavo 
68 Lietuvos ir užsienio lietuviškos mokyklos. Pradinių kla-
sių mokiniai rinko labiausiai patikusius poetės eilėraščius, 
kūrybiškai juos užrašė ir originaliai iliustravo. Į baigiamąjį 
renginį atvyko ir poetė Violeta Palčinskaitė. Bet didžiausia 
staigmena Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos ben-
druomenei buvo ta, kad poetė padovanojo Antano Vie-
nuolio laiško originalą. Progimnazijoje jau seniai veikia 
muziejus, kurio eksponatai primena mokyklos istoriją, bet 
ši dovana, ko gero, progimnazijos bendruomenei yra itin 
brangi, nes susijusi su rašytojo Antano Vienuolio vardu.

Beje, toks originalus įžymių Lietuvos vaikų rašyto-
jų kūrybos įprasminimas jau tapo progimnazijos tradici-
ja – 2020 metais mokytojos Deimantė Navakienė ir Jūratė 
Skurkienė vėl originaliai per vaikų kūrybos parodą pri-
statė Kęstučio Kasperavičiaus, nuostabaus vaikų rašytojo 
ir dailininko, kūrybą. Beje, rašytojas tais metais Lietuvos 
prezidento Gitano Nausėdos vasario 13 dienos dekretu 
apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kry-
žiumi. Ir vėl, koks malonus sutapimas – pradinių klasių 
mokytojų paroda-konkursas buvo suplanuotas gerokai 
anksčiau, nė neįtariant apie Prezidento nutarimą apdo-
vanoti poetą. 

Jau minėta, kad rašytojas mirė 1957 metų rugpjūčio 
17 dieną. Galima būtų tvirtinti, kad rašytojo mirtis išgel-
bėjo dar tik būsimą Vilniaus Antano Vienuolio vidurinę 
mokyklą nuo, sakyčiau, gėdingo įvykio, galėjusio suteršti 
gilias ir garbingas tradicijas turinčią Vilniaus I vidurinę 
mokyklą, prieš tai buvusią Vytauto Didžiojo gimnaziją. 

Mokslininkas, profesorius, Lietuvos mokslų akade-
mijos tikrasis narys, prezidento Algirdo Brazausko pa-
tarėjas švietimo, kultūros, mokslo ir religijos klausimais 
Arvydas Virgilijus Matulionis savo neseniai išleistoje so-
lidžioje knygoje Mano pasaulio žmonių autografai (2021) 
apie lemtingus 1957-uosius rašo: „Tuo metu valdžia ruo-
šėsi duoti mokyklai Felikso Dzeržinskio vardą, bet tuo 
metu kaip tik mirė Antanas Vienuolis. Mūsų mylimiausia 
lietuvių kalbos mokytoja Bronė Katinienė (1909–2006) 
buvo gera rašytojo draugė. Jai ir kilo mintis gelbėti situa-
ciją nuo čekisto, siūlant lietuvių literatūros klasiko vardą. 
Mokykloje dar tebebuvo gyva Vytauto Didžiojo gimnazi-
jos dvasia, kurią išsaugojo tokie mokytojai kaip matema-
tikas Romas Balaišis, lituanistas Henrikas Steponavičius, 
geografas Antanas Ivanauskas, gamtininkas Zenonas Se-
rapinas, anglistė Bronė Svecevičienė ir kiti.“ Beje, ir pats 
Arvydas Virgilijus Matulionis 1963 metais yra baigęs Vil-
niaus Antano Vienuolio vidurinę mokyklą, o jo mama 
Kazimiera Matulionienė – ilgametė „šios mokyklos mo-
kytoja, kartu su Romu Balaišiu dar ir mokymo dalies ve-
dėja“. Ir tik labai didelėmis mokytojos lituanistės Bronės 
Katinienės pastangomis ir žygiais po įvairias to meto val-
džios instancijas pavyko pasiekti, kad 1957 metų gruodžio 
14 dieną švietimo ministro įsakymu Vilniaus I vidurinei 
mokyklai buvo suteiktas garbingas rašytojo Antano Vie-
nuolio vardas. Pagalvokime, kad tais 1957-aisiais nurung-
ti Feliksą Dzeržinskį turėjo būti labai labai sunku. O per 
tokį trumpą laiką (nuo rugpjūčio 17 iki gruodžio 14) pa-
keisti valdžios sprendimą, atrodytų, išvis neįmanoma už-
duotis. Ir iki pat Atgimimo viena garbingiausių Vilniaus 
mokyklų būtų vadinama čekisto vardu (beje, kaip ir gatvė 
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Vilniuje), ir net baisu pagalvoti, kiek daug labai gerbtinų 
žmonių būtų sakę: „Baigiau Felikso Dzeržinskio vidurinę 
mokyklą.“ Šį faktą žinojau seniai ir labai nudžiugau radęs 
raštišką šios vardo suteikimo istorijos patvirtinimą pro-
fesoriaus knygoje. Besidomintiems rašytojo asmenybe – 
puikioji mokytoja, lituanistė Bronė Katinienė 2002 metais 
yra išleidusi atsiminimų apie Antaną Vienuolį knygą Ato-
dairų vasara. Autorė labai daug bendravo su rašytoju ir 
paliko puikių prisiminimų apie jį.

Taigi iš tiesų galima būtų tvirtinti, kad rašytojas savo 
mirtimi išgelbėjo Vilniaus I vidurinę mokyklą. Tuo metu 
Vilniuje tik dvi mokyklos turėjo įžymių žmonių vardus – 
Salomėjos Nėries ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
vidurinės mokyklos, visos kitos buvo numeruotos. 

Lietuvių literatūros klasikui Antanui Vienuoliui gy-
venimas atseikėjo tikrai nemažai išbandymų. Ne apie vi-
sus gyvenimo faktus sovietmečiu garsiai kalbėta. Dabar 
žinoma, kad 1941 metų birželio 14 dieną suimamas jo sū-
nus Stasys. 1944 metais, artėjant frontui, į Vakarus pasi-
traukė dukra Laima su vyru. Taigi, žinant pokario sovietų 
represijas, galima manyti, kad rašytojas buvo atsidūręs 
nepavydėtinoje padėtyje. Manau, rašytojas prisiminė ir 
ankstesnius savo įkalinimus. Dar 1905 metais Tbilisyje 
sausio 21 dieną buvo suimtas ir 47 paras kalintas Mete-
cho tvirtovėje. O 1918 metais, bolševikams Lietuvoje už-
ėmus Anykščius, vėl buvo suimtas, tačiau naktį jam vis 
dėlto pavyko pabėgti. Taigi nemalonių nuotykių atmin-
ty netrūko. Tačiau rašytojui turbūt baisiausia buvo, kad 
iki pat 1944 metų apie sūnų Stasį neturėjo jokių žinių, 
tik tais metais gauna pirmąjį sūnaus laišką. Žinome, kad 
rašytojas buvo itin jautrus, dažnai susigraudindavo, at-
rodytų, net dėl smulkmenų. Tiesa, 1945 metais vis dėlto 
pavyksta išlaisvinti sūnų Stasį, po tremties dar kalintą 
Maskvos kalėjime. Tokioje situacijoje buvo nesunku ma-
nipuliuoti rašytoju, valdyti jį, net kištis į jo kūrybą. Ir čia 
atsiranda didysis jo literatūrinio gyvenimo nuodytojas 
I.  Gurvičius. Tai buvo 1950 metais. Rašytojui buvo še-
šiasdešimt aštuoneri, o I. Gurvičiui – tik trisdešimt. 1950 
metais jokio išsilavinimo neturėjęs, netolimoje ateityje 
pogrindininkas ir 16-osios divizijos karys I. Gurvičius 
tampa Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redak-
toriumi. 1949 metais per kelis literatūros žurnalo Per-
galė numerius buvo paskelbtas Antano Vienuolio roma-
nas Puodžiūnkiemis. Romanas buvo labai sukritikuotas 
ir partinės valdžios, ir Rašytojų sąjungos funkcionierių. 
Ir taip 1950 metais I.  Gurvičius priskiriamas padirbėti 
prie Antano Vienuolio romano redagavimo, o tai pavirto 
beveik romano perrašymu. Apie rašytoją, jo kūrybą yra 
parašyta nemažai knygų – kritikos studijų, atsiminimų. 
Vienoje iš paskutiniųjų Tarp šlovės ir ašarų literatūros 
tyrinėtojas Stasys Lipskis pasakoja, kokioje dviprasmiš-
koje padėtyje buvo atsidūręs rašytojas: „Parašyk roma-
ną – išgelbėsi sūnų.“ Štai toks kritikos šulo K. Korsako 
„paliudijimas“ sugrąžindavo rašytoją prie skaudžios re-
alybės.“ (p. 95) Taip atsirado Puodžiūnkiemis, bet, kaip 
minėjau, pirmasis variantas, paskelbtas Pergalėje, neįtiko 
dėl politinių ir idėjinių klaidų. Toliau Stasys Lipskis tei-
gia: „Po daugelio metų romano rankraštį spaudai ruošęs 
redaktorius Aleksandras Žirgulys taip paliudys Vienuolio 
savijautą: „... ėmė kūkčiodamas – srautu ašaros bėgo – pa-
sakotis, kad jis naktimis neužmiegąs, kai pagalvojąs apie 
Puodžiūnkiemį, tik verkiąs, verkiąs...“ Kitame puslapyje 

Stasys Lipskis tvirtina, kad „Gurvičius ne tik braukė ro-
mano tekstą, ne tik prirašinėjo ištisas siužetines linijas. 
<...> Skaitė Vienuolis naują romano laidą, skaitė ir... ver-
kė.“ (p. 97) Dailininkas Ignas Jonynas be užuolankų yra 
sakęs: „Puodžiūnkiemis“ – šlamštas, tai ne Vienuolio, tai 
Gurvičiaus knyga.“ Kritika ėmė šlovinti romaną. Kostas 
Korsakas net atskirą studiją parašė.

Skaitytojas galėtų paklausti, kodėl tiek daug dėme-
sio skiriama Antano Vienuolio gyvenimo nuodytojui 
I.  Gurvičiui. Nemažai šio priverstinio bendradarbiavi-
mo-redagavimo istorijos smulkmenų yra aprašęs Tau-
tvydas Kontrimavičius straipsnyje Susitaikymo kelias, 
skelbtame bernardinai.lt 2012 m. gruodžio 25 d. Iš tiesų 
šių dramatiškų rašytojo literatūrinio gyvenimo epizo-
dų atomazga įvyko tais lemtingais paskutiniais rašytojo 
gyvenimo metais. Netikėtai 1957 m. liepos 11 d. I. Gur-
vičius miršta, vos trisdešimt septynerių. Ir vėl rašytojas 
Antanas Vienuolis parodo savo kilnumą. Po keturių die-
nų, t. y. liepos 15 dieną, rašytojas rašo laišką Gurvičių 
šeimai: „Gerbiamai I. Gurvičiaus šeimai. Tik iš laikraš-
čių sužinojęs Kaune apie Tamstų sūnaus, vyro ir tėvo, o 
mano raštų buvusio redaktoriaus ir draugo I. Gurvičiaus 
mirtį, šiuo pareiškiu kuo nuoširdžiausią užuojautą. Kad 
ir girdėjau apie jo ligą, bet, gyvendamas Anykščiuose, 
netikėdamas tokiu skaudžiu likimu, o be to, ir pats vis 
negaluodamas, negalėjau iš Anykščių nuvykti Kaunan jo 
aplankyti. Labai gailiuos. Su gilia pagarba ir nuoširdžia 
užuojauta. A. Vienuolis.“

O „po mėnesio į Ažupiečių kalnelį šalia savo namo at-
gulė ir pats“ lietuvių literatūros klasikas Antanas Vienuolis. 

Tai štai tokie permainingi, kupini įvairiausių įvykių 
Antano Vienuolio paskutiniai gyvenimo metai – 1957-ieji. 
Rašytojo vardu didžiuojasi dvi Lietuvos mokyklos – dvi 
Lietuvos progimnazijos  – Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija, beje, šiemet švęsianti įkūrimo (1922) šimt-
metį ir Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija (savo, 
kaip seniausios Vilniaus mokyklos, įkūrimo šimtmetį at-
šventusi prieš septynerius metus – 2015 metais).

Susitikimas su poete Violeta Palčinskaite Vilniaus Antano Vienuolio 
progimnazijoje, 2018, lapkričio 29. Deimantės Navakienės nuotrauka
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S R I  A U R O B I N D O

Tautų Sąjunga

Senovėje buvo tradiciškai tikima žmonijos aukso amžiu-
mi, glūdinčiame nuostabioje pirmykščių laikų kūdikystė-
je; joje buvo ieškoma tam tikro pradinio tobulumo tipo 
arba simbolio, Saturno epochos, satja jugos, nuoširdžios 
būties ir laisvos vienybės, kada dangaus sūnūs vadova-
vę žmonių gyvenimui ir minčiai, ir buvo surašyti Die-
vo įstatymai – anaiptol ne menkai paveikiose knygose, o 
žmonių širdžių lentelėse. Tuomet jiems nereikėję nei išo-
rinės teisės jėgos, nei valdžios sulaikyti nuo blogio, nebu-
vo būtina jų laisvos esybės apriboti ir prievarta sprausti 
į mechanišką visuomeninio idealo Prokrusto lovą. Mat 
žmonės esą natūraliai vadovavosi dieviškosiomis taisyklė-
mis, kurių savaime pakako laisvei užtikrinti. Ši tradicija 
vienu metu buvo tokia visuotinė, kad beveik susigundyta 
įžvelgti žmonių atmintyje įtvirtintus auksinius ir puikius 
pasiekimus, galbūt ne stebuklingą dieviškumo užuomaz-
gą, bet tam tikrą praeities spiralės aukščiausią tašką ir 
viršūnę, didingai iškylančią ciklų arką. Tačiau lygiai taip 
pat šį tradicinį požiūrį galima laikyti nieku daugiau, kaip 
tik iškiliu paprasčiausio proto polinkio idealizuoti praeitį 
pavyzdžiu, kai ji šlovinama neproporcingai ir nesilaikant 
perspektyvos, ištrinant praeities šešėlius ir žvelgiant į ją 
per miglas ar apgaulingą šviesą, sustiprinančią dabarties 
juodulius. Taip pat tai gali būti prarasto vidinio dievišku-
mo, skaistumo ir tobulumo pojūčio projekcija, simbolinio 
pasakojimo perkėlimas iš amžinybės į laiką, nukreiptas ne 
į vidinę dvasinę esybę, o į išorinę užtemusią būtį šioje ne-
apdorotoje ir laikinoje žemėje. Dar labiau mus jaudina su 
šiais atsiminimais ar saviapgaule dažnai susijusi tuščia vil-
tis ir dar tiksliau išreikšta pranašiška arba religinė į ateitį 
nukreipta tradicija laukti sugrįžtančio šio aukso amžiaus 
tobulumo, – Astraea redux, Saturnia regna, – sakytume, 
krintančios ciklo kreivės posūkio ir kilimo į kitą panašų ir 
galbūt dar didingesnį aukštybėse žėrintį aukščiausią tašką 
ir viršukalnę. Tad žmogaus prote, nuolat žvelgiančiame at-
gal ir į priekį, didinga idealios praeities svajonė išbaigiama 
dar didingesne svajone apie idealią ateitį.

Moksliškai nusiteikusiam supasaulėjusiam šiuolai-
kiniam žmogui tikėti šiais dalykais sudėtinga tol, kol jis 
neišsivaduoja iš pozityvaus mokslinio protavimo ir ne-
susikuria teosofinio ir mistinio tyros laisvės vaizdinio. 
Mokslas, su pasitikėjimu sekąs kilniai išbaigtos ir stulbi-
nančios žmonių evoliucijos pėdsakais gana greita ir tiesia 
kreive nuo beždžionžmogio iki akinamai nepalaužiamo 
pono Lloydo George’o išskirtinumo ir nesuvirškinamos 
Rockefellerio didybės, atmeta senąsias tradicijas kaip sap-
ną ir poetines ištarmes. Tačiau kaip atlygį už praradimus 
jis mums suteikė parankesnį, primygtinį ir tiesioginį šiuo-
laikinės pažangos matymą ir tikėjimą protu dirbtinai to-

bulinamos visuomenės ateitimi. Tai yra vienintelė likusi 
tikra religija, naujoji modernaus pozityvistinės sociolo-
gijos kulto Jeruzalė. Tobuloji praeitis prarado spindesį, 
bet santūriai kibirkščiuojanti ateitis artėja ir blaiviam 
žmogaus protui suteikia priimtinesnį tikrovės atspalvį. 
Azijiečio protas vis dar nepataisomai linkęs į ankstyvojo 
tipo vaizduotę, tebekuriančią įkvėptus pavidalus, – antrąjį 
Kristaus atėjimą, Dievo miestą, dieviškąją Šeimą, Mesijo 
atėjimą, Mahdi arba Avatarą, – tačiau, kad ir kokia būtų 
tų pavidalų įvairovė, jų esmė yra ta pati: religinis arba 
dvasinis būsimosios žmonijos sutaurinimas. Europietiš-
kasis būdas – o šiuo metu mes visi mėginame bent jau iš 
pažiūros tapti baltais, rudais, geltonais ir juodais europie-
čiais – reikalauja įprastesnės, žemiškos ir apčiuopiamos, 
pasaulietiškos visuomeninės ir politinės besivystančios 
žmonijos regmės, ištobulintos demokratijos, socializmo, 
komunizmo ir anarchizmo. Vis dėlto, kad ir kokią kryptį 
pasirinktume, teisingą ar apgaulingą, užnugaryje dalyko 
esmė lieka ta pati; regimai tatai yra žmogaus protavimo 
ir valingos veiklos būtinybė. Niekaip negalime išsiversti 
be tam tikro futuristinio idealizmo. Vis kažką asmeniškai 
arba bendrai besidarbuodami turime lipdyti iš savų gyve-
nimų, kol būsime patenkinti pusėtinai sukurptos, pusiau 
gyvuliškos vyrijos vidutiniška šluba kasdienybe – nusivai-
nikavimu, kuris niekada nesutiks su mumyse glūdinčiu 
kilnumu. Vyras negali sukurti nieko reikšmingo nei mene, 
nei gyvenime, kol nesuvoks, kas yra mintis apie tobulumą 
ir koks to tobulumo pavidalas, ir suvokdamas nepatikės 
savo galiomis jį pasiekti nepaisant nepralaidžios maištin-
gos prigimties. Atimk iš žmogaus tikėjimą savo galiomis 
tobulėti  – užmuši, suluošinsi didžiausią kuriamąjį arba 
savikuriamąjį gebėjimą. Kai nėra kaip tučtuojau pritaikyti 
kilnesnės ar nuodugnesnės regmės apie dvasiškai suvieny-
tą ir ištobulintą žmoniją, svajonė apie visuomeninį ir poli-
tinį pasaulio gerinimą gali būti priimtina kaip stipriausia 
prieinama paskata žmonijai žygiuoti pirmyn. Geriau, kai 
ji vadovaujasi gelbstinčia mašinerija negu iš viso neturi 
jokio idealo, jokio įsivaizdavimo apie platesnį, geresnį ir 
malonesnį gyvenimą.

Ši tobulesnės, protaujančios ir taikiai bendradarbiau-
jančios visuomenės auksinio arba pusiau auksinio atei-
ties amžiaus pasaulietinė svajonė neseniai pasistūmėjo į 
priekį ypatingu būdu paveikdama žmonijos vaizduotę ir 
netgi žengė pirmuosius žingsnius į tikrą įgyvendinimą. 
Mintyje ir vaizduotėje ji virto politine ir ekonomine tau-
tų bendrija, atsikratysiančia žiauraus ir siaubiančio karo 
įrankio, įtvirtinsiančia tarptautinės teisės ir tvarkos vieš-
patavimą ir be susidūrimų, įtampos ir susirėmimų protu, 
bendradarbiavimu, teisėjavimu, savitarpio pasiskirstymu 
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išspręsiančia visus patogią taiką, draugystę ir organizuotą 
našumą tebetrikdančius grėsmingus klausimus, idant įsi-
vyrautų pelnyta žmonijos būklė. Tarptautinė taika, nusta-
tytas teisėtumas ir pasaulio reikalų sutvarkymas, užtikrin-
ta laisvė – arba kurio nors vieneto rengimas ir mokymas 
siekiant laisvės – organizuota žmonių padermės gyveni-
mo vienovė yra mums pažadėto aukso amžiaus išraiška. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kažkur slypi spraga, kyla 
įtarimas, jog šisai tobulumas perdėm išoriškas ir pernelyg 
gerai sustyguotas lyg prisukamas laikrodis, įkyriai neduo-
da ramybės nedrąsi mintis, kad, matyt, tai nėra nei lengvai 
įvykdoma, nei jausmingai kerinti idėja, kaip apsimestinai 
teigia ją peršantys pranašai. Linktume teirautis apie tai, 
kas bus su žmogaus dvasia ir siela, su vidinio tobulumo di-
dybe, kuri vienintelė mus remia ir teikia saugumą bei tam 
tikrą psichologinį tikrumą net ir patiems nepriekaištin-
giausiems šio išorinio gyvenimo potvarkiams – kaip toli 
ji pažengė ar pažengs artimiausiu metu, kokias priemones 
ir galimybes naujoji tvarka numato jos augimui ir pasiten-
kinimui? Be abejonės, tai yra pernelyg ezoteriškas būdas 
žvelgti į daiktus. Patogus vakariečio protas ne itin vargi-
nasi dėl tokių švelnybių; kadangi ką nors nuveikti gyveni-
me yra pagrindinis vyrui tinkamas reikalas, gana pagrįstai 
pirmenybę jis teikia skubiems sprendimams ir įgyvendina 
tai, kas yra naudinga, matoma ir apčiuopiama, pakanka-
mai gera pradžiai arba esti žingsnis į priekį. Be to, jis įsi-
tikinęs įstatymo ir institucijų visagalybe, kurios žmogaus 
gyvenimą padaro patogų atitinkamai jo intelektualiniams 
ir dvasiniams idealams; jis patenkintas galėdamas surašyti 
ir sankcionuoti gerą bei patogią įstatymų sistemą, suvesti-
nę arba konstituciją, paleisti mechanines priemones idė-
joms įgyvendinti ir tinkamoms įstaigoms suteikti veiks-
mingus pavidalus. Mažiau apčiuopiami dalykai, jeigu jie 
iš viso yra būtini, paliekami savo pačių raidai, o taip tikrai 
turėtų būti esant geroms dirbtinai sukurtoms sąlygoms.

Šiai laikysenai palaikyti gali būti pateikiamas svarus fi-
losofinis ir praktinis pateisinimas. Galiausiai pavidalas – tai 
veiksmingas pasiūlymas sielai; mechanizmai, kuriais tikėjo 
net bažnyčios ir religijos, yra visagaliai ir jais galima pasi-
tikėti gaminant viską, ko jūsų dvasiai reikia. Pats Dievas ir 
gudraujanti Gamta pirmiausia turi išrasti mechanizmus ir 
sulipdyti visatą, ir tik tada iš šio lekalo išgauti dvasinį at-
vaizdą. Todėl didžios vilties ženklas, žmonėms pranešama 
geroji žinia apie taiką ir gerą valią kyla ne iš naujos, dieviš-
kesnės ar tiesiog žmogiškesnės žmonijoje gimusios dvasios, 
apėmusios jos vadus ir išplitusios tarp milijonų troškimais 
ir pelnu besivadovaujančių savanaudžių, o iš ministrų pir-
mininkų ir prezidentų palaiminto, Paryžiuje gimusio stei-
ginio – tarptautinės bendrijos konstitucijos, remiamos gin-
kluotos didžiųjų nacijų ir imperijų jėgos ir todėl pasmerktos 
būti naudinga, tinkama ir sėkminga. Ji įgijo pavidalą, kuris 
karą, militarizmą, priespaudą, išnaudojimą pavers bjauriu 
praeities sapnu, įdiegs kapitalizmą ir darbą, liūtas romiai 
gulės šalia avinėlio ir, – priešingai nei laukinis bolševizmas 
siūlo vieną gerai suvirškintą kitame, – neilgai trukus, o ti-
kėtina greičiau nei vėliau, sukurs didingą žmonijos brolybę. 
Tai gera žinia, jei būtų tiesa. Vis dėlto, prieš įeidami į padė-
kos namus, truputėlį stabtelėkime ir tiriamuoju žvilgsniu 
apžvelkime šį naują ką tik gimusį reiškinį.

Teisinga, dosni, širdinga ir įgalinta Tautų Sąjunga 
yra dalykas, kaip regis, sukurtas pakeisti senąją neteisin-
gą jėgų pusiausvyrą ir stringančius bei barningus susita-
rimus. Ir tam, kad ji būtų sėkmingesnė nei palaidi, ne-
veiksmingi ir lengvai išsivadėjantys dalykai, kurių vietą ji 
užims, manytina, kad ji turi patenkinti tam tikras sąlygas, 
kurių net nesistengė įvykdyti. Iš pirmo žvilgsnio į akis 
krinta būtinosios sąlygos – tai, ką aptarsiu toliau iš eilės. 
Pirma, ši Sąjunga turi vienaip ar kitaip į savo ratą priimti 
visas žemėje gyvuojančias tautas; tatai padaryti teisėtomis 
ir priimtinomis sąlygomis, idant tautos galėtų prisijungti 
noriai, mielai ir be jokių rimtų būgštavimų, susilaikymų 
ar apmaudo; visas ir kiekvieną atskirai privalu užganėdin-
ti suteikiant gražią, našią ir, kaip šiomis demokratinėmis 
dienomis būtina pridurti, garbingą ir lygiavertę padėtį 
naujoje žmonių visuomenėje. Sąjunga turi išlaikyti jų mo-
ralinį pritarimą ir paramą, norėdama įtvirtinti kitu atveju 
nesaugiai veikiantį medžiaginį sukibimą ir tam, kad vyk-
dytų tai nuolatos, – ne vien steigimo metu, bet ir ateityje, – 
tad ji privalo būti grindžiama ne rūpinimąsi savimi įtvirti-
nančiais įstatymais ar įkurtu apskrituoju stalu institucijų, 
nustatytų tuo metu stipriausiųjų sprendimais ir valia, bet 
tvirtu, atpažįstamu ir visada galinčiu plėtotis nešališkumo 
ir teisingumo principu, mat tik ten, kur jis taikomas, eg-
zistuoja moralinės garantijos ir saugumas. Sąjungos kons-
titucija turi parūpinti patikimų priemonių spręsti visiems 
sudėtingiems, kebliems ir nepatogiems klausimams, kurie 
gali ateityje apsunkinti ką tik gimusią nesaugią tarptauti-
nės bendruomenės struktūrą, ir šiuo tikslu privalo įtvir-
tinti nuolatinę stiprią centrinę valdžią, kurią pripažintų 
ir kaip natūralią vadovybę bei patikimą, veiklią bendro 
žmonijos buvimo išraišką priimtų visos tautos. Manytina, 
kad tai visai ne miglotas, išgalvotas ar pernelyg idealistinis 
reikalavimas, o naudinga būtinybė bet kuriai dar palaidai 
vienijimo sistemai, tokiai, kokia šiuo metu yra apmąsto-
ma, nuo pat pradžios ir vėliau augančia tvarka vykdytinos 
sąlygos, jeigu norima, kad būtų įveikti milžiniški šiai įmo-
nei kylą sunkumai, o jai toliau veikiant – iš tarptautinio 
mentaliteto išgyvendinti patys natūraliausi savanaudiški 
instinktai ir įsišakniję seni įpročiai.

Šis naujas gigantiškas peras, išsiritęs iš tėvo Karo ir 
motinos  – ginkluotos ir priverstinės taikos su grėsmin-
gomis kruvinai numalšintomis revoliucijomis, nukirstu 
internacionalistiniu idealizmu ir daugybe pusiau pažabo-
tų ką tik nusavintų įsiveisusių nacionalinių egoizmų, vai-
dinančių liudininkų ir krikštatėvių vaidmenį, nepaisant 
tam tikrų pasižadėjimo veiksnių, šiuo požiūriu neturi jo-
kio aiškaus apipavidalinimo. Jo užsimezgimo aplinkybės 
buvo nepalankios, ir, išskyrus milžiniškas pastangas save 
įveikti nugalėjusių tautų valdovų ir valstybininkų protuo-
se, savęs įveika pasirodė esanti tūkstančius kartų sunkes-
nė dėl stulbinančios jų pergalės svarbos ir svaiginančios 
pilnatvės, todėl jokio baigtinio rezultato ar sėkmę žadan-
čios naujos pradžios tikėtis neverta. Ši nūnai paskutinius 
gimdymo sąrėmius išgyvenanti lyga nebuvo spontaniškas 
visų pasaulio žmonių taikios, lygios ir gerai sustyguotos 
valios siekti vienybės kūrinys. Jos gimimas užtemdytas 
žudikiško pasaulinio karo neapykantos, keršto, baimių ir 
siekių palikimo, karo, kontroliuojamo revoliucijų, kurios 
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atvėrė naujas nerimą keliančias pasaulinio masto riaušių 
ir sukrėtimų galimybes. Ji išaugo iš neapibrėžtos, nors ir 
stiprios veržmės  – daugiau tarp eilinių tautų, ir ne tiek 
tarp jų pačių, kiek tarp joms vadovaujančių žmonių ir 
klasių – surasti priemones ateityje išvengti smurto ir ne-
laimių tarptautiniame žmonijos gyvenime. Į gyvenimą 
šis siekis buvo su pagreičiu paleistas garbaus valstybės 
veikėjo su švelnesniu ar kai kuriais atvejais nenoriu kitų 
pritarimu. Vienas stipria valia pasižymintis vyras, pade-
damas aplinkybių jam suteiktos vadovaujamos pozicijos ir 
mokantis lanksčiai, bet atkakliai jomis naudotis, sugebėjo 
primesti netobulus savo idealo pradmenis ar mesti šešė-
lį – vien ateitis parodys, kas iš to išeis – ant šviežios įvykių 
eigos ir savanaudiškų imperinių nacijų realistine politika 
besivadovaujančių valdžių. Tačiau šiuo metu akivaizdu, 
kad platus jo pradėtas užmojis taip atsimuša į nacionali-
nių aistrų, ambicijų ir susirūpinimo savimi poreikius ir 
yra taip spaudžiamas aplinkybių, – nepaisant viso vis dar 
pagrindinių gyvenimą sąlygojančių veiksnių idealizmo, – 
kad sunku pridėti ranką prie bet kurio jau priimto susita-
rimo ir neabejojant ar nedvejojant tarti, jog jis iš tikrųjų 
įkūnija tauriąsias taisykles, kurių vardu buvo kariaujamas 
ir laimėtas didysis karas. Tai nestebina ir neturėtų nuvilti, 
nebent tuos, kurie labiau pasitiki savo viltimis nei patirti-
mi. Mes turime matyti tik tai, ar šios iš pradžių nustatytos 
taurios taisyklės buvo iš tiesų būtinos ateities saugumui ir 
naujos žmonių sąjungos plėtrai, o jei taip, kokių galimybių 
jos turi išnirti iš pavidalų, kuriuose jos regisi esą palaido-
tos, užuot buvusios gyvos. Tatai priklausys nuo to, kokiu 
mastu bus įgyvendinamos arba pagal pradinę Sąjungos 
konstituciją plėtojamos jau pasiūlytos sąlygos. 

Veiksminga Tautų Sąjunga turi apimti visas esamas 
žmonijos tautas; bet kurią praleidus ar atmetus beveik 
neišvengiamai įsijungtų pavojaus, galimų nesutarimų ir 
susidūrimų veiksnys, galbūt susidarytų besivaržantys jun-
giniai, vedantys į kitą ir dar didesnę katastrofą. Savo ap-
simestine povyza naujoji Sąjunga jokiu būdu nėra visa 
aprėpianti. Akivaizdu, kad ji yra ne kas kita, kaip faktinių 
draugų ir sąjungininkų draugija. Pirmose gretose stovi 
savimi pasitikinčios ir valdingos penkios didžiosios ir ga-
lingosios imperijos arba nacijos – vienintelės didžiosios 
jėgos, išstovėjusios per audrą ir išlaikiusios nesumenkusią 
stiprybę, o dvi iš jų iš tikrųjų įgavusios smarkiai išaugusią 
galią, įtaką ir viešpatavimą. Už savęs jos paliko blankią 
ir neveiksmingą minią iš mažesnių Europos ir Amerikos 
tautų, kurios per karą buvo sąjungininkės arba kitaip sto-
vėjo jų pusėje, ir vieną silpną išsibarsčiusį rytietišką le-
viataną. Ši aibė tautų dalyvauja tik kaip pasyvūs pritarėjai 
arba antraeiliai bendradarbiai – ir iš tiesų daugiau pirmi, 
nei antri – ar būtų nustatinėjama Sąjungos struktūra, ar 
jos kontrolė ir valdymas. O artimiausias žadamas susivie-
nijimo tikslas yra ne susaistyti pasaulį pradedant gerai 
suvokta vienybe, – tai galėtų būti padaryta, jeigu visi žmo-
nės pasitarimuose dalyvautų laisva valia lygiomis teisė-
mis; veikiau viskas buvo skubotai sukurpta pusiau slaptoje 
karo laimėtojų konferencijoje, ir daugiausiai sprendė pen-
kios vadovaujančios jėgos. Jų tikslas yra tvarkyti Sąjungos 
narių interesus ir tarpusavio santykius pagal taisykles, su-
sitarimus, svarstymus ir arbitražą, taip pat jų santykius su 

ne Sąjungos valstybėmis kiek įmanoma tokiomis pačiomis 
priemonėmis; nuo pat pradžių yra tik tai, ir nieko dau-
giau. Tačiau kitoms tautoms paliktos atvertos durys įeiti 
į sandraugą skirtu laiku, jeigu jos neabejodamos sutiks 
su sistema, kurios kurti negalės, bet privalės pagal ją gy-
venti. Kita vertus, bet kuriai tautai, norinčiai pasitraukti 
iš Sąjungos, paliekamas išėjimas, ir jei tarp didžiųjų jėgų 
kiltų nesutarimų, ši pavojinga, nors pagal esamas sąlygas 
turbūt neišvengiama nuostata lengvai leistų išnykti net ir 
šiai svyruojančiai dalinei vienybei.

Tačiau padėties faktai ir galios yra palankesnės nei 
apgaulingos popierinės nutartys. Su pora didelių rizikingų 
išimčių, dar neįtrauktos tautos yra mažos ir nereikšmin-
gos, o jų išorinė padėtis bus tokia nepatogi ir kiekviename 
žingsnyje taip priklausys nuo šio sunkiai įveikiamo deri-
nio, – mat penkios vyraujančios apsisprendusios ir susi-
vienijusios jėgos visus atskalūnus galės lengvai priversti 
vykdyti jų valią, – kad galima tikėtis jų daugmaž greito 
pritarimo sąlygoms arba bet kokiu atveju, patyrus kelerių 
metų atskirtį, įstojimo. Taip pat nepanašu, kad didžiosios 
jėgos turėtų svarbių priežasčių iširti artimiausiais metais, 
ir jei naujos revoliucijos nenusiris per pasaulį, laikas gali 
parodyti, kad jos įprato veikti sutartinai. Manytina, jog 
radosi neįvardytos, bet tikros tarybos arba netobulos pa-
saulio žmonių federacijos užuomazga. 

Vis dėlto šios tarybos konstitucija ir įvairiose padė-
tyse esančių tautų priėmimo arba pajungimo sąlygos pa-
sižymi dar labiau gluminančia išore. Ji visiškai neatitinka 
šių dienų demokratiškos idealistinės minties, o veikiau 
daro kone viduramžiško netvarkingumo, painiavos, pad-
riko konstravimo struktūros įspūdį, bemaž feodalinio po-
litinio statinio, suręsto ant tam tikrų formalių nuolaidų 
šiuolaikinėms laisvės ir lygybės taisyklėms. Žmonijos vie-
nijimasis gali vykti panašiai kaip praeityje, kai žmonės 
jungėsi į tautas ir imperijas. Vienyti gali karinė jėga arba 
politinė žemėje ir jūroje persvarą turinčių galingų kara-
lysčių įtaka – pampotent par terre et mer, kaip pranašiš-
kai Nostradamas apibūdino britų imperiją  – nebūtinai 
despotiška ar absoliuti, bet pirmoji tarp lygių; ir tai būtų, 
manau, įvykę, jeigu Vokietija kovoje būtų tapusi padėties 
šeimininke, o ne suplota į blyną. Taip pat niekas negali 
būti tikras, kad kažkas panašaus neįvyks, jeigu dabartinė 
pastanga ar vos apmestas sistemos eskizas patirs nesėk-
mę; kol kas šiam nenumatytam atvejui kelias užkirstas 
arba jis bent jau atidėtas. Tokią galimybę pašalinus, susi-
vienijimas vis vien gali įgauti didžiųjų jėgų oligarchijos ar 
hegemonijos pavidalą, tarsi bandos vedlių ir šeimininkų, 
kai silpnesnis tuntas paliktas ganytis galingų varpelio sa-
vininkų sparne ir užnugaryje, jais sekti ir klausyti visa-
galių sprendimų kartais paklusniu ir pritariamu, kartais 
maištingu ir nedarniu choru. Štai į ką buvo labai pana-
ši naujoji kuriama Sąjunga ir turbūt pavirs ateityje. Ta-
čiau kartu dūmavo tuščia dabarties viltis ir svajonė, verž-
li, nors ir tolima lygios, teisingos ir demokratinės visų 
žmonių federacijos galimybė, kurioje tautos nykštukės ir 
milžinės, stiprios ir gležnos, turtingos ir mažiau pasitu-
rinčios, sėkmingos ir tos, kurioms ilgai ar laikinai nesise-
ka – kurios iš tikrųjų padarė žmonijai daugiau nei naujos 
atvykėlės tarp tautų ir galėjo būti geriau apdovanotos – 
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turės, kaip yra visose demokratinių organizacijų taisyklė-
se ar siekiuose, įstatymiškai ir nuo pirmųjų žingsnių lygią 
padėtį, o natūralų vadovavimą ir skiriamąją galią lems tik 
laisvai suteiktas svoris ir balsas. Buvo trys galimybės, ir 
iš eilės jos reprezentuoja praeities idealą, kaip sakoma, 
palaidotą imperinės Vokietijos kape, faktinę dabartį, kuri 
tėra faktas, o ne idealas, ir idealią ateitį, ištrimituotą per 
karą, nors dabar nebėra nė vienos jų, išskyrus nugalėtųjų, 
pajungtųjų ir revoliucingųjų galimybes, tokias menkas ir 
silpnas, kad nevertas pagarbos.

Pradinė Sąjungos konstitucija yra beveik atvirai oli-
garchinė, nes atmeta tarptautinę jėgų pusiausvyrą – žino-
ma, iš tiesų ji nėra absoliuti oligarchija, nes, suprantama, 
egzistuoja generalinė asamblėja, kuri iki šiol tokia demo-
kratiška, jog visos jos narės galės džiaugtis oria lygių balsų 
teise. Jei patiks įsivaizduoti, Gvatemala ir Hondūras galės 
mėgautis pojūčiu pakilus iki imperinės Anglijos, naujo-
sios pasaulio teisėjos Amerikos ir nugalėtojos Prancūzijos 
lygmens. Tačiau tai yra iliuzija, trompe l’oeil. Mat mes su-
žinome, kad šioji generalinė asamblėja visai ne vadovau-
jantis organas, o antrinė vadovybė, pritarimus ir nurody-
mus teikiantis teismas, į kuriuos galingos vykdančiosios 
tautos atsižvelgs daugiausia savo nuožiūra, vieną ar kitą 
abejotiną klausimą palikdamos aptarimams. Praktiškai ir 
faktiškai naujasis pasaulio suverenas pagal šią konstituci-
ją – jagadišvaro va? – bus Tautų Sąjunga kaip vykdomasis 
organas. Tačiau joje penkios didžiosios jėgos įsitvirtins 
nuolatinai, saugiai ir neišjudinamai, o kintančios iš ben-
dros kaimenės atrinktų atstovybių rinktinės mažybiškai 
dalyvaus anų pasitarimuose posėdžiaudamos ir kalbėda-
mosi milžiniškoje jų metamo šešėlio nežinomybėje. Ne-
sunku numatyti, kaip šiomis sąlygomis vyks pasaulio rei-
kalų viršesnis tvarkymas, jo kokybės skonio teko ragauti 
dar vykstant lipdymui ir statymui, dedant pamatus tam, 
kas daugeliui viliantis taps ilga arba nuolatine taika. Aki-
vaizdu, kad šiame valdymo organe didysis penketukas 
nulems visą politiką ir veiksmus; lengvai nepraeis niekas, 
kas nepatiks naujiesiems žemės šeimininkams, arba, saky-
tume, naujam mišriam viešpatavimui – sprendimams įta-
ką turėtų daryti ne šis pražūtingas, tąsus ir kintamas esi-
nys, dauguma, o vienbalsumas. Kas iš principo sukurtoji 
sistema yra, jei ne pataisyta, papildyta ir sutvarkyta nauja 
susitarimo laida, truputį laisvesnio dėstymo, nes remiama 
demokratinės generalinės asamblėjos, kuri, aplinkybėms 
rutuliojantis ir sąlygoms kintant, iš tikrųjų gali tapti kaž-
kuo, bet lygiai taip pat ir likti padidintu ar sumažintu nu-
liu – jei ne iš esmės kitas, tik tvirtesnis seno, išklerusio ir 
abejotino organo avataras? Naujosios tvarkos pavidale vis 
dar yra istorinės rangos bei kad ir kaip smarkiai pakeistos, 
perkeltos, nesusijusios ir pavojingai nukrypusios į šoną 
jėgų pusiausvyros pėdsakų. Ir panašu, kad šis veiksnys 
vėliau išlįs į dienos šviesą; tenai, kur nėra nuasmeninto 
vadovavimo nuostatos ir jokios originalios tarptautinės 
organizacijos struktūros, judesius turi sąlygoti dominan-
čių dalykų pusiausvyra, o šią, savo ruožtu, palaikyti pama-
tuotai pastovią gali rūpestingai saugoma jėgų pusiausvyra. 
Taip buvo teisinama senoji karinės jėgos tvarka; mėginant 
suvaldyti suirutę, greičiausiai tai taps ir naujosios sistemos 
būtinybe. 

Sukurta naujovė – tai naudingas tikroviškas statinys 
su mažiausiomis nuolaidomis naujajam idealizmui: jį su-
rentė valstybininkai, norintys įteisinti esamus įvykius ir 
sutvarkyti iš pasaulinio karo atsiradusias tikras jėgas – tą 
keletą nepatogių grėsmingos svarbos naujagimių, anks-
čiau uždraustų ir boikotuotų, užblokuotų arba priverstų 
liautis gyvuoti. Taip pat buvo tikimasi apsaugoti struktū-
rą nuo atgijusios praeities šmėklos ar žiauriai griaunančio 
genijaus ateityje. Iš tokio požiūrio taško žvelgiant, stati-
nys sunarstytas labai nagingai ir su atsidavimu dabarties 
tikrovei, nors maga manyti, kad nepakankamai įsileidus 
neryškias, bet jau regimas galimybes. Fakto ir formos ati-
tikimas tikslus iki tobulybės. Didysis penketukas buvo 
tikrasis karo laimėtojas; trys iš penkių buvo pagrindinės 
ir lemiamos jėgos, kurios šiuo metu iš tikrųjų valdo pa-
saulį kaip nori, o kitos dvi, įsikišusios kaip mažiau galin-
gi papildomi pajėgumai, būsimai jėgų pusiausvyrai gali 
pateikti kokį nors veiksmingą reikalavimą ar suteikti me-
džiaginio svorio. Šis dalykas buvo atspindėtas valdomojo 
organo konstitucijoje; šis penketukas dėl savo valdomo 
turto ir galios turės jame nuolatinį balsą, iš jų trys didžio-
sios virpins pagrindines stygas ir nulems bendrą koncer-
to dermę, o kitos dvi, kada tik galės ir kaip tik galės, įlies 
blankesnių sąskambių ir nereikšmingų variacijų. Dar yra 
daugybė mažų ir gležnų tautų, turinčių menkų medžia-
ginių išteklių, bet josios, nors ir nepajėgdamos pirmauti, 
kilus bet kokiam dideliam ginčui, galės būti naudingos 
kaip maži pagalbininkai, laisvi žmonės, nuo pat pradžių 
į bendrą reikalą teisiųjų įtraukti sąjungininkai, neturėję 
svorio karo sprendimuose neutralieji tvirtos taikos orga-
nizacijos dalyviai, seni ir nauji priešai, priimtini dėl įvyk-
dytų varginančių, išvedančių iš rikiuotės ar triuškinančių 
sąlygų. Iš jų bus sudaryta generalinė asamblėja: kai kurios 
šalys kartkartėmis turės netvirtą balsą vadovybėje; liku-
sieji bus masė, bendra dauguma, valdanti ribotą esamos 
galios kiekį ir turinti moralinę galią šalia administraci-
jos. Darbą karas taip pat padarė didele, nors dar padrika 
tarptautine jėga, o Sąjunga, laikui bėgant trokšdama būti 
išmintinga ir susitaikyti su milžiniškais naujais pokyčiais, 
po savo sparnu priglaustą darbo klasę pripažįsta specialia 
atskira konferencija.

Tačiau yra naujų Azijos tautų, kurios negali šiuo metu 
būti priimtos, nes jos tebėra kūdikiškos ir nesubrendusios; 
yra paklusnių ir apsaugotų tautų, ne dėl jų karas buvo 
kovojamas, todėl jos negali dalyvauti bendroje laisvėje, 
kurios kažkada tikėjosi, o turi vien pasitikėti dosniu ir 
nesavanaudišku savo valdytojų ir gynėjų liberalizmu; yra 
Afrikos genčių, tebesančių žalia neapdorota žmonijos me-
džiaga. Visos jos turi būti valdomos senais ar naujais bū-
dais arba atiduotos į tėviškas kurios nors valdžios rankas, 
o ji pagal naujo leidimo teisės stilių bus nebe šeimininkas 
ar nugalėtojas, – įvedus greitą ir stebuklingą taiką, anek-
sijų neliko, tik ištaisyti susitarimai dėl kontrolės ir terito-
rijų, – o globėjas ir patikėtinis. Sąjungos suteiktas manda-
tas bus žmonių, kuriems mažiau pasisekė, apsauga. Nes, 
regis, gyvensime visiškai naujame pamokslų pasaulyje, 
kuriame bendra žmonijos sąmonė bus plačiai pabudusi ir 
veiksminga, o Sąjunga ją reprezentuos. Kaip žmonių atsto-
vė, Sąjunga periodiškai ims ataskaitas iš patikėtinių, o jie, 
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būdami didžiosios Sąjungos galios, patys vienu metu bus 
šios bendros sąmonės patikėtiniai, vadovai ir deputatai. 
Šioje nepaprastoje konstitucijoje tiksliomis proporcijomis 
atstovaujama visoms egzistuojančioms jėgoms.

Idealistas gali rasti nemažai priežasčių paprieštarauti 
neidealaus esamo fakto užgrūdinimui ir įamžinimui, ku-
rio pamatu įsteigta Sąjungos sistema, tačiau neabejotinai 
pati sistema gali daug ką pasakyti už save, gali paskubinti 
neatidėliotinus svarstymus atsižvelgdama į praktines ga-
limybes. Viena iš būtinų sėkmės sąlygų yra tvirta centrinė 
valdžia, stipri ir nuolatinė, galinti priversti vykdyti savo 
sprendimus, ir ji turi būti organas, kurį kaip natūralų va-
dovą ir patikimą bei dinamišką korporatyvinio žmonijos 
kūno išraišką priimtų visos tautos. Ar iš viso naudinga 
šiuo metu tokia valdžia, galima sakyti, kad ji tokia kaip 
tik yra. Tarptautinis žmonijos kūnas kol kas yra amorfiška 
masė, ją sudarantys žmonės nepratę dirbti kartu, skiriasi 
pagal išsivystymo, sutelktos galios, patirties, civilizacijos 
laipsnį: apie laisvą generalinę asamblėją, pasaulio parla-
mentą, kaip lygią žmonijos federaciją, negali būti nė kal-
bos; net laisvų ir civilizuotų žmonių lygi federacija lin-
kusi būti nenuosekliu ir tuščiu dariniu, nepajėgiu veikti 
išvien ir veiksmingai. Kas suteiks galios ir praktiškumo 
bendriems poreikiams ir troškimams, jei ne jėga, įtaka, 
valdžia ir, reikalui esant, stipri didžiųjų nacijų ir imperijų, 
veikiančių sutartinai, bet atsižvelgiančių į bendrus inte-
resus ir visuotinį balsą, ranka? Kas dar labiausiai apibrėš 
sprendimus, kuriuos teks versti vykdyti, ir kas gali jiems 
suteikti vientisą pamatą arba ilgalaikę patogią strategiją? 

Joks mažų Amerikos respublikų ir neišaugusių Europos 
galių junginys negali diktuoti pasaulio politikos Jungti-
nėms Valstijoms, Prancūzijai ir Britų imperijai, jam ne-
galima leisti žaisti pagal aklas daugumos taisykles su šiais 
didžiaisiais interesais. Tačiau Sąjungoje įvairios sudeda-
mosios bendro esinio dalys taip surikiuotos pagal rangą, 
kad atspindėtų būtent tą patikimą ir dinamišką jo išraišką 
dabartinėmis sąlygomis; bet kokia reikiama plėtotė gali 
būti išgauta per bendrą kontrolę ir periodišką sutarčių ir 
santykių peržiūrėjimą. Trumpai kalbant, visa tarptautinė 
pasaulio padėtis yra chaotiška, chaosas turi įgauti apibrėž-
tis ir būti sutvarkytas, o šio darbo nenudirbs idiliškas ide-
alizmas ar abstraktus principų tobulumas, kuris neatitin-
ka daiktų realybės ir, per anksti pritaikytas, gali sukelti dar 
didesnę sumaištį. Užduotį gali įvykdyti tik stipri ir pajėgi 
darni jėga, kuri imsis daiktų tokių, kokie jie yra, primes 
šiam chaosui naują įstatymo ir tvarkos sistemą, tam tikrą, 
kad ir netobulą, pradinę struktūrą ir griežtai prižiūrės jos 
vystymąsi stebėdama praktines pažangos galimybes. Ant 
šio saugaus ir tvirto pamato gali įvykti lėtas, bet stabilus ir 
apgalvotas postūmis geresnio ateities įstatymo ir idealios 
tvarkos link. Yra ir kitas šio klausimo aspektas, bet šįkart 
palikime jį ramybėje ir verčiau visiškai įvertinkime ir pa-
sverkime aplinkybes.

(Tęsinys kitame numeryje)

Iš anglų kalbos vertė Daiva Tamošaitytė
Versta iš: Sri Aurobindo, War and Self-Determination. A Le-

ague of Nations // Arya, 1916–1920.
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T E R E S Ė  H O K I E N Ė

Apie tvirtus žingsnius kūryboje

apie Leoną 
PELECKĮ-
KAKTAVIČIŲ: 
recenzijos, 
rekomendacijos, 
straipsniai, 
pokalbiai, laiškai, 
autografai, 
bibliografija. – 
Saulės Titnagas, 
Šiauliai, 2021. – 
290 p., 17 iliustr.

Pirmajame 
knygos viršelyje 
panaudota 
neseniai šį pasaulį 
palikusio Antano 
Dilio nuotrauka.

Archyvarai ir bibliografai parengė dėmesio vertą knygą, 
skirtą rašytojo ir redaktoriaus Leono Peleckio-Kaktavi-
čiaus jubiliejui. „Jubiliejai ateina ir praeina. Lieka įgyven-
dinti sumanymai, tai, kas sukurta“, – rašoma įžanginiame 
leidinio puslapyje, kurio viršuje puikuojasi įžymiau-
sio Šiauliuose gyvenusio dailininko ir pedagogo Gerardo 
Bagdonavičiaus 1977 metais sukurtas ekslibrisas buvu-
siam mokiniui. Pasklaidykime knygos puslapius.

PIRMASIS SKYRIUS

skirtas recenzijoms ir rekomendacijoms. Žinomų kritikų 
ir literatūros mokslininkų dėmesį ne sykį atkreipė Leo-
no Peleckio-Kaktavičiaus monografijos, proza ir poezija, 
esė ir publicistika. Šioje knygoje jos rengėjai pateikia įdo-
miausias pastarųjų penkerių metų publikacijas, išspaus-
dintas respublikinėje spaudoje. 

Štai kaip Jurgio Jankaus gyvenimui ir kūrybai skirtą 
monografiją vertina Kęstutis Lenkšas: „Neabejotina šios 
monografijos vertė ir svarba nacionalinei kultūrai, kurio-
je dar vis stinga išeivijoje kūrusių ir tebekuriančių autorių 
bei jų darbų platesnio ir gilesnio pažinimo, suvokimo, išsa-
mesnės analizės, pagaliau dar vis stokojama deramo pabė-
gusių nuo sovietų okupantų emigrantų įvertinimo. L. Pe-
leckio-Kaktavičiaus darbai į bendros kultūros kontekstą 
padeda susigrąžinti išeivijos kultūrinį, dvasinį lobyną, kū-
rybos palikimą, suvokti išeivių gyvenimą, jų likimus, o sy-
kiu suprasti, tiksliau vertinti savo tautos praeitį.“ (p. 7–8) 

O čia ištrauka iš prof. dr. Petro Bražėno rekomen-
dacijos Lietuvos kultūros tarybai: „Gavau malonią progą 
perskaityti spaudai ruošiamos knygos „Ir dar kartą žodis“ 
kompiuterinį variantą. Nauja buvo tik pažintis su būsi-
ma knyga – jos autorių ir jo darbus ne tik pažįstu seniai, 
bet ir dažnai jais naudojausi universiteto dėstytojo darbe. 
<...> L. Peleckis-Kaktavičius, kalbindamas kultūros žmo-
nes, stengiasi paliesti pačius esmingiausius klausimus, ne-
vengdamas ir „nepatogių“, ir „provokuojančių“. Vis dėlto 
svarbiausi jo pokalbių, esė, studijų bruožai yra informa-
tyvumas, profesionalumas, naujos medžiagos gausa. Bū-
simosios knygos herojai taip pat yra tikrai įdomios, lyg ir 
gerai pažįstamos, bet dažnai labai netikėtai atsiskleidžian-
čios asmenybės.“ (p. 14–15) 

2016 metais išleista knyga Knygnešys iš Toronto, ku-
rios pagrindinis rėmėjas – Vilniaus universitetas. Jos he-
rojus – išskirtinė asmenybė, labai daug nusipelniusi Lie-
tuvai  – Kanadoje gyvenęs prof. Genius Procuta, mūsų 
bibliotekoms dovanojęs tūkstančius vertingų knygų. Šie 
leidiniai – viena unikaliausių Vilniaus universiteto biblio-
tekos kolekcijų. G. Procuta daug nuveikęs ir kaip holo-

kausto istorijos bei lietuvių vaidmens joje tyrinėtojas, 
įrodęs, kad tūkstančiai lietuvių gelbėjo tūkstančius žydų. 
Žurnale Nemunas publikuotoje recenzijoje Apie neturin-
čią pavyzdžio knygnešystę Benius Žutautas, be kita ko, 
rašo: „Intriguojantys L. Peleckio-Kaktavičiaus knygoje 
pateikti pasakojimai apie G. Procutos pažintį su Lietuvoje 
gyvenančiais mokslininkais, rašytojais, dailininkais, teat-
ralais, kompozitoriais, kitais kultūros žmonėmis. Tarp jo 
artimiausių bičiulių buvo Rimvydas Šilbajoris, Henrikas 
Nagys, Kostas Ostrauskas. Įdomi pažintis su Czesławu 
Miłoszu.“ (p. 18–19)

2017 metais pasirodžiusią knygą ALGIMANTAS BAL-
TAKIS: gyvenimas  – meno kūrinys rašytojas, filosofijos 
daktaras Arvydas Juozaitis taip įvertino: „Ne vienas tyrė-
jas bandė perprasti ir aprašyti gyvą kaip sidabras A. Bal-
takio būdą, tačiau retam šitai pavyksta. L. Peleckiui-Kak-
tavičiui  – pavyko. Vaizdžiai tariant, jis griebė „už ragų“ 
ne klasiką, o žmogų. Beskaitydamas knygą gana greitai 
supranti, kad turi reikalo ne su poeto eilėraščiais, o su 
juos kuriančiu žmogumi. Knygos autoriaus pasakojimas 
meistriškai supintas su A. Baltakio draugų, jo poezijos 
gerbėjų, skaitytojų ir liudininkų pasakojimais. Šiame kū-
rinyje matai, kaip pulsuoja žmogaus energija, kaip ji virsta 
kultūros židiniu, kaip skleidžiasi žmogaus pasaulėžiūra. 
Visa tai – stipri lietuviška prigimtis, nenuspėjamas poeto 
charakteris.“ (p. 24)

Po beveik trijų dešimtmečių pertraukos 2017 metais 
L. Peleckis-Kaktavičius išleido antrą poezijos knygą. Jos 



70 N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  2  ( 6 1 9 )  

recenzentė – Vilniaus universiteto dr. doc. Dalia Čiočy-
tė – Naujojoje Romuvoje (2019, Nr. 4) visapusiškai išana-
lizavo ir naujausią rinkinį Arti, kaip išsipildymas, ir 1991 
metais išėjusį Sugrįžta giedra: „Pirmajai poeto knygai bū-
dinga klasikinė poetika, o antroji knyga išryškina rimo 
laisvumą, sakytines intonacijas, tuo formuodama užteks-
tinį komentarą: poezija – ne darnaus skambesio tekstas, o 
pastanga nurodyti nutylėtus žodžius.“ (p. 32)

Nemažai dėmesio susilaukė 2019 metais pasirodęs 
pirmasis L. Peleckio-Kaktavičiaus romanas Šuns plaukai. 
Jį labai gerai įvertino akademikas Vytautas Martinkus ir 
dr. doc. D. Čiočytė (Naujoji Romuva, 2020, Nr. 2). Pasak 
Vytauto Martinkaus, „skaitytojui atsiveria ne tik sociali-
niai psichologiniai giminės kartų ryšiai, bet ir okupuotos, 
partizaninės kovos apimtos, į kolchozus varomos, į Sibirą 
tremiamos Lietuvos panorama. Kaip ir Sąjūdžiui atgimu-
sios ir pagaliau vėl nepriklausomos valstybės piliečių vil-
tys ir skauduliai. Autoriui/pasakotojui sekasi piešti tuos 
istorinius vaizdus. Daug tikrų detalių, kurios pasakojimui 
suteikia tiek metonimijoms, tiek metaforoms būdingą po-
etinį gylį.“ (p. 47) O D. Čiočytės tvirtinimu, „romanas pa-
grįstas ne filosofiniu determinizmu (teigiančiu, kad žmo-
gaus elgesį galima šimtu procentų paaiškinti moksliniais 
jo prigimties, jo gyvenimo aplinkybių tyrinėjimais), – o 
filosofija, teigiančia laisvos valios primatą. Pagrindinis ro-
mano veikėjas svarsto: ar tėvo pusbrolis, Anglijos lietuvis 
Gustavas (emigracijoje siekęs Lietuvos laisvės, puoselėjęs 
lietuvybę), „jei likimas nebūtų nutrenkęs į kitokį pasaulį, 
taipogi būtų panašus į giminaičius, likusius Lietuvoje“; 
ir atvirkščiai: „O tėvas, jeigu būtų atsidūręs Vakaruose, 
o ne Rusijoje, gal irgi būtų tapęs panašiu į normalų žmo-
gų?“ Romano visuma į šiuos klausimus atsako neigiamai.“ 
(p. 53); „Visai L. Peleckio-Kaktavičiaus prozai svarbi ro-
mano „Šuns plaukai“ mintis, jog net jei nieko po mirties 
nėra, tai tasai, kuris siekia dorai gyventi, laimi tai, kad iš-
lieka žmogumi.“ (p. 62)

Pastaroji literatūros mokslininkė ir kritikė išsamiai 
aptarė ir 2020 metais išleistą novelių ir apsakymų knygą 
Raudona kėdė fontano viduryje: „Per novelių personažų 
istorijas autorius apmąsto dramatiškus, tragiškus okupaci-
jos patirties klodus. Tačiau pasakojimas turi lengvumo, jis 
persmelktas sąmojo, kuris matyti ir novelių pavadinimuo-
se... Įdomi yra išminties šviesa, būdinga autoriaus žvilgs-
niui į jo neigiamus personažus. Ši šviesa – tai tik blyškus 
pasakojimo ataudas, tačiau jos prasmė – esminė: niekas 
negali susikurti tikros laimės lipdamas per kitų galvas, 
kaip matyti iš kiekvieno tokio personažo likimo visumos; 
niekas nieko negali atimti iš doro žmogaus, nes tikroji lai-
mė nemateriali, neatimama.“ (p. 62–63)

Į šį bibliografinį leidinį perkelta ir naujausios esė, po-
kalbių, atklastų knygos Žmonės kaip knygos, išleistos 2021 
metais, recenzija, išspausdinta žurnale Naujoji Romuva 
(2021, Nr. 3). Jos autorius Bronislovas Ilgūnas be kita ko 
rašo: „11 esė, 14 pokalbių, 9 atklastai – tokia turinio ari-
tmetika. Už jos – visai Lietuvai, o ir platesniam pasauliui 
žinomų asmenybių galerija. <...> L. Peleckis-Kaktavičius 
šįkart draugėn sukvietė visą puokštę kultūros pasaulio ly-
derių. Skaitytojai jau yra įsidėmėję šį autorių kaip pokal-
bininką, kurio užduodami klausimai priverčia atsiverti 

kaip per išpažintį. Tokie dialogai labai brangūs, neabejo-
tinai turintys išliekamosios vertės.“ (p. 76–77)

ANTRAJAME SKYRIUJE – 

straipsniai, pokalbiai, daugiausia susiję su nuo 1989 metų 
L. Peleckio-Kaktavičiaus redaguojamu literatūros alma-
nachu Varpai, kuris jau net ketvirtį amžiaus pristatomas 
Lietuvos rašytojų sąjungos klube Vilniuje. Šiais metais 
išleistas jau 46-asis numeris. Tuose tekstuose užfiksuota 
daug įžymiausių Lietuvos rašytojų ir kritikų minčių, skir-
tų Šiauliuose redaguojamam leidiniui, kurių galėtų pavy-
dėti bet koks kitas žurnalas. Pora ištraukų: „A. Juozaitis 
sakė: „Jeigu reikėtų ieškot genius loci, vietovę saugančios 
dvasios, tai jis prieš mus sėdi. <...> Kai visur visko stinga, 
kai daug kas persikelia į internetą, Leonas atkakliai lei-
džia žurnalą. Čia toks kuolo kalimas į Šiaulius.“ (p. 85); 
„Prof. K. Nastopka atkreipė dėmesį, kad Greimo pasau-
linio pripažinimo pradžia yra „Varpai“, į kuriuos jam ir 
jo pasiūlytam redaktoriui pavyko suburti žymiausius to 
meto rašytojus. Pagyrė, kad ir dabartiniai „Varpai“ išlaiko 
savarankiškumą, kad jiems rūpi visa Lietuva ir visi lietu-
viai, ne tik tėvynėje gyvenantys. Anot kalbėtojo, jei Šiau-
lių universitetas praras savarankiškumą, „Varpai“ šiame 
mieste ir regione liks svarbiausiu kultūrinio gyvenimo 
židiniu.“ (p. 91)

Įdomus faktas: prof. habil. dr., Greimo mokinys 
K. Nastopka Šiauliuose vykusiame A. J. Greimo 100-mečiui 
skirtame Varpų vakare L. Peleckiui-Kaktavičiui įteikė 
A. J. Greimo medalį, paženklintą pirmuoju numeriu. To-
kių medalių, kuriuos sukūrė Petras Repšys, tik trys šimtai, 
jais pagerbti patys žymiausi pasaulyje ir Lietuvoje gyve-
nantys semiotikai. Išskirtinis dėmesys buvo parodytas li-
teratūros almanacho Varpai vyriausiajam redaktoriui, po 
beveik pusės amžiaus atgaivinusiam Greimo sumanytą 
leidinį ir iki šiol jį sėkmingai leidžiančiam.

Atskiras dėmesys  – žurnalui Lietuvos bajoras, kurį 
L. Peleckis-Kaktavičius redaguoja nuo 2005 metų. Leidi-
nyje perspausdintos įdomesnės šiam žurnalui skirtos re-
cenzijos. Jau patys pavadinimai byloja, jog kalbama apie 
neeilinius leidinius: „Lietuvos bajoras“ – žurnalas – ba-
joriškas ir turiniu, ir išvaizda“ (p. 88); „Bajorų žurnale – 
pagarba skaitytojui ir protėviams“ (p. 120); „Ir praeičiai, 
ir šiandienai“ (p. 140); „Nuo didžiausio metų įvykio iki 
tolimos praeities akimirkų“ (p. 151). 

Na, o šita recenzija skirta dar vienam leidiniui, kurio 
vyriausiasis redaktorius L. Peleckis-Kaktavičius, – žurna-
lui Genealogija ir heraldika: „Žurnalas apie praeitį, bet 
turintis ateitį.“ (p. 96) 

L. Peleckio-Kaktavičiaus dėka gimė ir enciklopedinis 
leidinys Lietuvos bajorai (yra jo sudarytojas ir redakto-
rius), kurio pirmasis tomas išspausdintas 2018 metais, o 
šių metų balandį Vilniaus rotušėje pristatytas antrasis to-
mas. Lietuvos žurnalistų draugija, pristatydama visuome-
nei pirmąjį tomą, taip rašė: „Nors patirtis didelė, kolega 
prisipažino, jog ryžtis sudaryti ir redaguoti enciklopedinį 
leidinį buvo nelengvas žingsnis, tikra to žodžio prasme iš-
šūkis. Dabar jau galima tvirtinti, kad žengtas tvirtas žings-
nis.“ (p. 120)
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L AIŠKŲ SKYRIUJE – IR PREZIDENTO  
VALDO ADAMKAUS PADĖKA

Laiškams skirti net 94 puslapiai. Čia daugiausia įžymių 
menininkų laiškų. Kaip ir įprasta šiais laikais, dominuoja 
elektroniniu paštu atsiųstieji. Jūsų dėmesiui – kelios gau-
saus pluošto ištraukos.

„Perskaičiau visą „Varpų“ tomą su dideliu įdomumu, 
ir jis padarė man labai gerą įspūdį, kaip aukštos kalbos ir 
turinio kultūros leidinys“, – tvirtina Kazio Borutos naš-
lė Elga Borutienė (p. 160). „Džiaugiuosi Tavo darbais, 
tvirtumu įsitikinimuos, kuriuos neįveiks jokie išrinktų-
jų barškėjimai apie savo reikšmingumą, jokie narcisizmo 
apologetai“, – teigia Robertas Keturakis (p. 161). „Mielas 
Leonai, siunčiu nuotrauką. Praėjus daugiau kaip 10 metų, 
geri prisiminimai. Neseniai vėl paskaitinėjau knygą. Nors 
tada abejojau, ar tokia knyga reikalinga, dabar labai džiau-
giuosi, kad ją išleidom. Dėkingas Tau už padrąsinimą ir 
atliktą darbą. Pagarbiai, Vincas Laurutis“ (p. 178), – rašo 
buvęs Šiaulių universiteto rektorius ir Leono mokyklinių 
laikų draugas. „Vis pagalvoju, kad „Varpai“ galėtų skam-
bėti kiekvieną mėnesį iš Šiaulių. Ilgiuos gražaus naciona-
listinio leidinio, t. y. tautinio. Yra, rodos, gražių leidinių, 
bet kodėl jie taip nesiskaito, drungni, gėjiški, be tautinės 
ištvermės“, savo paskutiniame laiške rašė Mykolas Kar-
čiauskas (p. 184). „Leonai, ačiū už publikaciją, ačiū už al-
manachą. Sėkmės!“ – linki latvių literatūros klasikas Zig-
mundas Skujinis. (p. 190) „Žurnalo numeris įspūdingas. 
Libertas Klimka“ (p. 247).

O šitą laišką norisi pacituoti visą: „2018 m. rugsėjo 
27 d. Gerbiamas p. Leonai Pelecki-Kaktavičiau, nuošir-
džiai dėkui už man padarytą malonią dovaną – staigmeną, 
„Draugo“ savaitgalinį priedą KULTŪRA. Jūsų straipsnį 
apie mano giminę, jų išgyvenimus skaičiau ne tik su dide-
liu įdomumu, jauduliu ir šiluma, atskleidėte ir nežinomą 
man manojo gyvenimo mažąją nuotrupą, būtent, kad tris 
metus mane augino Šiauliuose močiutė Marija Adamka-
vičienė. Ačiū už šią netikėtą dovanėlę. Su dideliu įdomu-
mu žiūrėjau į kai kurias dar nematytas nuotraukas – vėl 
močiutė! Nors apie kai kuriuos jų išgyvenimus Sibire esu 
girdėjęs, bet išgirdau ir ne vieną naują akimirksnį. Gi-
liai dėkingas Jums dar kartą. Turbūt galima tvirtinti, kad 
mūsų Sibiro tremtinių tragedijas, jų išgyvenimus išsakyti 
yra neįmanoma. Jų auka turi būti įpareigojimas mums vi-
siems nepaskęsti šios dienos sveiku protu nesuvokiamoje 
kasdienybėje. Laikraščio „Draugas“ reguliariai nematau, 
tad labai džiaugiuos Jūsų straipsniu, linkiu sėkmės ir iš-
tvermės. Valdas Adamkus“ (p. 196–197)  

AUTOGRAFAI,  BIBLIOGRAFIJA IR KITA

Visi ant įžymių menininkų knygų užrašyti žodžiai verti 
dėmesio. Paminėsiu tik vieną, man regis, susišaukiantį su 
kitais. Jo autorius – Valentinas Sventickas, ant savo Guri-
nių pabrėžęs: „Šis įrašas tebus proga palinkėti Tau kūry-
binės sėkmės ir išsakyti pagarbą Tavo, kaip varpininko, 
nuosekliai ir atkakliai tęsiamiems darbams.“ (p. 252)

Bibliografų suregistruotos publikacijos tvirtina, 
kad Leonas Peleckis-Kaktavičius jau yra paskelbęs 4277 

straipsnius. Tarp jų  – nemažai tekstų, išspausdintų JAV 
seniausiame lietuvių laikraštyje Draugas, kurio nuolatiniu 
korespondentu yra nuo 2005 metų.

Čia ir bibliografų suregistruotos pastarųjų penkerių 
metų eilėraščių, prozos publikacijos respublikinėje spau-
doje, informacijos įvairiuose leidiniuose apie Leono Pe-
leckio-Kaktavičiaus kūrybą, laimėjimus, apdovanojimus 
ir kt. Išleistų knygų sąrašas įspūdingas – jame net 39 pava-
dinimai. Paskutinė naujiena: šių metų pradžioje, jau išėjus 
mūsų aptariamai knygai, išleista 40-oji, kurioje – naujau-
sios novelės, jos pavadinimas – Du viename. 

Bibliografai ir archyvarai atliko didelį ir reikalingą 
darbą. O leidinį išspausdinęs Saulės Titnagas taip pat ver-
tas pagyrimo už aukštą poligrafinę kultūrą. Knygos dizai-
nerė – Gražina Šimoliūnienė.

  

Rašytojui, redaktoriui ir visuomenės veikėjui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui Aukso 
garbės ženklą Nešk savo šviesą ir tikėk įteikus. Perlio Vaisietos nuotrauka
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C H A R L E  F E R D I N A N D  R A M U Z

Didžioji baimė kalnuose

Charle’is Ferdinand’as Ramuzas (1878–1947) – įžymiausias Šveicarijos rašytojas, literatūros klasi-
kas, rašęs prancūzų kalba. Į lietuvių kalbą išversta keletas šio autoriaus romanų (Adomas ir Ieva, 
2015; Atskirtieji, 2019; vertė Diana Bučiūtė), tačiau bene žymiausias ir labiausiai skaitomas yra 
vienas iš vadinamųjų jo „kalnų romanų“, sukurtų paskutiniu kūrybos laikotarpiu.

Knygos veiksmas rutuliojasi vieno Alpių kaimelio aukštutinėje kalnų ganykloje, turinčioje 
blogą vardą: vietiniai gyventojai nesinaudoja ja jau dvi dešimtis metų dėl nelabai aiškios kraupios 
istorijos, iki šiol verčiančios drebėti kaimo senolius – tik ne vietinę jaunuomenę, negalinčią leisti, 
kad dėl kažkokių „senų prietarų“ būtų prarasti kaimui tokie reikalingi geros žolės ištekliai.

Ir štai scenoje pasirodo svarbiausias romano veikėjas – baimė, didžioji baimė, kaip užkratas 
plintanti nuo kalnų aukštumų iki pat kaimo, viską šluojanti savo kelyje.

Svarbų vaidmenį Ch. F. Ramuzo kūryboje vaidina gamta, tačiau ne pati savaime – nors jos 
aprašai, kad ir lakoniški, be galo gražūs ir vaizdingi – jos fone visada randame žmogų ir stebime 
jo santykį su ja, jų priešpriešą ir kitus veiksmus. Gamta ir jos galios tiesiog suasmeninamos, jų 
apraiškos kursto „didžiąją baimę“, kuri augdama ir didėdama atveda į didžiąją katastrofą...

Jonė Ramunytė

V

Ir beregint prasidėjo toks gyvenimas, kokį jie ir ketino čia, 
taip aukštai, gyventi tris mėnesius.

Ryte, dar prieš penkias, melžė karves – šitai darė visi 
drauge; paskui šeimininkas su sūnėnu įkurdavo ugnį po 
dideliu variniu katilu, pakabintu ant paslankios svirties.

Tada jie iškeliaudavo su banda, gindami ją ilgomis laz-
domis – paprastai tai būdavo Žozefas, Romenas ir vaikis.

Šeimininkas ir jo sūnėnas likdavo triūsti ūkyje, o tie 
trys išgindavo gyvulius, nes negalima leisti karvėms gany-
tis, kur joms šauna į galvą ar kur jos įsigeidžia, reikia kas-
dien keisti vietą, kad būtų nuėsta visa žolė. Tad du vyrai 
namelyje ir trys prie bandos; o Bartelemi ir Klu triūsdavo 
trobelės prieigose.

Bartelemi tą rytą šmirinėjo pirmyn atgal su karučiu, o 
Klu su savo įrankiais įsitaisė kiek žemiau. Toje vietoje van-
duo, nutekėjęs stačiu šlaitu, telkšodavo ir pūdydavo žolės 
šaknis, tad reikėjo išrausti prataką, kuriuo jis nutekėtų 
žemyn, kur jo trūksta. Kalnuose visada gausu įvairiausių 
darbelių; yra ką veikti kiaurą dieną, jei nori pasistengti ir 
juos gerai atlikti – bet Klu kol kas nedarė nieko. Iškili kal-
velė dengė jį nuo pašalinių akių, tad jis atsisėdo, užsirūkė 
pypkę ir įdėmiai apžiūrinėjo uolas prieš save – nuo vieno 
iki kito galo, ieškodamas slaptaviečių, kurių ten tikrai esa-
ma, – bet juk pirma reikia išsiaiškinti, kur daugiausia gali 
jas aptikti, kol Bartelemi bruzda priešais namelį, o šeimi-
ninkas ir jo sūnėnas verda sūrį.

Praėjo dar kiek laiko. Tai atsitiko tada, kai šeiminin-
kas ir jo sūnėnas tebestovėjo prieš židinį, šiek tiek vėliau: 
staiga jiems pasirodė, kad kambaryje pritemo, tarsi kas 
stovėtų tarpdury, ir iš tiesų kažkas stovėjo tarpdury, bet 
nei vienas, nei kitas neatsisuko.

Jiems už nugarų pasigirdo balsas; kad tai Bartelemi, 
jie atpažino tik iš balso.

Jis klausė:
– Ar šiąnakt jūs nieko negirdėjote?
 Šeimininkas kurį laiką tylomis mediniu šaukštu mai-

šė tirštėjantį pieną katile, paskui, – nors buvo neaišku, ar 
Bartelemi kreipėsi į jį, – bet jis buvo viršiausias, tad neat-
sigręždamas ir atsiliepė:

– Ne.
O Bartelemi pasakė:
– Na gerai... Jeigu jūs nieko negirdėjot...
Jo pečius ir barzdą gaubė šviesa; iš priekio buvo ap-

šviestas ugnies; tebestovėdamas tarpdury tarė:
– Nes anąsyk viskas taip ir prasidėjo... Todėl pagal-

vojau, ar girdėjote vaikštant šiąnakt, nes tąsyk išgirdo-
me vaikščiojant, na, o man šiąnakt pasirodė, kad girdžiu 
žingsnius, bet jeigu jūs nieko negirdėjote, tai gal aš ir su-
klydau...

Jis murmėjo tuos žodžius sau į barzdą, o šeimininkas 
nekantravo.

Dabar jis atsisuko į Bartelemi:
– Galų gale juk turite savo popierėlį, ar ne?
– Taip.
– Ir, kaip sakėte, su tuo popierėliu jums niekas ne-

gresia.
– Ne, man tai ne.
– Na ir nesukite mums galvos...
Šeimininkas kalbėjo nekantriai, be to, jam reikėjo 

prižiūrėti viralą, o tai opus reikalas:
– O mes jau kaip nors susitvarkysime.
Jis gūžtelėjo pečiais; Bartelemi nesispyriojo ir grįžo 

prie savo karučio; taip slinko diena, saulė kilo į dangaus 
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juostos vidurį – tai buvo viskas, ką galėjai įžiūrėti virš to 
siauro koridoriaus, kuriame praleisime tris mėnesius, ne-
matydami nieko, tik saulę, kasdien keliaujančią ta pačia 
kryptimi virš mūsų tiesiąja, lyg pakabintą ant lyno.

Pirmoji diena buvo lyg ir trumpoka – saulė greitai 
nuo mūsų pasislėpė. Jau apie penktą, rodos, kažkas įsi-
kirto į ją iš apačios. Tądien tai buvo tarsi koks ragas virš 
vieno gūbrio, jis iš apačios kampu smigo į saulę, lyg kas 
taikytųsi perskelti kelmą.

Ir saulė iš tiesų skilo nuo krašto ligi krašto. Buvo ma-
tyti, kaip abi viršutinės jos dalys vis labiau tolsta viena nuo 
kitos, paskui jos nėrė žemyn, kiekviena savo pusėje, tary-
tum ketindamos nuriedėti ant jūsų. Teliko kyboti du dideli 
tamsiai raudoni nuodėguliai, kurie gana greitai susitraukė. 
Ir tada atrodė, kad ragas, o paskui ir jį prilaikanti stati uola 
ėmė svirti, sviro vis labiau ir labiau, leisdama savo šešė-
liui atitrūkti it drabužiui, kurį nusimeti. Saulės nebebuvo. 
Tik tas išplitęs šešėlis virš mūsų, paskui matėme, kaip jis 
sliuogia mums įkandin, paskubom ropšdamasis šlaitais – 
iš pradžių žolėtais, paskui pirmosiomis uolomis – kiek lė-
čiau, ir viskas keitėsi, ne tik spalvos, bet ir aplinka.

Staiga peršokome iš vieno metų laiko į kitą, iš vidur-
vasario į vėlyvą rudenį – be jokio perėjimo, per kelias die-
nos ir pavakarės valandas, kai diena ima krypti į naktį. 
Saulei pasislėpus diena tarsi baigiasi: štai kodėl dienos čia 
tokios trumpos.

Žozefas ir Romenas jau rengėsi eit parginti bandą.
Niekas nežinojo, kur bastosi Klu, niekas niekada per 

daug gerai nežinojo, kur jis. Senasis Bartelemi vis dar šmė-
žavo su savo karučiu.

Šeimininkas ir jo sūnėnas prisėdo sausos akmeninės 
namelio sienos papėdėje – siena maloniai tebešildė nuga-
rą: buvo įšilusi kaip prikūrenta krosnis.

Jie laukė sugrįžtant bandos, paskui, kai visi grįžo, pa-
kilo, nes vėl reikėjo melžti karves – tą visi septyni ir darė, 
ir dabar atrodė, kad labiau ir nebesutems, nes viską aplin-
kui buvo apgaubusi prieblanda, dar nutvieksta tų rausvų 
žibintų, žėrinčių sniegynuose, ant aukščiausių smailių, 
ledyno viršūnėje.

Jie melžė, baigė melžti, o žibintai viršuje dar tebe-
tvieskė.

Romenas nuėjo virti sriubos, o jie vis dar švietė.
Ir dar šiek tiek laiko praėjo, kol pirmasis žiburys ėmė 

blėsti ir galop užgeso; užklotos plono pilkų pelenų sluoks-
nio, pro kurį dar švysčiojo, raudonavo anglys, tačiau ne-
beįstengė švytėti; tada vyrai, vilkdami kojas, vienas paskui 
kitą suėjo į trobelę ir uždarė duris.

Tai nutiko kiek vėliau, kai jie susėdo aplink ugnį. Sė-
dėjo ratu. Greta šeimininko – sūnėnas, paskui Žozefas, 
už jo Bartelemi. Bartelemi sėdėjo veidu į galinę sieną, 
toji siena buvo ne tokia kaip kituose namuose, sukurta 
meistro rankų iš vienas ant kito sukrautų akmenų: ši sie-
na buvo pats kalnas, taigi gamtos – ne žmogaus, o Dievo 
kūrinys. Tai buvo didžiojo gūbrio klodas, taigi natūralios 
sienos pagrindas iš tikros uolos: viršuje išplitusios drėg-
nos dėmės tviskėjo ugnies šviesoje. Taigi ši siena, o prieš 
ją – Bartelemi veidas, taip pat daugmaž nušviestas, nes 
šviesa plito, paskui blėso plačiais ratilais, kuriuose judėjo 
ir keitė vietą daiktai kambaryje. Visas raukšlėtas veidas, 
kumpio odelės ar lašinių odos spalvos, barzda labiau į 

plotį nei į ilgį, panaši į sudžiūvusią žolę, mažos akutės, 
mažučiukė nosis, burnos visai nematyti ( jos vietą nuspė-
davai tik pagal pypkę, styrinčią po ūsais). Bartelemi buvo 
įsitaisęs prieš sieną, susidėjęs rankas ant kelių, palenkęs 
galvą į priekį, tarp Žozefo ir Romeno, toliau, jo dešinėje, 
Klu ir vaikis, o šeimininkas ir jo sūnėnas – kairėje. Bar-
telemi sėdėjo veidu į sieną, ir, žiūrėdami į Bartelemi, jie 
matė, kad vešli jo barzda be perstojo juda, nors jis nieko 
nesakė. Kiti taip pat tylėjo – buvo metas po valgio, kai pri-
sikimšęs pypkę leidi skrandžiui dirbti savo darbą. Lauke 
visai sutemo ir galbūt švietė žvaigždės, o gal ir ne: iš kur 
gali žinoti? Jokio garso. Kad ir kiek jie klausėsi, ničnieko 
neišgirdo: lyg pasaulio pradžioje, kol dar nebuvo žmonių, 
ar pasaulio pabaigoje, kai žmonės jau dingę nuo žemės 
paviršiaus, – daugiau niekur jokio judesio, ničnieko, vien 
oras, akmuo ir vanduo – daiktai, kurie nejaučia, nemąs-
to, daiktai, kurie nekalba. Jie klausėsi, bet nieko neįvyko, 
naktis buvo be vėjo; jie vis klausėsi – ir nieko. Atvirkščiai, 
ugnies spragsėjimas troboje virsdavo dideliu triukšmu – 
ar kai jie patraukdavo koją, kostelėdavo ar nusispjauda-
vo. Tad tykus garsas, kurį išspaudė Bartelemi, atrodė tarsi 
didelis triukšmas, kai jis kartojo: „Taip, taip“, paskui vėl 
lingavo galvą ir: „Taip, taip“ į barzdą, matyt, vedžiodamas 
su savimi nepabaigiamas šnekas. Tada linktelėjo galva, ir 
jie pamatė, kaip jis tiesia rankas atkišęs barzdą. Ir šeimi-
ninkas paklausė:

– Tai ką? Jus dar kažkas jaudina?
Šeimininko balsas nuskardėjo netikėtai – nors išgąs-

dino, bet ir apramino. Jis grąžino gyvastį. Visi sujudo, 
krutino kelius, alkūnes, plaštakas, pėdas, vaikydami kūno 
stingulį; čia ir ugnis plykstelėjo ryškesne liepsna, ši nu-
tvieskė juos vėl, o šešėliai dryko šalia daiktų ant plūktinės 
aslos, ir Bartelemi veidas, regis, pasistūmėjo į priekį.

Jis atsakė:
– Todėl, kad aš ten buvau.
Jo veidas, rodos, padidėjo, padidėjo jis visas – ir at-

šlijo atgal.
Šviesos ratas susitraukė taip, kad beveik išnyko, o še-

šėliai sugrįžo atgal į daiktus, kurie juos metė: liko tik vie-
nas didelis šešėlis ir balsas jame:

– Taip... Aš ten buvau.
Šeimininkas nusijuokė:
– Na, pirmyn, Bartelemi – jums palengvės. Tiek laiko 

gromuliuojate savo istoriją.
Sulig tais žodžiais jis iš žabų ryšulio ištraukė šaką ir 

sviedė į ugnį, ir jie šnekėjo toliau, o didelė eglės šaka su 
visais spygliais liepsnojo; Bartelemi vėl slinktelėjo į prie-
kį, ir visi pamatė, kad jo burna kruta smarkiau ir greičiau:

– Aha, jūs tuo netikit, aiškiai matau... Nieko tokio, 
juk tai tiesa... Be to, aš ten buvau, – toliau porino jis. – Ir 
viskas buvo kaip dabar, buvome septyniese kaip dabar, ir 
didysis Šamozonas, prisimenat jį? Ne, jūs negalite jo pri-
siminti, jūs per jauni. O jis buvo tvirtas vyras, šešių pėdų 
ūgio, tokių dabar nebėr...

Bartelemi užsitraukė pypkę, jos dangtelis buvo išvar-
pytas skylučių ir pro kiekvieną jų sunkėsi mėlynas dūme-
lis tarsi siūlai, susiliejantys ir susipinantys aukščiau, ore:

– Ir viskas prasidėjo nuo visiško nieko, rakšties, įsmi-
gusios į nykštį...

Dar pridūrė:
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– Nuo to jis ir mirė.
Nužvelgė visus vieną po kito ir pakartojo:
– Nuo to jis ir mirė...
Ir dar sykį:
– Mirė...
Dabar jis traukėsi į tamsą; atsilošė, lyg norėdamas 

išsaugoti paslaptį, bet ne toks buvo jo ketinimas, nes vėl 
prabilo:

– Net nespėjome jo nugabenti žemyn, nes jau buvo vi-
sai išburkęs, pajuodęs, išpampęs... Supuvo dar prieš mirtį.

Niekas neatsiliepė – ką čia sakysi. Bartelemi pridūrė:
– Štai taip.
Ir dėstė toliau:
– Tai vienas. Kitas buvo šeimininkas. Sėdėjo toje pa-

čioje vietoje kaip jūs, šeimininke; sėdėjome kaip šįvakar, 
tik buvome šešiese, tada aš jiems pasakiau: „Patikėkite, 
šiąnakt vėl girdėjau vaikščiojant ant stogo – tai ne į gera...“ 
Jie ėmė juoktis kaip jūs. Tariau: „Apie antrą nakties, mane 
tai pažadino...“ Jie atrėžė: „O mūsų ne...“ Aš atkirtau: „Tuo 
blogiau jums!“ O šeimininkas kitą dieną turėjo eiti į me-
džioklę; norėjau, kad jis bent jau neitų, taip jam ir pasa-
kiau, bet jis nieko nepaisė. Na ir ką, kitą dieną radome jį 
tarp uolų negyvą. Reikėjo apsukti jo galvą paklodėm, visos 
smegenys buvo ištekėjusios lauk...

Dabar Bartelemi nebenutilo, burblendamas pabiras 
frazes iš savo vešlios barzdos gelmių:

– Ir reikėjo nugabenti jį žemyn į kaimą ant neštuvų, o 
mūsų tebuvo trejetas. Kalnų troboje mes buvome tik trys; 
tada sakau: „Reikia uždaryti duris“ – jos buvo be spynos. 
Ne taip kaip dabar – be spynos, be rakto, netgi be sklen-
dės. Sakau: „Reikia užrišti jas virve.“ Einu ieškoti virvės, 
o aniedu pakyla, nes buvo įpykę – nežinau, ko, bet buvo 
įpykę. Draudžia man: „Tik jau ne.“ Sakau: „Kaip sau no-
rit.“ Juolab kad tai buvo paskutinis vakaras, kurį čia pra-
leidome, ir kiek vėliau jie pamatė, kas buvo teisus – jie 
ar aš. Jiems tikrai reikėjo paklausyti. Jie susėdo, paskui 
štai nusisuka į sieną, slepia veidą po antklode, pasidaro 
visai mažučiukai, susisuka į kamuoliuką šiauduose ir po 
antklodėmis; o aš klausausi. Ant stogo kažkas vaikščioja. 
Sakau: „A? Ką gi, virvė?“, ir kaip tik tą akimirką kažkas 
drykt nuo stogo. Pripuolu prie durų, kai tas jau taikėsi įei-
ti. Vos spėjau priremti petimi – jos jau vėrėsi, prispaudžiau 
jų apačią koja ir turėjau laikyti iki ryto, laikiau pats vienas 
iki ryto; o ryte vėl viskas ramu, bet už jokį pasaulio auksą 
niekas nebūtų privertęs mūsų čia dar bent kiek pasilikti. 
Tą pat dieną su banda nusileidome žemyn.

Jis vėl palinksta į priekį, kalba:
– O kitais metais jau nebekopėme, dar kitais irgi ne, 

nei vėliau – ir šitaip dvidešimt metų iš eilės, kaip puikiai 
žinote – iki šiolei. Ir galop niekas tuo nebetikėjo, bet aš ten 
buvau ir sakau jums teisybę... Taip... Taip...

Ir vėl ėmė murmėti sau į barzdą, tad niekas negirdėjo, 
ką jis sako, nors jis vis dar linkčiojo galva – ir vėl stojo tyla.

Kartais pasigirsdavo kažkoks tylus tylus garsas: akme-
nėlis riedėjo stogu ar nukrito lietaus lašas.

Šeimininkas paklausė Bartelemi:
– Tai kodėl šiemet vėl kopėte?
– O! Dabar aš turiu popierėlį.
Visi matė, kaip jo ranka slysteli po marškiniais; taigi 

ta popierėlio istorija išėjo į gera, nes prajuokino, o kartu 

padėjo užmiršti kitą istorijos dalį; o šeimininkas vėl tei-
ravosi:

– Ir kas jį jums davė?
– Sožė...
Šeimininkas paklausė:
– O kas tas Sožė?
– Na, apie jį jūs taip pat nieko nežinote, jis jau anais 

laikais buvo labai senas, bet apie tuos dalykus išmanė kaip 
niekas kitas, daug knygų buvo perskaitęs; jis man pasakė: 
„Su tuo popierėliu tau niekas negresia, tik prieš kopdamas 
aukštyn trissyk jį suvilgyk.“

Jis pakilo; stodamasis tarė:
– Trissyk Šventojo Ežero Mauricijaus bažnyčioje, 

švęsto vandens inde. Pirmą sekmadienį po Šventojo Mau-
ricijaus dienos. Taip aš ir padariau.

Dabar jis stovėjo, o šeimininkas paklausė:
– O tas popierėlis negali padėti ir mums?
Tačiau Bartelemi, atsukęs visiems nugarą, nebesi-

klausė; paskutinį kartą ugnis apšvietė tą nugarą, paskui 
jis dingo šešėlyje; jie dar matė, kaip jis pro žemas duris 
eina į kambarį, kur jie miegojo, paskui sušlamėjo šiaudai, 
ir daugiau nieko.

Jie dar pasėdėjo prie ugnies. Buvo girdėt, kaip juokia-
si. Niekas neprisimena, ar Klu kalbėjo, ar ne.

Prisimena tik tiek, kad sėdėjo prie ugnies ilgiau nei 
paprastai.

Kambaryje, kur jie miegojo, ant vinies kabojo žibin-
tas.

Jie miegojo ant trijų didelių eglinių gultų trijose kam-
bario pusėse, ketvirtojoje buvo iškirstas langas; trys dideli 
gultai – jų šonai įtvirtinti į sieną. Jie sugulė. Paskutinysis 
užpūtė žiburį.

Matyt, praėjo daug laiko. Staiga Žozefas išgirdo, kad 
kažkas jam kažką sako. Tai buvo vaikis.

Patekėjęs mėnuo pro mažą langelį nutvieskė gultą 
kairėje, ir Žozefas išvydo, kad senasis Bartelemi sėdi, o jo 
barzda vėl kruta – galbūt jis meldėsi.

Žozefas gulėjo tamsoje, todėl vaikio nematė, tačiau 
jautė, kad tas prie pat jo ir dreba.

– Oi, priimkit mane šalia savęs, – maldavo vaikis. – 
Man baisu.

– Ko baisu?
Bet vaikis tik kartojo:
– Man baisu, baisu.
Jis drebėjo, o Bartelemi vis dar sėdėjo, bet, regis, nie-

ko nematė. Tada Žozefas pasakė vaikiui:
– Nagi, eikš, vietos yra.
Jis pasiguldė jį šalia. Matyt, vėl užmigo. Dabar mėnu-

lio jau nebebuvo, bet prabudęs Žozefas tebejautė drebantį 
šalia vaikio kūną.

VI

O gyvenimas ten, žemai, per tą laiką toliau tekėjo ramia 
vaga, ir po kelių dienų senasis Miunjė užsiropštė aukštyn 
su rogėmis parsivežti iš girios žabų.

Tokiomis rogėmis jie važinėdavo prastais keliais, ku-
rių nebūtų įveikęs joks automobilis nei kita transporto 
priemonė, tad jie pakeitė jas rogėmis, padirbtomis iš storų, 
vos nulaupytų medgalių, sutvirtintų tarpusavy ne vinimis, 
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o tvirtomis karklo vytimis, teikiančiomis joms lankstumo, 
ir plačiomis pavažomis – tokios buvo ir Miunjė rogės, į 
kurias jis įkinkė karvę.

Jis leidosi atgal su žabų kroviniu; ką tik pasiekė itin 
stačią kelio atkarpą, apačioje įsiliejančią į Sasnero kelią.

Dabar karvei buvo nepaprastai sunku tempti krovinį, 
ir, kad jai padėtų, Miunjė žingsniavo priekyje, tempdamas 
ją už pavadžio; bet staiga karvė pritūpė ant užpakalinių 
kojų, o Miunjė iš visų jėgų tempė ją priešinga kryptimi.

Ir ienos pakilo, trindamosi tiesiai į apvalius gyvulio 
šonus, o pavažos pakrypo taip, kad galėjai matyti jų apa-
čią, paskui visa ta masė pasviro į priekį, stumdama gyvu-
lį, kurio nagos nuslydo tarp akmenų, palikdamos du tvis-
kančius pėdsakus ir šen ten sutraiškytus į miltus akmenis; 
abiejose pavažų pusėse tumulavo dulkės, lyg jos būtų už-
siliepsnojusios.

Laimė, ant tų nuolydžių esama lygių aikštelių, kur 
galima atsikvėpti. Viena tokių vietų pasitaikė ir jiems, ir 
Miunjė leido atsipūsti gyvuliui ir sau.

Tai įvyko, kai Miunjė buvo ten. Jis žiūrėjo į kelio pusę.
Ir nustebo pamatęs, kad keliu kažkas eina, jis stebė-

josi to žmogaus dydžiu, nors labiausiai jį stebino tai, kaip 
jis juda, nes tas laikė galvą atkišęs į priekį ir čia bėgo, čia 
stabtelėdavo, žengteli žingsnį kitą ir vėl stabteli.

Miunjė tebežiūrėjo – tas Miunjė, kuris per bendruo-
menės susirinkimą juk balsavo prieš; paskui pagalvojo: 
„Ar gali būti?“ Paskui: „Tai tikrai jis.“ O paskui: „Tai kas 
čia dabar darosi?“, o sykiu tempė gyvulį, kurį vėl užgulė 
krovinio svoris.

Tai buvo vaikis. Jis vilkėjo šventadieninį kostiumą; 
kasdieniai drabužiai buvo drobiniame maišelyje jam ant 
nugaros. Laikė galvą atkišęs į priekį, jo veido nebuvo ma-
tyti. Jis turėjo stabtelėti prieš Miunjė ir jo roges, užtvėru-
sias kelią, tačiau nė nekilstelėjo galvos po savo juodo fetro 
skrybėle ir dabar netgi (nes Miunjė jį užkalbino: „Iš kur 
tu?“) dangstėsi veidą rankomis.

– Iš kur tu? – pakartojo Miunjė.
Tada, vis nepakeldamas veido, vaikis kryptelėjo į kal-

nus; paskui jo pečiai po platoku gelumbiniu švarku sudre-
bėjo, nors plieskė saulė ir karštis.

– Kodėl nusileidai? – toliau klausinėjo Miunjė.
Tačiau vaikis tik dar smarkiau sutirtėjo; dabar dre-

bulys perėmė visą mažą jo esybę iki pat per ilgų ar per 
trumpų kelnių, kurios dar nebuvo tikros vyro kelnės, bet 
nebebuvo ir trumpos kelnaitės, jos siekė kelius, ant vieno 
jų pūpsojo didžiulis gumbas.

– Ten kas nors ne taip, a?
Mažasis Ernestas pakratė galvą.
– Aha, kažkas ne taip! Kas ne taip?
– Man... man buvo baisu...
– Ko baisu?
– Nes ten vaikščiojo.
– Ką?
– Ten... Kažkas vaikščiojo...
– Ką?
– Ant stogo...
– Ką?
– Tada šeimininkas man pasakė: „Eik sau!“
O paskui:
– Man šalta... Man skauda galvą...

– Eikš, – tarė Miunjė. – Leisimės drauge.
Netardamas nė žodžio, Ernestas nužingsniavo greta 

Miunjė, o karvė traukė roges, bet kelias dabar buvo geras, 
ir nebereikėjo ja rūpintis, ir Miunjė apipylė mažąjį Er-
nestą daugybe klausimų.

Šalikelės pievose šienavo vyrai, jie atsitiesę pasirėmė 
į dalgių kotus.

Netrukus pasirodė kaimas, o Miunjė jau buvo subūręs 
visus sutiktus žmones ir toliau tą pat darė kaime, tad jų jau 
buvo visas būrys; kažkas nubėgo įspėti Ernesto motinos...

Tą vakarą Viktorina rašė; jau galėjo būti dešimta va-
landa; sėdėdama savo kambaryje, ji rašė laišką Žozefui ir 
čia išgirdo šurmulį gatvėje.

Ji pravėrė langą. Viršutiniame gatvės gale kažkokia 
moteris ką tik išėjo iš namų; kitos stoviniavo savo prie-
bučiuose.

Viktorina atpažino mažojo Ernesto motiną, ši kalbė-
jo:

– Nežinau, kas jam, jis nesiliauja drebėjęs...
Ant kitų priebučių driekėsi šviesos ruožai, nudrykę 

ant grindų pro praviras duris; moterys pasilenkusios kaž-
ką sakė, o iš apačios atsakinėjo:

– Ak, žinoma, aš viską išbandžiau... Pagirdžiau karš-
ta arbata, pridėjau butelių su karštu vandeniu... Ir viskas 
veltui, ką daryti?..

– Palaukite...
Moterys nusileido iš priebučių; jos apspito mažojo 

Ernesto motiną.
Bet šį vakarą Viktorinai tai nelabai rūpėjo, ir, užda-

riusi langą, ji vėl sėdo rašyti. Kitą šeštadienį turi nusileisti 
Romenas su mulu. Jai galvoje tebuvo laiškas, kurį ketino 
jam įduoti. Iki šio šeštadienio nenutiko nieko svarbaus, o 
Viktorinos laiškas jau dvi trys dienos buvo paruoštas – il-
gas laiškas, kuriame ji vis dėlto paliko tuščios vietos, tikė-
damasi ją užpildyti paskutinę akimirką.

Šeštadienį jau pusę aštuonių ji buvo krautuvėlėje. Pa-
matęs ją įeinant, Romajė už savo prekystalio prajuko.

– Žiū, tu jau atsikėlei!
Jis juokėsi į juodą barzdą, rankos kišenėse, priešais 

jį – krūva muilo gabalų, o už jo – lentynos, prikrautos ge-
lumbės rietimų.

– Na, – kalbėjo Romajė, – šiaip ar taip, be dešimtos 
jie čia nepasirodys...

Jis kalbėjo apie Romeną ir mulą, nes jinai jau nenu-
stygo; kalbėjo apie Romeną ir mulą daugiskaita, nes jie 
turėjo atvykti kartu.

– Tad užsuk truputį po dešimtos... Ar norėtum pa-
laukti jo čia?

Dabar jis kalbėjo tik apie Romeną.
– Štai kėdė, prisėsk...
Bet ji buvo per daug įsiaudrinusi, kad lauktų. Ir grįžo 

dešimtą, pusę vienuoliktos, vienuoliktą, pusę dvyliktos, 
dvyliktą: Romenas vis dar nesirodė.

(Knygos, kurią netrukus išleis leidykla Gelmės, ištrauka) 

Iš pra-ncūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė
Versta iš: Charle Ferdinand Ramuz.  

La grande peur dans la montagne. – Grasset, 1925.
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MES GY VI

Mes gyvi, nes pavasariai grįžta į žemę.
Mes gyvi pasitinkame naktį neramią.

Mes gyvi, kol ore pirštais siuvame kryžių.
Mes gyvi, iš kovų į namus nesugrįžę, 

Mes gyvi, kol kryžiuojasi laikrodžių ietys, 
per tylėjimą mokomės melstis. Mylėtis 

jau atpratom seniai, savo moterį tyliai 
tik giliausiam sapne, būna, kartą pamyliu. 

O tada, vėl apleidęs sušilusį gultą, 
saugau būrį, kad nieks paryčiais neužpultų.

Saugau vyturio giesmę ir tylą rytinę, 
saugau gentį, išnykstančią jau paskutinę. 

Saugau boruže veidu nuriedantį lašą, 
saugau laiškus ir tuos, kas juos siunčia, kas rašo. 

Saugau upę ir krantą, ir gelžkelio vingį, 
kol apšilę vėl miklinas pirštai sustingę,

automatų vargonais išgrojantys Bachą.
Mes gyvi, nes vilties šitą naktį pakako. 

Zvimbiant kulkoms išgirstam, kad rūkymas žudo. 
Šitaip ciniškai keista, ir juokiamės mudu, 

pasimetę skirtinguose Žemės kampeliuos, 
bet vienodai čia saulė ir gula, ir kelias. 

Kaip atomą vienatvę į šipulius skaldai 
ir jau nedreba rankos, ir glaudžiasi maldai 

du delnai, kol nelieka nė tarpo pralįsti 
Dievo vėjui, nes čia jau kita karalystė. 

Nes čia viskas ir lieka, kaip buvę kadaise, 
mes sulaužome seną tylėjimo teisę. 

Mes gyvi mintimis ir dvasia nenumirę, 
kur pontoniniai tiltai ir jungia, ir skiria

V A I N I U S  B A K A S

Iš ciklo Garsiau už bombas

nuo pelų gerą grūdą ir mėsą nuo kaulų, 
labirintus ir lapkričius nuo minotaurų,

mano tamsą nuo tavo šviesos, mano šviesą 
nuo nakties, ir jau šitaip susipinam dviese, 

kad jau niekas daugiau negalėtų atskirti.
Mes gyvi, nes šie žodžiai dar nuveja mirtį

tarsi smilkomi kadagio dūmai, šermukšniai 
ir šamanų netylančios apeigos, šūksniai. 

Mes gyvi, kol dar galime šitai ištarti, 
pamatyti pražydusį miško papartį, 

priraškyti žvaigždžių pilną saują į burną, 
sužieduoti paukščius, sužieduoti Saturną, 

išsišluoti iš sielos šios vasaros sniegą
ir tylėt apie viską, kalbėt apie nieką. 

Mes gyvi, ir dar būsim, nes reikia tikėtis, 
kol naktim tarsi laužas liepsnoja erškėtis. 

Po žvaigždžių pumpurų dar nesprogusiom minom 
mes gyvi, nes ateinančią mirtį pažinom. 

Mes gyvi iš ugny jau užgrūdinto molio,
ir keliai kada nors ves į taiką namolio 

Taip galės net apakusių būrį parvesti.
Išminti vien per išmintį. Laiko dar esti. 

Dar atrodo, kad viskas čia liks taip, kaip buvo –
atsigulsim į pievą ir lauksim lėktuvų,

bet ne tų... popierinių, visai kaip vaikystėj. 
Mes gyvi, nes dar galime kartą išdrįsti 

nuskraidinti svajas – taiką švęsime skalsiai,
ir ramybės nedrums mūsų priešai bebalsiai.

Įsikibę į Meilę, Tikėjimą, Viltį,
sutrypti, paminti... bet galėsim pakilti,

per pečius apkabinti ir brolį, ir draugą,
nes išdegus žolė dar žalesnė atauga.
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Poezija kaip bendravimo būdas
Tęsiant ilgamečio šviesios atminties Naujosios Romuvos vyriausiojo redaktoriaus Andriaus Ko-
nickio tradiciją, šiemet jau septynioliktą kartą kūrybinis poetų susibūrimas sukviestas Merkinėje – 
vėlgi Dzūkijoje.

Pirmiausia šventės dalyviai aplankė prieš dešimtmetį mirusio poeto Stasio Stacevičiaus 
(1959–2012) kapą Merkinės kapinėse. 

Nuo lietaus po stogu priglaudė šventės šeimininkai – Merkinės kultūros centro ir Merkinės 
fabriko komanda: Jurgita Keršienė, Algimantas Rokas Černiauskas. Poetams pietus paruošė Vy-
taras  Radzevičius viename iš Pasaulio puodų. Karaliaus Vazos meilės miesto istoriją papasakojo 
Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centro vadovas Algimantas Černiauskas.

Eilėraščius skaitė poetai iš Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Varėnos, Tytuvėnų, Utenos, Kelmės, 
Kupiškio ir Merkinės: Jonas Liniauskas, Česlovas Skaržinskas, Nida Timinskaitė, Valdas Daškevičius, 
Diana Paklonskaitė, Sara Poisson, Viktoras Gulbinas, Alvydas Jegelevičius, Rasa Varnė, Gražvilė 
Baleišytė, Rimutė Griškevičienė, Rūta Vyžintaitė-Lajienė, Alvydas Valenta, Aloyzas Tendzegolskis, 
Gintaras Bleizgys, Aušra Uldukienė, Antanas Šimkus, Vytautas Šimkūnas, Mantas Balakauskas, 
Ernestas Noreika, Nerijus Cibulskas, Danguolė Kapočienė, Vytautas Kaziela, Rita Makselytė. La-
bai džiugu, kad prie mūsų ilgamečių bičiulių prisijungė ir jaunieji poetai: Linas Daugėla, Alina 
Borzenkaitė, Uršulė Toleikytė. Šventės svečiai: aktorė Olita Dautartaitė, dainų poetų tekstais atli-
kėjas Vygantas Kazlauskas, keramikė iš Merkinės Teresė Jankauskaitė, fotografas Kęstutis Svėrys.                                                              
Naujosios Romuvos renginį parėmė Varėnos rajono laikraštis Merkio kraštas (vyriausioji redak-
torė – Diana Zubavičienė).

Šiame numeryje – tik nedidelis pluoštelis poezijos, publikaciją pratęsime kitame numeryje. 
 

Poetai prie Stasio Stacevičiaus kapo

Vytaras Radzevičius

Algimantas Černiauskas

Vygantas Kazlauskas
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R I M U T Ė  G R I Š K E V I Č I E N Ė

MIEGAMUKAS

Už sienukės –
pečiūrkon,
vienon lancynukėn
pančakos sudėtos –
kasdzienės,
ba visos skircyngos.
Kiton lancynukėn
degtukų puškelė
ir žvakigalis mėtos,
medziniai rūbų segtukai,
prožektorius, bezmėnas
ir čeverykų šniūrukai –
viskas parauktu užuolaiduki 
užtraukta.
Po siauru languciu
atažerkė,
papuošta šidelku
nertom servetėlėm.
An jos vazonikas
su raudonai žydzinciu
amariliu,
žemiau –
vaikiškų knygutių
krūvelė.
Pasieniui
trys skircyngų dzydzių
laškos –
viena medzinė –
dzvigulė,
kitos dzvi gelažinės,
kur besvartanc
braška.

J O N A S  L I N I A U S K A S

JONA IR DIDŽUVĖ

 Leonardui Gutauskui

Kai miestas tarsi didelė žuvis
Mane prarijo, aš nuo jo dusau.
Nepagalvojau, kad mane žudys
Net ir mintis, kad gyvenau ne sau,
O tik lyg didelės žuvies dalis.
Dabar, išspjautas svetimam krante,
Vis abejoju, – ar aš jau galįs
Save pakeisti, Dieve, ar dar ne...

A L V Y D A S  V A L E N T A

SALOMĖJA

O jos krūtys buvo it du dideli apelsinai, 
Akys – tartum šaltinių gelmė, 
O jos lūpos šypsojosi ir vynuoges skynė,
O jos rankos plasnojo ir žaidė likimais,
O jos juokas buvo šėtono giesmė.
Ji šoko, dainavo ir gėrė, 
šėlo, kvatojosi, degė ugnim, 
O pavasaris žalias 
Kriokliais nuo kalnų nutekėjo, 
O ji šoko naktin ir naktin. 
Nusimetė lengvą it rūkas drabužį, 
Dengusį kūną nuo įkaitusios vyrų aistros, 
Žynė, atnašaujanti žūtį ir griūtį, 
Ragana mirksinčioj žvakių šviesoj. 
O į menę trinksėdama bildėdama jau ritosi
Išbalusi ilgaplaukė Jono galva, 
Užsiritusi ant auksuoto padėklo
Pasakė: „Nešk!
Pašok dar pašok, Salomėja, 
Užmarštin eidama sudek.
Tavo rankos ir tavo troškimai, 
Tavo lūpos – pragaro nuodai, 
Savo alkstančią aistrą krauju pagirdyk, 
Užsprink, paskutinį kartą pasaulį pravirkdyk
Išnyk amžinai!“
O jos krūtys buvo it du dideli apelsinai, 
O jos kūnas buvo sukurtas gimdyt, 
O ji gyvastį tartum nunokusią vynuogę skynė
Ir užspringo pati. 

A U Š R A  U L D U K I E N Ė

BALTI  DELNAI

Pabūk su manim, kol pravažiuos maršistų tankai,
kol podiumu energingai nužingsniuos laisvės elegancija,
nusvies per petį šventinį drabužį.
Kalbėk – tvirtai ir raminamai.
Aš galiu suburti žodžius kaip siūlus, 
susiūti kruviną žvėries kailį,
supinti pušies ir kadagio šaknis.
Jie privilioja vėją
savo puraus švelnumo apgaule.
Vėjas nematomas, oras nematomas, 
jėga – pulsuojanti, nuožmi ir griaunanti, 
ritasi per mūsų galvas.
Trūkčiojantis akies vokas išduoda: 
esu čia, ir mano kaltė – šitie susipynę žodžiai,
virpantys iš baimės gyvūnai,
žemė, pasiilgusi būti derlinga. 
Kalbėk ramiai ir užtikrintai, aš girdžiu ir įsimenu.
...Iššukuoti linai, kurių nematė jau kelios kartos,
turėtų būti balti ir kvepėti tavo delnų žeme.
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G I N T A R A S  B L E I Z G Y S

*  *  *

lengvai užrašau žodžius
kaip vėjas kad liečia
keleivio skruostą

kadaise pilnas tylos tavo balsas
tarpeklių vienatvėje
prisiglausk

svirbeliai
artėjant pavasariui nuo šakų
nurankioję apledėjusias uogas

žiemą sugrįš ieškodami
mūsų sodo

kaip giedra
iš tavo akių šį vidudienį
koks lengvas vėjas ant skruosto

tu glostai man atmintį
į horizontą grimztanti upė
nešasi mus 

R I T A  M A K S E L Y T Ė

PROGINIS
(TĖVO DIENOS IŠVAKARĖS)

Dar niekad taip iškilmingai nešvenčiau Tavo Dienos,
ruošiausi jai veik tris mėnesius, dėliojau sveikinimo žodžius
ir palinkėjimus sulig kiekvienu rožinio karoliuku,
sudeginau tuzinus žvakių, merkiau gėles, sodinau ir persodinau.
Norėjau nustebinti Tave dar negirdėtais padėkos žodžiais
ir niekaip negebėjau išsirinkti dovanos sau, kuri Tau tiktų.
...
Rytoj tik aplankysiu. Nesveikinsiu.
Nieko nedovanosiu, nes dabar jau turi viską.

A U Š R A  U L D U K I E N Ė

BALTI  DELNAI

Pabūk su manim, kol pravažiuos maršistų tankai,
kol podiumu energingai nužingsniuos laisvės elegancija,
nusvies per petį šventinį drabužį.
Kalbėk – tvirtai ir raminamai.
Aš galiu suburti žodžius kaip siūlus, 
susiūti kruviną žvėries kailį,
supinti pušies ir kadagio šaknis.
Jie privilioja vėją
savo puraus švelnumo apgaule.
Vėjas nematomas, oras nematomas, 
jėga – pulsuojanti, nuožmi ir griaunanti, 
ritasi per mūsų galvas.
Trūkčiojantis akies vokas išduoda: 
esu čia, ir mano kaltė – šitie susipynę žodžiai,
virpantys iš baimės gyvūnai,
žemė, pasiilgusi būti derlinga. 
Kalbėk ramiai ir užtikrintai, aš girdžiu ir įsimenu.
...Iššukuoti linai, kurių nematė jau kelios kartos,
turėtų būti balti ir kvepėti tavo delnų žeme.

V A L D A S  D A Š K E V I Č I U S

MOKINYS IR MOKY TOJAS

Priekaištauju sau 
lyg mokytojas mokiniui: 

nieko nemoki, 
nieko nežinai, 
nieko nesupranti.

Teisinuosi  
lyg mokinys mokytojui:  

moku nemokėti, 
žinau nežinoti, 
suprantu nesuprasti... 
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U R Š U L Ė  T O L E I K Y T Ė

DURYS

paliečiu rankeną ir uždarau duris
sakė šitos durys iš nerūdijančio metalo
kaip jie melavo nedorėliai
šitas metalas gyvatės uodega
neišgirdau jos šnypštimo
tik jaučiau kaip jaukinasi
savo švelniu liežuviu protrūkiniais
įkandimais tada skaudėdavo
bet buvau geras vaikas
neparodžiau jog kita linkme
atidarysiu duris – uždarysiu – atidarysiu – uždarysiu
pabėgsiu o tada verksiu kad grįžti noriu
aišku nepriimsi nebent gyvatės gerklę pražiodysi
daugiau nei reikia 
juk neatsuksi buteliuko priešnuodžio
ir duris dabar pati uždarysiu
aklinai

A L I N A  B O R Z E N K A I T Ė

NAKTINĖ TAIKA

Pušis kausto žiemos apmirimas, 
Jos išbalusios kumpti baigia; 
Nublokšti eina piligrimai 
Atokiau nuo šiltų pakraigių. 

Baltais spąstais pavirtę liūnai 
Tyliai liumpsi po klodais sniego, 
Miško laumės už medžių kliūna 
Švelniai vangios po ilgo miego.

Prie upokšnio melsvasis takas 
Veda žymint mėnulio laiką; 
Lapinai mėnesieną laka, 
Pasirašę naktinę taiką –

Linas Daugėla, Alina Borzenkaitė ir Uršulė Toleikytė
Kęstučio Svėrio nuotraukos

L I N A S  D A U G Ė L A

KREGŽDŽIOSŪKIS

juk visada gali būti blogiau
bet kol nenukrenta visi lėktuvai 
kol nenušąla visos rožės švarkų atlapuose 
tol galim kerti kavą 
iš buvusio kaktuso vazono 
rištis kaklaraištį vairuojant 
stypsoti ir 
žiūrėti į kregždes 
sukančias ratus taip 
kaip niekad nesugalvotum 


