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V A L E N T I N A S  S V E N T I C K A S

Į Lietuvą panašus
Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko šimtmečiui

Nesutinku. Nesutinku, kad nereikia autoritetų. Būtų gerai, 
kad jų būtų. Jie buvo, veikė, paveikė. Poetas Justinas Mar
cinkevičius, Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, gamtos 
žmogus Česlovas Kudaba, kardinolas Vincentas Sladkevi
čius... Nei aukštas sostas, nei profesinė meistrystė autoriteto 
nepadaro. Padaro žmonės, vertinantys asmenybę ir suvo
kiantys jos aukštį. Ne tik pritariantieji, bet ir nepritariantieji.

Kas neigia autoritetus ir jų poreikį? Liberalioji demo
kratija. Betgi ji turi savo pretendentus į autoritetus, užsi
mojusius įtikinti, kad autoritetų nereikia.

Praėjusio amžiaus pabaigoje vienas ryškiausių auto
ritetų Lietuvoje buvo Monsinjoras Kazimieras Vasiliaus
kas. Žmogus, kuris dirbo dvasinį savo darbą taip, kaip, jo 
galva, reikėjo dirbti, ir apie savo reikšmę, statusą bei au
toritetą negalvojo.

Liko atmintyje taiklūs Justino Marcinkevičiaus žo
džiai, pasakyti išlydint Kazimierą Vasiliauską į kitą pa
saulį: „Tai buvo tarsi dangaus siųstas žmogus išvargintam 
mūsų kraštui, kad savo dvasia gesintų keršto, pykčio ir 
neapykantos prasiveržimus, kad padėtų visiems atsitiesti, 
nušvisti, susitelkti žmogaus ir tėvynės kūrimui. Monsinjo
ras buvo vaikščiojanti meilė. Meilę, o tai reiškia – Dievą, 
Jis išvedė iš bažnyčios į žmonių gyvenimą...“1

Vykusiai 1999 metais rašė ir kitas poetas – Valdema
ras Kukulas: „... autoritetai egzistuoja kaip nematomi, bet 
visiems suprantami mūsų pasąmoninių idėjų ženklai: pa
sakai monsinjoro K. Vasiliausko vardą – ir žinai, kad kalbi 
apie tautos orumą, laisvę, amžinumą.“2

*

Šiemet minime Monsinjoro šimtmetį (gimęs 1922 m. ba
landžio 9 d.). Balandžio 21 d. susirinkome prie jo kapo 
Antakalnio kapinėse. Apie proginį kapo lankymą buvo 
viešai pranešta, bet mūsų buvo vos dvi dešimtys.

Tą pačią dieną – jubiliatui skirtos šventos mišios Vil
niaus arkikatedroje. Jos klebonu Monsinjoras buvo svar
biuoju laiku: 1989–1997 metais. Pasidairiau  – maždaug 
pusė klauptų užsėsta, gal kiek daugiau.

Iš Arkikatedros patraukėme į viešą atminimo vakarą 
Mokslų akademijos salėje. Nuotaika pašviesėjo. Didelė 
salė buvo pilnutėlė.

Na, taip, metai bėga ir daro savo.

*

Su Monsinjoru teko daug bendrauti tuo laiku, kai buvau 
Rašytojų sąjungos pirmininku. Detalė: Intos lageryje Ka

zimieras Vasiliauskas buvo subūręs literatų būrelį! Jis daž
nai ateidavo į literatūros vakarus Rašytojų klubo salėje. 
Ne kartą sakė, kad jaučiasi joje kaip dvasios šventovėje. 
Neprisimenu, ar prikalbinome, ar pats pasiūlė Arkikated
roje kasmet per Vėlines aukoti šventas mišias už tais me
tais mirusius rašytojus. Pasakydavo pamokslą, įterpdamas 
pamėgtos literatūros citatų ir apmąstymų, išgyvendamas, 
man rodydavosi, jaudinantį pakilimą. Susirinkusiems į 
mišias tartum siuntė žinią, kad literatūroje esą didžių sie
kiamybių, kad yra aukštųjų sąvokų erdvė. Kalbėdavo be 
jokios patetikos, šiltai ir žmogiškai, bet reikšmingai. Net 
savo pamėgtas frazes apie ištikimybę idealams ir didžio
sioms vertybėms ištardavo paprastai. Poetų, pakviestų po 
mišių skaityti šventykloje, balsus ir kūrinių pasirinkimą 
visa tai veikė.

Monsinjoras yra suteikęs paskutines paslaugas dau
gybei kultūros žmonių. Lankė mirštančiuosius, padėdavo 
susitaikyti su paliekamu pasauliu. Kurie buvo toliau nuo 
Bažnyčios, kurie blaškėsi tarp tikėjimo ir netikėjimo, – ži
nojo, kad kaip tik jį galima prisišaukti. Žinojo patys arba 
jų artimieji. Monsinjoro dėka Bažnyčia apkabino daug pa
klydėlių, labiausiai dėl to, kad jo globojantis gestas buvo 
jaukus supratimo, gailestingumo ir išminties gestas. Gyve
nimo ratas sukasi. Kazimieras Vasiliauskas poetą Justiną 
Marcinkevičių suvokė kaip artimą sielą, jaunesnįjį brolį. 
Ir kaip tik šis poetas buvo paskutinis Monsinjoro lankyto
jas Raudonojo kryžiaus ligoninėje (tai žurnalisto Edmun
do Ganusausko liudijimas).

Turėtume prisiminti tą laiką, kai į Lietuvą buvo grą
žinami tremtinių palaikai. Tose liūdesio akcijose Monsin
joras būdavo kaip savaime suprantamas – ne tik aukštas 
dvasininkas, bet ir lagerius perėjęs žmogus. Buvo apmąs
tęs likimus tų rašytojų, kurie patys turėjo palikti Tėvynę. 
Taigi buvo tiesiog nepamainomas perlaidojant išeivijos 
literatų palaikus. Daugelio jų kūryba jam buvo gerai žino
ma. Įsiminusius posmus persirašydavęs į savo sąsiuvinį, 
cituodavęs iš atminties.

Monsinjorą suvokiau kaip literatūros žmogų. Litera
tūra buvo sudėtinė jo sąmonės, jo tikėjimo, įsitikinimų ir 
apmąstymų dalis. Jo pamokslai ir viešosios kalbos neap
sieidavo be literatūros citatų, be sakomų idėjų gretinimo 
su kūriniais, personažais, skaitant patirtais išgyvenimais. 
Jo sąmonėje buvo sava literatūros antologija, kurios su
dėtį veikė ir tikėjimas. Kaip liudija amžininkai, ji pradėjo 
formuotis nuo jaunų dienų. Bus turėjusi reikšmės ir Kazi
miero Vasiliausko draugystė su tuo metu pradėjusiais kilti 
poetais. Ypač svarbus tarp jų – Vytautas Mačernis. 

Straipsnio publikaciją parėmė
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*

Literatūros pasaulis atsiliepė. Ir literatūros vakaruose, ir 
subuvimuose „po to“ Monsinjoras buvo itin paklausus ra
šytojų pašnekovas. Jautėmės taip, lyg būtume neoficiali jo 
parapija. Atsiminimų apie Kazimierą Vasiliauską knygoje 
Širdies neatskiriamasis rastumėt dviejų dešimčių rašyto
jų pasakojimus. Tai ir asmeniški įspūdžiai, ir įsidėmėtini 
vertinimai, ir bendrinimai. Asmenybės ir misijos suprati
mas. Tą knygą greitai, taigi užsidegusi, per keletą mėnesių 
po Monsinjoro mirties sudarė poetė Onė Baliukonė, ji iš
leista 2002 metais. Kitas reikšmingas jos darbas – knygos 
Iki švytėjimo: Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškai 
Zitai Žemaitytei parengimas (išleido Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, 2004). Poetė šią knygą sudarė, parašė jau
trų įvadą ir komentarus. Kas per laiškai? Tai daugiausia 
lageriuose ir tremtyje rašyti laiškai, kuriuose atsiskleidžia 
dviejų jaunų kūrybingų žmonių draugystė. Tas jausmas 
tapo postūmiu laiškų autoriui daug atvirai pasakyti apie 
save, pasaulį, tikėjimą, literatūrą, kunigo priedermę. Ver
ta pakartoti, ką iš Kazimiero Vasiliausko laiškų įvade Onė 
Baliukonė pacitavo. Iš Intos lagerininko 1951, rugpjūčio 
5osios laiško: „Mano sielos pasaulyje nuolatos šviečia 
džiaugsmo ir ramybės saulė. Liūdesio ir skausmo debesė
liai retai čia praplaukia. Ilgesio ir svajonių paukščiai čia 
retai tepraskrenda. Kaskart siela tvirčiau glaudžiasi prie 
Jo – ir kaskart siela smagiau svaigsta Jo malonių ir meilės 
tvane.“

Ir štai poetės komentaras: „Poetas? Stoikas? Šventa
sis? Idealaus žmogiškumo nešėjas, pats išvengęs žemų ais
trų? Šiaip ar taip, svaiginantį džiaugsmą, būties pilnatvę, 
net mistinį nušvitimą įmanoma pasiekti ir gūdžiausiuose 
požemiuose, anglių kasyklos urvuose!“ (Abi citatos iš mi
nėtos knygos, p. 14)

Monsinjorui sekėsi užburti moteris
Literatūros tyrinėtojos Viktorijos Daujotytės kūry

boje ypatingas atvejis – knyga Žmogus ir jo kalnas: Apie 
monsinjorą Kazimierą Vasiliauską (Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, 2005). Kas svarbiausia? Profesorė parašė 
knygą apie Kazimiero Vasiliausko gyvento laiko Lietuvą. 
Jo gyvenimo linija metaforiškai sulieta su Lietuvos gyve
nimo tėkme: gimė nuošaliame kaimelyje, mokėsi ir studi
javo šviesiais ir entuziastingais Nepriklausomybės metais, 
patyrė sovietų okupaciją ir tapo jos auka (lageriai), po ali
nančio darbo šachtose rašė jį įsimylėjusiai merginai, kad 
jam viskas esą gerai, „žmogumi būti ir čia aš dabar turiu 
pilnas galimybes“, dvasininko autoritetą kūrėsi barakuose 
ir, kai jam buvo leista grįžti į Lietuvą, nuošalioje parapi
joje, devintame dešimtmetyje be politinių pozų įsitraukė 
į laisvės atkūrimo veiklą, nusipelnė garbės tapti Vilniaus 
arkikatedros klebonu, mokėjo vienodai jautriai bendrauti 
su vargšu nuodėmingu žmogeliu ir atkurtos Respublikos 
vadovais, su Dalai Lama ir Popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Viktorija Daujotytė yra bendravusi su Kazimieru Va
siliausku, vienas kitą jiedu vertino. Bendravimo net ne
reikėjo siekti  – juos abu savaime suvesdavo asmenybės, 
datos, įvykiai, kurie abiem vienodai atrodė svarbūs. Profe
sorę jaudino Kazimiero Vasiliausko domėjimasis poezija, 
jai ir jam svarbiais vardais: Jurgiu Baltrušaičiu, Vytautu 
Mačerniu, kitais. Jai rūpėjo ir teberūpi suvokti prieškario 

idealistų kartą, tuometį kūrybinės energijos pliūpsnį. Tai
gi knygoje išvystame reljefišką šios kartos žmonių – rašy
tojų, dvasininkų, mokslininkų ir politikų – vaizdą. Ir – Ka
zimierą Vasiliauską šio proceso kontekste.

Toliau apie moteris.
Nuodugniausiai Kazimiero Vasiliausko gyvenimo ke

lią aprašė žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė. Kalbu apie 
jos knygą Gyvenimas, koks jis buvo: Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko biografija (leidykla Porta artis, 2015, II leid. – 
2022). Ramunė Sakalauskaitė maždaug nuo Sąjūdžio laikų 
priklausė Monsinjoru susidomėjusių ir su juo suartėjusių 
žmonių ratui. Kalbino kaip žurnalistė, žavėjosi kaip ti
kinčioji, reikalui esant, tapdavo Monsinjoro „šoferiuku“, 
lankė namuose. Minėtinos tai detalės, bet svarbiau kas 
kita. Visa, kas rašyta apie Kazimierą Vasiliauską, yra nu
spalvinta emociškai. Ramunė Sakalauskaitė pasuko kitu 
keliu. Nors buvo veikiama sentimentų, bet sugebėjo para
šyti Monsinjoro biografiją objektyvistiška kalba. Kruopš
čiai fiksuodama faktus ir remdamasi visais žinomais šalti
niais (954 nuorodos!). Kalbino reikiamus žmones, lankėsi 
Daugpilyje, tyrinėjo archyvus, dosniai citavo visus, rašiu
sius apie Monsinjorą. Įdėjo į savo knygą devynių jį pažino
jusių kunigų atsiminimus. Iš Ričardo Doveikos: „Jis manė, 
kad sovietmetis nugręžė žmones vienus nuo kitų, išbarstė 

Gimtieji Monsinjoro Kateliškiai. Vlado Braziūno nuotrauka
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tikėjimą, skatino išduoti kaimyną, nedorais būdais siekti 
asmeninės naudos. Matydamas sovietinės ideologijos pa
kirstas tautos šaknis, jis atsiraitojo rankoves ir lopė žmo
nių gyvenimus, grąžindamas vertybes, tradiciją, aiškų ir 
nedviprasmišką Bažnyčios mokymą, bandydamas kalbėti 
nauja kalba.“ (p. 194)

Kad jis tikrai, jeigu lygintume su kitais to meto kuni
gais, kalbėjo nauja, sava kalba, – be abejonės.

Iš tokių ir panašių stikliukų Ramunė Sakalauskaitė 
sudėliojo spalvingą mozaiką, kurią žiūrėdami iš tiesų ma
tome Monsinjorą tokį, koks jis buvo. Ir dar tokį, kokį kiek
vienas savaip matome. Autorė sukūrė tokią galimybę. Iš 
asmeniškų bendravimų užrašė jo pajuokavimus ir tokius 
savęs apibūdinimus kaip šachtioras, tiuremščikas, prestup
nikas. Būdinga. 

Knygas apie Kazimierą Vasiliauską yra parašę rašyto
jas Antanas Drilinga (1994), literatūros kritikas, leidėjas 
Stasys Lipskis (2009). Minėtinas poeto Vlado Braziūno 
vaidmuo. Jis kilęs iš Šiaurės Lietuvos kaip ir Kazimie
ras Vasiliauskas. Knygai Širdies neatskiriamasis jis pasiūlė 
ne tik atsiminimus, bet ir savo dienoraščio fragmentų – 
kruopščiai fiksavęs visa, kas kada kur apie Monsinjorą 
rašė, kalbėjo. Viktorijos Daujotytės knygai specialiai foto

grafavo Kazimiero Vasiliausko gimtąsias vietas, bažnyčias, 
kapines, parašė savitus nuotraukų komentarus. Minėtos 
knygos – Širdies neatskiriamasis – pavadinimas – iš Vlado 
Braziūno straipsnio (20011015).

Vartydami poezijos knygas, rastume paskyrimų Kazi
mierui Vasiliauskui. Vieną jų čia verta pacituoti. Justinas 
Marcinkevičius:

MONSINJORAS

1.
jis ėjo paukščių apsuptas; tai buvo žodžiai
ir jo gerklė margais garsais klegėjo
sparnuotas linksmas dievas veržėsi iš jo
kaip karšty čiulbantis šaltinis pilnas gėrio
2.
sykį atskrido
nedidelis kuklus paukštelis
snape jis laikė Monsinjoro balsą
sučiulbo ir dingo
daugiau jo nemačiau

bet čiulbesys tai juk liko?3

2005–2007

Rankraščiuose teko skaityti pirminę šio eilėraščio 
versiją. Iš jos įsiminiau: „išsidalino žmonės Jį išsidalino“.

Daug visko veikęs, bendravęs su begale įvairiausio 
rango žmonių, prisiėmęs reikšmingų dvasininko ir pi
liečio pareigų, charizmatiškas, išmintingas ir pajuokau
jantis, – Kazimieras Vasiliauskas savaime tapo legendine 
asmenybe. Daug apie jo darbus, poelgius ir žodžius yra pa
pasakota. Baigdamas pridėsiu du nuotaikingus epizodus.

Kai Lietuvą 1993 metais lankė Popiežius Jonas Pau
lius II, per jo vizitą reikšmingų pareigų teko Monsinjorui 
Kazimierui Vasiliauskui. Ar pats Popiežius, ar jo paly
da sumanė, kad Šventasis Tėvas viešai palaimintų būrelį 
žmonių, kuriuos parinktų Monsinjoras. Šis, be kitų asme
nų, į sąrašą įrašė aktorių, lietuvių poezijos skaitovą Lai
moną Noreiką. Pranešė jam. O Laimonas: „Monsinjore, 
betgi aš netikintis!“ Kazimieras Vasiliauskas griežtokai: 
„Iš kur tu žinai, kad netiki?“ Taip sutvarkė reikalą. Rašy
damas niekaip negaliu perteikti artistiško Laimono Norei
kos pasakojimo apie tai.

Antra istorija – iš žurnalisto Ferdinando Kauzono pa
sakojimų.

Vieno KGB vilniškio skyriaus viršininkas pasigyrė 
aptikęs tokį kunigo Kazimiero Vasiliausko „nusikaltimą“, 
kuris užtikrintų jo užverbavimą bendradarbiauti. Parinko 
tas viršininkas inteligentiškiausią savo skyriaus darbuo
toją ir pasiuntė verbuoti. Inteligentas, atėjęs į zakristiją, 
pasisakė, kas esąs. Ir Kazimieras Vasiliauskas iš karto pra
dėjo su juo kalbėtis apie Fiodorą Dostojevskį, kitus rusų 
klasikus, ilgai diskutavo. Tai ir viskas. Kas ką užverbavo?

1  Justinas Marcinkevičius. Dvasia nugali // Širdies neatskiriamasis: 
Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose (sudarė Onė 
Baliukonė). – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002, p. 13.

2 Op. cit., p. 493.
3 Justinas Marcinkevičius. Naktį užkluptas žaibo.  – Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2008, p. 112–113.
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Gimtieji Monsinjoro Kateliškiai

šinei galime išvysti – žemės pakilumėlę. Ten sodybvietė, 
joje stovėta ir gimtosios gryčiukės. Einam keleliu toliau, 
kur Vasiliauskų persikelta bene ketvirtajame ano amžiaus 
dešimtmetyje, trobesiai išsistatyta, medžiais apsodinta, 
sodas įveista. Rūpestingai tvarkytasi. Užtat, išvežus šeimi
ninkus į Sibirą, čia būta kolūkio kontoros, gyventa sveti
mų. Kaip svetimų – visa čia ir nugyventa. Nepastebimai 
pasikeitę medžiai. Dykavidurė obelis šalia dykavidurio 
namo. Bet blausiai tebešvytintys ženklai: apdulkėjęs kry
želis, šviesūs tėvo, motinos veidai apmusijusiose nuotrau
kose, pro nerakinamų durų staktą  – šulnys, klėtis, kūtė 
be gyvulėlių, Kūčių vakarą prabildavusių. Klojimo nebėr, 
o ta sukiužusi gryčiukė, vis gailiau virš dumbančio sto
go bestiebianti kaminą, – gimtoji, Kazimiero Vasiliausko 
gimtoji. Iš tos pakilumėlės, iš sodybvietės kitapus upelio.“

Kiek jau nuo to laiko važiavau pro Vabalninką, kiek 
norėjau pasukti į Kateliškius, nebesiryžau: kas ten bus 
belikę?..

Kateliškiuose, Kazimiero Vasiliausko gimtinėje, mano 
lankytasi 2005ųjų gegužės 18 ir 19 dienomis. Kaip ir Čy
pėnuose, kur Kaziuko pradiniai mokslai eita; Vabalninke, 
artimiausiame miestely su baltabokšte bažnyčia, kur va
karykštis klierikas į kunigus įšventinta; Kupriuose, kur 
amžinojo poilsio tėvų ir giminių atgulta.

Važiavau čia kaip ir komandiruotas Viktorijos Dau
jotytės: jos knyga Žmogus ir jo kalnas jau buvo atiduota 
leidyklai, o autorės buvo sumanyta, kad iliustruota šioji 
knyga turėtų būti mano nuotraukomis.

Čia teikiu keletą tų dienų nuotraukų – ribodamasis 
vien Kateliškiais. Bet nežiūrėdamas, spausdintos jos kny
goj ar ne. O tų nuotraukų paaiškinimas tegu lieka visoms 
bendras. Kaip ir knygoj prie gimtinės vaizdų pluošto. 
Štai jis:

„Kateliškiai. Tėvų gyvenimas. Ir Kaziuko vaikystės 
sodas, vasarų laukai... Įžeminta, įdaiktinta, įtikrinta. Čia. 
Kai pasukame vienkiemio keliukan, nepriėję upelio po de

Vlado Braziūno nuotrauka

Straipsnio publikaciją parėmė
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Kai kyli pro Angelo skulptūrą Užupio gatve į kalniuką, 
kairėje pamatai kaltinius vartus ir vartelius, už kurių Vil
nelės šlaito link driekiasi lyg siaurutė gatvelė, lyg praėji
mas tarp tankiai sustatytų namų. Tolumoje matyti varga
no Gedimino pilies plikakalnio vaizdas. Paėjėjus gatvele, 
trys laipteliai atveda į skulptoriaus Petro Repšio studi
ją, – čia bus kuriamas jubiliejinis vardinis medalis: Ignotui 
Domeikai – 220. Tai – pasaulinio garso mokslininkas, Vil
niaus universiteto matematikos magistras, filomatas, 1831 
metų sukilimo dalyvis, tremtinys, Paryžiaus aukštosios 
kalnakasybos mokyklos inžinierius, geologas, mineralo
gas, etnologas, mineralogijos ir chemijos profesorius, rek
torius ir švietimo reformatorius, Čilėje vadinamas Grand 
Educador (Didžiuoju Švietėju).

Ignotas Domeika gimė XIX a. pradžioje baigiantis 
Apšvietos amžiui ir buvo liudininkas ir dalyvis pirmosios 
pramoninės revoliucijos, prasidėjusios nuo garo mašinų, 
elektros ir metalurgijos išradimų. Jis buvo vienas tų genia
liųjų tyrėjų, kurio Andų kalnynų metalogenijos dėsningu
mų atradimai pakeitė Pietų Amerikos civilizacijos kryptį. 
Paties Ignoto Domeikos mokslo darbų ir darbų apie jo 
veiklą bibliografija priskaičiuoja apie 7000 pozicijų. Jo ty
rimų ir veiklos vertė ir įprasminimas mokslo istorijoje tapo 
galimas 1962–1963 metais Lenkijoje išleidus tritomį Mano 
kelionės. Tremtinio atsiminimai, kurį iš rankraščio, 1899 
metais Domeikos sūnų perduoto Jogailaičių universitetui 

I G N O T U I  D O M E I K A I   –  2 2 0

A L G I M A N T A S  G R I G E L I S ,  L E O N O R A  Ž I V I L Ė  G R I G E L I E N Ė

Trys Ignoto Domeikos maldos

Krokuvoje, surinko ir komentarus parašė Helena Elżbieta 
Nieciowa; šis leidinys išverstas į ispanų, baltarusių, lietu
vių kalbas. 1995 metais išspausdinta pirmoji plati Zbig
nievo Vujciko I. Domeikai skirta monografija, pavadinta 
Litwa. Francja. Chile. 2002 metais ispanų kalba ir 2005 
metais anglų kalba Domeikos proanūkė Paz Domeyko iš
leido biografinę studiją Gyvenimas tremtyje. Vėliau – 2006 
ir 2008 metais Zdzisławas Janas Rynas išleido dvi studijas, 
skirtas I. Domeikos gyvenimo ir veiklos kalendoriui ir bio
bibliografijai, o 2017 metais lietuvių autoriai parengė ir iš
leido didelę studiją, pavadintą Ignotas Domeika – geologas, 
mineralogas, kalnų inžinierius. Be to, 2002uosius Jungti
nės Tautos ir UNESCO paskelbė Ignoto Domeikos metais, 
jie buvo paminėti tarptautinėse konferencijose Santjage, 
Paryžiuje, Krokuvoje, Vilniuje ir Minske. Buvo ir daugiau 
įvykių bei konferencijų, 2019 metais Lietuvos Ignoto Do
meikos draugija Varšuvoje, o po to Vilniuje ir Krokuvoje 
surengė I. Domeikos 130osioms mirties metinėms skirtą 
parodą, pavadintą Mineralas dar bevardis. Taigi, šis didis 
mokslininkas tebėra gyvas žmonių atmintyje.

Ignotas Domeika buvo ypatingų savybių žmogus: la
bai talentingas, nepaprastai darbštus, doras, sąžiningas, 
patriotiškas, giliai tikintis; jis laikėsi Vilniaus filomatų 
priesako: „Dora. Mokslas. Tėvynė.“ Medalyje, kuris 1885 
metais nukaltas jo garbei Čilėje, įrašyta „Tikėjimas. Dar
bas. Altruizmas“. Toks medalis nebepakartojamas.

Vilniaus universiteto istorinių centrinių 
rūmų vaizdas nuo Daukanto aikštės. 
Algimanto Grigelio nuotrauka



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

Ignoto Domeikos atsiminimuose Mano kelionės ran
dami labai nuoširdūs jo rašyti maldų tekstai rodo nenu
galimą jo ryžtą dirbti, didžiulę meilę Motinai, atsidavimą 
Viešpaties globai...

 

PIRMOJI  – DARBUI

1816 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus universitete į fizikos–ma
tematikos studijas įsirašo du jaunučiai seno Kontrimų–
Domeikų herbo bajoraičiai, broliai Domeikos: Ignotas, 
keturiolikos metų, ir Adomas, septyniolikos metų. Kilę iš 
Naugarduko apskrities Nedzviadkos dvaro, Vilniuje tais 
metais apsigyveno pirklio Beko namuose Didžiosios gat
vės pradžioje. Kitais metais Adomas studijų nebetęsė, o 
Ignotas sėkmingai kopė mokslo laiptais. 

Ignotas Domeika gimė šv. Ignacijaus dieną, 1802 
metų liepos 31ąją (senu stiliumi) Antano Domeikos ir 
Karolinos Anciutos šeimoje. Vaikų buvo penki, juos mokė 
guvernantas Francūsas ir auklė Teodora. Ignotui buvo vos 
septyneri, kai 1809 metais mirė tėvas, buvęs Myriaus že
mės taikos teisėjas. Berniuką motina perdavė auginti tėvo 
broliui Ignotui, Gardino apskrityje turėjusiam Žybartauš
činos dvarą. Sulaukusį dešimties, Ignotą dėdė atidavė mo
kytis į Ščiutino šešiametę pijorų kolegiją. Mokytas na
muose Ignotas buvo priimtas į trečią klasę ir 1816 metais 
mokslus kolegijoje pabaigė.

Vilniaus universitete Ignotas Domeika po pirmo stu
dijų kurso gavo filosofijos kandidato vardą ir toliau kas
met kopė į aukštesnį kursą. Universitete susirado draugų, 
tarp studentų buvo nusiteikusių patriotiškai jaunuolių, jie 
kūrė draugijas, bendraudavo gražioje Vilniaus apylinkių 
gamtoje. 1819 metais Ignotas priimamas į slaptą Filoma
tų draugiją, kuri svarstė būdus, kaip priešintis carizmui. 
Baigdamas studijas, Ignotas magistro darbui pasirinko 
temą iš aukštosios matematikos, kaip traktuoti diferenci
alinio skaičiavimo lygtis. Turėjo įgijęs plačių žinių, mokė
si pas žinomus profesorius: fizikos pas Tomašą Žyckį, ma
tematikos pas Mykolą PelkąPolinskį, mineralogijos pas 
Ignacijų Horodeckį, chemijos pas Andrių Sniadeckį, as
tronomijos pas Piotrą Slavinskį, geografijos ir istorijos pas 
Joachimą Lelevelį. Universiteto rektorius tuo metu buvo 
humanitarinių mokslų profesorius Simonas Malevskis. 
Ignotas sėkmingai išlaikė universiteto egzaminus ir apgy
nė diplominį magistro darbą. 1822 metais, būdamas dvi
dešimties, Ignotas Domeika baigė Vilniaus universitetą. 

Magistro diplomo, kaip priklausė baigus Universitetą, 
Ignotas iš karto negavo. Mat buvo tapęs įtariamuoju Uni
versiteto filomatų byloje, kurią, prasiplepėjus vienam na
riui, susekė caro policija. Prasidėjo apklausos, ir tų metų 
rudenį visi devyniolika slaptos filomatų draugijos narių 
buvo suimti ir įkalinti Bazilionų vienuolyno celėse. Neil
gam buvo suimtas net rektorius Juzefas Tvardovskis. Taip 
Kalėdas ir Naujuosius metus filomatai praleido kalėjime. 
Sausio pradžioje Ignoto tėvo brolio Tadeušo pastangomis 
ir papirkimu, Ignotas ir dar vienas jo bičiulis iš kalėjimo 
buvo paleisti ir turėjo išvykti į kaimą. Tardymas byloje 
tęsėsi keletą mėnesių, kai tai buvo užbaigta, bylą tyrusios 
komisijos pirmininkas Novosilcevas dokumentus ir pasiū
lymus išsiuntė į Sankt Peterburgą. Dar po kelių mėnesių 
caras Aleksandras II komisijos nuosprendį pasirašė: „Bytj 

po semu.“ Ignotas Domeika ir dar vienas jo bičiulis gavo 
švelniausią bausmę – tremtį kaime be teisės dirbti valsty
bės tarnyboje. Kiti filomatai buvo ištremti į atokias Rusijos 
gubernijas, o dviem net skirtos katorgos. 

1824 metų spalį Ignotas Vilniuje atsisveikino su tre
miamais bičiuliais, o pats turėjo išvykti į dėdės Ignoto Žy
bartauščinos dvarą, gyventi ten prižiūrimas policijos. Pir
mieji metai jam buvo sunkūs, netekęs draugų, jautėsi „kaip 
tas vanduo užsistovėjusioje baloje“. Nuo 1826 metų dėdė 
pavedė jam valdyti Zapolės dvarelį netoli Lydos. Čia Igno
tas ėmėsi žemės ūkio, skiepijo obelis, gydė valstiečių gyvu
lius. Dvarui priklausė trys kaimai, kurie turėjo 143 dūmus. 
Ignotas užsiėmė savišvieta, parsisiųsdino iš užsienio che

Jaunasis studentas Ignotas Domeika, iš miniatiūros, spėjamai 1820 m. 
(Ignacio Domeyko, Elżbieta Helena Nieciowa. Moje podróże: 
pamiętniki wygnańca. – Wroclaw, 1962–1963, t. I, p. 26) 

Filaretų akmuo Karčevo apylinkėse, Kareličių rajonas. 
Algimanto Grigelio nuotrauka, 2014
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mijos, fizikos, gamtos mokslų vadovėlių. Vasaromis jį ga
lėdavo lankyti giminaičiai Marilė ir jos broliai Vereščiakos 
bei kiti bičiuliai. Su jais nuvykdavo prie „filaretų“ akmens.

 Ūkininkaudamas Ignotas įgavo patirties bei solidu
mo, 1829 metais policijos priežiūra jam buvo panaikinta. 
Tais pat metais buvo išrinktas į Gardino seimelį, ėmė gal
voti apie teismų asesoriaus tarnybą. Tačiau jo gyvenimas 
pakrypo kitaip. 1830 metų rugpjūtį, gavęs Rusijos piliečio 
pasą, kurio iki tol neturėjo, su dėdės Kazimiero sūnumi 
Antonu, tai yra pusbroliu, pirmąsyk išvyko į Varšuvą. Len
kijoje, kuri žmonių buvo vadinama „Korona“, vyko bruz
dėjimai, buvo kalbama apie sukilimą prieš caro valdžią. 
Pakeliavę po Mozūrus, pusbroliai grįžo į savo dvarus Lie
tuvoje, kuri žmonių buvo vadinama „Litva“. Ignotas tuo 
metu jau valdė Zapolės dvarelį, buvo persiėmęs sukilimo 
dvasia ir 1831 metų pavasarį sulaukė žinios iš Vilniaus, 
kad turės prisijungti prie besiburiančios generolo Chla
powskio sukilėlių armijos. Iš tikrųjų, gegužės pabaigoje 
prie Lydos pasirodė sukilėlių būriai. Gegužės 29 dieną 
Ignotas Domeika susitiko su Chlapowskiu ir buvo paskir
tas adjutantu prisijungti prie majoro Macevičiaus vado
vaujamo sukilėlių pulko. 

Grįžęs į Zapolę, Ignotas sutvarkė visus ūkio reika
lus ir namus ir ankstų gegužės pirmosios rytą dvaro kie
me jau laukė pabalnota kumelaitė Kaštanka ir brikelis su 
tarnais Gžegožu ir Vincum. Ignotas, jau prisisegęs kardą, 
dar nuėjo į namo koplyčią ir sukalbėjo Tėve mūsų ir kitas 
maldas, kurių jį išmokė motina. Atsiminimuose užrašyta 
to ryto malda atsiveria tokiais žodžiais: „Pone Dieve Visa
gali, Šventojoje Trejybėje Vienatinis, padaryk, kad mano 
mintys, žodžiai ir darbai Tavo tarnystei ir garbei būtų skirti 
ir niekados Tavo valiai šventai nebūtų priešingi. (Nuo tos 
minutės per penkiasdešimt metų, kad ir kur būčiau, net iki 
šios dienos, buvo ir yra ši malda tarsi apsaugantis skydas ir 
teikia jėgų. Sukalbu ją kasdien ir kiekvienu atveju.)“1 

Taip jis, užsidegęs nenumaldoma patriotizmo dvasia, 
paliko Zapolę, kurioje vienišas praleido šešerius metus, 
visiems laikams. 

Generolas Dezideras Chlapovskis iš tikrųjų surinko 
didžiulę 15000 kaimiečių sukilėlių armiją, tačiau kovoti 
už Tėvynės laisvę teko labai neilgai. Liepos 7–8 dienomis 
sukilėlių būriai prie Rozalimo buvo rusų reguliariosios 
kariuomenės sumušti, ir sukilimas Lietuvoje žlugo.

Armija pakriko, kaimiečius sukilėlius caro valdžia tei
sė, trėmė ir korė, o karininkai, dauguma kurių buvo lenkų 
bajorai, pabėgo per Nemuną į Prūsiją, buvo nuginkluoti ir 
internuoti. Į internuotųjų lagerį Angeburge rytprūsiuose 
pakliuvo ir Ignotas Domeika, pardavė savo Kaštanką, o 
tarnai Gžegožas ir Vincus pėsti grįžo namo. Po kelių mė
nesių buvę sukilėliai pradėjo skirstytis kas sau, Ignotas 
atsidūrė Dresdene, susirado ten jau gyvenusį Adomą Mic
kevičių. Tačiau netrukus čia tapo nesaugu, ir 1832 metų 
vasarą jiedu nutarė trauktis į Prancūziją. Dokumentų ne
turėjo, pasų negavo, tad teko bėgti nelegaliai. 1832 metų 
rugpjūčio pirmą dieną Ignotas Domeika ir Adomas Mic
kevičius atvyko į Paryžių ir čia prasidėjo naujas jų gyve
nimo etapas. 

Paryžiuje Ignotas norėjo toliau siekti mokslo, bet il
gai neapsisprendė, ką studijuoti. Lankė įžymių Sorbonos, 
Botanikos sodo profesorių paskaitas, vertėsi korepetito
riumi, gaudavo pašalpų, susidraugavo su A. Mickevičiumi, 
bet į Lenkijos politikos reikalus nesivėlė. Prabėgo metai, 
kiti, ir štai 1834 metų vasarą geologijos profesorius Elie 
de Bomonas pakviečia Ignotą padirbėti jo ekspedicijo
je Alpėse. Darbas Ignotui patinka, ir tų metų rudenį jis 
įstoja į Aukštąją kalnakasybos mokyklą (Ecole Superieur 
des Mines), kurios rektoriumi ir buvo profesorius de Bo
monas, tuo metu populiarios geosinklinų teorijos kūrėjas. 
I. Domeikai užskaito kai kuriuos bendruosius Vilniaus 
universiteto kursus, kaip chemija, fizika, matematika, tad 
Ignotui studijuoti teko tik trejus metus. Dar studijuoda
mas, sudarė Lietuvos ir Lenkijos geologinius žemėlapius. 
1837 metais jis baigė šią aukštąją mokyklą ir gavo kalnų 
inžinieriaus diplomą. 

1837 metų rudenį kalnų inžinierius Ignotas Domeika 
pradeda dirbti geležies rūdos tyrimuose Elzase ir Lota

Šimtamečių medžių 
alėja veda į buvusį 
Zapolės dvarą [2016, 
spalio 11]
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ringijoje. Tačiau po poros mėnesių gauna profesoriaus de 
Bomono laišką, kviečiantį atvykti pas jį į Paryžių. Ir vėl 
Ignoto gyvenimo tėkmė pasuka nauja kryptimi.

Paryžiuje jis susitinka su Čilės inžinieriumi Lom
bertu ir gauna pasiūlymą vykti į Čilę dirbti La Serenos 
koledžo chemijos ir mineralogijos profesoriumi. Domei
ka rašo „ir vėl manyje pabudo noras keliauti“, pasirašo 
kontraktą šešeriems metams su atlyginimu, penkis kar
tus didesniu negu Europoje. Ruoštis kelionei reikia po
ros mėnesių, Ignotas superka chemijos ir mineralogijos 
tyrimams reikalingą laboratoriją, ji bus sukrauta į laivą ir 
keliaus į Valparaiso uostą. Pats Domeika su Lambertu pa
sirenka keliauti laivu į Buenos Aires ir paskui per Argen
tinos pampą pasiekti Andus ir perkopti juos į Čilę. 1838 
metų vasario antrą dieną Domeika išplaukia iš Southemp
tono uosto į naująjį visiškai nežinomą pasaulį. Sunki ir 

nuotykinga kelionė truko keturis mėnesius ir birželio an
trą dieną Domeika pasiekė kelionės tikslą, Kokimbo pro
vincijos La Serenos kalnakasių miestelį, esantį 150 mylių 
į šiaurę nuo sostinės Santjago.

GENIALUSIS ANDŲ MINERALOGAS

Atvykęs į La Sereną, Ignotas nė galvoti negalvojo, kad Či
lėje jam teks išgyventi ilgus didžiulės laimės ir neapsako
mo ilgesio bei kančios metus. Buvo birželis, žiemos atosto
gų metas, tad uoliai ėmėsi mokytis ispanų kalbos, licėjuje 
įsirengė uolienų chemijos laboratoriją, netrukus pirmą
kart išjojo į kalnus. Čia buvo ne Naugarduko lygumos, jau 
pirmą atvykimo naktį patyrė žemės drebėjimą, kurį lydėjo 
požemių dundėjimas. Vėliau jis suprato, kad požemio stū
mio jėgos veikia iš vakarų, nuo vandenyno pusės, ir tai yra 
Andų kalnynų tektoninio iškilimo priežastis. 

Po trijų mėnesių prasidėjus mokslo metams, mine
ralogijos paskaitas dėstė ispanų kalba. Per atostogas visą 
laiką praleisdavo kalnuose, buvo jaunas ir ištvermingas, 
per metų metus jo maršrutai sudarė 7000 kilometrų. Par
sigabenęs uolienų ir rūdų imstų į laboratoriją, vakarais po 
paskaitų darė chemines jų analizes. Kas mėnesį rašė bičiu
liams į Paryžių, visų pirma Adomui Mickevičiui ir Vladis
lovui Laskovičiui, apie savo veiklą Čilėje. Kartkartėmis 
nujodavo į Santjagą, tam reikėdavo trijų dienų, ten susira
do draugų iš Čilės aristokratijos. Per keletą metų suvokė, 
ko jaunai Čilės respublikai reikia, tad pasiūlė krašto švieti
mo reformą, kaip įrengti trianguliacijos ir meteorologijos 
stočių tinklą, surado Santjago miestui geriamojo vandens 
šaltinius. Pietinėje Čilėje lankėsi pas araukanijos krašto 
čiabuvius mapučius, kuriuos vyriausybei pasiūlė šviesti ir 
mokyti, kad jie neišnyktų. Rūdinių mineralų pavyzdžius 
siuntė į savo Paryžiaus aukštąją mokyklą, kad patikrintų 
jo analizių rezultatus. Po kelerių metų jau turėjo parašęs 
ir išleido du mineralogijos vadovėlius, nustatė Čilės Andų 
metalogenijos zonas, atrado 27 iki tol nežinotus minera
lus, kuriems davė naujus vardus. Būdamas ekspedicijose, 
padėdavo kalnakasiams spręsti ginčus dėl rūdinių plotų 
ribų žemės paviršiuje. Čilės Andų metalų rūdos, turtin

Ignotas Domeika – studentas Paryžiuje, 1833 m. 
Pagal Juzefo Simono Kurovskio paveikslą

Juros periodo Lautaro formacijos baltos klintys, paplitusios 
Kankočino tarpeklyje Centriniuose Anduose, 2200 m virš jūros 
lygio. P. Palečeko nuotraka, 2014 

Domeikito rūdos imstas. Iš I. Domeikos kolekcijos Krokuvos 
Geologijos institute, 1884 (Koszowska, 2017, p. 458) 
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gos vario, sidabro, aukso, nikelio, švino, cinko, nuo seno 
buvo išgaunamos rankiniu būdu nedideliuose ploteliuo
se. Viename tokių Čiukikamatos rūdynų taip dirbo šimtai 
rūdkasių. Tik XIX a. pabaigoje šį pelningą verslą perėmė 
stambios Amerikos kompanijos, ir šiais laikais, pavyz
džiui, minėtas Čiukikamatos rūdynas tapo milžinišku, di
džiausiu pasaulyje vario rūdos karjeru.

Visa tai, ką nuveikė mūsų garsusis mineralogas, pada
rė Ignoto Domeikos vardą nepaprastai populiarų. Vienas 
jo atrastų mineralų – vario arsenatas Cu3As jo garbei aus
trų mineralogo Haidingerio pavadintas domeikito vardu, 
o Atakamos dykumoje pavasarį sužydinti smulkutė našlai
te Viola Domeikana.

1846 metais Domeikos darbo kontraktas La Serenoje 
baigėsi, ir jis susirengia grįžti į tėvynę, į Valparaiso uostą 
susiveža savo mantą. Tačiau garlaivio reikės laukti savaitę, 
tad Ignotas nuvyksta į Santjagą aplankyti draugų. Vienas 
jų buvo tapęs švietimo ministru, tad ėmė jį įkalbinėti dar 
kuriam laikui pasilikti Čilėje. Mat 1843 metais atidary
tas Čilės universitetas Santjage, krašte priimta Domeikos 
švietimo sistema, tad vyriausybė jį norėtų skirti savo de
legatu universitete, jis galėtų dėstyti tautiniame institute, 
ten įsirengti jam reikalingą laboratoriją. 

Ignotas Domeika labai svyruoja, bet, išgirdęs, kad 
Pietų Čilėje išsiveržė Antuco ugnikalnis, sako, pirma nu
vyksiu pasižiūrėti vulkano, o tada nuspręsiu. Po mėnesio 
grįžęs iš šios kelionės, Domeika sužino, kad Čilės Respub
likos prezidentas Manuelis Camilo Vialas už nuopelnus 
valstybei suteikė jam Čilės garbės piliečio vardą. Ignotas 
Domeika apsisprendžia likti Santjage, garlaivis iš Valpa
raiso jau seniai išplaukęs į Europą.

1848 metais Ignotas nusiperka namą Santjago prie
miestyje, Kueto gatvėje, ir įsikuria ten, kaip pasirodė, vi
sam laikui. Dabar jis mineralogijos profesorius, vyriau
sybės delegatas Universitete, ir jam jau keturiasdešimt 
aštuoneri. 1850 metais jis sutinka jauną, gražią kaip ange
las čilietę Enriketą Sotomayor Guzman, su kuria po kelių 
mėnesių draugystės sukuria šeimą.

Šeimos gyvenimas klostosi puikiai, po dvejų metų at
siranda pirmagimė Ana, vėliau gimsta Henrikas (išgyveno 
tik metus), 1856aisiais – Hernanas ir 1863iaisiais – Ka
zimieras. Ignotas Domeika dėsto Universitete, į darbą tris 
mylias eina pėsčiomis arba joja raitas. Vakarais daro tyri
mus mineralogijos laboratorijoje, rašo straipsnius į Pary
žiaus, Berlyno, Londono mokslinius žurnalus, įsteigia 
Čilės universiteto mokslo žurnalą. Per vasaros atostogas 
vyksta į kalnų ekspedicijas Anduose. Deja, po laimingos 
santuokos metų ima prastėti žmonos Enriketos sveikata.

 1865 metais mirus pirmajam Čilės universiteto rek
toriui Andresui Bello, Universitete prasidėjo permainos, 
naujuoju rektoriumi išrenkamas Manuelis Tokornalis, ta
čiau vos po dvejų metų jis netikėtai miršta. Taigi, 1867 Čilės universitetas Santjage, Respublikos aveniu. Algimanto Grigelio 

nuotrauka, 2014, sausio 5

Ignotas Domeika Santjage, 
1850
Su žmona Enriketa, 
dagerotipas, 1850 
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metais naujo rektoriaus rinkimus iš trijų kandidatų užtik
rintai laimi Lietuvos išeivis Ignotas Domeika, Čilėje pa
garsėjęs kaip Ignacio Domeyko, savo darbais nusipelnęs 
didelio visuomenės palankumo.

Naujos pareigos įsuka į veiklos verpetą. Universite
tas valdomas Tarybos nutarimais ir rektoriaus dekretais. 
Deja, 1870 metais miršta Enriketa, sulaukusi vos trisde
šimt penkerių. Sūnūs dar maži, bet padėti šeimoje gali jau 
aštuoniolikmetė duktė Ana. 

Tapęs rektoriumi, Domeika imasi stiprinti Universi
teto mokslinę bazę, tobulina mokymo programas, gabiau
sius studentus siunčia mokytis į Europos mokslo centrus. 
Prabėgus pirmajai kadencijai, 1872 metais Ignotas Domei
ka vieningai išrenkamas rektoriumi antrai kadencijai, o 
1877 metais – ir trečiajai. Tai puikus jo atsidavimo darbui 
įvertinimas. Universitete jau yra įsteigta doktorantūra, lei
džiami moksliniai žurnalai. 1878 metais Krokuvos Jogai
laičių universitetas suteikia Ignotui Domeikai medicinos 
daktaro – doctor honoris causa  – garbės vardą. Tais pat 
metais Domeika Krokuvos Menų ir mokslų akademijos 
darbuose paskelbia reikšmingą veikalą, pavadintą Žvilgs
nis į Čilės Andų Kordiljeras ir jose slypinčias metalų rūdas 
(lenkų k.). 

Taigi, svarbūs dideli darbai padaryti.
Tačiau šeimoje auga vaikai, reikia rūpintis jų ateiti

mi. Ignotas buvo labai švelnus ir rūpestingas tėvas, vaikai 
jį vadino „papačito“.

1878 metais įvyksta gana netikėtas įvykis, duktė Ana, 
jau dvidešimt šešerių, išteka už ją įsimylėjusio pusbrolio 
Leono Domeikos ir išvyksta gyventi į gimtąjį Leono tėvo 
Žybartauščinos dvarą Gardino gubernijoje.

Trečioji kadencija eina į pabaigą, ir Čilės universi
tetas skelbia naujo rektoriaus rinkimus, juose dalyvauja 
trys iškelti kandidatai, bet nė vienas slaptuose rinkimuose 

Čilės universiteto rektorius Ignotas Domeika, apie 1870 m. Šis 
paveikslas kabo Rektoriaus menėje (H. Zepeda. Revista de cultura, 
educasion, arte y literatura, No. 1, Santjago de Chile, Agosto, 2003, p. 1)

Tėvelis Ignotas namų aplinkoje, apie 1870 m. Algimanto Grigelio 
nuotrauka, 2014, sausio 8

nesurenka reikiamo balsų skaičiaus. Universitetas negali 
likti be rektoriaus, tad Respublikos prezidentas asmeniš
kai prašo Ignoto Domeikos dar kartą balotiruotis rinki
muose. Domeika sutinka su sąlyga – trumpesniam laiko
tarpiui. Taip 1882 metais Ignotas Domeika ketvirtą kartą 
išrenkamas Čilės universiteto rektoriumi. Tik šį kartą juo 
buvo pusantrų metų. 1883 metų viduryje Universitetas 
išsirenka naują rektorių, ir Domeika pagaliau gali išeiti 
užtarnauto poilsio. Respublikos prezidento dekretu jam 
paskiriama 6000 frankų pensija, sako, didesnė negu pa
ties prezidento mėnesinė alga. Domeika pradeda rengtis 
kelionei į namus, į Europą. Sūnūs jau užaugę, Hernanui 
dvidešimt aštuoneri, Kazimierui dvidešimt vieni, jiems 
reikia toliau mokytis. 1884 metų liepą keleiviai iš Valpa
raiso per tuomet jau atrastą Magelano sąsiaurį atplaukia 
į Atlanto vandenyną ir po trijų savaičių kelionės pasiekia 
Bordo uostą Prancūzijoje. 

MALDA MOTINAI

Bordo uoste Ignotą pasitiko duktė Ana su vyru Leonu. 
Kelias dienas praleidę Paryžiuje, čia susitiko su Vladislo
vu Laskovičiumi, tvarkiusiu Ignoto finansinius reikalus, 
per Miuncheną, Vieną ir Krokuvą, kur jis buvo iškilmin
gai sutiktas, atvyko į Varšuvą. Čia po Trečiojo padalijimo 
buvo Rusijos imperijos valdos. Varšuvoje jį pasitiko jau
nystės draugas poetas Antonis Odyniecas. Po poros dienų, 
rugpjūčio 9ąją, traukiniu Varšuva–Maskva per Lietuvos 
Brastą (dabar Brestas) atvyko iki Haradziejos stotelės, jau 
netoli Baranovičių. Kaip rašo Ignotas, kai traukinys per
važiavo Bugą ir kirto Tėvynės Lietuvos sieną, jam „verkė 
iš laimės širdis“. Buvo ankstus rugpjūčio 10osios rytas, 
Haradziejuje sutiktas su iškilmėm ir dainomis, Ignotas su 
vaikais ir palyda ketvertu arklių traukiama karieta įveikia 
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paskutinius kelionės kilometrus, ir po penkiasdešimt trejų 
egzilio metų apgaubtas šlovės pagaliau grįžta į išsvajotąją 
Tėviškę. Nedzviadkos dvaras buvo išpuoselėtas, papuoštas 
gėlynais. Dvarą valdė jau mirusio tėvo brolio Kazimiero 
sūnus. Būdamas čia, Ignotas užsakė nutapyti jam dvaro 
rūmų paveikslą, kuris dabar saugomas palikuonių. Tėviš
kė prie srauniosios Ušos – platieji laukai, žalieji miškai… 
Čia gudų ir salomis dar lietuvių žemės, Naugardukas.

Grįžęs Ignotas gyvens Žybartauščinoje, kuri po dėdės 
Ignoto atiteko Leonui ir Anai, išleis sūnus į mokslus, rašys 
atsiminimus, keliaus po Europą, aplankys Šventąją Žemę, 
džiaugsis gamtos harmonija… Čia jotvingių kraštas. 

Kitą dieną su Leonu aplanko tėvo Antonio kapą My
riaus bažnyčios šventoriuje, o pavakare nuvyksta į Domei
kos sesers Marijos, kuri jau senokai mirusi, vyro Antonio 
Vežbovskio valdomą dvarą Dolmatauščinoje. Svainis Anto
nis keleriais metais vyresnis už Ignotą, buvęs Naugarduko 
žemės teismo pirmininku, buvo įtakingas šio krašto bajo
rijos veikėjas. Kitą dieną bus rugpjūčio tryliktoji (liepos 
31oji senuoju stiliumi), taigi Ignoto gimtadienis. Ta proga 
Vežbovskis išvakarėse sukviečia daug garbių svečių, ir „ba
liavoja kaip senais laikais“. Poetas Odyniecas improvizuoja 
eiles „odė senatvei“. Kitą rytą Ignotas vyksta į Ancutų dva
rą Sačyvkuose, netoli Krošino. Tai jo motinos Karolinos 
Ancutovnos iš Volodkavičių, mirusios dar 1832 metais, 
tėvoninis dvaras. Dvarą perėmė Ignoto sesuo Antonina, 
ištekėjusi už Jezierskio. Tos dienos vakarą svainis Jeziers
kis surengia iškilmingą vakarą Ignoto garbei, net su fejer
verkais. Kai Ignotas išgirdo grįžtančių iš laukų merginų, 
rugių rišėjų, dainą, pasijuto lyg būtų grįžęs į savo jaunystę. 

Kitą rytą su seserėčia Jadze eina aplankyti motinos 
kapo. Kapinaitės netoliese, už upelio, tačiau toliau ke
liukas užartas, kapinaitės apleistos, kryžiai sukrypę, nes 
popas katalikams nebeleidžia laidoti šioje vietoje. Ignotą 
užplūsta labai graudus jausmas, ir jis kalba tokią maldą: 

„Motina mano! Tegu tos dievobaimingos ašaros bus 
padėka Dievui už tą dosnumą, kuris man nuo gimimo (iš 
Tavęs) liejosi, kai buvau dar bejėgis kūdikis, paskui kapri
zingas neklaužada vaikas, paskui įsivaizdinantis drąsuolis 
mokyklos suole, paskui dar labiau pasipūtęs, nepaisantis 
Tavo patarimų ir įspėjimų, ir išsiskiriant, kai Tavo širdis 
įspėjo Tave, kad jau manęs nebeišvysi ir niekada prie sa
vęs nebepriglausi. Motina mano! Kas, jeigu ne Tu, pavedei 
mane pirmą kartą Dievo rankai, palydėjai prie altoriaus ir 
išmokei Tėve mūsų? Tu mane – kaip atsimenu – pavedei 
Šv. Mergelės apvaizdai, kai vykome į iškilmes Jos garbei 
dabar jau našlaujančioje bažnytėlėje. O Dieve! <...> Pra
nešk jai per savo angelą, kad [aš] meldžiuosi ir melsiuosi 
iki mirties už jos išganymą ir Tavo garbei.“2 

Rytojaus rytą vyksta į netolimą Krošiną aplankyti gi
minių Zavadskių ir prieš metus mirusios sesers Antoninos 
Jezerskos kapo. Zavadskių dvaro parke kartu su Odyniecu 
pasodina po atminimo ąžuoliuką. Apie vidudienį pasie
kia Ozeranų dvarą, kurį įkūrė Ignoto dėdė Juzefas, buvęs 
kalnų inžinierius. Galiausiai rugpjūčio 17 dieną atvyksta į 
Žybartauščiną. Čia Ignotas gyvens pas dukterį, kol jo sū
nūs baigs aukštuosius mokslus. Hernanas mokysis Romo
je, kunigų seminarijoje, o Kazimieras – Saksonijos Freiber
go kalnų akademijoje. Ignotas iš čia galės lankyti sūnus, 
viešėti Vilniuje, Krokuvoje, Paryžiuje, keliauti po Europą. 

Ignotas po ilgos kelionės per Atlantą ir giminių lan
kymo puikiai leidžia laiką Žybartauščinoje, rašo atsi
minimus, pasivaikščioja po laukus, nueina pėsčiomis į 
bažnyčią Zieteloje (dabar Ziatlovo), iki kurios tik vienas 
kilometras. 1885 metais V. Laskovičius iš Paryžiaus jam 
persiunčia atminimo medalį, kurį jo garbei Čilėje, Sant
jage, sukūrė jo mokiniai. Tais metais keliauja po Italiją, 
Vatikane gauna audienciją pas Popiežių Leoną IX, aplan
ko Vezuvijaus vulkaną. Kitais metais per Lvovą ir Kons
tantinopolį su kunigu Semenenka lankosi Jeruzalėje ir 

Domeika su sūnumis prieš išvykstant į Europą (Paz Domeyko Lea–Plaza. 
Ignacio Domeyko: la vida de un emigrante (1802–1889), 2002, p. 341) 

Gimtasis Nedzviadkos dvaras. Jerzy Domeyko tapyba, 1888.  
Iš D. Obuch-Woszczatynskio archyvo, 2018
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Betliejuje. 1887 metais Krokuvoje, Jogailaičių universitete, 
atsiima anksčiau jam suteikto medicinos garbės daktaro 
diplomą. 1888 metų vasarą dalyvauja pirmosiose sūnaus 
Hernano inauguracijos mišiose Vatikane. Sūnus Kazimie
ras tuo metu baigia geologijos mokslus Freiberge.

ATASKAITA – TAM VIENATINIUI

Taigi Ignotas pradeda galvoti apie grįžimą į Čilę, čia jis 
nori atgulti amžino poilsio šalia savo žmonos. Juolab jis 
jaučia, kad jo jėgos pamažėle senka. 1888 metų spalį su 
sūnumis laivu iškeliauja į savo antrąją tėvynę.

Grįždamas per Atlantą, Ignotas Domeika parašo įsta
bų rašinį, sakytume, moralinį testamentą, apibendrinantį 
visą jo gyvenimo kelią. Šis mažai žinomas dokumentas pa
rašytas ispanų kalba, saugomas šeimos archyve Santjage. 
Jį pateikia Paz Domeyko cituojamoje knygoje3. 

 „Potosi laivas. 1888, lapkričio 1. Penkiasdešimt metų 
prabėgo nuo to laiko, kai ankstų rytą per laukinę pūgą 
žmogus, išlikęs gyvas per uraganą, kuris sudaužė jo myli
mosios tėvynės laivą, kirto Uspallatos4 aukštumas. Didžiu
lis liūdesys suspaudė jo krūtinę; jo širdis vos plakė iš gai
lesčio. Bet greitai, kai tik jis nusileido į pirmąjį slėnį savo 
kelyje, dangus išsigiedrijo, ir Pavasaris, nušviestas saulės 
iš Chacabuco5, apšvietė jo dvasią <...> Atgavusi jėgas su
dužusio laivo auka pasiekė Ramiojo vandenyno krantą ir 
tada pasuko į šiaurę. Maloningas likimas atvedė jį į ramų 
Serenos miestą. Čia jis ėmėsi mokyklos suolo, paskirtas 
mokytis ir mokyti. Mokyti jaunus žmones, kurie atėjo pas 
jį studijuoti gamtos, kuri jį užkerėjo; dirbti gyventojams, 
kurie suteikė jam tokį kilniaširdišką vaišingumą.“ 

Sudužusio laivo auka puikiai leidžia metus. Du kartus 
jis skersai išilgai išvaikščioja Čilę nuo viršaus iki apačios. 
Jis mato gausius jos turtus ir derlingas žemes. Jis perpranta 
turtingas šio krašto žemės gelmes. Jis kopia į aukščiausias 
Andų viršūnes ir nusileidžia į narsiųjų araukanų namus. 
Tačiau laimingas mirtingasis dar net nesvajoja apie jo lau
kiančią garbę ir privilegijas. Padrąsintas tokios sėkmės, jis 

perkelia savo namus į Respublikos centrą, ir Senatas su
teikia jam pilietybės liudijimą. Dievas dovanoja jam šei
mą, o Universitetas – garbingiausias pareigas, kokias gali 
eiti tik išmintingiausias ir doriausias Pietų Amerikos vy
ras. Nauji horizontai atsiveria šiam laimingajam vyrui jo 
moksliniame darbe, naujos sritys jo veikloje, ir jo pareigos 
kyla. Tačiau jo jėgos ėmė silpnėti, ir tas Vienatinis, kuris 
skaičiuoja dienas, atėjo jam pasakyti: „Pakaks! Keleivi, 
tu viską padarei. Perleisk savo pastangas tiems, kurie yra 
stipresnio kūno ir didesnio entuziazmo. Tu turi nuvykti į 
Šventąją Žemę, padėkoti Viešpačiui už naudą, kurią gavai, 
ir padaryti savo gyvenimo ataskaitą prie savo Išganytojo 
kapo. Tuomet tu mesi paskutinį žvilgsnį į savo nelaimin
gą gimtinę, kuri yra prievartaujama ir engiama, pamiršta 
tų tautų, kurios savo sūnų krauju daugiau kaip septynis 
šimtmečius gynėsi nuo neapkenčiamos azijatų galybės in
vazijos. Tu grąžinsi savo širdį ir žmogiškuosius palaikus 
kraštui, kuriame tu atradai savo antruosius namus. Šitai 
užbaigia laimingo mirtingojo penkiasdešimties metų gy
venimo ratą. Čia jam neliko ką daryti, išskyrus tobulin
ti savo karščiausias maldas Visagaliam Viešpačiui, kad 
klestėtų jį įsūnijęs kraštas ir jo aukštoji lemtis tarp tautų. 
Parašyta lapkričio 1 dieną 1888 metais laivo Potosi deny
je, Atlanto vandenyne, 41,5o platumos ir 62–63o ilgumos.“ 

Grįžęs į namus Santjage, Ignotas Domeika pasijuto 
labai išvargintas kelionės per Atlantą. Jo gyvenimo kelias 
artėjo į pabaigą. 1889 m. sausio 23 d. Ignotas Domeika 
mirė namuose apsuptas artimųjų.

1889 m. sausio 25 d. Ignoto Domeikos biografas Do
mingas Amunategujis Solaras Valparaiso laikraštyje El 
Mercurio parašė tokius atsisveikinimo žodžius: „Don 
Ignacio Domeyko atminimui: „Ponas Domeika buvo ne
nuilstantis darbininkas. Jis skelbėsi žodžiu ir plunksna. 
Jis parašė daugybę knygų ir išmokslino daugybę jauno
sios kartos žmonių. Jis buvo ištikimas mokslo apaštalas.“6 

Ignotas Domeika palaidotas centrinėse Santjago ka
pinėse, šeimos kape, šalia savo žmonos Enriketos. Tokia 
buvo jo valia. Jis buvo didysis Lietuvos ir Čilės Sūnus. Jo 

Žybartauščinos dvaro vaizdas, ant priebučio stovi Ana ir Leonas Domeikos, 1917. 
Iš Paz Domeyko archyvo, 2017 

Ignotas Domeika tėviškėje, 1888. Varšuvos 
fotoateljė Leonard ir Co. LMA Vrublevskių 
biblioteka, sig. Fg

. 
1-1802
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duktė Ana su vyru Leonu, 1917 metais bolševikų raudo
nosios armijos išvaryti iš Žybertauščinos, tų pačių metų 
rudenį Varšuvoje mirė nuo ispaniškojo gripo. Sūnus Her
nanas laikui bėgant tapo Santjago katalikų bažnyčios vys
kupu, mirė1931 metais. Sūnus Kazimieras tapo Santjago 
universiteto mineralogijos profesoriumi, mirė 1932 me
tais. Abu sūnūs gyveno tėvo name Kueto g. 572, kuris iki 
šių dienų yra šeimos nuosavybė, tapęs Ignoto Domeikos 
namumuziejumi. Jame buvo gyventa iki šiol ir visas in
terjeras nuo Ignoto laikų išlikęs autentiškas, o darbo ka
binetas išlaikęs Vilniaus universiteto dvasią.

Ignotas Domeika  – Vilniaus universiteto magistras, 
Paryžiaus kalnų inžinierius, La Serenos mineralogijos ir 
chemijos profesorius, Santjago universiteto rektorius  – 
pasaulio žmogus. Profesoriaus Zdzisławo Jano Ryno žo
džiais, Ignoto Domeikos vardas įrašytas geologijos, mi
neralogijos, kalnakasybos, paleontologijos, etnologijos 
metraščiuose. Jo dvasia tvyro Vilniaus gatvelėse, kur pra
bėgo jo jaunystė, jis gyvas žmonių atmintyje.

1 Ignotas Domeika. Mano kelionės. – Vilnius: Pradai, 2002, p. 49.
2 Nieciowa, t. III t., p. 152.
3 Paz Domeyko. A Life in Exile: Ignacy Domeyko 1802–1889. – Australia, 

2005, p. 410–412, 417.
4 Uspallata – viena aukščiausių Andų vietovių pakeliui iš Argentinos į 

Čilę. 
5 Chacabuco – kalva į šiaurę nuo Santjago, nuo kurios Ignotas pirmą 

kartą pamatė miestą 1838 m.
6 Ignotas Domeika. Geologas, mineralogas, kalnų inžinierius (Sudarė 

Algimantas Grigelis). – Vilnius, 2017, p. 31.

Leonora Živilė ir Algimantas Grigeliai Ignoto Domeikos darbo kabinete, 
2014, sausio 8

Prie Ignoto Domeikos namo Kueto g. 572 su Andres, Paz ir Pablo 
Domeyko, 2014, sausio 7
Aplankę Ignoto Domeikos namus Santjage, kuriuos jis kaip šeimos 
paveldą paliko savo testamentu, atsisveikinome su nuoširdžiai mus 
priėmusiais palikuonimis.

Ignoto Domeikos paminklas ir šeimos kapavietė Santjage. Algimanto 
Grigelio nuotrauka, 2014, sausio 9

Ignoto Domeikos atminimo plokštė Vilniaus universiteto profesorių 
galerijoje, skulptorius – Jonas Jagėla, 1979
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MENAS YRA DĖL ŽMOGAUS

Veikiausiai dabartyje neįmanoma pradėti pokalbio kitaip 
nei kalbant apie gyvenimo tikrovę, kurią smarkiai supurtė 
ir vis dar krečia Rusijos karo prieš Ukrainą asmeniniai ir 
visuotiniai išgyvenimai. Onute, kokios Jūsų patirtys, pa
jautos?

Pirmomis dienomis aš buvau Lenkijoje, Varšuvoje turėjau 
koncertą Frédérico Chopino gimtadienio festivalyje. Fes
tivalio organizatorius – politiškai labai aktyvi, angažuota 
asmenybė, tad festivalis dar iki vasario 24osios jau buvo 
orientuotas į įvykius Ukrainoje, dėmesio ir paramos sutel
kimą. Prie koncertų salės visą laiką kabėjo didžiulė Ukrai
nos vėliava. Kiekvieno festivalio organizacinis branduolys 
yra kaip šeima, kuriai priklausai ir tu, dalyvaudamas fes
tivalyje, tad šio festivalio „šeimai“ labai rūpėjo Ukraina. 
Jaučiau tai asmeniškai labai stipriai. Kai vasario 24ąją iš 
tikrųjų prasidėjo karas, visiems buvo didžiulis smūgis. 

Grįžusi į Lietuvą, pirmomis karo dienomis išgyve
nau tikrai labai sunkiai. Akys be perstojo buvo įsmeigtos 
į ekraną sekant naujienas LRT, skaitant vis atnaujinamą 
informaciją, kas vyksta Ukrainoje. Visa mano šeima buvo 
šokiruota, emociškai labai smarkiai paveikta, sukrėsta, 
žinoma, prisimenant mūsų, lietuvių, asmenines patirtis. 
Išvykusi į Vokietiją, supratau, kad ten žmonėms rūpi, jie 
daro, ką gali, tačiau į viską žiūri iš tam tikros emocinės 
distancijos, tad pajutau didelį skirtumą būtent emocine 
prasme. 

Dažnai sakoma, kad menas neturėtų būti politikos srities 
objektas, tačiau esama ir priešingo suvokimo, kad menas, 
kūryba, apskritai bet kuri žmogaus veikla, raiška yra jo lai
kysena, pozicija, perteikianti, bylojanti nuostatas, suvoki
mą, moralines ir etines vertybes. Kaip manote Jūs, muzikos 
kūryba ir jos atlikimas yra „menas dėl meno“ ar vis dėlto 
ne, tai kur kas daugiau, tai apima viską, apie ką ir kaip 
mąsto, kur ir kuo save regi ir pozicionuoja žmogus?

Čia tikriausiai toks klausimas, kurį daugybė menininkų 
sau kelia šimtmečius. Žinome, kiek daug menininkų buvo 
glaudžiai susiję su įvairiais judėjimais, dalyvavo politiko
je; žinome, kad menas buvo cenzūruojamas. Man atrodo, 
kad šie dalykai akivaizdžiai byloja, jog menas veikia žmo
nes ir gali būti kaip tam tikras įrankis ir politikoje, kaip 
tam tikra medija. 

Iš tylos gimstantis garso efektas
Elvinos Baužaitės pokalbis su pianiste Onute Gražinyte

Žvaigždės kalba savo šviesa, viena jų – kalba muzika: pianistė Onutė Gražinytė savuoju talentu 
prakalbina grojamas partitūras, jautriai perteikia kiekvienos jų savitumą, giliai paliesdama kiekvie-
no klausytojo sielą, ar jis būtų koncerte, ar klausytųsi įrašo – muzika gyva ir kalbanti. Apie muzi-
kės gyvenimą, kuriame pinasi, sklinda, įvairiai ir skirtingai mainosi garsų skambesiai ir sąskambiai, 
idant išsipildytų įstabi dermės harmonija, šiame pokalbyje su Onute Gražinyte.

Mano suvokimu, menas yra dėl žmogaus, o žmogus – 
dėl meno. Jeigu žmogaus ir meno mainai vyksta sąžiningai. 
Menas iš tikrųjų byloja gražius dalykus, kylančius iš paties 
žmogaus, tokio, koks jis yra, aišku, su visomis šviesiomis ir 
tamsiomis pusėmis. Mene yra ir pašaipos, ir pykčio, ir engi
mo, tai irgi išjaučiama meno kalba, tačiau galiausiai visa tai 
karūnuoja gėris. Menas kyla iš paties žmogiškumo centro, 
kuris, bent jau mano pajautimu, yra šviesus ir tyras.

DAINAVIMAS – NATŪRALIAUSIA MUZIKOS 
PAJAUTOS FORMA

Esate muzikų šeimos atžala, tad Jus nuo pat vaikystės supo 
ir lydėjo muzika. Prisiminkite ir pasidalinkite ankstyviau
siais patyrimais, įsirašiusiais atmintyje, kurie aplanko, iš
kyla net nežinia kodėl. Galbūt turite garsus, melodiją, tam 
tikrą kūrinį, kurį galėtumėte įvardinti vaikystės leitmotyvu, 
kuris galbūt ir šiandien lydi Jus, nukeldamas atgal, primin
damas, bylodamas, kas ir kodėl esate?

Labai daug vaikystės atsiminimų, kurie lydi, aplanko tai 
vienu, tai kitu momentu. Mąstant abstrakčiau, dainavimas 
yra visa jungiantis, vienijantis mano pačios savęs pajau
timas ir suvokimas. Dainavimas, man atrodo, yra natūra
liausia muzikos pajautos forma: tavo kūnas yra ir instru
mentas, ir pati raiškos forma.

Mano Tėvelis yra choro vadovas, Mama tuo metu taip 
pat dainavo chore, tad nuo pat vaikystės atsimenu, kaip 
jie vakarais eidavo repetuoti. Prisijungdavo ir sesutė, kuri 
tada mokėsi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio menų mokykloje chorinio dirigavimo. 

Mūsų Šeima, visa plati giminė dažnai kartu dainuo
davome. Jeigu susirinkdavome kartu švęsti šv. Kalėdų, iš
sidalindavome tokius nutriušusius, jau gerokai nutrintus 
natų rinkinėlius, kuriuos dar ir dabar turime, ir rinkdavo
mės, kas kokią kalėdinę giesmę norėtų pagiedoti: ar Ber
nelis gimė mum(u)s1, o gal Tyliąją naktį... Giesmė – daina 
sukuria stiprų bendrystės jausmą, tad iki dabar, išgirdus 
chorinę muziką, mano širdy virpa ypatingos stygos, ku
rios kitais atvejais dažniausiai tyli. Pati labai mėgstu dai
nuoti. Dainos, būnant užsienyje, man labai trūksta. Ne
paisant to, balso skambesys mane lydi visą gyvenimą, jį 
ypač (at)pažįstu. Mūsų Šeimos repertuare dažniausieji: 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Dainų dainelė ir Bro
niaus Kutavičiaus Tėviškės papartis.
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Prisiminkite pirmąsias pamokas, patirtis mokantis muzikos. 

Įsiminę ir dažnai aplankantys fragmentai sudaro bendrą 
vaizdinį to, kas man buvo ir yra iki šiol labai svarbu. Iš 
pirmųjų pamokų labai gerai atsimenu Mamą. Buvau hi
peraktyvus vaikas, sunkokai išsėdėdavau vienoje vietoje 
ilgesnį laiką, tad Mama dažnai dirbdavo su manimi na
muose. Kai praktikuodavausi, ji sėdėdavo šalia ir man 
padėdavo, sakydama, į ką turėčiau atkreipti dėmesį, kaip 
tiksliau, geriau atlikti vieną ar kitą elementą; patardavo, 
ko paklausyti. Tai tęsėsi ilgai, net iki mano paauglystės. 
Buvau pripratusi, kad Mama yra šalia ir mane veda. Tai 
man buvo labai svarbu. 

Galvodama apie pirmuosius koncertus, konkursus, 
labai ryškiai atsimenu, kad abu Tėvai visą laiką būda
vo šalia, jie lydėdavo mane, klausydavo repeticijų. Tėtis 
būdavo griežtas – to nesuprasdavau ir priimdavau labai 
jautriai, nes savo Tėtį labai labai myliu. Labai gerai at
simenu, prieš važiuojant į pirmą tarptautinį konkursą, 
kuris vyko Lenkijoje, Mama ant lapelio man surašė at
mintinę, apie ką man, einant į sceną, pagalvoti, ką pri
siminti, į ką atkreipti dėmesį, įsijausti... Tą lapelį turiu 
dar ir šiandien. Tada, prieš konkursą, sėdėjau tokia visai 
mažučiukė, drebėdama tą lapelį spaudžiau rankose ir 
skaičiau keletą kartų nuo pradžių iki galo... Pamenu, jog 
į šį konkursą mane lydėjo sesuo, ji buvo kartu su mani
mi, drąsino ir palaikė.

Apskritai visa, kas susiję su muzika, man siejasi su 
Šeima. Iki šių dienų į kiekvieną koncertą ateina močiutė, 
jos broliai ir seserys, – muzikantai visi, – mama, tėtis, bro
lis, sesuo, aišku, jeigu būna Lietuvoje. Jaučiu siela Šeimos 
palaikymą, tai didžiulė dovana, lydėjusi mane visą laiką. 
Tebesimokau būti ir gyvuoti savarankiškai, nepriklauso
mai, atradusi, jausdama ir paisydama savojo balso. 

MĖGAVIMASIS

Jūsų manymu, kokios savybės yra būtinos, esminės besi
mokančiam muzikos meno, konkrečiai, siekiančiam tapti 
pianistu? Kodėl?

Visų pirma labai svarbu žmogaus anatomija, net tokie la
bai paprasti fiziniai dalykai, kad ranka būtų pakankamai 
didelė, laikysena būtų ne itin bloga (juokiasi), gera klausa 
ir t. t. Žinoma, daug ką galima išlavinti, tačiau, be abejonės, 
jeigu tai yra duotaįgimta – kelias bus daug paprastesnis.

 Koks išskirtinis pianistų bruožas? Iš tikrųjų mes esa
me vieni vienišiausių visoje muzikos industrijoje. Pavyz
džiui, smuikininkai, kaip solistai scenoje, turi partnerį 
pianistą; o pianistai labai dažnai, deja, yra scenoje vieni 
ir vieniši. Tai labai nelengva ir, sakyčiau, išskirtina mūsų 
specialybėje. 

Kalbant šiek tiek idealistiškiau, pastaraisiais metais 
man atrodo itin svarbu muzikantui, siekiančiam menišku
mo, – neįsitraukti į konvejerį, kuris menininkų pasaulyje 
šiomis dienomis labai įsukantis. Meną svarbu matyti kaip 
laisvą erdvę, kaip pačią laisvę, o ne darbą. Žinoma, tai ne
išvengiamai yra darbas, kartais tikrai – atsisėdu prie forte
pijono, sugroju – atlikta. Tačiau, man atrodo, tikram me
nininkui, kuriuos galėčiau ant rankų pirštų suskaičiuoti, 
labai svarbus bruožas – neimti meno suvokti kaip darbo, o 
išlaikyti spontaniškumą, mėgavimąsi kiekvienos koncerto 
akimirkos ypatingumu. 

„ČIURLIONIUKAI“  KAIP MIŠKAS

Onute, baigėte Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio menų mokyklą, kas šiandien ryškiausiai menasi? 
Bendrąja prasme, Jūsų manymu, ką reiškia mokykla? Kaip 
nusakytumėte „čiurlioniuko“ tapatybę? Kas ir kokia ji?

Onutė Gražinytė. Jurgos Anušauskienės nuotrauka
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Taip, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
menų mokykla tikrai išskirtinė. Kiek keliaudama kalbuosi 
su kultūros pasaulio atstovais, visą laiką iš naujo įsitikinu, 
kad ši menų mokykla yra tikrai labai ypatinga ir unikali.

Pasakysiu labai atvirai, Nacionalinė M. K. Čiurlionio 
menų mokykla buvo vienas sunkiausių ir vienas pačių 
geriausių dalykų mano gyvenime. Mokymo sistema labai 
savita. Visi dvylika metų buvo labai sudėtingi, daug stre
so, nuovargio, daugybė įvairių reikalavimų, kurių jaunas, 
atrodo, negali įvykdyti, o iš tavęs taip stipriai tikimasi, 
jog imi pernelyg jaudintis, bijoti, kad nuvilsi. Tai kelia 
negatyvias emocijas, kurių aš ir mano draugai atsime
name nemažai. Tačiau įgytos patirtys ir gautos pamokos 
yra neįkainojamos. Į mokyklą ateini šešerių, toks visiškas 
pumpuriukas, iš tikrųjų dar nelabai supranti, kur atėjai, 
kas tas menas, ko tu nori, ir atsiduri tikriausiame katile, 
kuriame daugybė tavo amžiaus ir vyresnių vaikų, išgyve
nančių ir jaučiančių tam tikra prasme lygiai tą pat; tad imi 
tapatintis su bendraamžiais, lygiuotis į vyresniuosius. Visą 
laiką būdamas menininkų apsuptyje, esi apgaubtas tokios 
ypatingos meninio bendrumo auros. 

Labai ryškiai prisimenu visų abiturientų baigiamą
jį projektą, vainikavusį dvylika mokymosi metų – mūsų 
pastatytą operą. Toks renginys vyksta kasmet ir jis yra 
nuostabus fenomenas, kai susitinka ir susivienija skirtin
gų specialybių moksleiviai, visą mokymosi laiką koncen
travęsi į savo dalyką, idant įgyvendintų bendrą savo laidos 
kūrinį. Aš tikrai neįsivaizduodavau, ką daro šokėjai šokio 
skyriuje, ar dailininkai  – dailės pastate. Kuriant operą, 
pamačiau, kokių žmonių būryje visus dvylika metų bu
vau, kokie jie meniški, gabūs, galintys kurti nuostabius 
dalykus, išreikšdami savo asmenybes, jos visos tikrai labai 
skirtingos, todėl įvaldyta tam tikra meno forma leidžia at
siskleisti labai savitai ir unikaliai, o bendrame renginyje – 
operoje – visa tai susijungė ir prasmingai vainikavo mūsų 
mokymosi laiką. Tai buvo įspūdinga, be galo jaudinanti ir 
itin įkvepianti patirtis, kurią atsimenu, dažnai remiuosi 
dabartyje. 

„Čiurlioniukai“, sakyčiau, auga kaip miškas, mūsų šak
nyse yra bendrasis genas. Kiekvienoje mokykloje tikriausiai 
to yra, tačiau Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyk
loje vienijantis meno elementas – ypač stiprus. Kad ir kur 
pažvelgsi, visur matai jautrius žmones, besimokančius pa
žinti save, suprasti išorinį pasaulį, įsigilinti ir išreikšti savą
sias mintis, požiūrį, emocijas ir jausmus meno kalbà. Nors 
mokantis ir buvo momentų, kai nerimavau, bijojau, tačiau 
vis dėlto mokyklos bendruomenėje jaučiausi saugi. 

Jau septynerius metus studijuojate Vokietijoje, pasidalinki
te patirtimis, įžvalgomis. 

Man atrodo, kad besiformuojančiam menininkui labai 
svarbu išplaukti į kuo platesnius vandenis arba kuo dau
giau skirtingų vandenų pažinti. Žvelgdama retrospekty
viai, galiu pasakyti, kad kiekvienas dėstytojas, su kuriuo 
dirbau, kiekviena vieta, kurioje mokiausi, manyje stimu
liavo skirtingus dalykus ir skirtingas vertybes. Ilgainiui tai 
tampa įrankiais, kuriuos naudoji scenoje, kuriuos naudoji 
išreikšdamas muziką, meną. Tam, kad galėtum tai daryti 
laisvai, jų reikia kiek įmanoma daugiau, nes įvaldydamas 
daug ir skirtingų įrankių, įgyji vis platesnį raiškos galimy
bių spektrą. 

KONCERTAS – DIALOGAS SU PUBLIKA

Aišku, muzikanto kasdienė (už)duotis – repeticija, prakti
kavimasis, to rezultatai – vaisiai – išsipildantys koncertai. 
Kas Jums yra, ką reiškia repeticija, koncertas, taip pat kon
kursas, kurių daugybėje tapote laureate?

Repetuojant su kitais muzikantais ar besipraktikuojant 
pačiai, repeticija yra panirimas į muzikinius ieškojimus 
bandant atrasti grožį. Iš esmės mes, muzikantai, dirbame 
su grožiu, repetuodami stengiamės ir siekiame, kiek įma
noma daugiau to grožio niuansų pastebėti, kiek įmanoma 
visa ko daugiau per save perleisti, kad galėtume tai per
teikti auditorijai. Tad repeticija yra ieškojimas ir ruošima
sis – kaupimas lobių, kuriais paskui dalijamasi.

Konkursas panašus į koncertą, jam ruošiesi, tačiau 
kiekvienas konkursas turi tam tikrus reikalavimų standar
tus, kuriuos turi atitikti. Iškelta kartelė, pagal kurią orien
tuojiesi rinkdamasis konkursą, kad būtų tau pasiekiama, 
tačiau kartu ir iššūkis, reikalaujantis paūgėti iki reikiamo 
lygmens. Konkursai yra puikus būdas save geriau pažinti 
ir išbandyti konkursinėje scenoje, kuri vis dėlto gerokai 
skiriasi nuo koncertinės. Konkurso tikslas yra, sakyčiau, 
ne užmegzti ryšį su publika ir parodyti visa, ką atradai 
praktikuodamasis, o tobulinti techninius instrumento 
valdymo gebėjimus ir pademonstruoti aukščiausio lygio 
muzikavimo standartus. Konkursas yra labiau grojimo 
technikos dalykas lyginant su koncertu, tačiau abi raiškos 
praktikos yra svarbios muzikanto tobulėjimui. 

Prašyčiau pasidalinti ir palyginti, kas yra ir ką reiškia so
linis koncertas, muzikavimas ansamblyje, koncertai su or
kestru? Kokios ypatybės, kokie saviti niuansai šių muzikos 
raiškos būdų?

Kiekvienas jų reikalauja savitos atsakomybės. Soliniame 
koncerte esu visiškai viena, tad, jeigu koncerto metu stai
ga atsitrauksiu nuo klaviatūros, stos visiška tyla, vadina
si, šimtu procentų viskas priklauso nuo manęs; aišku, yra 
daugybė sudedamųjų elementų: publika, instrumentas, 
aplinka, atliekama programa, tačiau visa to momento su
kūrimo atsakomybė tenka man.

Kamerinėje muzikoje, muzikuojant ansamblyje, at
sakomybė yra mažesnė, ja dalijamasi su scenos partne
riais. Tačiau reikia pastebėti, kad, grodamas ansamblyje, 
esi atsakingas ne tik už save, bet ir už savo partnerius. 
Galima sakyti, kad tavo solinis vaidmuo yra mažesnis, 
tačiau veikia kitos, papildomos užduoties atsakomybė, 
būtent – part nerystė. Scenos partneriai tave irgi palaiko, 
jeigu ryšys yra geras, stiprus, patiriamas didžiulis malo
numas, tam tikras atsipalaidavimas pasineriant į palaiky
mo – energetinių mainų – apytakos ratą. 

Koncertuojant su orkestru, viskas vėlgi yra šiek tiek 
kitaip: esi su kitais žmonėmis – su daugybe žmonių, bet 
kartu esi solistas. Kamerinėje muzikoje daugiau ar ma
žiau muzikantų, bet visi jie yra lygiaverčiai, o grojant su 
orkestru, esame tarsi du lygiaverčiai poliai: aš – solistė 
ir dirigento vedamas orkestras, tad atsakomybė vėlgi ki
tokia. 

Kaip ir kamerinėje muzikoje, grojant su orkestru, 
ypač jeigu jauti ryšį su dirigentu, kaip, tarkim, man gro
jant su seserimi Mirga, ypatingai malonu, jauti tau tenkan
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čią atsakomybę, bet pasižiūri į kairę ir matai besišypsančią 
seserį, kuria visiškai pasitiki, kuri, žinai, tave palaiko, ir tu 
palaikai ją, ir užlieja įkvepiantis bendrumo jausmas. 

Prakalbus apie grojimą ansamblyje, prašyčiau papasakoti 
apie „TrioLitua“, kuriame grojate drauge su smuikininke 
Justina AuškelyteRossi ir fagotininku Ignu Mažvila. Kam 
ir kaip kilo idėja susiburti? Kaip regite ateities perspektyvą, 
kokie siekiai, uždaviniai ir tikslai?

Mūsų ansamblis kol kas labai jaunas. Rodos, praėjusią va
sarą gavau Justinos žinutę, kad jie su Ignu, abu gyvenantys 
Švedijoje, ieško pianisto – idealiausiu atveju, – norėdami 
suburti ansamblį. Susitikome Vilniuje, Bernardinų sode, 
pasikalbėjome ir pagalvojome, kad mums visai patiktų 
groti drauge, tad nusprendėme rengti pirmą koncertinį 
turą Skandinavijoje. Justina tuo metu laukėsi, norėjome 
suspėti pagroti – išsibandyti scenoje iki jos vaikeliui atei
nant į pasaulį. Pavyko! Mums buvo labai smagu ir gera, to
dėl kuriame tolesnius planus. Liepos 21 d. 19 val. koncer
tuosime Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje 
bibliotekoje. Ateityje planuojame daugiau įvairių veiklų. 
Be meninių tikslų, siekiame mėgautis, džiaugtis muzika ir 
kuo labiau įtraukti publiką. Mus domina šiuolaikinė, ypač 
lietuvių kompozitorių muzika, savo koncertuose ketina
me pristatyti premjeras būtent mūsų ansambliui parašytų 
kūrinių, taip pat atrasti ir naujai pateikti ankstesnius lie
tuvių muzikos autorių kūrinius, pritaikyti juos mūsų, kiek 
netradicinio trio, sudėčiai. 

Įvairių patirčių akivaizdoje, Onute, ką Jums reiškia publi
ka? Pasidalinkite ypatingiausiais patyrimais.

Kaip muzikantė, su kiekviena publika stengiuosi užmegz
ti ryšį, idealiausiu atveju tai yra kaip tam tikras pokalbis: 
aš siunčiu energiją, o publika atsako – reaguoja į tai, kas 
transliuojama scenoje. Dažniausiai to siekiama. Publika 
yra, mano požiūriu, visiškai lygiavertis koncerto dalyvis. 
Kaip reikia fortepijono, kad koncertas įvyktų, kaip reikia 
muzikanto, atliekančio muziką, taip reikia ir publikos. 
Koncertuodama jaučiu publikai didžiulę pagarbą. 

Kaip minėjau, kiekvienas koncertas yra tam tikras 
muzikanto ir publikos dialogas, visai taip pat, kaip mums 
gyvenant: susitinkame žmones kiekvieną dieną, kalba
mės, bendraujame, ir labai sunku pasakyti, kurie pokal
biai buvo patys įsimintiniausi, patys svarbiausi ar neti
kėčiausi. Tai yra tiesiog ryšys su žmonėmis, su aplinka, 
formuojantis, iš dalies kuriantis tave kaip žmogų. Lygiai 
taip pat jaučiuosi koncertuose – pokalbiai būna įvairiausi, 
kiekvienas jų paveikia labai skirtingai. 

Kovo 29ąją Klaipėdoje grojau man labai svarbų pre
liudų ciklą, kuriuo labai tikiu – jo idėją pasiūlė mano Tė
velis, dar ir dėl to šis ciklas man yra itin brangus. Aišku, 
visada, kai pristatai publikai tam tikrą muziką, ja labai 
tiki, tačiau būna ir jaudulio: ar pavyks perteikti žmonėms, 
ar pavyks tai, ką tokio nuostabaus matau, parodyti, kad ir 
jie pajaustų, suprastų – esi apimtas atsakomybės nerimo. 
Šį ciklą pagrojus, iš publikos išgirdau tylų „fantastika...“. 
Tai mano širdį labai sujaudino. Kai publika reaguoja, jau
ti, kaip jie visi kartu su tavimi sulaiko kvėpavimą ar kaip 
visų kvėpavimas suintensyvėja įsitraukus į muzikinį dra
mos sūkurį – unikaliai svarbūs, ypatingi momentai, kurie 

atsiskleidžia įvairiausiomis formomis. Visa labai jautru, 
intuityvu ir trapu, todėl sunku išsakyti žodžiais.

ATSAKOMYBĖ

Onute, Jūsų patyrimu, suvokimu, kiek įpareigotas, apribo
tas, kiek įgalintas ir išlaisvintas yra muzikantas savo raiš
koje, savo asmeninėje istorijoje?

Labai atvirai pasakysiu: nežinau. Dabar, pradėjusi to
lesnes studijas Berlyne, būtent apie šiuos dalykus daug 
galvoju. Anksčiau muzika man buvo visiškas išsilaisvini
mas – buvimas savo raiškos asmeninėje erdvėje ir viso to 
transliavimas žmonėms, tačiau dabar vis dažniau mąstau 
apie svarbą įsigilinti į autorių – pažinti jo kalbą, muziki
nės raiškos priemones, perprasti muziką jo perspektyva, 
suprasti, kaip ir kodėl jis rašė, į ką kreipė dėmesį, tad bū
tina žinoti autoriaus gyvenamojo laiko istoriją, kas tuo 
metu vyko, įvairias peripetijas, smulkiausius niuansus. 
Taip mąstant, muzikantas yra mediatorius. Pirmiausia – 
kompozitorius, kuris muziką „paduoda“ į rankas, o muzi
kantas ją su didžiausiu atsakingumu paima ir kiek įmany
damas išstudijuoja, įsigilina, kad vėlgi su visa atsakomybe 
ir meile trečiajam dalyviui – publikai perteiktų. 

Šiuo metu pradėjau fortepijono specialybės magis
trantūros studijas Hannso Eislerio aukštojoje akademijoje 
Berlyne Kirillo Gersteino klasėje. Aš neskubėdama, labai 
lėtai baigiau bakalauro studijas, nes muzikanto specialy
bė skubos nereikalauja: mes galime dirbti savo darbą ir 
nebaigę studijų, dar neturėdami diplomo. Muzikantams 
konsultacijos visą gyvenimą yra reikalingos ir naudingos, 
tad ilgos, lėtos studijos yra ne našta ar nuodėmė, o netgi 
pranašumas.

Jūsų patyrimu, kas yra mokytojas, kokia jo misija? Kas Jūsų 
svarbiausi mokytojai, nebūtinai tiesioginiai pedagogai, ta
čiau įkvepiančios asmenybės – sekamos ir siekiamos?

Labai geras klausimas. Iš tikrųjų mūsų ryšys su dėstyto
jais yra labai asmeninis. Pradėjus dirbti su nauju dėstyto
ju, dažniausiai reikia šiek tiek laiko, kol pripranti prie jo 
kalbos, stiliaus, kol dėstytojas susipažįsta su tavimi, tavo 
skoniu, ima suprasti tavo vidinį pasaulį. Glaudžiu asmeni
niu ryšiu pagrįstas darbas išties nėra paprastas. 

Kas yra ir koks turėtų būti mokytojas – keliu sau šį 
klausimą. Dabartinis mano dėstytojas, bent jau kol kas 
man atrodo, yra visiška mano profesoriaus Hanoveryje 
priešingybė. Galiu sakyti, kad daug ką esmingo perkai
noju. Kartą Tėtis man pasakė, kad geriausias mokytojas 
yra ne tas, kuris moko savo įsivaizdavimo arba savo inter
pretacijų, o tas, kuris sugeba atsižvelgti į mokinio asme
nybės ypatingumą ir būtent tuos asmenybę atspindinčius 
aspektus augina; mokytojas, kuris sutelkia dėmesį į stu
dento ar mokinio individualumą. Tikrai žinau, kad yra 
dėstytojų, labai daug pasiekusių menininkų muzikantų, 
tam tikra prasme „žvaigždžių“, kurie moko labiau savo in
terpretacijos, kalba apie tai, kaip jie jaučia, mato, pertei
kia savo analizės, darbo metodus ir principus. Šiuo atveju 
muzikantasstudentas turi gebėti atsirinkti ir nuspręsti: 
ar suvokti šio žmogausdėstytojo vidinį pasaulį, tai, kaip 
jis girdi, mato ir dirba, yra įdomu. Jeigu įdomu, tada sieki 
perprasti galbūt tam tikro genijaus darbo principus arba 
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girdėjimo pasaulį. Tai labai subtilūs dalykai... Muzikantas, 
kaip menininkas, prisiima atsakomybę atsirinkti tai, kas 
tinkamiausia.

Kalbėdama apie svarbiausius ir labiausiai paveiku
sius žmones, drąsiai sakau, kad tai yra mano Šeima, mano 
Tėvai: Tėtis ir Mama, išklausantys absoliučiai kiekvieną 
mano rengiamą programą. Mes aptariame, jie pakritikuo
ja, dažnai labai aštriai, – dabar aš tai itin vertinu. Tėvai 
visada mane kritikuodavo griežtai, kaip man atrodydavo, 
bet tai jie darė tiesiog aistringai, su didžiuliu užsidegimu, 
kupini meilės ir noro, kad man viskas būtų kuo geriau, 
jausdami ir žinodami, kad galiu daugiau. Tėvai yra mano 
patys pačiausi mokytojai ir vedliai. Esu sutikusi labai daug 
žmonių, turėjusių man reikšmingos įtakos, bet niekas ne
prilygsta Tėvams, esantiems visada ypač arti.

L AMENTATE

Kompaktinė plokštelė „Lamentate“, kurioje Jūsų, Lietuvos 
nacionalinio simfoninio orkestro ir Maestro Modesto Pit
rėno įrašyti Arvo Pärto kūriniai pelnė aukščiausią vokie
čių muzikos žurnalo „Fono Forum“ įvertinimą, klasikinės 
muzikos žurnalas „Pizzicato“ skyrė plokštelei „Supersonic“ 
įvertinimą, pasidalinkite asmenine Pärto kūrybos pajauta, 
ką ir kaip ši muzika prakalbina Jumyse?

Arvo Pärto kūrybą atradau šviesaus atminimo profesorės 
Irenos Veisaitės dėka. Vėlgi, kalbant apie asmenybinius 
vedlius arba gyvenimo mokytojus, profesorė Veisaitė man 
buvo viena jų, galbūt ne muzikine prasme, ji nedirbo su 

manimi prie muzikos kūrinių interpretacijų ar jų grojimo 
principų, tačiau muzikanto menininko mokytojais tampa 
tie, kurie padeda formuotis jo asmenybei. Irena ypač prisi
dėjo padėdama suprasti ir pajausti, pamatyti daug dalykų, 
kurių nežinojau, kurie man buvo nauji ir labai svarbūs. 

Vienas jų – Arvo Pärto muzika. Šį kompozitorių at
radau su vienu žinomiausių jo kūrinių Für Alina. Pärtas jį 
parašė 1974 metais po ilgos pauzės. Kurį laiką kompozi
torius nieko nesukūrė ir staiga parašė Für Alina individu
aliu, visiškai suformuotu stiliumi „tintinabuli“. Iki dabar 
tai labai įdomus atvejis. Paprastai kompozitoriai bręsta, 
kol randa autentišką stilių, pereidami daug įvairių forma
vimosi etapų, o Arvo Pärtas rašė lyg Dmitrijus Šostakovi
čius, dar labiau eksperimentavo, tada stojo pauzė, ir štai – 
kūrinys Für Alina, parašytas visiškai savitu Pärto stiliumi. 
Tai išskirtinai ypatinga. Šis kūrinys yra dedikuotas Irenos 
dukrai Alinai. Buvau paprašyta Für Alina pagroti Irenai 
skirtame renginyje, tada pirmą kartą jį ir paėmiau į ran
kas, ir ši muzika tiesiog prilipo. 

Arvo Pärto Lamentate pirmą kartą teko atlikti drauge 
su sesute Kauno filharmonijoje, paskui jį įrašėme su garso 
režisieriais Viliumi ir Aleksandra Kerais, grojo Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto 
Pitrėno. Po metų įrašėme solinius kūrinius. Labai gerai 
atsimenu, kad Lamentate įrašinėjome per Šv. Velykas, ne
įsivaizduoju tinkamesnės muzikos tam laikotarpiui: joje 
labai daug spalvų ir labai daug jausmų, kurie išreikšti taip 
koncentruotai, kad jokiu būdu ne su minuso ženklu ar 
redukcija, o kaip tik tokia raiškos forma, sakyčiau, yra vi
siškas pliusas. 

Onutė Gražinytė. Lamentate įrašo akimirka. Tado Kazakevičiaus nuotrauka
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Arvo Pärto muziką plokštelės įrašymo procese man 
teko pažinti labai gerai. Galbūt labiausiai mane veikia tai, 
kad šis kompozitorius daug kūrinių yra parašęs, skyręs 
vaikams, pavyzdžiui, malda Vater unser, sukurta berniuko 
balsui. Man tai atspindi Pärto požiūrį. Vaikai viską labai 
gerai mato, jaučia labai tyrai, labai šviesiai, paprastai, bet 
labai tikrai, manau, kad dėl to Pärtas įkvėpimo semiasi 
vaikų pasaulyje, kurį jaučia, atliepia savo kūriniuose daž
nai pasirinkdamas stebėtojo poziciją. 

Arvo Pärto muzikos akivaizdoje, kaip jaučiate ir nusakytu
mėte baltiškąjį skambesį, galbūt išskirtumėte ir apibūdintu
mėte lietuviškosios muzikos autentiką?

Labai įdomus klausimas. Man reikėtų gerokai ilgiau, tik
riausiai keletą metų, pagalvoti, išjausti, tačiau, ko gero, 
vienijančiu aspektu įvardinčiau balsą, mūsų baltiškąją 
dainavimo tradiciją. Žinoma, visi kompozitoriai yra uni
kalios asmenybės, savo pasaulį perteikiančios labai skir
tingomis priemonėmis, todėl tikrai nereikėtų apibendrin
ti, bandyti suvienodinti.

Galbūt ypač Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, lat
vių kompozitoriaus Jāzepo Vītolio ar esto Arvo Pärto, dar
gi Juozo Naujalio muzikai būdingas harmoninis paprastu
mas, aiški koncentracija į dainingumą, į melodijos liniją, 
labai natūralų jausminį pasakojimą. Vis dėlto dar kartą 
pastebėčiau, kad apie kiekvieno kompozitoriaus meną, į 
kurį tik imu gilintis, galėčiau kalbėti labai daug, vardinda
ma išskirtinius bruožus, unikalias ypatybes. 

PAVASARIO PRELIUDAS

Onute, kalbamės Jūsų solinių koncertų „Pavasario preliu
das“, kuriame – kompozitorių Olivier Messiaeno, Modesto 
Musorgskio, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Alek
sandro Skriabino kūriniai, akivaizdoje. Pasidalinkite kiek
vieno programoje įprasminto kūrinio asmenine pajauta ir 
reikšme Jums, muzikos meno atstovei, pianistei. 

Ši programa sudėliota visai neatsitiktinai iš mano išmok
tų ar asmeniškai patinkančių kūrinių, ji pagrįsta labai aiš
kia vienijančia idėja, bendra spalvų pasaulio tema. Kartą 
sodyboje prie židinio mano Tėvelis pasiūlė Messiaeno, 
Čiurlionio ir Skriabino preliudus sujungti į ciklą. Priė
miau šią idėją ir sudėliojau preliudus vadovaudamasi in
tuicija, vidine klausa, rinkdamasi tuos, kurie man pačiai 
yra gražiausi, įdomiausi. Daugelį preliudų pagal tonacijas 
jungiau į vientisą kūrinį; kai kurie preliudai kontrastuoja, 
taip stengiausi sukurti dinaminę ciklo dramaturgiją. 

Kaip žinome, Čiurlionis  – puikus kompozitorius ir 
nuostabus dailininkas; Skriabinas tam tikrus garsus matė 
kaip labai konkrečias spalvas, tai išsamiai aprašė, apibū
dino suskirstydamas į kategorijų lenteles, taip siekdamas 
jungti garsus su spalvomis; Messiaeno ankstyvųjų preliu
dų ciklas, kurį aš pasirinkau, yra parašytas po jo Motinos 
mirties kaip tam tikra refleksija. Iš tiesų šie Messiaeno 
preliudai visai ne gedulingi, nes kompozitorius buvo labai 
tikintis, tad šį sudėtingą išgyvenimą įamžinanti muziki
nė refleksija kupina šviesos. Tiesą pasakius, aš tik po ku
rio laiko pastebėjau, kad kiekvienas Messiaeno preliudas 
turi pavadinimą su labai konkrečiu spalviniu nurodymu, 
pavyzdžiui, „tamsiai pilkšva su šviesiai oranžiniais potė

piais“. Tai leidžia suprasti, kad kompozitorius tikrai matė 
garsų spalvas, jas išjautė. 

Taigi šie trys kompozitoriai turi labai daug bendro 
savąja garsinės spalvų paletės pajauta, leidžiančia jaus
mus perteikti ir muzikos garsais, ir spalvine žaisme. Be 
to, Čiurlionis ir Skriabinas yra labai artimi savo muzikine 
kalba, garsų pajutimu, jie netgi vadinti „muzikiniais sie
los broliais“. Messiaenas, vėlyvesnio meto kompozitorius, 
žinojo ir Skriabiną, ir Čiurlionį, lygino muzikinę jų raiš
ką. Man buvo įdomu įsigilinti į panašumus ir skirtumus. 

Programoje groju Musorgskio ciklą Parodos paveiks
lėliai. Tai visiškai kitoks, tačiau taip pat labai spalviškas 
kūrinys. Modestas Musorgskis nukeliavo į savo jau mi
rusio draugo Viktoro Hartmanno paveikslų parodą, kuri 
taip įkvėpė, kad savo laiškuose jis rašė, jog muzika kun
kuliuoja jame, vos spėjąs ją užrašyti. Taip per dvi savaites 
Musorgskis parašė kone keturiasdešimties minučių ciklą, 
kurio idėjinis pradas yra jo draugo Hartmanno paveikslai.

Pavasario preliudo programa labai gražiai vienija
ma paveikslų tematikos. Ji man labai svarbi, tikras iššū
kis, žinoma, dėl to, kad reikia koncentruotis į muzikinius 
kūrinius vizualine, spalvine – dailės meno perspektyva, 
juos perteikti išraiškingai ir charakteringai įprasminant. 
Be galo tikėjau ir tikiu šia programa, man didžiulis malo
numas pasinerti į muzikinį spalvų pasaulį ir dalintis juo 
su publika.

Programos akivaizdoje, kokia spalva įvardintumėte save 
pačią? 

Viena spalva galbūt neapsiribočiau; tačiau aš taip pat, gir
dėdama tam tikrus akordus ar net harmonijas, kartais 
matau spalvas. Tarkim, fismoll man labai dažnai atrodo 
kaip šviesiai, bet skaudžiai oranžinė, o Adur – avietiškai 
rausva. 

Atsimenu, kartą, dar visai maža, važiuodama auto
mobilyje pamačiau gatvėje raudoną stendą, kuris man 
pasirodė labai gražus, tada supratau, kad mano mėgsta
miausia spalva yra raudona. Iš tiesų labai mėgstu raudo
ną spalvą, dažnai vilkiu raudonus drabužius. Gerai žinau, 
kad mano sesuo yra „žalia“, ši spalva jai labai artima, o 
manoji – raudona.

O pati esate labiau „mažorinė“ ar „minorinė“?

Geras klausimas. Nuo pat mažens labiausiai mėgau gro
ti minorinius kūrinius, bet, atsimenu, jog, man pagrojus 
mažorinius kūrinius, sakydavo, kad labai gerai skamba. 
Dėl to truputėlį nusimindavau, galvodavau: kodėl? mino
riniai man labiau patinka, juos labiau jaučiu... 

Prie tonacijos, kaip ir prie konkrečios dermės, neno
rėčiau prisirišti, bet vis dėlto prie minoro labiau traukia, 
nors mažoro irgi reikia. Gražiausia, kai jie santykiauja ir 
įsivyrauja harmonija. 

SEMTIS ĮKVĖPIMO LOBYNUOSE

Onute, pasidalinkite meniniais pomėgiais – patyrimais ir 
atradimais, kurie tampa dvasinių išteklių šaltiniais, lo
bynais, kurie plečia, keičia, verčia perprasminti turimą 
suvokimą apie save, apie gyvenimą, apie pasaulį, būtį 
apskritai.
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Sunkus klausimas... (Nusijuokia.) Man patinka gyven
ti „pilnais plaučiais“ ir apskritai semtis įkvėpimo iš visų 
aplinkos lobynų. Mane domina mano vidinis pasaulis, ta
čiau taip pat ir išorinis, smalsu pažinti žmones, tai mane 
masina nuo pat vaikystės. 

Pamenu, kai dar mokiausi Nacionalinėje M. K. Čiur
lionio menų mokykloje, vyko meistriškumo pamokos, jas 
vedęs mokytojas man pasirodė labai rūškanas. Mąsčiau, 
kodėl jis toks. Turėsiu šiam žmogui groti, tad labai noriu 
praskaidrinti jo nuotaiką  – pradžiuginti, pralinksminti 
jį. Meistriškumo pamokos pradžioje išsikėliau tikslą, kad 
mokytojo veide atsirastų šypsena. Laukiau to momento. 
Mes kalbėjome, aš grojau, klausiau jo pastabų ir, kai pa
jutau, jog tą žmogų šiek tiek jau pažįstusuprantu, kažką 
pasakiaupadariau, dabar jau tiksliai nebepamenu, ką, ir 
mokytojas nusišypsojo, nusijuokė. Pavyko! – pagalvojau 
ir pasidžiaugiau viduje. 

Man tikrai labai svarbu aplinka, įdomu ją stebėti, 
jausti ir gyvai reaguoti, kartu matant, kaip reaguojama į 
mane, kaip tos reakcijos teka per mane, kaip visa santy
kiauja. Mane įkvepia pasaulis.

Žmogus pasaulį patiria ir pažįsta šešiomis juslėmis: rega, 
klausa, uosle, skoniu, lytėjimu ir kinestetika, ką kiekviena 
jų reiškia Jums? 

Labai įdomus klausimas. Ačiū. Prieš porą dienų supratau, 
kad man daug svarbiau energetika negu tai, kaip kas atro
do. Jeigu nuvykstu į kokią labai gražią vietą, žmonės sako: 

„Pažiūrėk, kaip gražu!“, mane toks „kaip gražu“ – retai ap
lanko. Manyje kyla labiau vidinis, emocinis įspūdis. Jeigu 
jis susijęs su tuo, ką matau, tada man tai įspūdinga ir mane 
veikia, tačiau vien iš regos, iš to, ką matau, – ne. Visi šei
mos nariai nešiojame akinius, galbūt tai susiję. Nors, kita 
vertus, labai dažnai muzikinius tekstus įsimenu vizualiai: 
aš matau natas, užrašytas puslapiuose  – grodama galiu 
labai konkrečiai pasakyti, kad groju, tarkim, natas antro
je nuo galo eilutėje, trečiame takte. Vis dėlto manau, kad 
mano rega yra silpnesnė. 

Klausa tikrai daug jautresnė. Mane veikia ne tik pati 
muzika, bet aš labai įdėmiai klausausi žmonių balsų, in
tonacijų; pavasarį mėgstu klausytis paukščių čiulbesio, 
žiemą man jų labai trūksta, be galo pasiilgstu ir kas kartą 
laukiu, kada ir vėl jie pasigirs. Garsinis pasaulis iš tiesų eg
zistuoja ir jis man yra labai svarbus. Esu netgi išbandžiusi 
meditaciją, kurią praktikuodamas žmogus nugrimzta ar, 
tiksliau, susikoncentruoja į visus visus aplinkos garsus: 
lašantis čiaupas, tiksintis laikrodis, praskrendantis lėk
tuvas, lojantis šuo, čiulbantys paukščiai, galų gale tavo 
paties kvėpavimas, kuris sutampa su aplinkos garsu, ir tu 
pats tampi aplinka. Tikrai klausa daug pasaulio išjaučiu. 

Uoslė irgi ganėtinai stipri. Kvapai žadina manyje daug 
emocijų, turiu tam tikrai savitų emocinių ryšių, kylančių iš 
kvapo potyrių. Išduosiu paslaptį: jau metai turiu koncer
tinius kvepalus, kuriais kvepinuosi tiktai prieš koncertus. 
Tai nišiniai stipraus aromato kvepalai, mane sukoncen
truojantys, nuraminantys, jie man asocijuojasi būtent su 

Gražinių šeima. Nuotrauka iš asmeninio archyvo
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koncertinescenine situacija. Juos radau vienoje nišinėje 
parduotuvėlėje kvepalų sostinėje – Paryžiuje, – kad ir kaip 
banaliai tai skambėtų (juokiasi). Ją žinojau, bet niekada 
nebuvau apsilankiusi, o tąkart užėjau ir įsigijau tuos kve
palus, kurių pavadinimą pasilaikysiu sau. Tuo metu net 
negalvojau, kad tai bus mano koncertiniai kvepalai, bet jais 
pasikvepinau prieš baigiamąjį savo bakalauro egzaminą ir 
supratau, kad šitas kvapas man siejasi su scena. Egzaminas 
pavyko labai gerai, tad šie kvepalai primena gerą patirtį, 
žadina teigiamas emocijas ir lydi mane muzikoje.

Skonis man irgi svarbus. Mėgstu ir vertinu gerą mais
tą, be to, man labai patinka gaminti pačiai. Kita vertus, 
esu visiškai neišranki ir nelepi – galiu valgyti iš esmės bet 
ką, nors žavi gurmaniški patiekalai, labai skanu – jūros 
gėrybės, tačiau taip pat man labai gerai ir pica ar sumuš
tinis. (Juokiasi.) 

Lytėjimas nėra galbūt mano stipriausia juslė. Tačiau 
pastaruoju metu ją lavinu. Skirtingų medžiagų, ypač na
tūralių, lytėjimas tampa man vis svarbesnis. Pastebėjau, 
kad mano grojimo technika labai stipriai susijusi su klavi
atūros lietimu. Apie tai anksčiau negalvojau, o dabar ski
riu vis daugiau dėmesio ir matau, kaip tai tobulina mano 
skambinimą fortepijonu. 

Onute, keturios stichijos: žemė, oras, vanduo, ugnis, kuri 
jų artimiausia, kuri, priešingai, tolima, netgi bauginanti?

Klausydama klausimo, norėjau net pertraukti ir sakyti: 
„Ugnis, ugnis, tikrai ugnis!“ Atrodo, pats vidus šaukia tai, 
bet, kita vertus, vandenį taip pat labai mėgstu. Kai bu
vau maža, Mama mane vadino undinėle, nes labai mėgau 
maudytis, plaukioti, net vonioje namuose nardydavau... 
Ugnis ir vanduo yra visiškas kontrastas, ko gero, būtent jis 
ir atspindi mane: esu kontrasto žmogus. Manau, tai prana
šumas galbūt: plati jausminė amplitudė; tačiau kartu gal ir 
šioks toks trūkumas, nes iš tikrųjų labai dažnai viską jau
čiu, priimu ir vertinu radikaliai: juodai baltai. Stengiuosi 
ieškoti viduriniųjų, balanso tonų.

Sakoma, jog kalba ir visa kas kyla iš tylos ir vėl į ją sugrįžta. 
Onute, ką Jums reiškia tyla – ar tai – garso nebuvimas – va
kuumas, ar kita ir kitokia kalba, būties forma? 

Tyla yra labai įdomus dalykas. Geri muzikantai ypatin
gai moka valdyti tylą. Grįžtant prie Arvo Pärto muzikos, 
kodėl ji man tokia ypatinga, artima ir įdomi – dėl to, kad 
Pärtas yra visiškas tylos valdymo meistras. Vienas kritikas 
žurnale parašė recenziją ir antraštėje mane pavadino „ty
los meistre“. Šio titulo sau visiškai neprisiimu, sakyčiau: 
kompozitorius Arvo Pärtas yra tylos meistras. Aš į tą tylą 
įsiklausau ir ją išreiškiu. 

Labai dažnai kompozitoriai tokį principą naudoja, 
kad muzika, muzika, muzika, viskas intensyvėja, įvyksta 
kulminacija, o tada tyla. Arvo Pärtas atvirkščiai: tyla, tyla, 
tyla ir staiga gimsta garsas. Kai taip sureikšminama tyla, 
garso efektas būna itin stiprus.

O kas Jumyse, kai muzika baigiasi, kai partitūra išgrota – 
dar iki aplodismentų arba jau po jų?

Hm... Dažniausiai vyksta giluminiai apmąstymai. Prisi
meni, kad viskas, kas gimsta, kas vyksta, kas žydi, daž

niausiai ir nužydi, pasibaigia. Visada ištinka smūgis – iš 
naujo, vėl ir vėl... Tačiau po koncerto, prieš tam smūgiui 
ir dažnai tam tikrai duobei ateinant, jaučiuosi emociškai 
labai pasikrovusi, fiziškai būnu pavargusi, bet emociškai 
pasikraunu labai labai. 

Jeigu šio interviu skaitytojas norėtų susitikti Jus, ko jam 
pasiklausyti, idant muzikos kalba Jus šiek tiek pažintų, su
žinotų apie Jūsų dabartį, asmenybę apskritai?

Visų pirma, jeigu kas nori susipažinti su manimi, labai 
kviečiu prieiti po koncerto pasikalbėti arba parašyti man. 
Iš tiesų irgi įdomus klausimas. Apskritai muzika yra jaus
mų išraiška, kiekvienas kompozitorius tai daro skirtingo
mis priemonėmis, savitais būdais.

Tarkim, jeigu vieni jausmai labiau kalba Johanno Se
bastiano Bacho muzika, kiti labiau šiuolaikine ar roman
tine, vis dėlto bet kokiu atveju tai yra tie patys mano jaus
mai.

Manau, kad kompaktinė plokštelė Lamentate, ko 
gero, susilaukė tokio pasisekimo, nes joje įrašyti kūriniai 
atspindi mane, joje esama daug vidinio mano pasaulio, 
galbūt tai toji mąsli, vienišaujanti mano dalis, esanti pati 
su savimi. Tad tikrai kviečiu pasiklausyti šios plokštelės 
visus, kuriuos domina ir kurie norėtų susipažinti su ma
nimi. 

Vis labiau jaučiu artumą Aleksandro Skriabino mu
zikai, ji atliepia vidinį mano pasaulį bent jau pastaruo
sius pusantrų metų. Taip pat man labai artimas Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis.

Na ir mano Tėvelio man dvidešimtojo gimtadienio 
proga sukurtas kūrinys Vigniti Somnium (Dvidešimt sap
nų/svajonių). Jame itin stipriai jaučiu Tėčio dvasią. Ne
žinau, ar toks buvo sumanymas, bet randu nemažai eu
forijos, entuziazmo, kurių kituose kūriniuose būtent 
tokių – nėra. Tad man tai labai sava. Svajoju, kad ir šį kū
rinėlį greitu metu pavyks įrašyti. 

Kokie Jūsų artimiausi planai? Kur ir kada galima Jus iš
girsti Lietuvoje?

Liepą įvyks minėtas ansamblio TrioLitua koncertas. Bus ir 
daugiau renginių – liepos 17 d. 16 val. grosiu Kauno cho
ralinėje sinagogoje Elvinos Baužaitės ir Dovilės Zelčiūtės 
poezijos renginyje Mano Karaliau, taip pat rugpjūčio 20 d. 
18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje Pažaislio festi
valio koncertas Širdies poemos, jame – Lietuvos nacionali
nis simfoninis orkestras, kuriam diriguos Giedrė Šlekytė. 
Kaip įmanoma daugiau palaikančių veidų ir širdžių laukiu 
gruodžio 10 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 
kur su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru grosime 
Aleksandro Skriabino Koncertą fortepijonui su orkestru 
fismoll. Planuojama gruodžio 8 dieną groti ir Klaipėdoje. 
Šie koncertai – man didžiulė šventė. Labai jų laukiu.

Pokalbio pabaigoje Jūsų linkėjimas sau pačiai iš praeities, 
dabarties, ateities link...

Ieškok, niekada nesustok ieškoti, tikėk ir to tikėjimo ieš
kok. Labai labai prašau: nepaliauk džiaugtis kūrybos mo
mentu, muzikos kūrybos gyvastimi, spontaniškumu ir 
ypatingumu.
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L AIKAUSI 

Pralaimėsim save bet vis viena laimėsime laiko 
Mes prarasim namus bet išsaugotas bus židinys
Nenuleiskite rankų – Atlantas šį dangų dar laiko 
Ir paklydėlis tikis kad nuodėmes jo išganys 

Taip kaip gano avis vienaakis kiklopas tarp pirštų
Arba vaikas mažytis – jo avys tai pienių pūkai 
Kaip drugys skleidžias siela kai kūnaslėliukė numiršta
Nors tu šitaip toli iš tenai aš girdžiu ką sakai 

Mes prarasim save bet galiausiai atrasime žemę
Kuri dar nelytėta net kojos žmogaus – ji šventa
Kol yra dar ugnies ir skliautai dar nušvinta sutemę
Kaip mažytis vilkelis dar sukasi ši planeta 

Mes pamiršim save o taip pat juk ir mirtį pamiršim
Ąžuolynų neliks bet ir vėl sudaiginsim giles
Nors liepsnoja vanduo bet Sūnus vis dar eina paviršium
Virš didžiulės gelmės saugo paslaptis mūsų gilias 

Neužmerkia akių prieš pasaulį kareiviai ir žuvys 
Tykiai meldžiasi melduos dievybėmis savo už mus
Ir skaitai šiuos žodžius jau sulinkęs bet dar nepražuvęs
Viduje verda kraujas bet žvilgsnis išlieka ramus 

Nugalėję save mes išmoksim visus nugalėti 
Aštriabriauniu žvilgsniu baisų žvėrį atskirt nuo žmogaus
Stoja baisūs laikai bet laukai dar aplinkui gėlėti 
Ir tarytum už rankos už Viešpaties šiaudo laikaus. 

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

Iš ciklo Garsiau už bombas

KRYŽIAUS STOT YS 

Kaip statinėj rūsy širdyse dar brandinamas vynas
Išmintis išgaravo nėra jau ir laisvės dainos 
Iš namų liko tai, kas sutilpo tuščiuos lagaminuos 
Ką suspėjom susukti vien rūbuose savo senuos 

Čia ateina kiti – be daiktų tik palikę kaip stovi 
Savo ašarų druskom užbėrę derlingas žemes
Jie išeina lėtai jie kaip debesys plaukia prieš srovę
Jie neturi ko saugot ir nieko nebijo pamest 

Juk vienatvė tik skaičius iš jos neatimsi jau nieko 
Neatimsi iš tų kas jau nieko neturi prarast 
Ir į žemę šaknis ten įleidę kovotojai lieka
Tik išlydi į kelią nelaimėles savo dukras 

Prie langų traukinių savo mylinčioms moterims moja
Į geresnį pasaulį išvykstantiems savo vaikam
Kur kančios nebėra lik sveika tu buvai man pirmoji 
Tiktai klausimai lieka kodėl mano Viešpatie kam 

Šito karo reikėjo beprasmiško mirtino buko 
Tikim gėris triumfuos bet laimėtojų šičia nebus 
Tik istorijos ratas klaidingas ir vėl apsisuko 
Net švenčiausias dailidė vos spėja obliuoti grabus 

Ten kur baigias keliai kur užmigę ant motinų kelių 
Atsibudę vaikai to negali suvokt – per maži 
Čia stočių nebėra tik penkiolika kryžiaus stotelių 
Ukraina ir Tu už mane savo kryžių neši. 
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VILTIES LITANIJA

Kai sutemos pažeme slenka
Prašau laikyk mano ranką 

Kai duonos abiem neužtenka 
Prašau laikyk mano ranką 

Kai visas pasaulis apanka
Prašau laikyk mano ranką 

Kai kraujo lašus vaikas renka
Prašau laikyk mano ranką 

Kai vynas vandeniu tampa
Prašau laikyk mano ranką 

Kai jėgos visai išsenka
Prašau laikyk mano ranką 

Kai žemė nuo ašarų šlampa
Prašau laikyk mano ranką 

Kai viskas taip tuščia ir menka
Prašau laikyk mano ranką

Kai žemė po kojom smenga 
Prašau laikyk mano ranką 

Kai ginklai aplinkui žvanga
Prašau laikyk mano ranką 

Kai siela vilties netenka
Prašau laikyk mano ranką 

*
Kai naktį perkūnija trankos
Prašau nepaleisk mano rankos 

Kai dūmai pažeme rangos
Prašau nepaleisk mano rankos 

Kai žūsta bičiuliai brangūs
Prašau nepaleisk mano rankos

Kai veriasi pragaro angos
Prašau nepaleisk mano rankos

Kai ošia eglynai tankūs
Prašau nepaleisk mano rankos 

Kai kyla audra ir bangos
Prašau nepaleisk mano rankos

Net kai nebeliks nieko kito 
Taip reiks kad už rankos laikytų 

Kai bombos griaudės taip baisiai
Atmink – mano rankos laikaisi 

NEMATAU.  NEGIRDŽIU.  NESAKAU

Kas nemato nereiškia kad aklas
Gal jisai tik matyti nenori 
Tirpsta gulbė bet baltas jos kaklas
Dar atlaiko karūną jos svorį

Kas negirdi nereiškia kad kurčias
Gal tiesiog jis nenori girdėti 
Kaip vaikai tie griuvėsiuose kuičias
Dar bandydami rast gyvą tėtį

Nebylys dar nereiškia kad nieko
Pasakyti jis niekam negali 
Juk be žodžių ir akys sudrėko
Juk be žodžių ir kulkos pro šalį

Štai praskriejo o gal ir prasmilko 
Vos pro smilkinį metai praėjo 
Kas nebijo mirties balto vilko
Tas dar krūpsi nuo dieviško vėjo 

Kas ratukuose sėdi nereiškia
Kad sapnuos nebegali skraidyti 
Kai nematantis mato taip aiškiai
Kas tranšėjos gale šitaip švyti 

Nebylys šitaip rėkia ir aidas
Ima sklisti į kurčiojo pusę
Ir gyvenimo vėjas palaidas
Tai vieta į kurią nepakliūsi 

Tai tik laisvė, tik laisvė kurion tu
Pats veržies tik grandinių rožančiai
Nuolat trukdo sugrįžti iš frontų 
Mano laimei ir tavajai kančiai 

Mano džiaugsmo divizija krenta
Tavo liūdesiui lemta pražysti 
Automatai diktuoja diktantą
Bet klaidas nurašys už jaunystę

Už liepsnojantį spirito lašą 
Kai jausmais operuojame širdį
Trys beždžionės čia tvarsliavą neša 
Tik nemato nesako negirdi 

Neregys tavo veidą dar tapo 
Ir jo skaistų baltumą iš ryto 
Nuo širdies lyg nuo Viešpaties kapo
Tarsi girna akmuo nusirito 

Bet jame šitaip dieviškai tuščia 
Vien tik tam sutilptume mudu 
Vien tik tam kad gyvybės įpūsčiau 
Juk mirtis iš tiesų nepražudo 

Tik gal mirusių niekas nemato 
O galbūt ir nenori matyti
–
Pažiūrėk tupia Dievo karvytė
Lašas kraujo ant kaustytų batų. 
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ŠVIESULYS 

Po lietaus tavo gatvėse šlapia 
Po audros mano uoste ramu
Ir garuojanti žemė dar kvepia
Sapno ilgesiu ar laukimu

Po nakties tavo venose rytas
Greit aušra mano upėm tekės
Ir vos saulės geltoniui nušvitus
Tepsim jį ant laukimo riekės

Po gaisrų tavo giriose juoda
Mano pėdsakai bėga žole
Paskutinė viltis ir paguoda
Su mėnulio blizgia dalgele

Apkasuos tavo tuščia po karo
Iš manosios kovos nieks negrįš
Tiktai vėjas pats sau atsidaro
Sugriautųjų šventyklų duris

Po žiemos tavo parkuose žalia
Žalia skveruose ir akyse 
Lyg ateinantį visą birželį
Jau galėtum matyti jose

Sodo giedantys paukščiai užkimo
Ir vis bando žolė atsitiest
Ir ramu lyg po mano gimimo
Ir šviesu taip nelyg po mirties.
 

SIELOS APKABINIMAS

Pražilau pačioje jaunystėj jau žinojau kaip lenkti medį 
kad karščiuojantis mažas vaikas vėl surastų sapnuos pavėsį
kol dar blaškos paklydus siela kol kažkas susimąstęs gedi 
kol dar galim tai ištylėti vieną naktį prie stalo dviese

kol dar pakeliam savo būtį kaip taurė jos svaigi lengvybė
nežinai ko pečius taip slegia septyni nerakinti dangūs
visos spynos seniai nulaužtos ir pin kodai tinkle pakibę
debesų ir damoklų kardai virš galvos gal per daug prabangūs

kad galėtų tiesiog nukristi kad turėtum jėgų pakelti 
kada moiros vėl verpia siūlus ir dygsniuoja metus kaip randą 
nebeliko nė vieno tilto ir Charonas atstūmęs valtį
bando irtis į kitą pusę bet rūke net ir jos neranda

o gal net niekada nebuvo amžinybės ir kito kranto
gal ši upė greita kaip laikas pabaidyta į tolį bėga
o nuo skardžio urvinės kregždės į vienatvę kaip pušys krenta
kaip per naktį karys budėjęs vėl panyra į gilų miegą

prie užutėkio tylios aušros sau ant pirštų po sruogą suka
savo aukso šviesumo plaukus – kaip jų nekentei kaip mylėjai
kai bandei įžiūrėt pro miglą kitą miglą ir kitą rūką
tarp eilučių išgliaudyt prasmę kur tuštybė ir vėjų vėjai 

kad galėtum ilgai mąstyti taip kaip mąstanti nendrė lenkias
kad nelūžtų pusiau kaip kartais įsibridus į laiką būna 
kad tave apkabint galėčiau man nebūtinos stiprios rankos
kad galėčiau tvirčiau priglusti man seniai nebereikia kūno.
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Antanas Mončys (1921–1993)  – vienas ryškiausių lietu
vių skulptorių, visą savo kūrybingą gyvenimą praleidęs 
Paryžiuje, 1992 metais meninį palikimą (daugiau nei 200 
darbų) padovanojo Lietuvai. Nuo 1999 metų Palangoje 
veikia Antano Mončio namaimuziejus, kuriame ekspo
nuojami skulptoriaus kūriniai. Lietuvoje rengiami lei
diniai apie dailininką, sukurtas meninis kino filmas Že
maitis iš Paryžiaus, atspindintis jo gyvenimą ir kūrybą. 
Pirmoji Tomo Sakalausko knyga apie Antaną Mončį1 ir 
jo amžininką mąstytoją Justiną Mikutį Ketvirtoji dimen
sija pasirodė 1998 metais. Autorius kaip metraštininkas 
surinko medžiagą apie Antaną, aprašė svarbiausius gyve
nimo ir kūrybos faktus, išdėstė juos pagal metus keliuose 
skyriuose ir, panaudojęs prisiminimus, laiškus ir užsienio 
lietuvių spaudą, pateikė užsieninės jo kūrybos apžvalgą. 
Po penkerių metų pasirodė Viktoro Liutkaus parengtas 
Albumas2, kuris supažindino su Antano Mončio gyveni
mu ir kūryba, sugrįžusia į Lietuvą. Išsamiau Antano Mon
čio kūrybinį palikimą Palangoje vėliau pristatė Antano 
Mončio namaimuziejus3. Pirmą kartą šio skulptoriaus 
kūrybą buvo mėginta įrašyti į išeivijos dailės kontekstą 
Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidinyje Išeivijos 

N I J O L Ė  T U M Ė N I E N Ė

Antano Mončio modernizmas 

dailė. Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo4. Daugiausia infor
macijos apie skulptoriaus asmenybę ir gyvenimą galima 
sužinoti iš 2015 metais publikuotų laiškų5 ir sūnaus Jeano 
Cristophe’o Mončys prisiminimų6. Skulptoriaus kūrybą 
tyrinėjo ne vien lietuviai. Sorbonos universitete Mathilde 
Desvages parašė ir apgynė magistrantūros darbą Antanas 
Mončys, skulptorius pokario Paryžiuje. Dialogas su me
džiaga ir doktorantūros studijų darbą Naujosios skulptūros 
salonas (1949–1978) Denys Chevalier laikais7.

Itin vertingos paskutinės dvi šio skulptoriaus paro
dos, surengtos 2016 ir 2021 metais Vytauto Kasiulio mu
ziejuje Vilniuje: Antanas Mončys (1921–1993) ir jo aplin
ka; Janas ir Joëlis Marteliai (1896–1960, Francisas Turbilis 
(1925–1991)8. Pirmoji supažindino su artimiausia skulp
toriaus aplinka, teikusia postūmį jo kūrybai Paryžiuje ir 
bičiuliais – garsiais prancūzų skulptoriais dvyniais ir ar
chitektu, su kuriais teko dirbti kartu, o antroji  – Veidai 
ir dvasios – atskleidė tą svarbią kūrybos dalį, kurios ne
žinojome ir po Antano Mončio mirties, nes didelė dalis 
jo skulptūrų priklauso privatiems asmenims, giminėms 
ir dukrai Sabinai, gyvenančiai Vokietijoje bei meninin
ko globėjams ir draugams – Karolinai Masiulytei ir Jonui 
Paliuliui. 

ŽEMAITIS  PARYŽIUJE

Kai 1978 metų pabaigoje, atvykusi į Paryžių, įžengiau į 
erdvią Antano Mončio studiją, į kurią dailininkas atsikėlė 
prieš penkerius metus, buvau apstulbinta skirtingo dydžio 
skulptūrų gausos – nuo smulkiosios plastikos iki monu
mentalių įspūdingų darbų: užbaigtų ir neužbaigtų, pade
dančių suvokti jo kūrybos proceso niuansus. Tokios er
dvios ir aukštos skulptūros studijos dar nebuvau mačiusi. 
Lietuvoje geros, pritaikytos skulptūros kūrybai dirbtuvės 
tuo metu buvo tik Kaune, kai miesto vadovu buvo gerbian
tis meną Vladislovas Mikučiauskas (aštuntame dešimtme
tyje). Tačiau ir jos negalėjo prilygti Antano Mončio studi
jai, kuri buvo ir dirbtuvė, ir muziejus, ir pedagogo darbo 
vieta. Stebino kūrinių autoriaus fantazija, meninių idėjų 
gausa, modernizmas, kūrybinis polėkis ir įvairių medžia
gų tobulas techninis, technologinis ir meninis įvaldymas. 
Kai pradėjau liesti jo liaudiškos drožybos „grandines“, ku
rios man priminė mano mylimo nuo studijų laikų rumunų 
kilmės Paryžiuje gyvenusio Constantino Brâncuçi Bega
lybės koloną, įkūnijusią tobulą primityvaus tautinio meno 
ir moderniosios dailės sintezę, Antanas Mončys pasakė: 
„Jos išdrožtos iš vientiso medžio kamieno, man svarbu ir 
atskiros dalys, ir vieninga visuma.“ 

Šiandien, atsiradus galimybei aprėpti visą Antano 
Mončio kūrybą, pirmiausia į akis krinta, kad jo skulptūros 

Antanas Mončys, 1956, Paryžius. Christiano Leclerco nuotrauka
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formose dominuoja augalijos gyvybės prigimtis: vidinė 
jėga, energija, veržlus ir lankstus jos judėjimas, dažniau
siai į saulę, į kosmosą. Visos jo skulptūros arba stiebiasi 
aukštyn, arba veržiasi horizontaliai pirmyn – savo struk
tūros dinamika, formų ir paviršiaus išryškinta tekstūra. Ir 
tas judėjimas, atrodo, neturi pabaigos. Gali keistis judė
jimo ritmas (gali virsti spiraliniu, kuris sudaro begalinio 
ciklinio judėjimo įspūdį bei kita), plastinė formų kalba, 
medžiagų savybės, bet visada jauti, kad dailininkas juo 
toliau, tuo labiau siekė išvengti klasikiniam menui būdin
gos statikos. Ir ši vidinė jo skulptūrų gyvasties energija 
įtikina jo darbų modernumu. Tokia kūrybos tendencija 
galėjo subręsti tik Paryžiaus atmosferoje, atviroje naujojo 
meno siekiams; gyvenant dinamiškoje XX amžiaus aplin
koje, turtingoje tradicinio klasikinio ir primityvaus meno 
apsuptyje, modernaus miesto gatvėse, ten, kur gali maty
ti dabarties gyvenimo ir senų laikų muziejinių vertybių, 
ypač Viduramžių meno muziejuje, kontrastą.9 Paryžiuje 
jis patyrė akivaizdų XX a. antros pusės gyvenimo tempo 
ir to meto menininkų kūrybos, ypač tų, su kuriais artimai 
bendravo, bei pažįstamų intelektualų skirtumą. Pirmiau
sia įtaką darė bendras kūrybinis darbas uošvio, žinomo 
dailininko Jano Martelio, ir jo brolio Joëlio studijoje, kur 
galėjo akivaizdžiai stebėti artdeco stiliaus apraiškas. Sim
patijas moderniam menui skatino ir draugystė su archi
tektu interjeristu ir dizaineriu Francisu Turbiliu, kurio 
išlaikomas gyveno kelerius metus. Kita vertus, tautines 
jo nuotaikas palaikė ir bendravimas su lietuviais: Algirdu 
Juliumi Greimu, Vytautu Kasiuliu, Žibuntu Mikšiu, Pra
nu Gailiumi, Ugne Karvelis, kunigu tėvu Jonu Petrošiu
mi, Bačkių, Liutkų ir Masiulių šeimomis. Turėjo reikšmės 
ir kūrybinės lietuvių, gyvenančių už Atlanto (T. Valiaus, 
A. Galdiko, J. Bakio, S. Goštauto, L. Andriekaus, A. Dargio 
ir kitų), paskatos. 

Iš visų lietuvių dailininkų Antanas Mončys išsiskyrė 
itin moderniai tęsdamas nacionalinio meno tradiciją, nes 
aplinkoje jautė modernybės dvasią. Jis nebuvo tiesmukai 
įsivaizduojantis šią problemą, kaip tai darė dauguma tė
vynainių, atkartojančių liaudies skulptūrėlių motyvus ir 
kompozicijas. Skulptorius gilinosi į lietuvių tautos isto
riją, tautosaką ir mitus, visą gyvenimą jausdamasis že
maičiu. Mėgo dainuoti žemaitiškas dainas. Karo metais 
atsidūręs Vokietijoje, bėglių kolonijoje, šoko A. Mikulsko 
vadovaujamame Čiurlionio ansamblyje, o Paryžiuje pats 
įkūrė tautinių šokių ansamblį. Antanas Mončys labai nu
džiugo, kai atvežiau jam Povilo Mataičio vadovaujamo 
Lietuvių folkloro teatro įrašą. Jis vertino ne vien lietuvių 
liaudies muziką, bet ir modernų archajiškos pagoniškos 
muzikos panaudojimą Broniaus Kutavičiaus kūryboje. 
Per Algirdą Julių Greimą jį pasiekė Marijos Gimbutienės 
idėjos. Skulptorius domėjosi baltų mitologija ir to mokė 
sūnų Kristupą, skaitė jam lietuvių liaudies pasakas ir aiš
kino mitus, dainavo lietuviškas dainas. Kristupas Van
dėjuje šeimos šventėje net pasakė kalbą, kreipdamasis į 
miško dievus. Antanas Mončys iliustravo Oskaro Mila
šiaus Lietuviškas pasakas (1972) ir sukūrė Algirdo Juliaus 
Greimo knygos Apie dievus ir žmones (1979) viršelį. Jis 
yra atvirai prisipažinęs, kad jo kūrybos šaknys Lietuvos 
dirvonuose10. 

Tik du žemaičiai, gyvenantys Paryžiuje, kuriuos man 
teko sutikti, giliai širdyje jautė žemaitišką prigimtį. Tai 
buvo Algirdas Julius Greimas ir Antanas Mončys. Pirma
sis išgarsėjo kaip mokslininkas, savo kūrybinį gyvenimą 
skyręs lietuvių tautosakai ir mitologijai, jas tyrinėdamas 
gilinęsis į semiotinio metodo galimybes. Antrasis – tap
damas modernizmo skulptoriumi, išsaugojo prigimtines 
asmenybės savybes, baltiškai pasaulėžiūrai būdingą po
žiūrį į gamtą ir meną. Abu, gyvendami Paryžiuje, nepra
rado net žemaičiams būdingų išorinių bruožų. Nė kiek 
neabejodama, pamačiusi juos viešoje erdvėje, atskyriau iš 
kitų paryžiečių. Lemtingas atsitiktinumas, kad jiedu 1965 
metais susipažino architekto Franciso Turbilio dėka. Al
girdas Julius Greimas visada palaikė ir skatino skulptorių 
neužmiršti iš Žemaitijos kaimo išsivežto mitinio mąstymo 
bei jį plėtoti. 

Antanas nuo jaunystės mėgo drožti skulptūras iš me
džio. Pirmas amato žinias apie medžio drožybą įgijo Frei
burgo dailės ir amatų mokykloje (iš Vytauto Kazimiero 
Jonyno ir Aleksandro Marčiulionio). 1950 metais atvykęs 
į Paryžių, lankė garsaus litvako Ossipo Zadkine’o studi
ją ir kartu su įžymiu litvakų dailininku Marcu Chagallu 
restauravo ir atkūrė Meco katedros chimerų skulptūras. 
Antanas Mončys pamėgo medį – lietuvių liaudies skulp
tūros medžiagą, jam buvo malonu glostyti ir skaptuoti jį, 
nesvarbu, koks būtų: kietas ar minkštas. Jis gėrėjosi įvairiu 
jo paviršiaus grožiu: ritmiška, dekoratyvia tekstūra, šilta 

Grojantis fleita, 1952 
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spalva, jam patiko glotnaus, švelnaus arba šiurkščiai ap
drožto medžio teikiamas jausmas. Medžio, kuris jam buvo 
šilčiausia medžiaga nuo vaikystės, medžiaga, susijusi su 
kaimiška pagarba ąžuolui ir kitiems medžiams. Jis mėgo 
tašyti ir skobti rankomis minkštą liepos medieną didžiu
lėse skulptūrose, tvirtą ąžuolą ir kietą buksmedį. Vienas 
skulptūras šveisdavo iki glotnumo, iki kilnaus blizgėjimo, 
atverdamas medžio tekstūros grožį. Kitas tašydavo eks
presyviau, grubiau, specialiai paviršiuje palikdamas ta
šymo kirčių ritmą, akcentuodamas kompozicijos idėją ir 
struktūros estetiką. Jis jautė, kad medžio skulptūrose įkū
nyti lyrikos, poezijos jausmus, filosofinius apmąstymus, 
simboliškumą lengviau negu metalo ar akmens plastikoje.

Antanas Mončys žavėjosi ir akmeniu, ne vien kaip 
tvirta tašymo medžiaga, iš kurios gali gimti skulptūros. Jį 
domino ir mitologinė akmens prasmė. Jis žiūrėjo į akme
nį kaip į gyvą objektą, paženklintą praeities istorija. Atvy
kęs į gimtąjį Grūšlaukį, jis pirmiausia aplankė tėvo kapą, 
su savo iškaltu akmeniniu antkapiu, ir simbolinį tėviškės 
Ąžuolą bei akmeninius paminklus: Orvidų sodybos mu
ziejų Salantuose ir Gargždelės akmenį su dubeniu. Gerai, 
kad nematė vėliau, 2015 metais Perkūno sudeginto šio 
mitologinio Ąžuolo, iš vaikystės jam buvusio šventu, o 
vėliau – mitologiniu karių globėjo medžiu11. Daugiausia 
jausmų ir meninių išgyvenimų jam sukėlė Viliaus Orvi
do akmeninės skulptūros ir reljefai bei ten viešpataujanti 
kūrybinė laisvė. Ten jis pajuto išsaugotą akmenskaldžių 
giminės tradiciją, pagarbą senovei, spontanišką liturgi
nių figūrų ir pagonybės sinkretizmą. Vėliau sūnui pasakė: 
„Klaupiuosi ant kelių prieš Orvidą – už tai, ką jis padarė, 

už tai, kas jis yra. Orvido darbai džiaugsmo duoda, nes 
nebuvo jis surištas nei su bizniu, nei su bolševikiniu gyve
nimu. Aš, kaip ir jis, norėjau išsaugoti švarų gyvenimą.“12 
Antanas Mončys giliai įsijautė į jam artimą Orvido dvasinį 
pasaulį. Nors Žemaitijoje, kur gerbiami ir mitologizuoja
mi akmenys, buvo nedaug žinomų akmens liaudies skulp
torių. Pagal lietuvių tikėjimų tradiciją su akmenimis yra 
susiję „senieji vaizdiniai apie pomirtines sielų keliones, 
jų buvimą akmenyse“. „Akmenys tikėjimuose artimi au
galams, žmogui.“13 Jie auga ir gali būti dangiškos kilmės.14 

KELIAS MODERNIZMO LINK

Ankstyvąjį išsilavinimą skulptūros srityje įgijęs Dailės ir 
amatų mokykloje Freiburge, kur jam dėstė lietuvių daili
ninkai A. Marčiulionis, V. K. Jonynas, Antanas Mončys iki 
septinto dešimtmečio liko ištikimas figūratyvinei skulp
tūrai. Kūrybinio kelio pradžioje skulptorius „vis daugiau 
dėmesio skyrė akmens skulptūrai“15. Tai itin akivaizdu Šv. 
Marselio bažnyčios Lane (Laone) reljefuose ir skulptūro
se (1951). Ir vėliau, kad ir kiek skulptorius improvizuotų, 
ilgai meninis jo mąstymas sukosi aplink figūrą, jos esybę 
ir nuotaikas (Grojantis fleita, Palaužta moteris, abu 1952, 
Veidas, 1955, Žvejė, 1957). Iki septinto dešimtmečio jam 
buvo svarbus metaforinis natūralios gamtos perkūrimas. 
Dėl nuotaikos ir kūrinio minties pakeistos vaizduojamo 
objekto proporcijos. Jos galėjo būti pernelyg išilgintos ar 
sustambintos. Formų plastika judri, gyva, palikta emocio
nalaus lipdymo pėdsakų. Tai akivaizdu palyginus trijų 
paukščių skulptūras: Pelikanas (1959), Paukštis (1962), 
Paukštė (1974). 

Švininė Pelikano figūra sudaro galingo sunkiasvorio 
paukščio įspūdį. Monumentalia apibendrinta forma me
nininkas siekia išsaugoti natūralias paukščio proporcijas: 
stiprūs nuleisti sparnai, ilgas didelis snapas, trumpos ko
jos. Dekoratyvi, virpanti paviršiaus faktūra suteikia for
mai gyvybingumo.

Paukščio tūris suformuotas pagal klasikinę tradiciją. 
Išradingai panaudota skirtingo dydžio rutulio forma, atsi
kartojanti figūros galvos, kūno ir postamento vietose. Dėl 
tokio pasirinkimo per paukščio vidurį akcentuotas figūros 
centras ir ramiai besileidžiančio žemyn judėjimo ritmas, 
apačioje tvirtai atsirėmęs į dekoratyviai apibendrintą 
kojų masę, sukelia ramybės ir pastovumo jausmą. Lengvai 
plaukiančiame figūros judesyje atpažįstama grakšti paukš
čio formų sandara. Meninė raiška asociatyvi. Nušlifuotas 
ir paauksuotas medis suteikia vaizdui ypatingo kilnumo ir 
rodo skulptoriaus prieraišumą prie ankstesnio mąstymo.

Paukštė rodo priartėjimą prie visai kito, naujo me
ninio mąstymo būdo. Čia netikėtai perteikiama erdvė. 
Skulptūra ne apimtinė, o tuščiavidurė, išskaptuota. Įspū
dinga monumentali forma, suapvalintos apimtys, banguo
jančios silueto linijos ir išpjovos primena biomorfinės abs
trakcijos kūrinius. Skulptūros linijų ritmas banguoja per 
visą apimtį ir silueto grožis atsiskleidžia tik einant aplink 
skulptūrą, jeigu žiūrime į ją iš įvairių rakursų. Estetiniam 
suvokimui svarbi ir faktūra, kuri turi organišką prasmę, 
asocijuojasi su natūra, jos linijų ritmas atrodo lyg paukš
čio plunksnų užuomina. Antanas Mončys ir anksčiau doPelikanas, 1959
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mėjosi Jeanu Arpu, Henry Moore’u, o 1965 metais kartu 
su jais ir Antoine’u Pevsneriu, Alexanderiu Calderu daly
vavo bendroje tarptautinėje parodoje nuolatinėje lauko 
ekspozicijoje Pagani šiuolaikinio meno muziejuje (Pagani 
museo d’arte moderna) Kastelancoje (Castellanza) netoli 
Milano Italijoje. Taip pat ir 1969 metais su Jeanu Arpu, 
Maxu Ernstu ir Antano Mončio seniai mėgstamu Jeanu 
Pauliu Laurensu šiuolaikinės tapybos ir skulptūros paro
doje Penktadienio noktiurnas Karenako (Carennaco) Ga
lerie du Prieuré.

Esminių pokyčių Antano Mončio kūryboje įvyko 
pasukus link abstraktaus modernizmo, 1966aisiais, kai 
skulptorius Leonardo Andriekaus užsakymu iš alebastro 
sukūrė šv. Pranciškaus skulptūrą JAV pranciškonų vie
nuolynui Kenebankporte. Čia pirmą kartą išryškėjo sėk
mingas Jeano Arpo biomorfizmo principų (kuris išgar
sėjo organinės abstrakcijos pavadinimu) panaudojimas 
Antano kūryboje16. Jo stiliuje įsigali banguotos linijos  – 
natūralūs augalų, kūno dalių motyvai pateikti asociaty
viai, bendras vaizdas abstraktus. Būdinga temos transfor
macija, augimas, vaisingumas ir metamorfozė. Antanas 
Mončys aiškino Leonardui Andriekui, kad nenorėtų vaiz
duoti šventojo figūros, o abstrakčiomis formomis perteik
ti Pranciškaus Asyžiečio dvasią. Diskusijoje su užsakovu 
Antanui Mončiui teko ginti abstrakčią formą. Jis siūlė ją 
vadinti Mąstymas apie šv. Pranciškų arba Pavasario riks
mas. Antrasis pavadinimas aiškiai nurodo skulptoriaus 

meninės koncepcijos pasirinkimą, susijusią su organinės 
abstrakcijos kryptimi. Jis net pridėjo užrašą senąja italų 
kalba iš šv. Pranciškaus Saulės giesmės. Tai buvo laimingas 
sutapimas, nes šv. Pranciškaus tema Mončį domino seniai, 
jam buvo labai artimos šio šventojo idėjos. Jos prisidėjo 
prie tuometės skulptoriaus pasaulėžiūros formavimosi. 
Dailininkas suprato, kad imasi sunkaus darbo, kad „idė
jas išreikšti skulptūrinėm formom nebus taip paprasta.“17 
Mąstymas apie šv. Pranciškų tapo vienu reikšmingiausių 
Antano Mončio kūrinių ne vien lietuvių dailėje. Jai stinga 
tik išpopuliarinimo, pirmiausia Europoje. Moderni, me
niška, profesionaliai atlikta skulptūra. Ja buvo sužavėtas 
užsakovas Tėvas Provincijolas Leonardas Andriekus ir 
pirmieji ją pamatę JAV skulptoriai Vytautas Kazimieras 
Jonynas ir Vytautas Raulinaitis. Užsakovas, turėjęs gerą 
meninį kolekcininko skonį, rašė: „Tos skulptūros formos 
dieviškai grakščios ir kilnios. Jose dvelkia šv. Pranciškaus 
dvasia Dievui ir kūrinijai.“18

Vėliau iš švino sukurta perpus mažesnė skulptūra 
Pavasaris (1969) monumentaliai įkūnijo panašią galingą 
pavasario veržlumo jėgą, bet nenustelbė Šv. Pranciškaus 
sukelto kilnių jausmų ir gėrio idėjų daugiaplaniškumo, 
nesukėlė tiek apmąstymų apie šviesos grožį ir siekį bei 
amžiną dvasinės gyvybės pulsavimą.

Iš kitų Antano Mončio sukurtų akmeninių skulptū
rų  – apibendrintų monumentalių jų formų, pripildytų 
simbolinės prasmės ir šiltų jausmų  – sklindanti galinga 

Pavasaris, 1969

Šv. Pranciškus, 1966
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jėga palieka stiprų įspūdį. Ar tai bus Tėvo antkapinis pa
minklas, kuriame amžiams susilieja dvi tvirtai suspaustos 
rankos, ar veržli gamtos energija skulptūroje Pavasaris 
(1969), ar Pelikanas (1959), ar Mąstytojas (1954; visi dar
bai iš švino). Kūryba susijusi su kieta, pavojinga sveikatai 
švino technologija buvo būdinga pereinamajam ieškojimų 

periodui šeštame ir septintame dešimtmečiais, kai skulp
torius jautė vidinį poreikį pereiti nuo figūratyvumo prie 
konstruktyvesnių vaizdų. Didžiuma kūrinių iš akmens – 
įvairūs Antano Mončio antkapiniai paminklai ir kūriniai 
sakralinių pastatų erdvėse, taip pat mažosios skulptūros, 
pasižyminčios monumentalia plastika.

Ir vis dėlto mėgstamiausia Antano Mončio medžiaga 
išliko medis – populiariausia lietuvių liaudies skulptūrų 
medžiaga. Iš pradžių skulptorius ilgai šlifavo, ieškojo kla
sikinės aptakios formos ir dailiai nugludinto paviršiaus, 
kuriame atsiskleidė kilnus medžio tekstūros grožis. O ar
tėdamas prie penkiasdešimtųjų gyvenimo metinių, sugrį
žęs prie masyvių liaudiškų formų, prie rankomis tašyto, 
drožto ir išskaptuoto medžio, atvirai palikdamas sunkaus 
meistro darbo pėdsakus, atkreipęs dėmesį į medžiagos pa
sipriešinimą. Pirmoji skulptūra, kurioje menininkas atgai
vino lietuvišką medžio drožybos tradiciją, buvo grandi
nė Motina (1970). Monumentalios skulptūros sumanymas 
kilo prisiminus vaikystėje matytą prie liaudiškų verpsčių 
smeigtuko prijungtą medinę grandinėlę. Motina sudary
ta iš šešių tvirtų ir sunkių to paties medžio savarankiškų 
dalių – įvairių formų suapvalintų žiedų, kurie sujungti su
daro šešių metrų ilgio skulptūrą. Grandinę vainikuoja ant 
priešpaskutinės dalies užnerta, asociatyviai atpažįstama 
galva. Kaskart surinkus grandinę, ji gali virsta kita skulp
tūra. Dailininko sukurtas Motinos įvaizdis išreiškia tvirtos 
žemaitiškos trobos su buities rakandais ilgesį. Skulptūra 
gerokai patamsėjusi nuo netinkamų laikymo sąlygų.

Kitoje panašiu principu sukurtoje perkomponuotoje 
skulptūroje Begalinis (1970) autorius siekė parodyti, kad 
skulptūra gali būti gyva, dinamiška, ugdanti fantaziją san
tykyje su erdve. Ne vien dėl to, kad ji gali būti surinkta iš 
pačių įvairiausių nesikartojančių detalių, bet ir keisti savo 
vietą erdvėje: gali būti pakabinta, pastatyta, paguldyta ho
rizontaliai ir t. t.

Vandens nešėja (1977) išsiskiria kompozicijos statiš
kumu, žaismingu pozityvių ir negatyvių formų santykiu. 
Atskiros detalės čia sąveikauja su kiaurymėmis sudary

Pamatinė grandis, 1963

Begalinė procesija, 1979
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damos sudėtingo ritmo erdvinį ažūrą. Tokie kūriniai pa
prastai skirti atvirai erdvei, o ne interjerui. Gamtos fone 
atsiskleidžia tikroji jų medžiagos prigimtis, kilmė ir or
ganiškas ryšys su aplinka, – to siekė skulptūros autorius.

Įsigilinęs į gamtos begalybės idėją, kurią individua
liai skulptūroje atrado Brâncuçi, Antanas Mončys sukūrė 
reljefą Begalinė procesija (1979) mirties ir kančios tema. 
Reljefas skirtas Antrojo pasaulinio karo aukoms atminti. 
Tiems, kurie žuvo nuo sovietų ir nacių budelių. Kompo
zicija sudaryta iš nesibaigiančios dviejų eilių procesijos 
žmonių galvų, vienos viršuje ir kitos apačioje  – žemyn 
galva. Jos individualios, primena kaukoles su kančios iš
raiška. Veidai išdėstyti monotonišku ritmu, su išvirtusiais 
akių obuoliais arba tuščiomis akiduobėmis. Sustingusio 
skausmo pojūtis, skausmo, kuris nesibaigia su žmogaus 
išėjimu. Įspūdis toks, lyg ši baisi procesija tęsiasi, nes abie
juose reljefo galuose regime tik veido dalį... Ir pavadi
nimas primena, kad procesija begalinė. Ir Brâncuçi, ir 
Mončio kūrinys simbolizuoja begalybės sampratą, tačiau 
jų skirtumas esminis: rumunų dailininkas, primindamas 
karių auką, kalba apie amžiną tylą, pagarbą žuvusiems, o 
lietuvių skulptorius – apie baisią nežmonišką kančią, kuri 
tęsiasi ilgai.

ĮTAKOS IR SĄSAJOS

Jau seniai stebint Antano Mončio kūrybą, justi, kad nema
žą įtaką jam darė modernaus meno klasikai, pirmiausia 
Henry Moore’as, Jeanas Paulis Laurensas ir Jeanas Arpas. 
Tokia nuomonė pasitvirtino, kai neseniai pasirodė skulp
toriaus sūnaus Kristupo prisiminimų knyga apie tėvą. Jis 
rašo, kad su tėvu lankė Constantino Brâncuçi, Jacques’o 
Lipchitzo, Alexanderio Calderio, ypač Henry Moore’o, 
Auguste’o Rodino ir Antoine’o Bourdelle’io parodas, tėvas 
norėjęs jį supažindinti su skulptūros žvaigždėmis. 

Šiandien akivaizdu, kad Brâncuçi jį domino dėl liau
dies meno tradicijos tąsos, primityvumo, medžio nau
dojimo ir architektonikos, nes kelerius metus Antanas 

Mončys studijavo architektūrą. J. Lipchitzas naudojo eks
presyvią plastiką ir priminė jam O. Zadkino pamokas. 
A. Calderio mobiliai  – kaip judančios skulptūros kūri
mas, naujas modernus, konstruktyvus estetinių metalo 
struktūros galimybių atskleidimas. Šį principą panaudojo 
kurdamas mobilias, suneriamas kompozicijas, panašias 

Žmogus ir paukštis, 1982

Antanas Mončys prie Motinos, 1970
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į vadinamuosius „retežius“. H. Moore’as žavėjo ne vien 
aptakiomis formomis, vėliau pavadintomis organinėmis 
abstrakcijomis, o svarbiausia – kiaurymėmis, kurios buvo 
labai svarbios tyrinėjant meno ir kraštovaizdžio santykį 
skulptūroje. Nors atrodė paradoksalu, kad skulptūra, il
gai gyvavusi kaip apimčių menas, pasirinko tokį raiškos 
būdą, kuriame itin svarbu skulptūros viduryje atsivėru
sios tuštumos, kurios įgijo statulos santykio su erdve su
vokimo prasmę.

Panašius priešybės kontrastus – apimties ir erdvės – 
išnaudojo ir Kristupo nepaminėtas Jeanas Paulis Lauren
sas, ir Jeanas Arpas. Antanas Mončys žinojo ir mėgo Jeaną 
Paulį Laurensą, mokėsi iš jo kubizmo patirties tęsdamas 
anksčiau iš Ossipo Zadkine’o gautas žinias, kartu su juo 
dalyvavo tarptautinėje parodoje (1969), o su Jeanu Arpu – 
1965 ir 1969 metais. Jeanui Pauliui Laurensui priklauso 
mintis, kad tuščios erdvės turi turėti tą pačią reikšmę kaip 
ir užpildytos. J. Arpas padrąsino dailininkus, tarp jų ir 
A.  Mončį, atsisakyti figūratyvinės skulptūros ir pasukti 
abstraktaus modernizmo keliu. O A. Rodino ir Bourdel
le’io kūriniai – labai svarbūs XX amžiaus klasikinei mo
dernistinei skulptūrai, nes tapo geriausiu vaizdingu įro
dymu, ką prarado ir ką atrado naujasis skulptūros menas.

ANTANO ASMENYBĖS SPINDESYS

Antanas Mončys – giliausias, profesionaliausias ir atviras 
kitoms kultūroms lietuvių modernistas, keturiasdešimt 
trejus metus gyvenęs Paryžiuje, tačiau išlikęs Lietuvos 
dailininku. Jis niekada nenorėjo priimti kitos šalies pilie
tybės ir niekada neprašė prancūzų pilietybės, net tada, kai 
buvo žinomas skulptorius ir ilgai laukė, kol galės atvykti į 
Lietuvą (iki 1989 metų). Jis nesusvyravo ir tada, kai buvo 
kviečiamas gyventi į JAV ir dėstyti skulptūrą, kai jam tar
pininkavo meno kolekcininkas Elliotas Hirshas Rosenber
gas, kuris turėjo įsigijęs nemažai jo darbų.

Jis buvo ne tik originalus įdomus dailininkas. Antanas 
žavėjo ir kaip asmenybė – savo inteligentiškumu. Jis buvo 
įsimylėjęs ne vien skulptūrą, bet ir muziką (dievino Ba
chą), teatrą, literatūrą, mokėjo kelias kalbas, su juo buvo 
galima aptarinėti įvairius gyvenimo ir meno klausimus. 

Antanas nuoširdžiai ir giliai gerbė tradicijas, mylėjo 
šeimą ir vaikus. Išsiskyręs su žmona, išmintingai vienas 
auklėjo sūnų Kristupą nuo vienuolikos metų, labai daug 
dėmesio skyrė nuo mažens Andrea ir Sabinai. Kai susitik
davau su juo Paryžiuje, stebėdavausi, kaip jis atvažiavęs 
pas mane į viešbutį dėmesingai prižiūrėdavo mažutę trijų 
mėnesių Sabiną. Neatsitiktinai knygos pabaigoje apie savo 

Begalinis, 1970. AMNM
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tėvą Kristupas cituoja Antano Mončio mintį: „Gražiausias 
mano kūrinys – trys mano vaikai.“

Mokėjo mylėti draugus, kurių turėjo daug – Paryžiu
je, Vokietijoje, JAV, Kanadoje ir artimuosius, neužmiršda
vo nė vieno pasveikinti su šventėmis originaliu meniniu 
savo kūrybos atviruku. Iš jo piešinių ir skulptūrų tryško 
gyvenimo pilnatvė. Kai, žiūrėdami į abstrakčią Antano 
Mončio skulptūrą Paryžiaus tarptautinio universitetinio 
miestelio hole, kalbėjome apie tai, kaip abstrakti skulp
tūra gali tapti ir tampa gyva, jis pasakė, kad siekia kurti 
skulptūrą kaip naują dvasingą daiktą. Nuo studijų laikų 
pas Ossipą Zadkine’ą galvoja apie tai, kaip iš rankos pa
daryti skulptūrą, kad joje būtų paslėpta jėga. Svarbiausia – 
sutelkta energija, tada žmogus jaus joje dvasią.

Jis buvo tylus ir susikaupęs, tvirtas žemaitis, tačiau 
žaismingos fantazijos žmogus. Jo improvizacinis talentas 
anksti išryškėjo piešiniuose. O plačiai atsivėrė paskutinį 
gyvenimo dešimtmetį, tada, kai pajuto sunkiai diagno
zuojamų ligų požymius. Tuomet dažniau susimąstydavo 
apie gyvenimą ir mirtį, aiškinosi žmogaus kilmės proble
mas. Kūrė kaukes, asambliažus, darbus skeletų, griaučių 
ir kaukolių motyvais. 1979 metais mirus tėvui, kai jį ap
ėmė sielvartas netekus su juo atsisveikinti ir netgi depre
sija, gimė istorine reikšme pasižymintis reljefas Begalinė 
procesija.

Menininkas buvo be galo darbštus, nuo ankstyvo ryto 
ligi nakties gyveno mene: dieną su didžiausiu malonu
mu tašydavo skulptūras, o vakare piešdavo piešinius arba 
kurdavo naujas kompozicijas. Dėl to, kad pirmoji vieta jo 
gyvenime buvo skirta kūrybai, o tik antroji – žmonoms, 
jos abi, trokšdamos pasiturinčio gyvenimo, paliko Anta
ną, nors ir po to nenustojo jį vertinusios ir gerbusios. Toks 
ryškus buvo Antano asmenybės spindesys.

 

***

Antanas Mončys – vienas ryškiausių XX amžiaus antro
sios pusės lietuvių skulptorius, modernistas, kuris atvežė į 
Lietuvą Paryžiaus dvasią. Modernistinė jo kūryba tapo lie
tuvių dailės klasika, nes jo plastika ir naujos idėjos origi
naliai susijungė su tautine tapatybe. Stebina gili interpre
tacija gyvenimo ir mirties temomis. Antanas Mončys buvo 
universalus kūrėjas, įvaldęs įvairias technikas ir medžia
gas: medį, akmenį, šviną, lakštinį metalą, liejimą, reiškėsi 
keliose dailės srityse: buvo piešinio meistras, knygų ilius
truotojas, kūrė koliažus ir papuošalus, kaukes ir asamblia
žus, meistravo baldus, lipdė švilpius. Jo kūriniai pasklidę 
Prancūzijoje, Vokietijoje, JAV, Belgijoje, Didžiojoje Brita
nijoje. Sudėtinga skulptoriaus kūryba lig šiol išlieka neiš
senkančiu tyrinėjimų šaltiniu.
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Vija, augote Šiauliuose, Domantų kaime prie Mūšos intako 
Kulpės upelio, apsupta gamtos. Matyt, neišvengiamai jūsų 
vaikystės aplinka turėjo įtakos tolesniam kūrybiniam ke
liui, naudojamiems gamtos, atminties motyvams kūryboje? 

Manau, kad tai labai susiję, tokia gilumine prasme. Esu 
iš Šiaulių, tačiau labai didelę vaikystės dalį praleidau Do
mantų kaime, šalia Kulpės upelio, prie Kryžių kalno. Šis 
kalnas man atrodė kažkoks stebuklingas, nors tada neži
nojau, kad visai netoliese vyko Saulės mūšis, kad bus at
kasta XIII a. žiemgalių gyvenvietė. Buvau girdėjusi viso
kių legendų apie tą kalną ir vaiko vaizduotėje atrodė, kad 
yra kažkas gilumoje, nors mums tai buvo kaip žaidimų 
aikštelė, nes artimiausia sodyba buvo prie Kryžių kal
no. Gamta buvo nepaprastai graži, bet po karo pasikeitė, 
buvo daugybė kalvų link Meškuičių, pušimis ir kadagiais 
apaugusių, o vėliau viską nukasė sugriautiems Šiauliams 
atstatyti. Kasė vokiečių belaisviai, kurie ateidavo pas mus 
į kiemą ir virdavo košę. Tad gamta labai pasikeitė, tas gra
žus Mūšos intakas Kulpė buvo iškastas ir virto tiesiog grio
viu. Norėta Kryžių kalną padaryti žmonėms nepatrauklų, 
nors tai nė kiek nepaveikė – žmonės statė kryžius, ne vieną 
kartą kryžiai buvo sudeginti, tačiau po nakties vėl atsiras
davo. Toji graži gamta man padarė labai didelį įspūdį. Aš 
labai daug laiko praleisdavau viena, nes kaime mano vy
resnė sesuo negyveno, jau lankė mokyklą Šiauliuose, tad 
viena lakstydavau laukuose ir mano draugai buvo akme
nys – aš eidavau pas juos į svečius, kalbėdavausi. Tokie kū
rybiniai atradimai ir prasidėjo vaikystėje. Rašiau pasakas, 
buvau išleidusi pati knygelę apie nykštuką Kirstuką, kurią 
iliustravau, pati surišau, padariau penkis egzempliorius ir 
padovanojau savo artimiesiems.

Tad nuo pat pirmųjų kūrybinių atradimų, jus traukė dailė? 

Tikrai traukė, nes ta graži gamta padarė įspūdį. Pirmas 
piešinys, kurį aš atsimenu ir dabar matau akyse – buvo ru
duo, iš kažkur mama buvo radusi akvarelinių dažų tūbelių 
ir aš nupiešiau tą rudenį. Mama ilgai nešiojosi savo ran

Šviesos istorijos freskose ir akvarelėse
Valerija Vija Tarabildienė – tapytoja, akvarelininkė, kuriai nuo vaikystės stipriai įsirėžusi į atmintį 
gamta, jos spalvos, istorinė atmintis kūryboje lydi iki šių dienų. Baigusi Kauno dailės mokyklą, 
1960–1967 metais studijas tęsė Vilniaus dailės institute, kuriame mokėsi monumentaliosios ta-
pybos. Yra sukūrusi daugiau nei dvidešimt sieninės tapybos darbų ir freskų interjeruose. Me-
nininkės akvarelinės kompozicijos įvertintos premijomis  – 2001 metais Rygoje, Tarptautinėje 
akvarelės trienalėje, 2005 metais Vilniaus dailės muziejaus ir M. K. Čiurlionio galerijos Čikagoje 
konkurse Lietuvos kelias, 2016 metais įvertinta sidabriniu garbės ženklu 7-oje pasaulio žemaičių 
parodoje Saulės mūšio metai. Nuo 1968 metų surengė 36 personalines parodas, dalyvavo dau-
giau nei 150 grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Birželio 7 dieną Lietuvos dailininkų sąjungos 
galerijoje Arka Valerija Vija Tarabildienė pristatė retrospektyvinę parodą Reminiscencijos, kurioje 
eksponuojama archyvinė, jau nesančių freskų medžiaga, mažiau matyti tapybos darbai ir akva-
relės. Dailininkę kalbina parodos kuratorė Gabija Tarabilda. 

kinėje ir labai vertino. Tuomet nežinojau, kad yra dailės 
mokyklos, tokia profesija. Namuose buvo tėvelio biblio
teka, kurioje buvo įvairiausių knygų, tarp jų ir kažkoks 
prieškarinis Domicelės Tarabildienės elementorius, kuris 
man paliko didžiulį įspūdį, kad galima taip gražiai piešti 
ir tas įspūdis liko ilgam.

Kokios aplinkybės atvedė jus į dailės mokyklą, o gal kaip 
tik svajojote apie kitą profesiją?

Aš lankiau sporto mokyklą ir trenerė tikėjosi, kad būsiu 
lengvaatletė, bet vasaros pionierių stovykloje rengdavome 
parodas. Neturėdama ant ko piešti, radau beržo kamieno 
nuopjovų ir ant tų gabalėlių pripiešiau piešinių, tikriausiai 
su akvarele. Medicinos seselė, susidomėjusi mano darbais, 
pasakė, kad man reikia važiuoti mokytis į dailės mokyklą, 
paaiškino, kad yra tokia Kaune. Grįžusi papasakojau ma
mai, ir dabar stebiuosi, kad tėvai šią mintį priėmė labai 
rimtai. Tą pačią vasarą nuvykome su mama į Kauno dai
lės mokyklą, mus maloniai pasitiko direktorius, tačiau tuo 
metu stojamieji egzaminai buvo praėję, sako, atvažiuokite 
į kitus stojamuosius, atsivežkite piešinių ir kitąmet grįžau 
su piešiniais.

Matyt, pasiruošimas vyko intensyviai?

Aš nuolat piešiau, perėjau į Juliaus Janonio mokyklą, ku
rioje buvo piešimo mokytojas Gerardas Bagdonavičius – 
labai egzotiška asmenybė, rengdavosi prieškariniu stiliu
mi, tad išsiskyrė iš kitų mokytojų, vaikams atrodydavo 
nerimtas. Mane mylėjo, nes labai gerai piešiau, ir kai pa
sakiau, kad stosiu į dailės mokyklą, jis mane pasikvietė į 
savo studiją pasižiūrėti jo darbų. Prieš stojamuosius su 
mokykla buvom nuvykę į Palangą, piešiau pastatus, pei
zažus ir net nupiešiau Kiprą Petrauską, einantį palei jūrą, 
nes jo figūra buvo įspūdinga. Tuos piešinius ir nusivežiau 
parodyti. Laikiau egzaminus, norėjau į molbertinę tapybą, 
nes man labai rūpėjo spalvos. Stojo nemažai, bet priėmė 
tik berniukus – Kostą Šatūną, Vytautą Šatą, o mane pri



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  3  ( 6 2 0 ) 37

ėmė į skulptūrą, matyt, pamatė, kad gerai piešiu ir būsiu 
gera skulptorė. Mokiausi pas Vladą Žuklį skulptūros, bet 
man labai norėjosi spalvų, tad daug liejau akvarele. Tuo 
metu susipažinau su Rimtu Tarabilda, jis man padovanojo 
dažų, padarė savo rankomis etiudininką ir eidavome visur 
piešti, tapyti. Į tapybą stoti mane paskatino mokytojas Al
girdas Lukštas, vienas geriausių mokytojų, kokius turėjau. 
Dailininkai piešdavo jį kaip paukštį – plaukai išsidraikę, 
nosis kumpa. Viename plenere tapiau peizažus guašu ir 
stojau į dailės institutą, bet vėlgi, priėmė į monumentaliąją 
tapybą, o ne į molbertinę. 

Vienas įdomiausių jūsų gyvenimo laikotarpių kūrybine 
prasme buvo susijęs su monumentaliąja tapyba. Dabarti
niame meno ir viešųjų erdvių kontekste tai traktuojama 
kaip interjero detalės arba kaip viešosios erdvės kritika. 
Kokia jūsų patirtis dirbant su freskomis? 

Tada monumentalioji tapyba buvo smarkiai susijusi su ar
chitektūra, buvo sunku gauti rimtą užsakymą autoriniame 
pastate, aukštos architektūros lygyje. Dažnai tekdavo dirb
ti ir tipiniuose pastatuose. Keletą sieninės tapybos darbų 
padariusi ir Kauno klinikų akių ligoninėje, bet išliko tik 
viena siena fojė. Kai esi jaunas, ką tik baigęs studijas, ne
gali rinktis, bet su architektais glaudžiai bendradarbiavau. 
Aš mokiausi institute tokiu metu, kai monumentalioji ta
pyba nebuvo tokio gero lygio, o kai pradėjo dėstyti Sofija 
Veiverytė, studentai savo darbus atlikdavo konkrečiuo
se pastatuose, o mes tokios galimybės neturėjome. Atsi
menu, kad labai norėjau daryti piešinius ant fasadų, net 
Šiauliuose buvau susiradusi vaistinę Vilniaus gatvėje, bet 

nebuvo įmanoma susiorganizuoti visko pačiam – ir dažų 
tokių nebuvo galima gauti, o šlapios freskos nepadarysi 
tokioje vietoje, tad monumentaliojoje tapyboje buvo toks 
sunkus laikotarpis.

Pirmiausia viską turėjo tvirtinti Dailės kombinato 
meno taryba. Jeigu tau pasiūlo užsakymą per kombina
tą, tada meno tarybai pateiki eskizus, kuriuos darydavau 
akvarele, guašu. Jei priima, tada darai 1:1 mastelio projek
tą pagal sieną, darai atskirai piešinį ir spalvinį, kad labai 
nenukryptum – ką padarei eskize, tą turi įgyvendinti. Vie
ną kartą turėjau liūdnai juokingą atvejį. Bistryčios gatvėje 
Vilniuje yra vaikų darželis, kurio vedėja manęs paprašė 
sieninės tapybos darželiui papuošti. Teikė užsakymą per 
Dailės kombinatą, aš padariau projektą su pasakų mo
tyvais, atsižvelgdama, jog tai vaikų darželis, ir tuometis 
Dailės kombinato vyriausiasis dailininkas visiškai mane 
„sudirbo“. Nesupratau kodėl, o jis man sako: „Padaryk 
Leniną su vaikučiais.“ Buvo apie 1975 metus, aš galvojau 
juokauja, pasirodo, ne. Aš paprieštaravau, o man sako: 
„Tu pabandyk padaryti, nugramdysi tą sieną.“ Pasiguo
džiau darželio vedėjai, o ji sako: „Darykit, aš suderinsiu, 
pasikalbėsiu.“ Ir aš padariau, ir iki šios dienos jis vis dar 
yra. Tik vėliau sužinojau, kodėl taip įvyko. Pasirodo, tuo 
metu Dailės kombinatas gavo užsakymą Spalio šventėms 
padaryti transparantus, o nuo medžiagų nubėgo raudoni 
dažai ir jis buvo taip išbartas partijos komitete, tad galvo
jo, kad atsigriebs „ant manęs“.

Šioje retrospektyvinėje parodoje atsispindi aiškios trys jūsų 
kūrybinės išraiškos formos  – freska, tapyba ir akvarelė. 
Kaip nuo vienos perėjote prie kitų arba kodėl neišsitekote, 
pavyzdžiui, vien tapyboje? 

Akvarelė man labai seniai patiko, dailės mokykloje aš la
bai daug akvarele liedavau, keliaudavau iš Kauno į kaimus 
prie Nemuno, tad daug dirbau. Apie 1958 metus Kauno 
dailės muziejuje vyko latvių akvarelės paroda, man labai 
didelį įspūdį paliko Kurto Friedrichsono akvarelės. Tuo
metiniame kontekste jis atrodė labai drąsiai spalviniai, 
galbūt kitokių dažų buvo gavęs, ir tuo išsiskyrė. Tuomet 
pamačiau, kad akvarelės galimybės labai didelės. Kai pra
sidėjo Baltijos šalių akvarelės trienalės Rygoje, važiuo
davau į jas, jose nedalyvavau, neturėjau tokių darbų, o 
paskutinėje, vykusioje 2001 metais, buvau lietuviškos 
akvarelės kolekcijos kuratorė, vėliau renginys persikėlė 
į Kauną ir dėka dailininko Eugenijaus Nalevaikos tapo 
Tarptautine akvarelės bienale Baltijos tiltai. 

Maždaug dvidešimt metų kūriau monumentaliąją ta
pybą ir freską, kol būdavo užsakymų, o paskutinį darbą 
padariau 1989 metais, bet lygiagrečiai kūriau tapybą ir 
akvarelę. Tapybos darbus dažniausiai parduodavau, nes 
reikėjo išgyventi, turėjau statistiką, kiek darbų sukuriu ir 
parduodu, tuomet buvo apie 300 darbų. Vėliau, kai nebe
buvo galimybių daryti freskas, savaime atėjo noras daryti 
didelio formato akvarelės darbus, kompozicijas, tas baltas 
drėgnas popieriaus lapas asocijuojasi su šlapia siena.

Apie akvarelę nedaug kas rašo ir labai sunku parašy
ti. Yra keletas gerų straipsnių, kuriuose parašyta, kuo ski
riasi paprastas vandens ir dažų palaistymas nuo akvarelės 
meno kūrinio. Kad akvarelė turi būti skaidri – banalus pa

VALERIJA VIJA TARABILDIENĖ. Autoportretas dirbtuvėje, 1975, 
drobė, aliejus, 100x80 cm



Miškas II. Paukščiai, 1978, freska-sgrafitas, 300x600 cm (Vilniaus Misionierių ligoninė. Sunaikinta prieš keletą metų)

Triptikas Praeities aidai. Ąžuolas, 1968, drobė, polivinilinė tempera, aliejus, 100x80 cm Triptikas Praeities aidai. Architektūra, 1968, drobė, polivinilinė tempera, aliejus, 100x80 cm
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Iš ciklo Baltų ratas. In memoriam Prūsa I, 2000, akvarelė, 70x100 cm

Nida. Parnidžio įlanka, 2016, drobė, aliejus, 60x80 cm



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

sakymas, bet turi būti ir dailininko žvilgsnio skaidrumas, 
kuris matytų tą daiktą ne tik iš materialiosios pusės, bet ir 
iš simbolinės, auros pusės. Kai skaidrų dažą lieji sluoks
niais, įvyksta atsitiktinumų, spalvos susilieja, persilieja, 
susiskirsto pavidalų kontūrai ir atsiranda trečias mat muo. 
Net kai žiūri į paprastą, realistinį peizažą, matai ne tik pa
viršių, bet ir gylį, daugiasluoksniškumą. Mane labai žavi, 
jei menininkas sugeba sukurti tą jausmą, kartais net ke
tvirtą dimensiją. Tapyboje akrilu, aliejumi aš negaliu to 
perteikti, tad akvarelė man tuo artima.

Jūsų akvarelės kūriniuose svarbų vaidmenį atlieka mitolo
gijos, istorijos, baltiški simboliai ir motyvai. Kodėl jums tai 
svarbu? Beje, nemažai jūsų kūrinių yra serijomis, diptikais, 
triptikais, retai kuriuos išvysime po vieną. 

Dažniausiai dirbu ciklais, nes tos temos yra plačios. Norė
jau visoms baltų gentims sukurti didelį ciklą, tad jis tapo 
tęstiniu, nes iškart nepadarai visų kūrinių, po kiek laiko 
vėl grįžti prie temos ir kažką sukuri.

Ciklas baltų gentims  – kaip jums kyla tokios mintys? Be 
intensyvaus domėjimosi būtų sunku perteikti reikšmes ir 
simbolius. 

Labai domiuosi, kartais peržvelgiu archyvą ir suprantu, 
kad turiu labai daug piešinių, nors aš ne archeologė, ne
dalyvavau nė viename kasinėjime. Domiuosi parodomis 
muziejuose, ieškau archeologų darbo rezultatų. Pavyz
džiui, susiradau Jurgaičių piliakalnio kasinėjimus, kur 
buvo mano pačios lakstyta vaikystėje. Jame, žinoma, nėra 
labai turtingo sluoksnio, nes suardytas, daugiausiai rasta 
žiemgalių iškasenų – papuošalų liekanų, buities rakandų.

Mane nuo pat mažens domino praeitis  – kas buvo 
kadaise, kas buvo prieš mane, prieš daugybę metų. Tuo 

metu negalvojau, kad atgaivinu atmintį, tiesiog turėjau to
kią savybę. Mano tėvelis nebuvo baigęs aukštojo mokslo, 
neturėjo sąlygų mokytis, bet buvo idealistas, norėjo būti 
keliautoju, bet jo nepriėmė į jūreivių mokyklą ir liko toks 
svajotojas. Jis turėjo nemažą biblioteką, kurioje rasdavau 
ir Platono, ir Sokrato, ir prieškarinių Naujosios Romuvos 
numerių, tad, kai tik išmokau skaityti, skaitydavau viską, 
nors ne viską suprasdavau, kas parašyta. Man buvo įdo
mu, ir aš apie baltų gentis, senovę jau tada kažką žinojau, 
domėjausi, taip visuomet po truputį. Gal suintensyvėjo 
labiausiai tada, kai reikėjo sukurti ką nors Rygos akvare
lės trienalei, tada atėjo mintis padaryti Baltų rato ciklą. 

Tad jūsų pasąmonėje visuomet kirba motyvai, susiję su is
torija, atmintimi, kurie jūsų nepalieka? 

Nepalieka. Kai pagalvoju, kai baigiau Dailės institutą, no
rėjau dalyvauti parodose, buvo įkurta jaunimo sekcija. Į 
Dailininkų sąjungą niekas nepriėmė, reikėjo pirma pabū
ti sekcijoje, atidirbti. Tuomet buvo suorganizuota išvyka 
į Naujosios Vilnios gamyklas, prisipaišėm eskizų, o man 
nebuvo jokio įkvėpimo tapyti industrines kompozicijas, 
tad būtent ten padariau triptiką Praeities aidai: Ąžuolas, 
Piliakalnis ir Architektūra. Kažkas buvo, kas mane į tą 
pusę kreipė.

Nemažai parodų esate surengę kartu su vyru Rimtu Tara
bilda, ar per tiek metų kartu sugebate išlikti individualūs 
menininkai?

Aš pasitardavau, bet stengiuosi daryti taip, kaip aš jau
čiu. Nemažai esu dariusi grafikos darbų, tad Rimtas man 
patardavo, kaip padaryti ofortus, na, techniškai, visas 
grafikos technikas esu išbandžiusi, galbūt išskyrus lito
grafiją. 

VALERIJA VIJA 

TARABILDIENĖ. 
Draničėnų šventasis 
akmuo, 2011, mišri 
technika
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Už savo kūrybą esate gavusi nemažai apdovanojimų. Ar tai 
turėjo įtakos jūsų tolesniam kūrybiniam keliui?

Žinoma, įvertinimas yra svarbu, jeigu kas nors pastebi. Ži
noma, labai nedaug kūrinių nupirkta muziejų. Buvo kito
kie laikai, nes pirmiausia pirkdavo nusipelniusių žmonių 
kūrinius – dėstytojų, profesorių, pagal hierarchiją, o kad 
pirktų eilinių menininkų, reikėjo itin išsiskirti.

Tačiau daugiausia kūrinių vis vien atsidurdavo žmonių 
namuose?

Taip, nes pirmiausia nešdavome į dailės saloną, retai bū
davo, kad reiktų parsinešti atgal. Tuomet nebuvo nieko, 
tad ieškodavo ne itin brangaus dailės kūrinio dovanoms, 
jubiliejams. Kai gyvenome su Domicele Tarabildiene, su
laukdavome labai daug svečių, jie taip pat išvykdavo namo 
su kūriniais, o grįžę atsiųsdavo dažų ar kitų priemonių.

1988 metais vykote į Jungtines Amerikos Valstijas. Šioje ke
lionėje sutikote daug svarbių žmonių, surengėte parodą Či
kagoje. Kaip pasikeitė jūsų akiratis po šios kelionės?

Man labai svarbu kelionės, žinoma, nesu buvusi tiek daug, 
nes negalėjai niekur išvažiuoti. Man buvo didelė staigme
na, kad 1988 metais mane išleido į JAV. Aš pervažiavau visą 
Ameriką – Los Andželą, Niujorką, Čikagą, Bostoną. Viena 
ar su palydovais lankiau galerijas, labai daug pamačiau, nes 
turėjome daug draugų Amerikoje, aplankiau Didįjį Kan
joną, Niagaros krioklį, tai labai praplėtė akiratį. Čikagoje 
turėjau surengti parodą Lietuvių centre, bet atvykus nebu
vo vietos, tad teko parodą atidėti, išskridau į Los Andželą, 
grįžau vėl į Čikagą ir surengiau parodą, Amerikos lietu
viai labai padėjo, pirko darbus, tad turėjau už ką keliauti 
ir tuomet vykau į Bostoną. Šioje kelionėje sutikau Viktorą 
Vizgirdą, Vytautą Igną, Viktorą Petravičių, gyvenusį Union 
Piere prie Mičigano ežero. Man būnant Niujorke, mirė Vin
cas Kisarauskas, tad buvo toks liūdnas laikotarpis, turėjau 
eiti pas Joną Meką, bet viskas iširo. Pirmą kartą buvo toks 
įspūdis Čikagoje, kad tiek daug lietuvių. O anksčiau Ame
rika atrodė tokia tolima. Kai pirmą kartą į Vilnių buvo at
vykę Viktoras Vizgirda, Vytautas Ignas ir kiti garsūs lietuvių 
menininkai, jaunų, tokių kaip mes, neprileido nė artyn. O 
Amerikoje bendravimas buvo labai draugiškas.

Tikriausiai klasikai paliko jums neįtikėtiną įspūdį, o ar pa
laikėte užmegztus ryšius?

Taip, aš labai susižavėjau Viktoro Petravičiaus darbais, 
nelabai norėjo pardavinėti, brangino savo meną. Pado
vanojo man savo grafikos darbą. Vytautas Ignas taip pat, 
paprasti motyvai, bet tokie nuostabūs darbai, šedevrai. 
Vėliau, kai grįžo į Lietuvą, aš jį lankydavau iki pat mirties. 
2011 metais važiavau į Slovakiją ir tik grįžusi sužinojau, 
kad Vytauto Igno nebėra. Naujojoje Romuvoje buvo iš
spausdintas mano tekstas jam atminti.

Kaip galvojate, kokia poziciją akvarelė užima dabartinia
me meno lauke?

Akvarele yra sunku dirbti, nelengva sukurti ką nors ver
tingo, bet aš džiaugiuosi, kad vyksta akvarelės bienalės. 

1998 metais mes su latviais buvome sugalvoję, kad reikia 
kurti Baltijos šalių akvarelininkų asociaciją, bet paskui 
idėja nunyko, nes keitėsi valdžios, ir dingo. Kitose šalyse – 
Skandinavijoje, Italijoje, Vokietijoje – akvarelė vertinama 
daug labiau. 

Ar dėl to, kad matyti sudėtinga technika? Nes, pavyzdžiui, 
aliejinėje tapyboje matome aukšto lygio techninį darbą, 
ilgą procesą, o kai žiūrime į šiuolaikinių menininkų dar
bus – viskas atrodo labai paprasta, greita, kartais net be 
pastangų.

Dabar viskas vyksta greičiau, gali daryti greitą akvarelę. 
Kai vedu edukacinius užsiėmimus, per porą valandų gali
ma nulieti akvarelę, bet nepadarysi tokio darbo labai ver
tingo. Mano technika yra autorinė, kartais ir porą savaičių 
dirbu, nes yra sluoksniai. Dažai turi persišviesti, gali labai 
greitai sugadinti kūrinį, ir ne visada esi tikras, kad pa
vyks. Yra darbų, kurie pradėti ir nebenori jų net užbaigti. 
Man labai patinka skandinavų akvarelė, ypač autorė Ann 
LarssonDahlin. Abstraktūs vaizdai, bet remiamasi gam
tos motyvais. 

Koks yra akvarelės vaidmuo dabartiniame meno konteks
te? Gal galime pasvarstyti, kas jos laukia?

Pasauliniu mastu yra labai daug akvarelininkų, bet jų ne
vienodas lygis. Italijoje ir Ispanijoje rengiami akvarelinin
kų festivaliai, į kuriuos suvažiuoja šimtai akvarelės meis
trų. Pamenu, 2000aisiais buvo atvažiavusi akvarelininkė 
iš Kanados, kuri darė tokį projektą, atvežė katalogąžur
nalą, nes akvarelininkų yra tiek daug, kad jie net leidžia 
savo žurnalą, bet man iš jo niekas nepatiko, labai saloninis 
ir pritaikytas publikai menas.

Italai labai mėgsta, vertina akvarelę ir ją perka. 1993 
metais buvo dailininkų ekskursija į Italiją ir darėme trijų 
dienų parodąpardavimą Romos senamiestyje. Buvo toks 
didelis srautas žmonių. Ir mano akvareles nupirko. 

Prieš dvidešimt dvejus metus iš garsios menotyrinin
kės girdėjau, kad akvarelė – tai ne menas. Galbūt dėl to, 
kad popierius, bet žinoma, jeigu tapysi ant bet kokio po
pieriaus – geros akvarelės nepadarysi, popierius pagels, 
nesilies taip, kaip nori, nesuvaldysi dažo. Jeigu laikysi tam 
tikromis sąlygomis, ji išgyvens labai ilgai.

Jūsų akimis, ar būtų vienas kūrinys, ar viena serija, kuri 
geriausiai atspindėtų jūsų kūrybą?

Yra ir vieni, ir kiti, bet Šviesos istorijos dabar gal labiausiai 
atspindėtų.

Ar būna dienų, kai galvojate sustoti? Iš šalies žiūrint – jūs 
visuomet turite stimulą kurti.

Ne, man taip nebūna. Aš kartais pagalvoju, kad dabar rei
kia pailsėti, bet vėl kažkokia paroda, tai ateina mintis ar 
idėja, kuri neduoda naktį užmigti, ir darai. Nėra, kad ne
benorėčiau, niekad to nejaučiau.

Gyvenimas yra gyvenimas, kovok už jį – kaip pasakė Mo
tina Teresė.



Švintant žiūrėjau į ežerą, 2021, drobė, aliejus, 60x80 cm

Rausvas bučinys lietingą sekmadienį, 2022, drobė, mišri technika, 100x90 cm

Raudonas žydėjimas, 2022, drobė, akrilas, 40x50 cm
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Viskas kaip sapnas II, 2022, drobė, mišri technika, 140x100 cm

Žolynų misterija, 2021, drobė, aliejus, 100x140 cm

Vaiskumas, 2021, drobė, akrilas, lakas, 30x30 cm
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Menotyrininkas Remigijus Venckus, kalbėdamas apie 
Gied ros Purlytės kūrybą, dalijasi savo įžvalgomis: 
„Vos tik pažvelgęs į dailininkės tapybą, galiu išskir
ti kelis jos kūrybos braižą nusakančius teiginius. Pir
ma – nors pasaulio pajauta reiškiama abstrakčių dėmių, 
spalvinių niuansų ir kontrastų žaismu, kur sukuria
mas autoriaus jausmų ir patirčių „portretas“, tačiau ne
varžomo interpretavimo metu „gimsta“ žiūrovas, kaip 
aktyvus ir beveik centrinis interpretacijos dalyvis. 
Antra  – abstrakčios formos yra nutapytos atidžiai ste
bint gamtos reiškinius ir nenutrūkstamai kintančią or
ganiškų struktūrų visumą arba atskirus jos elementus  
Trečia – „įtrintų“ ir savo ribų „nepaisančių“ dėmių žais
mas inspiruoja nesufokusuoto regėjimo, akvarelinės tapy
bos, yrančio atvaizdo epitetus.“

Miela Giedra, gal papasakotumėte, kaip atėjote į dailės pa
saulį? Kada nusprendėte, kad būsite menininkė? Kur mo
kėtės, kas darė didžiausią įtaką?

Mano atėjimas į dailės pasaulį buvo visiškai natūralus ir 
greičiausiai „genetiškai užprogramuotas“. Gimiau šeimo
je, kur mama jau buvo profesionali dailininkė – keramikė. 
O vėliau ir penkeriais metais vyresnis brolis pasirinko šį 
kelią. Man beliko eiti iš paskos. Būdama dvylikos, įstojau 
į tuometę keturmetę dailės mokyklą Kaune, ir pirmasis 
mano tapybos mokytojas buvo Alfonsas Vilpišauskas, o 
antraisias metais – Antanas Martinaitis, kurio vardu da
bar ir pavadinta keturmetė dailės mokykla Kaune. Vėliau, 
baigusi dailės mokyklą, įstojau į tuometį Stepo Žuko tai
komosios dailės technikumą (dabar Kauno kolegijos Jus
tino Vienožinskio menų fakultetas). Mūsų „Stepžukį“ ant 
žymiojo Pelėdų kalno prisimenu kaip vieną šviesiausių ir 
gražiausių savo gyvenimo tarpsnių. Iš tų laikų tebėra išli
kusios ilgiausios, nuoširdžiausios draugystės, ryšiai, švie
siausi prisiminimai. Būtent ten kompozicijos mokytojos 
Birutės Sarapienės buvau „pakrikštyta“ koloriste. Dau
gybę nuostabių dėstytojų teko ten sutikti: A. Kupčikas – 

Antras peizažo dugnas
Birželį Šv. Jono gatvės galerijoje vyko personalinė tapytojos Giedros Purlytės (g. 1969) paroda 
Tyliu spalvotai. Dailininkė ją pristato taip:
Šįkart nebesinori daugžodžiauti. Norisi patylėti. Spalvotai. 
Kai žodžiai pakimba ore 
Įstringa gerklėje 
Netenka prasmės 
Nieko nepaaiškina 
Atsitrenkia į sieną 
Atsimuša vienas į kitą 
Ateina spalvos. 
Jos šnekasi tarpusavyje. Su manimi. Sudaro įvairių jausmų kompozicijas. Spalvotosios pašne-
kovės kuria keistus pasakojimus, istorijas, rašo dienoraščius, prisipažįsta meilėje ir nenuslepia 
neapykantos. Tokios jos. Spalvos.

piešimas, A. Andziukis – tapyba. Aldona Ruceckaitė buvo 
mūsų puikioji šaunioji lietuvių kalbos mokytoja. E. Lašie
nė dėstė literatūrą. Arūnas Vaitkūnas – dar visiškai jaunas 
ir kupinas entuziazmo tapytojas. Sąrašas ilgas. Svarbiau
sia, ką išsinešiau iš šios mokyklos – šiltą ir nuoširdų, pa
garbų santykį. Galbūt tai lėmė istorinės mokyklos sienos. 
Pirmoji Čiurlionio galerija ir pan. Vėliau studijavau Vil
niaus dailės akademijoje. Taip pat daug gerų mokytojų su
tikau. Nuo antro kurso pradėjau dirbti vaikų laikraštėlyje 
Tukas dailininke, vėliau jau spalvotame Todėlčiuje. Daug 
piešiau vaikams, iliustravau knygeles.

Ar galima Jūsų darbus vadinti abstrakcijomis? Galbūt Jūs 
vadinate kitaip? Gal tai  – gamtos peizažai? Kiek įtakos 
Jums turi gamta?

Šios parodos Tyliu spalvotai kūrinius drąsiai vadinčiau 
abstrakčiais. Savo kūrybą išskirčiau į tris dalis – abstrak
čioji, gamtos tapyba ir iliustratyvioji kūryba, susijusi su 
iliustravimu. 

2022 metais surengiau parodą Debesų ganyklos Pilies 
galerijoje Vilniuje. Tai buvo visiškai realistinė gamtos ta
pyba. Kūrinius sukūriau sodyboje per dvejus pandeminius 
metus. Šios kūrybos principas  – stebėti gamtą, mokytis 
iš gamtos kontempliuojant ir susikaupus ieškoti motyvų, 
kompozicijų ir išraiškos būdų. Tai yra klasika, tapybos 
pradžiamokslis, į kurį periodiškai grįžtu kaip nuolanki 
mokinė. Vėliau tai transformuojasi į abstrakčią tapybą, 
kuri, be abejonės, inspiruojama gamtos. Gamta mano kū
rybai daro didžiausią ir tiesioginę įtaką. Žaviuosi, ste
biuosi ir nepaliauju žiūrėti į dangų, žolę, paukščius, žuvis, 
augalus. Deriniai, spalviniai santykiai, formos... Tai man 
niekada nenusibosta ir vis užgniaužia kvapą iš nuostabos.

Kokie gamtos peizažai įdomiausi, keliantys įdomiausius 
tapybinius uždavinius?

Tai priklauso nuo daugybės veiksnių. Tipiškai kuriu cik
lais, etapais. Taip pat mėgstu važiuoti į plenerus, pake
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liauti po įvairias Lietuvos vietas. Pleneruose daug fotogra
fuoju, eskizuoju, pasidarau etiudų. Aš stengiuosi rasti tą 
„antrą peizažo dugną“. Užminti kokią nors filosofinę mįs
lę, perteikti idėją. Ežeras, atspindžiai vandenyje – tarsi du 
pasauliai: materialusis ir dvasinis. Senas langas – žmogaus 
istorija. Tiesą sakant, žmogaus netapau, tačiau mano kū
riniuose viskas apie žmogų. Žmogaus pėdsakas, santykis 
su gamta, gyvenimo trapumas, laikinumas. Lietaus lašai 
ant lango stiklo, vystanti nuskinta gėlė, prakąstas obuolys 
ar senos durys – simbolis apie šiapus ir anapus. Taip pat 
valtyje galiu įžvelgti daugiau nei valtį. Kažką biblinio, ar
chainio, keliančio į kitą krantą.

Kas Jums svarbiausia tapant paveikslą? Kaip ir kada su
galvojate darbui pavadinimą: ar prieš tapydama, ar jau 
nutapiusi?

Tapant paveikslą man svarbu viskas. O siekiu spalvinės, 
kompozicinės dermės, harmonijos. Vis trokštu rasti kaž
kokį netikėtumą. Labiausiai siekiu parastumo. Bet jokiu 
būdu ne prastumo. Aš vis nepatenkinta, vis siekiu koky
bės, vis ieškau, kaip geriau, kaip tobuliau. Tai nėra labai 
lengva, tačiau esu patenkinta pasirinkusi šį kelią. Nieko 
neatmetu ir žinau, kad galiu dirbti įvairius darbus, jei pri
reiktų, tačiau labai tvirtai, aiškiai ir giliai žinau, jog kū
ryba yra MANO kelias. MANO pašaukimas. Labai džiau
giuosi, kai pasijuntu suprasta. Kai žiūrovas mane pamato 
ir „perskaito“. Stengiuosi kalbėti kuo paprasčiau apie gi
lius dalykus, ir kai yra grįžtamasis ryšys, diskusija – esu 
išties laiminga.

Kaip kinta Jūsų tapyba? Gal pastaraisiais metais joje atsi
rado naujų spalvinių derinių ar motyvų?

Jau patys šie žodžiai – kūryba ir kitimas man yra sinoni
mai. Kūryba tai ir yra ieškojimo kelias. Mano kūryba kinta 

jau gerus dvidešimt metų. Ir manau, kad ta diena, valan
da ar minutė, kai suprasiu, „kaip reikia tapyti“, ir imsiu 
tiražuoti, bus mano, kaip kuriančio žmogaus, pabaiga. 
Man brangios visos mano „klaidos“ ir galbūt nesąmonės, 
kurias dariau ir, galimas daiktas, dar padarysiu. Nes tai 
mano neįkainojamos patirtys ir atradimai, kurie nutinka 
būtent per ieškojimus. Kitas labai svarbus veiksnys – tai 
režimas ir savikontrolė. Neįmanoma kurti „vien galvoje“. 
Privalai fiziškai tai realizuoti, skirti šiai veiklai pakanka
mą valandų skaičių. 

Kur ir kokiomis aplinkybėmis Jums „kuriasi“?

Man kūryba – tai gyvenimo būdas. Aš tiesiog tuo gyvenu. 
Visomis gyvenimo man siunčiamomis aplinkybėmis.

Kaip nusakytumėte, kas yra gera tapyba? Kas Jums tikras 
menas?

Man asmeniškai, labai neteorizuojant, pagrindinis krite
rijus kūryboje – tai tikrumas ir nuoširdumas. Bet kokioje 
meno srityje ir kategorijoje aš tiesiog kliaujuosi tuo vidi
niu radaru „tikra“ ar „netikra“. Iš „dūšios“ žmogus kūrė 
ar šiaip – dėl kitų priežasčių ar motyvų. Gal pasipuikuoti 
norėjo, save – nuostabų – pasauliui parodyti? O gal pini
gų labai reikėjo. Ar tai, ką kuri, tau svarbiausia, ar tu pats 
pirmame plane? Aš asmeniškai tai labai jaučiu ir matau. 
Visa kita – tik lukštas, išorė. Nors pati aš, žinoma, ne šven
toji. Visko teko paragauti ir suklupti, kelius nusibalnoti, 
ir ne tik.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Audronė Daugnorienė
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A I S T Ė  G A B R I E L Ė  Č E R N I Ū T Ė

Palaimintojo močiutė nugali drakoną

Mieganti nuotaka, 2014, 80x95 cm

Balerina, 2017, 50x40 cm



Trijų žvakių mergaitė, 2018, 87x70 cm

Širdis, 2018, h – 35 cm

Piene, piene, nuostabi gėlele, 2014, 100x90 cm

Žodžiai, arba Mergaitės siela pašto dėžutėje,  
drobė, aliejus, viela, smėlis, reljefinė pasta, 2021, 63x75 cm

Balerina, 2017, 50x40 cm
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Šių metų birželis turtingas menininkės Aistės Gabrie
lės Černiūtės parodomis. Pirmą mėnesio dieną Vilniaus 
meno erdvė GODÒ galerija pristatė personalinę jos ta
pybos parodą Velveto lietus. Ant raudonų Užupio sienų 
dygte išdygo tapybiniai objektai, virstantys skulptūriniais 
reljefais, instaliacijų fragmentais. Kiekvieną paveikslą ly
dėjo poezijos eilutės ( jau ne vienus metus menininkė rašo 
poetinį dienoraštį, kuriame fiksuoja savo būsenas ir pa
tirtis). Prieš pat Jonines istoriniame pastate – 1928 metais 
pastatytoje Pakruojo ugniagesių draugijos stoginėje įvyko 
savotiškas Velveto lietaus tęsinys – paroda pavadinimu Da
žažmogiai. Pastarąją parodą galima vadinti savotiška mi
niretrospektyva – kolekcijoje buvo ir senesnių, ir visiškai 
naujų, tik ką baigtų darbų. 

Aistės kūrybos bruožus metaforiškai apibrėžia me
džiagiškumo (kitaip dar galima pavadinti reljefiškumu, 
faktūriškumu) ir jausmingumo (arba poetinio išgyve
nimo) kategorijos. Tradicinėmis, klasikinėmis tapybos 
priemonėmis (drobė, aliejus) kurianti menininkė siūlo 
patirti kitokį pasaulį, per siurrealumą ji siekia atpažin
ti realybę. Tai figūrinės kompozicijos, inspiruotos kas
dienybėje matytų vaizdų  – tai gali būti Žaliakalnio ar 
Vilijampolės medinukai, Dzūkijos ar Neringos miškai, 
žydinčios pavasarinės ir vasarinės pievos, galop – Pary
žiuje pamatyti žmonės, senosios architektūros detalės, 
krikščioniškosios ikonografijos motyvai. Tapytoja kaip 
priemones naudoja vielą ar smėlį, tačiau šie žiūrovui daž
niausiai lieka nepastebėti, nes jo akis leidžiasi į daugia
sluoksnę tapybą ir daugialypį metaforų narpliojimą. Kaip 
sako pati Aistė Gabrielė Černiūtė, kiekvienas kūrinys pra
sideda nuo emocijos, peraugančios į idėją. Iš žiūrovo ana
logiškai – veidrodinio atspindžio principu – ji tikisi jaus
mo. Tai vizuali poezija. Metaforų reikšmė šioje kūryboje 
yra labai svarbi. 

Aistė Gabrielė Černiūtė kuria linksmus, neįpareigo
jančius ar graudžiai pamokančius pasakojimus. Kiekvie
nas kūrinys – skirtinga nuotaika bei tema. Visa tai kinta 
tarytum eiliuojant skirtingus posmus. Poezija artima Bau
delaire’ui ar Ponge’ui – atskirame visumai paklūstančiame 
ir ją sudarančiame tapybiniame plote jungiasi simboliz
mas ir siurrealizmas, magija ir šarlatanizmas, komedija 
ir tragedija, šventė ir kasdienybė. Paveikslų personažai 
lenda iš drobės paviršiaus lauk, link žiūrovo, arba slepia
si nuo jo, bando praplėsti formatą, kontaktuoja arba gi
liai užsidaro savyje lyg kalderoniškame teatre vaidinamos 
įvairiausios mizanscenos.

Unikalią, autorinę techniką dailininkė atrado konkre
čioje Lietuvos vietoje – netoli nuo Molėtų esančiuose Vide
niškiuose. Pro pat bažnytkaimį teka Siesarties upelis, šalia 
jo slėnis su pievomis, nedideliais miškeliais ir krūmynais 
(beje, vizualiai labai panašus į M. K. Čiurlionio Raigardo 
slėnį). Plenero sąlygomis dirbusi tapytoja pastebėjo, kad 
krūmai ir kiti augalai šioje vietoje įgauna antropomorfi
nius, zoomorfinius pavidalus, o šie tapant pradeda „lipti“ iš 
plokštumos į erdvę. Taip atsirado tai, ką pati Aistė Gabrielė 
Černiūtė pavadino „dažažmogiais“ (būtent jiems dedikuo
ta paroda Pakruojyje). Velveto lietaus atveju pavadinimą 
inspiravo taip pat įvardintas paveikslas, kuriame tapytojai 
svarbi magiška būsena  – dvelkianti tiesiog pavasariu ar 
ankstyva vasara, kai po švelnaus ir šilto lietaus sprogsta 
pumpurai, o kūną apima ekstazė ir nuovargis, aistros ir 
potyriai. Įdomu, kad pati kūrėja pabrėžė, jog parodos pa
vadinimas turi būti suformuluotas būtent taip – „velveto“, o 
ne „velvetinis“. Panašiai kaip tapyboje jai yra svarbus jaus
mingas ir kartu laisvas potėpis (tačiau, savaime aišku, ir jų 
sudaroma visuma), spalvinis jo skambėjimas, taip žodinėje 
kūryboje – garsiniai sąskambiai ir jų keliamos asociacijos 
yra vieni svarbiausių plastinių elementų. 

V I D A S  P O Š K U S

Dažažmogiai velveto lietuje

Aistės Gabrielės Černiūtės parodos Velveto lietus fragmentas. Linos Mrazauskaitės nuotrauka
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S O N A T A  P A L I U L Y T Ė

Iš skyriaus, kurio neturėjo būti   

AZOVO ANGEL AS

Mariupolio gynėjams

sudegino degino degino
sudegino tavo sparnus
arkangele Mykolai degame
angele melski už mus
 
mes angele čia išaugom
smaragdinėj žalumoj
arkangele šventas saugok
įkalintus gilumoj
 
besparniai dangaus nepasieksim
metalas nuo žemės atkirs
raketų apkurtinti rėksim
kaip kūdikis rėkia nes mirs 
 
arkangele Mykolai drobę
tau prisegam vietoj sparnų
geltona ir mėlyna gobia
peizažą Azovo krantų
 
šikšnosparni riteri angele
ryškėjantis tamsoje
kaip Dievui prisiekiam arkangele
išsaugosime tave
 
o šventojo paveikslėli
kišenėje vieno mūs 
sparnuota vilties plaštakėle
arkangele saugok mus

KARO TIK TOK

girdėjau staugiant rusę 
tartum vilkę
ji staugė šįryt žuvusio sūnaus
savi apšaudė saviškius –
nurimkit
įsakė balsas
iš išmaniojo
dangaus

mačiau
kaip ukrainietė kryžium krito
prie šulinio
it kulkos pakirsta
kaip kruviną paveikslą
karo ryto
mazgojo
prievartautojo
ranka

iš šulinio
jį traukė
kaip iš įsčių
kaip kulką lupo
iš sušaudytos širdies

dabar ji lauks
tarp degančių bažnyčių
kol iš dangaus
jos vaikas atsilieps
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MIRUSI  DIENA

Ukrainos priemiesčiams

jau numirė diena
ir vėjo gūsiai
tik balto šuns
dūšelė prie būdos
vis kaukia
o tikėjai kad nežūsi
po priedanga
užuolaidos blyškios
galai atbrizgę
ir apdegęs rėmas
gyvenimo 
kurio negyvenai
kodėl taip skaudžiai 
aimanuoja kiemas
atitaria jam
kaukiantys kiemai
kodėl šuva
pražilęs kaip senukas
nutraukęs virvę
karo ant tvoros
kodėl pro langus
marodierius rūkas
įslinkęs naršo
namo sąnariuos
kodėl koridorium
šešėliai ritas
o priemenė
šarvoja batukus
jei paukščių nepažadina
net rytas
kaip rytas
be giedojimo
nubus?

2022, balandis

STAČIATIKIŲ VELYKOS 2022

išsiuvinėjus
rankomis kruopščiai
ji daigstė sūnui angelo sparnus
bet nuplėšė rytys 
juos pavydžiai
ir įmetė į šulinį žmogus

tik ar kas nors
jį žmogumi vadins
žudiką motinų 
ir angelų

stačiatikių Velykas 
prisimins
karčiai raudonos
uogos putinų

DIPTIKAS APIE SIEL Ą

I

mano siela pralaimi karą
ji nemato šio karo galo
ji pavargo kovoti be galo
iki pergalės iki galo

ji tik trokšta pakilti į dangų
ir pažvelgti į veidą brangų
pro nestiklintą Dievo langą
kur nei žodžiai nei ginklai nežvanga

mano siela pavargo eiti
ji po truputį lėtina greitį
ji nenori niekur nueiti
tik iš kūno tyliai išeiti

mano siela panūdo skristi
sunkų akmenį nusiristi
nusimesti ankštą drabužį
dar pabūkim, prašau, drauguže

su tavim dar nenoriu skirtis
nors aplinkui sukiojasi mirtys
dar suspėsim pažvelgti į dangų 
pro nestiklintą Dievo langą

I I

mano sielą sužeidė karas 
jai spyglius į panages varęs
šūviais rėtį iš sielos padaręs
ir į karo rūsį uždaręs

mano siela iš skausmo rėkė
kaip pamišusi gatvėmis lėkė
karas Dievą iš rūsio išvaręs
keikė sielą išprievartavęs

o prie rūsio rikiavosi eilės
čia šauktinis – vyriausias kareivis
jo statutas – veidrodis kreivas
jo Maskva – paskandintas laivas

kūnai gimsta gyvena ir miršta
na o sužeistos sielos apmiršta
joms negalima skęsti nei skristi
tik per kančią iš skausmo išbristi
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Tikriausiai neapsiriksiu teigdama, kad Naujoji Romuva 
neįsivaizduojama be Juozo Keliuočio. Lygiai taip pat, kaip 
ir Juozas Keliuotis neįsivaizduojamas be Naujosios Romu
vos. Žurnalistikos tėvu tituluojamas J. Keliuotis buvo šio 
žurnalo steigėjas, leidėjas ir redaktorius. 

Šių dviejų Lietuvos kultūros reiškinių svarbą galima 
pailiustruoti išeivijos poeto Stasio Santvaro žodžiais: „No
rėdami Naująją Romuvą trumpai apibūdinti, neabejotinai 
galime tarti, kad ir savo dailiu formatu, ir estetišku pavi
dalu, ir prasmingu turiniu žurnalas buvo Vakarų kultūros 
atspindys gerąja tų žodžių prasme, netgi kai kuriuo požiū
riu – provakarietinis leidinys. Ir tai plieskė gaivia šviesa 
anuometiniame mūsų kultūros ir visuomenės gyvenime. 
Tos šviesos įžiebime slypi visi didieji Naujosios Romuvos 
redaktoriaus nuopelnai.“1 

Kilme rokiškėnas, bet visa savo įvairiapuse kultūrine 
veikla Juozas Keliuotis – pasaulio pilietis, labiau žinomas 
didmiesčiuose nei provincijoje. Gimęs prieš 120 metų – 
1902 m. rugsėjo 4 d. – Joniškio vienkiemyje Rokiškio ra
jone, atkakliai mokslų siekęs Rokiškio pradžios mokyklo
je, Rokiškio, Biržų bei Panevėžio gimnazijose, sėkmingai 
baigęs studijas Kauno universitete, studijavęs meną, lite
ratūrą, filosofiją, žurnalistiką ir sociologiją Sorbonos uni
versitete Paryžiuje. 

Nepaisant to, kad didžioji šio įžymaus žmogaus gy
venimo dalis prabėgo toli nuo gimtinės, Rokiškio kraštas 
turėjo nemenką įtaką jo asmenybės formavimuisi. Apie 

R I T A  V I S K A I T I E N Ė

Metai Juozui Keliuočiui  
Rokiškio krašte

tai rašo panevėžietis Juozas Brazauskas savo biografinėje 
apybraižoje Juozo Keliuočio drama, skirtoje Juozo Keliuo
čio 115osioms gimimo metinėms: „Rokiškyje praleisti 
treji metai (1919–1921) buvo reikšmingiausi ir lemtin
giausi Juozo Keliuočio gyvenime. Čia pabudo visos in
telektualios, emocinės galios ir gavo progą reikštis. Čia 
susiformavo atvira, pažangi ir humanistinė krikščioniš
ka pasaulėžiūra. Čia išmoko bendrauti su įvairių pažiū
rų žmonėmis. Čia įgijo pirmuosius organizacinio ir vi
suomeninio darbo įgūdžius. Čia pradėjo bendradarbiauti 
su Kauno spauda. Taigi tuo metu susiformavo pagrindi
niai Juozo Keliuočio gyvenimo, asmenybės, charakterio 
ir veik los pagrindai, kurie nulėmė tolesnį jo gyvenimą…“2

Aktyviems įvairių bibliotekos renginių dalyviams ir 
talkininkams pedagogams Elenai ir Vytautui Vajegoms 
bibliotekai padovanojus pavojingais sovietiniais laikais 
išsaugotą visą 1931–1940 metų kultūros žurnalo Naujo
ji Romuva komplektą, imta plačiau domėtis šio leidinio 
redaktoriumi, neabejotinais jo nuopelnais. Savotiškas 
akstinas bibliotekininkams įamžinti Juozo Keliuočio at
minimą jo gimtajame Rokiškio krašte buvo jo brolio Al
fonso padovanoti rankraščiai bei ikonografinė medžiaga. 
Tęsiant šį darbą, 2002 metais iš Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos mainų fondo gauta 316 egzemplio
rių leidinių su spaudu „Juozo Keliuočio biblioteka“. Taip 
fonde atsirado atskiras skyrelis Iš asmeninės Juozo Keliuo
čio bibliotekos. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių 
tėviškė. Albino Kuliešio 
nuotrauka

Straipsnio publikaciją parėmė



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

Atminimo lenta Keliuočių tėviškėje. 
Autorius – tautodailininkas 
Rimantas Naprys, 2002.
Nuotrauka iš J. Keliuočio viešosios 
bibliotekos archyvų

Tais pačiais 2002aisiais paminėtas Juozo Keliuo
čio 100ųjų gimimo metinių jubiliejus, Rokiškio krašto 
muziejuje surengus mokslinę konferenciją Brolių Juozo 
ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas ir atskiru leidi
niu išleidus pranešimų medžiagą3. Tą pačią dieną bro
lių Keliuočių gimtinėje, Joniškio kaime, atidengta atmi
nimo lenta, kurios autorius – tautodailininkas Rimantas 
Nap rys. Išlikusi Keliuočių tėviškė ir iki šiol, tiesa, gerokai 
pasikeitusi, joje šeimininkauja nauji šeimininkai, tačiau 
džiugu, kad Keliuočių dvasia čia vis dar gyva. 2021 metų 
rudenį praūžę vėjai įsisuko ir į šią sodybą: vėjas nepa
gailėjo šimtamečio uosio, kurį dar paauglystėje pasodino 
Alfonsas Keliuotis. Viešoji biblioteka, direktorės Alicijos 
Matiukienės iniciatyva, pasodino naują uosiuką, atkelia
vusį iš pasienio su Latvija, iš Ažušilių vienkiemio. 

Bibliotekos projektinę veiklą vykdant kraštotyros 
link me, numatyta konferencijas šios išskirtinės asmeny
bės atminimui rengti kas penkerius metus, minint jo ju
biliejines metines. Sulaukta daugybės pranešėjų iš įvairių 
Lietuvos vietų. Tai ir filosofai Romualdas Ozolas, dr. Ar
vydas Juozaitis, rašytojas Vytautas Girdzijauskas, publi
cistas, literatūrologas Viktoras Alekna, žurnalistas, profe
sorius dr. Andrius Vaišnys, tuometis Naujosios Romuvos 
žurnalo vyriausiasis redaktorius dr. Andrius Konickis, 
J. TumoVaižganto memorialinio muziejaus vedėjas Alfas 
Pakėnas, panevėžietis pedagogas Vytautas Baliūnas, Jolita 
Steponaitienė ir Teresa Mackevič iš Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos, Angelė Mikelinskaitė iš 
Panevėžio G. PetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos ir 
kiti. Istorinė konferencija vyko 2007 metais, minint Juo
zo Keliuočio 105ąsias gimimo metines. Tą dieną išsipildė 
Rokiškio viešosios bibliotekos darbuotojų svajonė vadin
tis Juozo Keliuočio vardu. Tąkart Rokiškio rajono savival
dybės meras Rimantas Velykis įteikė bibliotekos direktorei 
Alicijai Matiukienei Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
sprendimą ir naują įstaigos iškabą, kuri buvo pritvirtinta 
prie bibliotekos pastato sienos, bylojančios apie bibliote
kai suteiktą vardą. 

JUOZO IR ALFONSO KELIUOČIŲ PALIKIMO 
STUDIJŲ CENTRAS

Dar 2004 metais, tęsiant brolių Keliuočių atminimo įamži
nimo veiklą, Viešojoje bibliotekoje įkurtas Juozo ir Alfon
so Keliuočių palikimo studijų centras su nuolat veikiančia 
ekspozicija, kurioje sukaupta nemažai Juozo Keliuočio 
palikimo: rankraščiai, keletas laiškų, nuotraukų kopijos, 
jo versti kūriniai, išleisti atskirais leidiniais ir publikuoti 
periodiniuose leidiniuose. Didelę ekspozicijos dalį sudaro 
brangiausias Juozo Keliuočio turtas – knygos įvairiomis 
užsienio kalbomis. 2005 m. lapkričio 8 d. Juozo ir Alfon
so Keliuočių palikimo studijų centras įregistruotas kaip 
nevyriausybinė organizacija. Centro pirmininke išrinkta 
Alicija Matiukienė.

Iš pradžių ši ekspozicija kukliai glaudėsi bibliotekos 
vestibiulyje, o po bibliotekos renovacijos centrui atiteko 
atskiras erdvus kambarys. Pasitinkant Juozo Keliuočio 
120ąsias gimimo metines, šis centras papildytas vertingais 
eksponatais: Juozo brolio Alfonso dukros Rasa ir Aušra pa
dovanojo dalį jo palikimo. Taip čia vietą surado istorinis 
rašomasis stalas, kuris stovėjo Naujosios Romuvos redakci
joje, paskui – jo bute Antakalnyje. Atkeliavo čia ir senasis 
radijas, prie kurio, kaip teigė dukterėčia Rasa, „priglaudęs 
ausį sovietmečiu jis gaudydavo Amerikos balsą“4. Radijas 
turi ir patefoną, ant kurio sukosi Keliuočio klasikinės mu
zikos kolekcijos vinilinės plokštelės. Džiugu, kad pavyko 
suremontuoti ir atgaivinti patefoną, todėl čia bus galima 
pasiklausyti Keliuočio pamėgtų plokštelių, kurių net 162 
taip pat padovanojo dukterėčios. Yra čia jam labai svarbi 
ir mėgstama plokštelė su įžymaus vokiečių kompozitoriaus 
Paulo Hindemitho simfonija. Unikali ši plokštelių kolekci
ja tuo, kad didžiuma jų gauta iš užsienio, o tai sovietmečiu 
buvo sunkiai įmanoma ir rizikinga. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 
sienas papuošė ir Juozo Keliuočio portretai. Vienas jų – 
tapytas Vytauto Ciplijausko. Centre savo vietą surado ir 
Juozo Keliuočio biustas bei istorinė jo draugų menininkų 
išdrožinėta lazda, su kuria jis paskutiniaisiais gyvenimo 
metais jau nesiskyrė. Dar vienas unikalus eksponatas – jo 
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jaunystės akinukai, nors jau ir be vieno stiklo. Be abejo
nės, čia ir žurnalo Naujoji Romuva egzemplioriai. 

Įvairiapusė Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo stu
dijų centro veikla. Užsiėmus projektine veikla, 2006 me
tais atgaivinta Rokiškio kraštui svarbaus kultūros leidinio 
Prie Nemunėlio leidyba. Tradiciška, kad šio žurnalo pirm
takas laikraštis Prie Nemunėlio, leistas 1989–1997 metais, 
glaudžiai susijęs su Keliuočių vardu. Pirmasis jo redak
torius buvo poetas ir pedagogas Alfonsas Keliuotis, žur
nalistinės patirties įgijęs 1931–1940 metais brolio Juozo 
redaguojamoje Naujojoje Romuvoje. Viešosios bibliotekos 
direktorės ir šio Centro pirmininkės Alicijos Matiukienės 
iniciatyva jis atgimė jau kaip Rokiškio krašto kultūros 
žurnalas Prie Nemunėlio. Tai krašto kultūros paveldą bei 
nūdienos kultūros reiškinius atspindintis periodinis leidi
nys, leidžiamas du kartus per metus. Šio leidinio atgaivini
mas taip pat siejamas su Juozo Keliuočio žurnalo Naujoji 
Romuva įsteigimo 75mečiu ir tuomečio laikraščio Prie 
Nemunėlio redaktoriaus Alfonso Keliuočio 95osiomis gi
mimo metinėmis.

Populiarinant Centro veiklą, išleisti net du infor
maciniai leidiniai Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 
studijų centras – 20075 ir 20146 metais. Juose atsispindi 
ryškūs kultūros paveldo išsaugojimui skirti renginiai, 
edukacinės programos, projektinė, leidybinė veikla, ku
rioje dalyvauja įvairių Lietuvos regionų kultūros ir meno 
žmonės, kraštiečiai, literatai, pedagogai, dailininkai, fo
tografai.

Vienas reikšmingesnių projektų – Sėlių kultūra virtu
alioje erdvėje – tęstinis dokumentų skaitmeninimo, žur
nalo Prie Nemunėlio sklaidos internete projektas, iš dalies 
finansuojamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon
do. Įgyvendinant projektą, tapo prieinamas centro inter
netinis puslapis www.keliuociucentras.rvb.lt. Vykdytas ir 
tęstinis kultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, kul
tūros renginių organizavimui skirtas projektas „Naujo
sios Romuvos“ skaitymai, iš dalies finansuojamas Lietuvos 
kultūros tarybos. 

Dar 2019 metais kviesta aktyviai dalyvauti eduka
ciniame užsiėmime Virtuali pažintis su Juozu Keliuočiu, 
atsakant į klausimus apie šią išskirtinę asmenybę. Jubilie
jiniams – 2022iesiems – metams Centro pirmininkė Ali
cija Matiukienė parengė edukaciją Prancūziškasis motyvas 
Juozo Keliuočio kultūriniame palikime. 

KELIUOTIŠKOS JUOZINĖS

Kaip prisimena rašytojas Vytautas Girdzijauskas: „Patys 
didžiausi būriai, žinoma, susirinkdavo kovo mėnesį per 
Juozines. Jis (Juozas) skelbdavo garsiai, kad svečius pri
imąs savaitę prieš ir savaitę po Juozinių. Tame ankštame 
kambarėlyje tada vykdavo tikros metinės konferencijos, 
čia galėjai sutikti žymių mokslininkų (Vytautą Kubilių), 
garsių rašytojų (Romualdą Lankauską), vyresnių ir jau
nesnių dailininkų (Vaidotą Žuką, jo ir paveikslas nutapy
tas kabėjo koridoriuje, nes kambaryje sienos buvo užim
tos prieškario didžiųjų – Kalpoko, Mackevičiaus ir kitų 
drobėmis...)“7 

Nuo 2006 metų, bendradarbiaujant su žurnalo Nau
joji Romuva redakcija bei Naujosios Romuvos fondu, pra
dėtas organizuoti kultūros ir meno pažinimo festivalis Ke

liuotiškos Juozinės, tęsiantis legendinių Keliuočio vardinių 
tradicijas. Nuo šiol draugystė su naujaromuviečiais nebe
nutrūko, o vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis tapo 
nuolatiniu šių bendrų renginių dalyviu bei svečiu. Liūdna, 
kad Andrius išėjo per anksti, ir paskutiniųjų metų Keliuo
tiškos Juozinės vyko jau be jo... 

Per šiuos renginius pristatomi leidiniai, vyksta naujų 
knygų sutiktuvės, diskusijos ir netgi spektakliai. Netrūko 
čia ir literatūriniųmuzikinių kompozicijų, atliekamų pro
fesionalių atlikėjų. 2006 metais vyko konferencijadiskusija 
Į Europą su savo rakandais, kurioje dalyvavo filosofas Ro
mualdas Ozolas, dailininkas Viktoras Binkis, kompozito
rius Darius Zdanovičius, kompozitorius ir poetas Alvydas 
Jegelevičius, žurnalo Naujoji Romuva vyriausiasis redakto
rius Andrius Konickis. Aktorė Birutė Marcinkevičiūtė atli
ko monospektaklį Poetė pagal Salomėjos Nėries eilėraščius 
ir dienoraščių ištraukas. Kitais – 2007 – metais vyko disku
sija Lietuva tarp Rytų ir Vakarų, dalyvavo čia muzikologė 
Daiva Tamošaitytė, poetas, prozininkas Robertas Kundro
tas, solistė Skaidra Jančaitė ir Andrius Konickis. 2008 me
tais Keliuotis prisimintas su žurnalų Metai ir Naujoji Ro
muva redakcijų atstovais. Čia svečiavosi Metų vyriausiasis 
redaktorius Danielius Mušinskas, filosofė Jūratė Baranova.

Savo naujausius leidinius pristatė ir kraštiečiai, ir kiti 
autoriai. 2010 metais pristatyta kraštietės Elenos Kurklie
tytės knyga Šešėlių verpėja, 2013 metais  – filosofijos dr. 
Arvydo Juozaičio pjesių knyga Gyvųjų teatras. 2014 metais 
Rokiškyje svečiavosi ir savo poezijos knygą Dainuojan
čiuose šuliniuose pristatė J. TumoVaižganto muziejaus ve
dėjas Alfas Pakėnas, atvykęs kartu su bardu Kazimieru Ja
kučiuPagulbiu. 2019 metais surengtas panevėžiečio Juozo 
Brazausko biografinių apybraižų apie A. Strazdą, J. Biliū
ną, A. Dambrauską, A. Jakštą, K. Binkį knygos Mano kelias 
pristatymas, kuriame dalyvavo ir pats autorius.

2012ųjų Keliuotiškas Juozines paįvairino kraštietis ra
šytojas, scenaristas Rimantas Šavelis, atvykęs kartu su li
teratūrologu prof. Petru Bražėnu ir aktoriumi Vladu Rad
vilavičiumi. 2016 metais aktorė Olita Dautartaitė atliko 
literatūrinęteatrinę programą Keliuotiškų Juozinių pava
sarinis dvelksmas. 2017aisiais šią tradiciją pratęsė kraštie
tis Šiaulių dramos teatro aktorius ir režisierius Vladas Ba

Leidiniai iš Juozo Keliuočio asmeninės bibliotekos 
Nuotrauka iš J. Keliuočio viešosios bibliotekos archyvų
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Juozo Keliuočio darbo stalas.
Nuotrauka iš J. Keliuočio viešosios bibliotekos archyvų

ranauskas, rokiškėnams atvežęs monospektaklį Akių sunka 
apie vyskupą, poetą Antaną Baranauską. Na, o 2020aisiais 
aktoriai Agnė ir Giedrius Arbačiauskai atliko poezijos ir 
muzikos programą Dar penkios minutės nakties...

Netradiciškai Juozinės minėtos 2018 metais. Tą dieną 
bibliotekoje apsilankę Juozai ir Juozapotos sulaukė do
vanėlių, o neturintiems skaitytojo pažymėjimo jis buvo 
dovanojamas.  

LITERATŪRINĖ JUOZO KELIUOČIO PREMIJA

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras yra 
ir literatūrinės Juozo Keliuočio premijos steigėjas bei pa
grindinis finansuotojas. Ši premija teikiama nuo 2006 
metų už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kriti
kos, vertimų, publicistikos, Juozo Keliuočio kūrybos nag
rinėjimo ir kitus originalius, prasmingus kūrybinius dar
bus, tęsiančius Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių 
ir tradicijų aktualizavimą bei sklaidą. Premija teikiama 
kiekvienais metais, minint Juozo Keliuočio gimtadienį, o 
pretendentus jai gauti teikia visuomeninės organizacijos, 
leidyklos, pavieniai asmenys ir pan.

Pirmąja literatūrine Juozo Keliuočio premija už kūry
bines studijas, žurnalo Naujoji Romuva koncepcijos kūri
mą ir Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių, tradicijų 
tęstinumą, aktualizavimą ir sklaidą apdovanotas žurnalo 
Naujoji Romuva vyriausiasis redaktorius šviesios atmin
ties filosofijos dr. Andrius Konickis. Per 2006–2021 metų 
laikotarpį buvo įteikta penkiolika premijų, o jos laurea
tais tapo ne tik Rokiškio kraštui, bet ir visai Lietuvai svar

būs žmonės: rašytojai Vanda Juknaitė, Vaidotas Daunys 
(po mirties), Vytautas Girdzijauskas, Arvydas Juozaitis, 
fotomenininkai Rimantas Dichavičius, Albinas Kuliešis, 
kraštotyrininkas Venantas Mačiekus, literatūrologas Vi
tas Areška, vertėja Diana Bučiūtė, teatro režisieriai Gy
tis Padegimas, Jonas Buziliauskas, aktoriai Virginija Ko
chanskytė ir Ferdinandas Jakšys, kultūros veikėja Dalia 
Poškienė. Premijos laureatai apdovanoti piniginėmis pre
mijomis, diplomais ir unikaliais suvenyrais  – tautodai
lininkų medžio drožiniais. Drožinys kiekvienais metais 
kitoks, todėl susikūrė jau Juozo Keliuočio literatūrinės 
premijos unikalių autorinių darbų galerija. Šių darbų au
toriai – Arūnas Augutis, Vidmantas Zakarka, Romualdas 
Kaminskas, Gintaras Varnas.

Siekiant priartinti informaciją prie šiuolaikinio varto
tojo, nutarta rengti šios premijos laureatų pristatymus vir
tualioje erdvėje – bibliotekos socialiniuose tinkluose. Taip 
jau pristatyti aktorius ir režisierius Ferdinandas Jakšys 
bei režisierius Jonas Buziliauskas. Na, o savotiška dovana 
Juozo Keliuočio 120osioms gimimo metinėms tapo Juozo 
ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro išleistas in
formacinis leidinys Juozo Keliuočio literatūrinės premijos 
laureatai8, pristatantis visų kūrėjų biografijas, kūrybines 
bibliografijas bei svarbesnius informacijos apie juos šal
tinius. Leidinio leidybą finansavo Rokiškio rajono savi
valdybė bei kultūros mecenatas, Rokiškio krašto garbės 
pilietis, fotomenininkas Jonas Dovydėnas. 

ATMINTIES SIENA ROKIŠKYJE

2019 metais Rokiškiui tapus Lietuvos kultūros sostine, 
projekto Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė koordinatorei 
Irenai Matelienei kilo mintis įamžinti šviesiausias krašto 
asmenybes, formavusias Rokiškio kultūrinį veidą. „Istori
kai, architektai, bibliotekininkai, Kultūros centro atstovai 
sprendė, kokius žmones reikėtų įamžinti ir atrinko juos iš 
daugiau nei šimto pasiūlytų.“9

Būta įvairių siūlymų, tačiau buvo nuspręsta Rokiškio 
kultūros centro sieną papuošti įdomiais akcentais: mėlynų 
namų siluetų fone tarsi langai šviečia atminimo lentelės, 
skirtos įžymiems rokiškėnams – kultūros veikėjams. Įdo
mu tai, kad dailininkų sukurtos lentelės yra visiškai skir
tingos ir atspindi konkrečią asmenybę. Rajono bibliote
kininkų siūlymu kraštietis dailininkas Arvydas Bagdonas 
šioje sienoje paliko Juozo ir Alfonso Keliuočių atminimo 
ženklus.

JUBILIEJINIAI  2022-IEJI

Jubiliejiniai metai sutikti gražia iniciatyva pristatant Juo
zą Keliuotį 22ojoje Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 
vasario 24–27 dienomis, kurios tema buvo Vaizdas kaip 
tekstas. Lankytojai turėjo galimybę Rokiškio rajono sa
vivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos stende 
susipažinti su šia iškilia asmenybe stendinėje parodoje. 
Keliuočio atminimo įamžinimui išleisti leidiniai taip pat 
surado čia savo vietą. Tai rokiškėnų bibliotekininkų 2014 
metais parengta ir išleista bibliografijos rodyklė Juozas 
Keliuotis, 1902–198310, kurioje stengtasi surinkti kuo iš
samesnę informaciją apie jo publikacijas periodiniuose 
ir kitokio pobūdžio leidiniuose. Čia suregistruotos 1923–
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2014 metų publikacijos, jo ir apie jį, pateikiami trumpi jo 
gyvenimo bei veiklos faktai. Lankytojų dėmesiui buvo pa
teikti ir jau minėti informaciniai leidiniai Juozo Keliuočio 
literatūrinės premijos laureatai, Juozo ir Alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centras, konferencijos Brolių Juozo ir Al
fonso Keliuočių kūrybinis palikimas medžiaga.

Keliuotiškos Juozinės šįkart įgavo kitokį atspalvį: jos 
buvo su prancūzišku muzikiniu ir literatūriniu akcentu 
ir įsiliejo į Tarptautinės frankofonijos dienos minėjimą 
Lietuvoje. Tąkart vyko sonatų vakaras Prancūziški są
skambiai, kurio metu skambėjo prancūzų kompozitorių 
C. SaintSaenso, F. Poulenco, C. Debussy, G. Pierné ir 
L. Bernsteino kūriniai, juos atliko Marija Mirovska (for
tepijonas), Rimvydas Savickas (klarnetas). Po to Juozo ir 
Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė Ali
cija Matiukienė pakvietė į edukaciją Prancūziškasis moty
vas Juozo Keliuočio kultūriniame palikime. 

Gedulo ir vilties diena – birželio 14oji – Rokiškyje 
minėta daugybe įvairių renginių. Vienas tokių renginių 
vyko ir Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Tai doku
mentinė istorija Juozo Keliuočio tremtis, kurios metu ban
dėme atskleisti dviejų Juozo tremčių faktus ir išgyveni
mus, remiantis jo paties atsiminimais. Klausytasi ir jau 
minėtos legendinės Juozo Keliuočio mėgstamos vinilinės 
plokštelės su Paulo Hindemitho simfonija. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras 
jubiliejinius metus pasitiko vykdydamas du projektus: 
pirmuoju tęsiama krašto kultūros žurnalo Prie Nemunėlio 
leidyba aktualizuojant Juozo Keliuočio gyvenimo tiesų ir 
vertybių sklaidą, antruoju – skelbiamas skaitmeninis tu
rinys internetinės žiniasklaidos priemonėse. Mus pasiekė 
ir dar viena džiugi žinia, kad Lietuvos kultūros tarybos fi
nansavimas skirtas ir bendram trijų palikimų studijų cen
trų, dirbančių Panevėžio regione, projektui Tinklalapio „5 
kultūros asmenybės“ sukūrimas ir įveiklinimas. Įgyvendi
nant šį projektą, Rokiškio Juozo ir Alfonso Keliuočių, Bir
žų Jono ir Adolfo Mekų, Panevėžio Juozo Miltinio paliki
mo studijų centrai sukurs interaktyvią kultūrinės medijos 
svetainę, skirtą šių penkių asmenybių gyvenimo, veiklos, 
kūrybos sklaidai.    

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešo
sios bibliotekos socialiniuose tinkluose paskelbta ir biblio
tekininkų parengta virtuali viktorina, kviečianti prisimin
ti Lietuvos žurnalistą, redaktorių, rašytoją, vertėją Juozą 
Keliuotį ir pabandyti atsakyti į viktorinos Juozas Keliuotis 
klausimus.

O svarbiausias įvykis, užbaigiantis jubiliejinius Juo
zo Keliuočio metus, bus rugsėjį vyksianti konferenci
jadiskusijų forumas Juozo Keliuočio idėjos šiuolaikinėje 
žurnalistikoje. Finansiniai šio renginio rėmėjai – Lietu
vos kultūros taryba bei Rokiškio rajono savivaldybė, pro
jekto partneriai – Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga 
Apvalus stalas, UAB Gimtasis Rokiškis, Juozo ir Alfonso 
Keliuočių palikimo studijų centras, Lietuvos žurnalisti
kos centras bei Naujosios Romuvos fondas. Konferencijos 
pranešėjai – žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, 
Vilniaus universiteto profesorius Andrius Vaišnys, kul
tūros žurnalo Naujoji Romuva ir kultūrinio gyvenimo 
žurnalo jaunimui Pašvaistė vyriausioji redaktorė Audro
nė Daugnorienė, nepriklausoma žurnalistė Lina Dūdai
tėKralikienė, Rokiškio J. TumoVaižganto gimnazijos 
bibliotekos vedėja, literatė Reda Kiselytė, Juozo Miltinio 
palikimo studijų centro vyr. bibliotekininkė Angelė Mi
kelinskaitė. Tradiciškai bus paskelbtas ir apdovanotas 
16osios literatūrinės Juozo Keliuočio premijos laure
atas, taip pratęsiant šios ryškios asmenybės atminimo 
įamžinimo veiklas. 

1 Stasys Santvaras. Pluoštelis minčių apie Juozą Keliuotį // Aidai, 1983, 
Nr. 5, p. 308.

2 Juozas Brazauskas. Juozo Keliuočio drama.  – Vilnius: Margi raštai, 
2017, p. 19.

3 Brolių Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas: mokslinės kon
ferencijos medžiaga. – Rokiškis: Rokiškio rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka, 2002.

4 Reda Milaknienė. Juozo Keliuočio metai // Gimtasis Rokiškis, 2022, 
vasario 12, p. 7.

5 Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras: informacinis lei
dinys / sudarė Rita Viskaitienė, Daiva Vilkickienė. – Ukmergė: Valdo 
leidykla, 2007.

6 Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras: informacinis leidi
nys / sudarytoja Alicija Matiukienė. – Rokiškis, 2014.

7 Vytautas Girdzijauskas. Juozas Keliuotis buityje ir tremtyje // Brolių 
Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas: Mokslinė konferencija 
2002. – Rokiškis, 2002, p. 14.

8 Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatai: biobibliografinis 
leidinys / sudarytojos Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė 
Tupalskienė. – Vilnius: Margi raštai, 2021. 

9 Reda Milaknienė. Atminties siena toliau bus pildoma // Gimtasis Ro
kiškis, 2022, balandžio 30, p. 7.

10 Juozas Keliuotis, 1902–1983: bibliografijos rodyklė / sudarė: Audronė 
Tupalskienė, Rita Viskaitienė. – Vilnius: Margi raštai, 2014.

Vilniaus knygų mugėje. 2022 m. vasario 24 d.

Atminties siena Rokiškyje
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1922 metų vasario 16 diena istoriniuose šaltiniuose užfik
suota kaip oficiali pirmosios Alma Mater – Lietuvos uni
versiteto įsteigimo data. Prasmingai 100ųjų metų sukak
čiai paminėti Lietuvos Respublikos Seimas 2022uosius 
paskelbė Universitetų metais. 

Lietuvos Valstybės archyve saugomas švietimo mi
nistro Petro Juodakio 1922 m. vasario 25 d. įsakymas 
Nr. 1590, kuriuo paskirti pirmieji fakultetų dėstytojai, pro
fesoriai: „Universiteto mokomojo personalo branduoliu 
nuo šio vasario 16 dienos skiriu penkių fakultetų (Teologi
jos, Socialinių mokslų, Medicinos, Gamtos ir matematikos 
bei Technikos) dėstytojus.“2 Kalbininkas prof. Kazimieras 
Būga ir prof. Vincas KrėvėMickevičius paskirti Sociali
nių mokslų fakulteto dėstytojais. Vėliau dėstytojų huma
nitarų šiame fakultete buvo daugiau: Maironis, Vaižgan
tas, Vaclovas Biržiška, Vincas MykolaitisPutinas, Stasys 
Šalkauskis, Balys Sruoga, Juozas Eretas ir kiti. Didėjant 
studentų skaičiui, gausėjo visa akademinė bendruomenė. 
1930aisias, minint Vytauto Didžiojo 500 metų mirties 
sukaktį, universitetui suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomi ir 
dėstytojų, savo žinias sėmusių ne viename užsienio uni
versitete, ir buvusių studentų, vėliau tapusių garsiais rašy
tojais, dokumentai, nuotraukos, rankraščiai, atsiminimai. 
Visa tai atskleidžia, kaip kūrėsi Universitetas, kokie buvo 
džiaugsmai ir rūpesčiai. Jaunystės laikų prisiminimų, jų 

V A I V A  B A L I C K I E N Ė

Taip buvo prieš 100 metų Kaune...

nuotrupų randame ir buvusių studentų, vėliau – rašytojų, 
išleistose knygose.

Poetė Petronėlė Orintaitė, buvusi Lietuvos universi
teto humanitarinių mokslų fakulteto studentė, apybrai
žų rinkinyje Liepalotų medynuose pasakoja: „Jaunas, jau
nutėlis, vos iš padaigų išbręstantis universitetas – staigiu 
šuoliu siūbtelėjo tarpti lietuviškais protais: mokslo žiedus 
krauti, Lietuvos žemės sėklom žmonijos išmintį turtinti. 
Sykiu ir naujos šviesos derliais Nemuno sodybas apdova
noti. Iš Rytų ir iš Vakarų susibėgo sulėkė įvairiausia gal
vočių profesorių plejada ir – geros valios bei didžios mei
lės pastangom ryžosi įpliskinti naują aukurą visos tautos 
gerovei bei pasididžiavimui. Ir pakėlė sparnus čia rink
tis jaunimas, nežabotų žinių godumu padegtas. Erdviau
sių siekimų sklidinos galvos, kaitria jaunystės vaizduote 
pasparnintos – kalnus nuversti užsimojo... Taip mūsiškė 
Alma Mater, vos iš naujagimio lukšto išsinėrusi  – buvo 
gaji ir veržli. Padaigų sparneliais greitai platyn kerojanti 
ir į padanges besistiebianti.“3

Studijų laikų neužmiršo ir poetas, literatūros kriti
kas Alfonsas NykaNiliūnas, Vytauto Didžiojo universitete 
studijavęs nuo 1938 metų: „Universiteto mistika. Universi
tetas yra mistinis kūnas, kurio pagundai iki tam tikro laips
nio pasiduoda kiekvienas. Savotiška valstybė valstybėje su 
savo teritorija, gyventojais ir valdžia; su savo himnu, kuris 
ragina džiaugtis gyvenimu; su savo folkloru, jo herojais ir 

Lietuvos universiteto 
pirmasis senatas. Iš 
kairės: prof. Z. Žemaitis, 
prof. M. Biržiška, prof. 
P. Jodelė, V. Čepinskis, 
J. Šimkus, B. Čėsnys, 
P. Avižonis, P. Būčys, 
P. Leonas. Kaunas, 
1923 m. vasario 16 d. 
MLLM 16961

Straipsnio publikaciją parėmė
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juokdariais. Lojaliausi jos piliečiai ne studijuoja, bet stu
dentauja, ištikimai laikydamiesi himno žodžių, kurie yra 
jiems savotiška konstitucija.”4 Poeto Atsiminimų nuotrupo
se pastebėjimas: „Mano kartos literatūriškai nusiteikusiam 
jaunimui didelę dalį universitetinės mistikos sudarė jame 
tuo laiku dėstę rašytojai: Krėvė, Sruoga ir Putinas.“5 

Muziejaus rinkiniuose randame ir studentų atsimini
mų apie dėstytojus. Rašytojas Antanas Vaičiulaitis, studija
vęs 1927–1933 metais rašė: „Kai universitete V. Mykolaitis
Putinas nusileido vienu aukštu žemyn pas humanitarus, 
į Teologijosfilosofijos fakultetą dėstyti lietuvių literatū
ros, grįžo Maironis. <…> Pirmos Maironio paskaitos die
ną vieni dar lūkuriavom prie durų, kiti jau laukė suoluo
se. Neilgai trukus profesūros duryse pasirodė sutanotas 
kunigas. <…> Skubėjom į auditoriją. Kaip niekur nieko 
įžengė Maironis ir lipo į katedrą. Istorine reikėtų laikyti 
ir šią katedrą: iš jos mums, studentams, kalbėjo Putinas, 
Šalkauskis, Reinys, Kuraitis, Salys. Iš šios vietos girdėjau 
ir pačią jautriausią bei įspūdingiausią paskaitą iš univer
siteto laikų – istorijos profesoriaus Antano Aleknos apie 
Liublino uniją. <…> Maironis kalbėjo paprastai, be reto
rikos, be mostų. Iš pradžių jis padarė įžangą – pavedžiojo 
mus po literatūros horizontus… Pertraukos metu studen
tai susimetė aplink katedrą, ir Maironis pasirašinėjo stu
dijų knygelėse.“6 

Rašytojas Vincas KrėvėMickevičius tapo besikurian
čio Lietuvos universiteto profesoriumi. Nuo 1925 metų 
buvo paskirtas pirmuoju Humanitarinių mokslų fakulte
to dekanu, juo dirbo iki 1937 metų. Per savo darbo metus 

Universitete profesorius išleido ne vieną studentų laidą. 
„Tai, kad V. Krėvė daugiau kaip dešimtmetį buvo ren
kamas dekanu, liudija profesoriaus organizacinius ge
bėjimus, gerą vadybą pritraukiant mokslines pajėgas į 
Lietuvos universitetą. <...> Universitete dirbusio Prano 
Skardžiaus teigimu, dekanas V. KrėvėMickevičius kiek 
įmanydamas rūpinosi, kad kuo daugiau naujų mokslinių 
pajėgų būtų įtraukta į akademinį darbą. <...> V. Krėvė
Mickevičius P.  Skardžiui bent kelis kartus kartojo, kad 
kūrybinį mokslo darbą daugiausia gali dirbti tie, kurie 
yra baigę specialias mokyklas, yra moksliškai gerai pa
ruošti ir pasiryžę savo specialybės keliu nuolat kopti į 
didesnes mokslo aukštumas. Todėl V. KrėvėMickevičius 
labai sielodavosi, kai jam nepavykdavo kokios geresnės 
mokslinės pajėgos pritraukti arba nužiūrėtasis pasirody
davo nerangus, ne visai vykęs. Geresnėmis pajėgomis jis 
visados džiaugdavosi, su pasitenkinimu atsiliepdavo. <...> 
Dekanas V. Krėvė pirmiausia rūpinosi pačių lietuvių jau
nesniojo personalo ugdymu, todėl per paskutinį nepri
klausomybės dešimtmetį Humanitarinių mokslų fakulteto 
dėstytojų lietuvių skaičius beveik padvigubėjo. Apskritai 
V. KrėvęMickevičių, kaip universiteto žmogų, ilgametį 
Humanitarinių mokslų fto dekaną labai mėgo ir klausy
tojai, ir kolegos, ir kiti universiteto žmonės“7, – rašo Min
daugas Tamošaitis. 

Profesoriaus paskaitas prisimena ir prozininkas Čes
lovas Grincevičius: „Krėvė lenkų literatūros istoriją skai
tė be jokių užrašų, cituodavo poetų posmus lenkiškai, čia 
pat išversdavo lietuviškai, minėdavo datas, faktus, vardus 

Lietuvos universiteto dėstytojai. Pirmoje eilėje trečias iš kairės sėdi poetas, kunigas Maironis, jo dešinėje – kunigas, kritikas Adomas Jakštas-
Dambrauskas; antroje eilėje aštuntas iš kairės sėdi kunigas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas. Lietuvos universiteto mokslo personalas 
1923 02 16. Kaunas. MLLM 95611
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iš atminties. Niekada nesėsdavo, stovėdavo šalia katedros, 
žiūrėdavo studentams į akis, jautėsi lyg būtų jų vidury.“8 
Studijavęs 1933–1938 metais, Česlovas Grincevičius ki
taip prisimena Balio Sruogos paskaitas: „Visai kitoks buvo 
Sruoga, pas kurį klausiau rusų literatūrą ir teatro istoriją. 
Jis turėjo galbūt jam vienam charakteringą būdą skaitant 
paskaitas nebendrauti su studentais, jų nematyti. Papras
tai pavėlavęs į auditoriją, kartais iki 15 minučių, įpuldavo, 
įbėgdavo, pasidėdavo portfelį ant katedros ir, lyg čia de
vynios saulės spindėtų, slėpdavo akis nuo klausytojų, nė 
sykio į juos nepažiūrėdamas ir nė kiek negaišęs, iš užrašų 
imdavo skaityti. <...> B. Sruogą kiek arčiau pažinau tik 
teatro seminare. <...> Seminaro patalpos buvo V.D.U. di
džiųjų rūmų palėpėj. Nedidelis tai kambarys, tad ir ribotą 
skaičių tepriimdavo. <...> Aiškios, apmąstytos programos 

nebuvo: daugiausia nagrinėjami, aptariami teatro drami
niai pastatymai. Dalyviai jautėsi laisvai, draugiškai. Toks 
pat ir Sruoga: nė panašumo į tą, kuris auditorijoj per pas
kaitas atrodė lyg užsimerkęs, atsiribojęs nuo visų. Čia ir jis 
jautėsi kaip šeimoj, rūkydavo, juokaudavo.“9

Apie profesorių Balį Sruogą išlikę ir kitų studentų 
įspūdžių. 1966 m. vasario 7 d. laikraštyje Dirva publikuo
tame straipsnyje Balys Sruoga – žmogus ir rašytojas / Jo 
gimimo 70 m. sukakties proga Stepas Vykintas rašo: „Bū
čiau žiauriai nedėkingas mokinys, jei nepaminėčiau savo 
mokytojo – profesoriaus Balio Sruogos. Tiesa, jis nebuvo 
mano tiesioginis profesorius, bet jo teatro seminarą lan
kiau ne iš reikalo, o iš meilės. <…> 1924 m., kada įstojau 
į Kauno universitetą, jį radau bedėstantį Humanitarinių 
mokslų fakultete rusų literatūrą, o vėliau ir teatro meną. 

Juozo Paukštelio atsiminimų apie kalbininką Joną Jablonskį Kalbos tėvas rankraštis. 
MLLM 19323

Humanitarinių mokslų fakulteto studentai. Balys Sruoga stovi kairėje; trečioje 
eilėje iš kairės: sėdi poetas Jonas Graičiūnas, aktorius, dramaturgas Kazys Inčiūra, 
rašytojas Antanas Venclova. Kaunas, apie 1925–1926 m. MLLM 49331

Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto studentai prof. V. Dubos 
paskaitoje. Rašytoja Petronėlė Orintaitė – pirmoje eilėje pirma iš kairės. Kaunas, 
apie 1925–1927 m. MLLM 49332
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Lankiau jo paskaitas ir teatro seminarą su didžiausiu ma
lonumu, nes jo paskaitos pasižymėjo moksliniu gilumu, 
originalumu, menine ekspresija. Teatro seminarai buvo 
gyvi savo diskusijomis ir savarankia kritika. Iš teatro semi
naro išaugo nemaža teatro darbuotojų: recenzentų, kriti
kų, teoretikų, režisierių ir artistų. Tai buvo didelis B. Sruo
gos įnašas į mūsų teatro kultūros istoriją.“10 

Poetas, režisierius Jurgis Blekaitis studijavo Univer
sitete 1935–1939 metais. Jo atmintyje išlikęs profesoriaus 
Balio Sruogos paskaitos vaizdas: „Paskaitą Sruoga pra
deda visada tuo pačiu žodžiu: „Gerbiamieji...“ Tuo pačiu 
žemu, dusliu balsu. <...> Žodžiai plaukia apgalvoti ir atsei
kėti, be puošmenų, lygiai ir monotoniškai, – toks ramus 
bumbėjimas. Bet viską gaubia kažkaip netikėta lyriška, 
gal kiek net graudi gaida. Tarsi tokiu būdu prasiskverbia 
jo meilė ir pagarba didžiųjų talentų kūrybai, apie kurią jis 
mums kalba.“11 Itin skirtingomis spalvomis Jurgis Blekai
tis piešia profesoriaus portretą: „Matau būdingą Sruogą, 
skendintį tabako debesy. Matau tvyrantį aukštai viršum 
Krėvės ties šachmatų lenta. Matau smagiai žengiantį savo 
teatro seminaro klausytojų būry, mokslo metams pasi
baigus, – veda mus alučiu pavaišinti. <...> Matau Sruogą 
linksmą ir liūdną, patenkintą ir susirūpinusį, matau sar
kastišką ir užsigavusį (užsigauti jam, atrodo, daug pagrin
do nereikėjo). Iš visų įspūdžių plinta ir gilėja jo vidinis 
vaizdas – nelengvas suvokti, sudėtingas, prieštaringas. Iš 
kitų esu girdėjęs tiek jo apibūdinimų, kad galėtum many
ti – Balių Sruogų buvo koks šimtas, ir visi kitokie.“12

1922 metais profesorius Vincas KrėvėMickevičius 
skaityti paskaitas apie spaudos draudimo laikotarpį pa
kvietė kanauninką Juozą TumąVaižgantą, per septyne
rius darbo Universitete metus tapusį studentų mylimu 
dėstytoju. Muziejuje saugomas prozininko, dramaturgo 
Juozo Paukštelio, 1927 metais baigusio Teologijos ir filo
sofijos fakultetą, prisiminimų apie Vaižgantą rankraštis: 
„Didžioji universiteto salė kimšte prisikimšusi, – per Vaiž
ganto paskaitas paprastoj auditorijoj studentai netilpda
vo. Prisėdę ne tik ant kėdžių, bet ir ant palangių, net ant 
paaukštinimo, kur stovėjo žalia gelumbe užtiestas stalas, 
o prie tribūnos Vaižgantas. Jis skaitė draudžiamąjį laiko
tarpį. Pasakodavo be galo gyvai, ekspresingai, susižavėjęs. 
<...> Mes klausėmės persiėmę, jaudinomės, vienai kitai 
kolegei ašaros žibėjo akyse. Bet kiek buvo kartų, kai, jam 
pasakojant – humorą svaidant – visa salė krisdavom juo
kais. Užtat mylėjom Vaižgantą.“13

Poetas, prozininkas Antanas Vengris, straipsnyje 
Mūsų profesorius  – poetas prisimena Vinco Mykolaičio
Putino didingumą: „Iš kurios pusės į Vincą MykolaitįPu
tiną bežiūrėsi, jis visaip didelis, impozantiškas, viliojantis. 
Nors tokiu savo gyvenime ir kūryboje jis niekad nesidėjo. 
Bent jau iš „paviršiaus“ nesimatė, kas ir kaip jame. Visa 
galybė ir įvairybė – viduje. Pradėjau matyti savo profe
sorių bene nuo 1935–1936 metų Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto auditorijoje. Skaitė XIX a. lietuvių literatū
ros istorijos kursą, skaitė „Lietuvių literatūra periodinėje 
spaudoje“ ( jeigu tiksliai beatsimenu), vedė lietuvių litera

Juozas Tumas-Vaižgantas su studentais auditorijoje. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės sėdi Pijus Papečkys; antroje eilėje pirma iš kairės Veimerytė; 
trečioje eilėje ketvirtas iš kairės L. Skabeika; ketvirtoje eilėje pirmas iš kairės Vaižgantas. Kaunas, 1927 m. MLLM 27000
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tūros seminarą. Nuosaikesnis ir romesnis už jį buvo gal 
tiktai prof. Vosylius Sezemanas, dėstęs mums lituanistams 
privalomą logikos kursą ir neprivalomą estetiką. Vaikščio
jo Putinas visada elegantiškai apsitaisęs, ir visas spindėjo 
galantišku romumu, vis susimąstęs, net galvą kiek nulen
kęs dėl to. Studentų atžvilgiu, rodos, buvo vėsiai atsainus, 
bet ne abejingas…“14

Juozo Paukštelio rankraštyje Kalbos tėvas įamžinti 
prisiminimai apie pažintį su kalbininku Jonu Jablonskiu, 
kuris profesoriavo universitete 1922–1926 metais: „Su ra
šomosios mūsų kalbos tėvu teko kiek arčiau susipažinti 
<...>, kai Kaune pradėjau studijuoti lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Atsimenu, sužinojęs, kad dvi valandas per savaitę 
Jablonskis skaitys mums lietuvių kalbą, tyliai džiaugiausi 
ir didžiavausi: klausysiu net Jablonskio – Rygiškių Jono 
paskaitų. Apie jo darbus ir nuopelnus mūsų kalbai daug 
kas tada rašė ir kalbėjo.

Buvo paskelbta, kad paskaitos būsiančios jo bute. <...> 
Sėdime, laukiame, visi truputį įtempti. Šit prasiveria sa
lės durys, įslenka ratukai, kuriuose sėdi man jau maty
tas profesorius... <...> Mokysimės. Savo gimtosios kalbos 
mokysimės. Kitur, kur gimtosios kalbos svetimi nedarkė, 
nereikėjo jos daug ir mokytis. O mūsiškę darkė. Visokie 
atėjūnai darkė – ant vieškelio gyvenime. Mokysimės. Yra 
sakoma, teisingai sakoma, kad maža garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti, o didelė gėda savosios gerai nemokėti. 
Taip – didelė gėda, labai didelė.“15 

Du dešimtmečius 1922–1941 metais Universitete dės
tė profesorius Juozas Eretas. Apie jo skaitytas paskaitas 
straipsnyje Pirmas žvilgsnis į profesorių Juozą Eretą rašo 
Antanas Vaičiulaitis: „...jis tavęs neužgožė savo mokslu 
ir aukštu titulu, buvo tau lygus kaip žmogus ir stengėsi 
tave paskatinti, įrikiuoti į naudingą vagą.“ Toliau Anta
nas Vaičiulaitis prisimena ir kitus Universiteto dėstytojus: 
„Turėdamas laiko, po savo profesorių, V. MykolaičioPu
tino ir Vl. Dubo, užsukdavau iš smalsumo pasiklausyti ir 
kitų – Krėvės, kuris pasakojo apie Dostojevskį, Vaižganto, 
kuris kalbėjo apie Vydūną, arba Herbačiausko, kuris dės
tė apie Wyspianskį. Išliko ir kai kurių smulkmenų. Saky
sim, į Vaižganto paskaitą kažkas įslinko gerokai pavėlavęs, 
ir Pragiedrulių autorius jį pabarė, kam nepasirodė laiku. 
Herbačiausko paskaita buvo vakare, jis kalbėjo lenkiškai 
ir protarpiais sukiojo lempą su žaliu gaubtu, vis pataiky

Vincas Krėvė-Mickevičius. Apie 1927 m. MLLM 70876
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damas taip, kad šviesa kristų jam ant veido, kuris tada at
rodydavo kažkaip šėtoniškai. O po paskaitos prie durų iš
sirikiavo studentės, kad profesorius joms paburtų iš delno. 
Matote, jis buvo ne tik rašytojas, profesorius, bet ir burti
ninkas. Nesu tikras, ar davė savo ranką paburti paskaitoj 
buvusi Salomėja Nėris.“16

Kauno universitete studijavo nemenkas būrys būsi
mųjų literatūros klasikų, jie dalyvavo literatūros semina
ruose, disputuose, bendradarbiavo literatūrinėje spaudoje. 
Studentai aktyviai dalyvavo literatūriniame ir visuome
niniame gyvenime, steigė savo organizacijas. Neolitua
nai – tautinė lietuvių studentų organizacija, įsikūrusi 1922 
metais. Naujajai studentų organizacijai įsitvirtinti padėjo 
Antano Smetonos, Juozo TumoVaižganto ir kitų profe
sorių rėmimas. Organizacijos garbės nariai: Vaižgantas, 
Maironis, Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis. 1933 metų 
Vairo kultūros žurnale Jonas Leonavičiaus rašo: „Pirmo
ji ir seniausioji mūsų Almae Matris studentų korporacija 
„NeoLithuania“ lapkričio 11 ir 12 dienomis iškilmingai 
atšventė vienuoliktąsias metines sukaktuves.“17 Straips
nyje jis pasakoja įspūdžius iš lapkričio 12 dieną vykusio 
iškilmingo sukaktuvių posėdžio, kuriame kalbą pasakė 
draugijos garbės narys, tuometis Valstybės Prezidentas 
Antanas Smetona: „Žodžiui laisvė jaunimas labai jautrus. 
Jis nori laisvės judėti, gyventi, kurti savo ateičiai. Bet kas 
yra tikroji laisvė, jis dar sunkiai sau vaizduojasi. <...> Lais
vės sąvoką pravartu išsiaiškinti ir Lietuvos studentams, 
kurios yra jų teisės ir pareigos. Išeiti aukštasis mokslas yra 
didelė teisė, labai mažam jaunuolių skaičiui tepasiekiama. 
Daugelis apie tai svajoja, bet nedaugelio, palyginti, svajo
nės teįvyksta. Pasiekti universiteto slenkstis ir įžengti jo 
rūmuosin, naudotis mokslo šviesa, yra didelė laimė, yra 
išrinktųjų vieta. <...> Universitetas juk yra aukščiausias 
šviesos židinys, žadąs skaistesnę ateitį: aukštesnį laips
nį visuomenės gyvenimo rungtynėse, asmens aukštesnį 
laipsnį, asmens išsilavinimą, sąmoningesnį gėrėjimąsi gy
venimu ir t. t. Mūsų universiteto būklas [būstinė] yra di
džiausiame Lietuvos mieste, jos laikinojoje sostinėje, kur 
kultūros gyvenimo pasireiškia daugiau, nekaip kitur kur 
provincijos mieste. Čia teatras su trimis savo šakomis, čia 
konservatorija, čia meno mokykla ir daugelis kitų mūsų 
kultūros įstaigų. Tai irgi didelė teisė jaunuoliui naudo
tis visa šiąja kultūros aplinka, susisiekti su jąja ir pačiam 
kultūrintis.“18 

Teologijosfilosofijos fakulteto filosofijos skyriuje lite
ratūrą studijavę studentai nuo 1924 metų profesorių Juozo 
Ereto ir Vinco MykolaičioPutino bei studento, būsimo 
rašytojo Juozo Paukštelio iniciatyva literatų susibūrimuo
se pirmuosius kūrybinius bandymus skaitė Juozas Grušas, 
Vincas Ramonas, Antanas Vaičiulaitis, Juozas Ambrazevi
čiusBrazaitis, Salomėja Nėris, Juozas Paukštelis. Daugė
jant ne tik literatų, bet apskritai meno mėgėjų, norinčių 
dalyvauti būrelio veikloje, 1926 metais Universitete įkurta 
studentų ateitininkų meno draugija Šatrija, kuri Lietuvos 
universiteto senate įregistruota 1927 metų kovo 10ąją. 
Jos globėjas ir rėmėjas buvo Vincas MykolaitisPutinas, 
kurio bute šatrijiečiai itin mėgdavę rinktis. Šatrijos drau
gijai vėliau priklausė klasikais tapę rašytojai bei filosofai: 
Juozas Grušas, Salomėja Nėris, Antanas Vaičiulaitis, An

tanas Maceina, Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, 
Bronius Krivickas, Juozas Girnius, Vytautas Mačernis, 
Juozas Keliuotis, Alfonsas NykaNiliūnas ir kiti Univer
siteto studentai.  

Mindaugas Tamošaitis rašo: „Jau 1926 m. HMF buvo 
įsteigta Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fa
kulteto humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, ku
rios literatūros skyrius savo veiklą pradėjo 1927 m. kovo 
25 d. Jos pirmininku buvo išrinktas V. KrėvėMickevi
čius, sekretorium V. Mykolaitis, iždininku J. Tumas. Šios 
draugijos literatūros skyrius rūpinosi užsienio grožinės 
literatūros vertimais į lietuvių kalbą ir jų spausdinimu, 
siūlė švietimo komisijai steigti literatūros žurnalą. Prie 
humanitarinių mokslų ir literatūros draugijos literatū
ros skyriaus kurį laiką veikė knygų leidykla „Universite
tas“, leidusi originaliosios ir verstinės grožinės literatūros 
kūrinius.“19 

1931 metų Vairo žurnale publikuotas Benedikto Bab
rausko straipsnis apie studentų humanitarų draugijos 
penkerių metų sukaktuves: „Vasario 15 d. Stud. Huma
nitarų Draugija iškilmingai minėjo savo penkerių metų 
sukaktuves. Vienos profesijos žmonės jaučia malonumo, 
net reikalo, bendrai sueiti, pakalbėti iš savo srities. Ir ne
suklysime, pasakę, kad didesnį organizacinį vienetą te
gali sudaryti vienos profesijos nariai. Šį dalyką dar dau
giau pagreitino didelės studentų dalies neorganizuotumas 
dėl trūkumo pasirinkti artimos savo dvasiai organizacijos. 
Svarbus akstinas buvo taip pat studijų palengvinimo orga
nizavimas: paskaitų konspektų leidimas, egzaminų tvar
kos patobulinimas, paskoloms fondo sudarymas ir kita. 

Profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas. Kaunas. Apie 1930 m. 
MLLM 104820
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Galutinai nuspręsta draugiją įkurti, kada maži mėgėjų bū
reliai – literatų, kalbininkų, filosofų – visai natūraliai pra
dėjo organizuotis. Todėl prie Draugijos tuojau buvo įkur
tos kelios sekcijos ir sudaryta paskaitų leidimo komisija. 
Draugijos tikslas apibūdintas: a) jungti studentus huma
nitarus bendram mokslo darbui, teikiant jiems moralės ir 
materialinės paramos, b) rūpintis visais profesiniais hu
manitarų reikalais. Draugijos darbai – vidujai ir laukujai. 
Vidujis darbas dirbamas atskirose sekcijose ir komisijose. 
Sekcijų yra bent penkios, kurių veiklesnės – literatų ir kal
bininkų. Literatų sekcija kasmet surengia kelis literatūros 
vakarus provincijoj, Kaune ir per radijo, literatūrinius 
teismus, paskaitas.“20 

Aktyviausiai literatų sekcijoje veikė Antanas Miški
nis, Jonas KossuAleksandravičius, Bernardas Brazdžio
nis, Kazys Inčiūra, Petronėlė Orintaitė, Leonas Skabei
ka, Juozas Švaistas, Benediktas Rutkauskas, Benediktas 
Babrauskas, Gražina Tulauskaitė. Humanitarų draugijos 
Literatūros sekcijos valdybai priklausė Bernardas Braz
džionis, Gražina Tulauskaitė, Benediktas Rutkauskas
Rutkūnas.

Praėjus šimtui metų, vartydami archyvinę medžiagą, 
sugrįžtame į praeitį ir tik fragmentiškai prisiliečiam prie 
didingos kultūros istorijos, kurią kūrė ir pirmieji Lietuvos 
universiteto studentai, su dėkingumu ir nostalgija prisi
mindavę savo Alma Mater. 

1 Tai  – pirmoji lietuviška Kalėdų giesmė, išspausdinta dar Martyno 
Mažvydo Katekizme, yra labai graži Tėvelio išplėtota jos versija (O. G. 
past.).

2  Švietimo ministro Petro Juodakio raštas dėl Lietuvos universiteto 
fakultetų dėstytojų paskyrimo. 1922 m. vasario 25 d. Originalas sau
gomas Lietuvos centriniame valstybės archyve.

3 Petronėlė Orintaitė. Liepalotų medynuose. – Londonas, 1971.
4 Alfonsas NykaNiliūnas. Dienoraščio fragmentai. 1938–1970. – Čikaga, 

1998. 
5 Balys Sruoga mūsų atsiminimuose (Sudarė Vanda Sruogienė).  – Vil

nius: Regnum fondas, 1996.
6 Antanas Vaičiulaitis. Maironio paskaita. Rankraštis. Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus archyvas (toliau – MLLM).
7 Mindaugas Tamošaitis. Vinco KrėvėsMickevičiaus politinė biografija: 

rašytojo tragedija politikoje. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2012.
8 Balys Sruoga mūsų atsiminimuose.
9 Op. cit.
10 Stepas Vykintas. Balys Sruoga – žmogus ir rašytojas / Jo gimimo 70 m. 

sukakties proga // Dirva, 1966 m. vasario 7 d., Nr. 15.
11 Balys Sruoga mūsų atsiminimuose.
12 Balys Sruoga mūsų atsiminimuose.
13 Juozas Paukštelis. Iš prisiminimų apie Vaižgantą. Rankraštis. MLLM.
14 Antanas Vengris. Mūsų profesorius – poetas. Rankraštis.  MLLM.
15 Juozas Paukštelis. Kalbos tėvas. Rankraštis. MLLM.
16 Antanas Vaičiulaitis. Pirmas žvilgsnis į profesorių Juozą Eretą. Rank

raštis. MLLM.
17 Juozas Leonavičius. NeoLithuanios šventė // Vairas, 1933, gruodis, 

Nr. 12.
18 Op. cit.
19 Mindaugas Tamošaitis. Op. cit.
20 Benediktas Babrauskas. Studentų Humanitarų Draugijos penkerių 

metų sukaktuvės // Vairas, 1931, kovas, Nr. 3.

Balys Sruoga su Vytauto Didžiojo universiteto teatro seminaro klausytojais. Iš kairės: pirmoje eilėje sėdi: Stasys Stonkus, Aleksandras Ronkus, 
prof. Balys Sruoga, Arvydas Vaitiekaitis, Aleksandras Budrys; antroje eilėje: Leonas Kalvelis, Vacys Baravykas, Daumantas Čibas, Dzidas Stankaitis, 
Juozas Raustis, Henrikas Radauskas; trečioje eilėje stovi: nežinomas asmuo, Benediktas Babrauskas, Kazys Jankauskas, Aleksandras Radžius-
Račinskas, J. Kiznis. Kaunas, 1933 m. birželio 3 d. MLLM 29331



63

Rašytojas, redaktorius, radijo laidų vedėjas Algimantas 
Mackus (1932–1964), pristatydamas Čikagoje savo poezi
jos knygą Neornamentuotos kalbos generacija ir auginti
niai, sakė: „Tikiu į literatūros tęstinumą internacionaliniu 
ir tautiniu mastu. Ir lietuvių poezijoj matau tvirtą grandi
nę: nuo liaudies dainų, nuo bereikšmių, vienok poetinių, 
autentišką poezijos klausą rodančių žodžių „sadauto tūto 
sadauto“ iki Donelaičio hegzametrų; nuo Putino ir Aisčio 
iki Radausko ir „Žemės“ kartos, sofistikuotai išnaudojusių 
lietuvių poezijos minties raidą ir lietuvių prozodijos lai
mėjimus. Tai, ką padarė jie, įgalina ir mus, jaunesniuosius 
lietuvių bardus, daryti, ką darome šiandien. Mums nerei
kėjo sugrįžti ir baigti kitų neatlikto darbo. Todėl mes gali
me didžiuotis lietuvių poezijos tradicija ir viltis, jog kada 
nors ir mes būsime tos tradicijos dalis.“1

Jauno bardo – Algimanto Mackaus – 1963 metais iš
tarti žodžiai tapo realybe. Jis, kartu su Liūne Sutema, Vy
tauto Kavolio įvardyti „bežemių karta“ – savo kūryba įsi
rašė į Lietuvos literatūros istoriją. Deja, kaip ir Vytautui 
Mačerniui, likimas Algimantui Mackui nebuvo dosnus... 
Pirmasis žuvo nuo atsitiktinės karo sviedinio skeveldros, 
antrasis – eidamas trisdešimt trečiuosius, žuvo autoavari
joje. Staiga išplėštas iš gyvenimo, nespėjo realizuoti savo 
svajonių, planų ir sumanymų, kurių turėjo daugybę. Sve
tur, pasinėręs į kultūrinį darbą, siekė puoselėti ir išlaikyti 
lietuvybę. Redagavo žurnalą Margutis, rengė ir vadovavo 
to paties pavadinimo laidai radijuje Pelkių žiburėlis, ben
dradarbiavo laikraščiuose ir žurnaluose Metmenys, Lite
ratūros lankai, Aidai, Dirva, Draugas, Naujienos, Pelėda. 
Rašė tekstus muzikos vaidinimams, skelbė recenzijas ir 
straipsnius pasirašinėdamas pavarde ar slapyvardžiais – 
A. Audrius, Alg. Pagėgis. Priklausė liberalaus jaunimo 
akademiniai organizacijai Šviesa, buvo pirmininkas, o su
sijungus su Santara, tapo aktyviu federacijos valdybos na
riu, kultūrinės veiklos organizatoriumi. Draugai ir bičiu
liai jį vadino „idėjų žmogumi“... 

DAUGIAU NEGU ŽODŽIAI  KALBA GY VENIMAI

Į literatūros pasaulį Algimantas Mackus įžengė 1950 me
tais debiutine knyga Elegijos, pasirašęs ją Algimanto Pagė
gio vardu. Vėliau toji knygelė nekėlė jam didelio pasigėrė
jimo. 1959 metais Lietuvių studentų organizacija Santara 
išleido antrąjį Mackaus poezijos rinkinį Jo yra žemė. Šioje 
knygoje veriasi visiškai nauja, brandi, vakarietišku mo
dernumu persmelkta poezija. Algimanto Mackaus žo
dis – kietas kaip titnagas ir aštrus kaip kalavijas – tapo tos 

kartos dramatiškumo atspindžiu. Vytautas Kavolis, aptar
damas jų kūrybą, rašė: „Nužemintųjų generacija: karta, 
praradusi žemę, praradusi naivų bradūnišką tikėjimą pri
gimties harmonija ir stiprybe, karta, kuri meluotų, jei ji 
kalbėtų apie savo priklausomybę tam, kas žmogui duota.“2 
Akcentuojant „bežemių kartos“ pasaulėjautą bei pasaulė
žiūrą, reikia pastebėti, kad pagrindinė kūrėjų dominantė – 
lietuviško žodžio sauga. 1962 metais išėjo trečioji, taip pat 
Santaros išleista, Mackaus poezijos knyga Neornamentuo
tos kalbos generacija ir jos augintiniai. Už šią knygą 1964 
metais jam buvo paskirta Monrealio Lietuvių akademinio 
sambūrio Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija. Pre
mijos įteikimo metu poetas kalbėjo: „Mes privalome būti 
sąmoningi situacijai ir todėl privalome įprasti į tuštumą. 
Iš tikrųjų aš siūlau beprasmišką egzilio gyvenimą, nes 
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daugiau negu žodžiai kalba gyvenimai; ir siūlau išdidumo 
kupiną egzilę, nes tokioje egzilėje palieka vietos ir mūsų 
karčios egzistencijos ironijai, skausmui ir tiesai išsakyti. Iš 
tikrųjų aš siūlau ir kūrybinės vertės atpažinimo išdidumą 
be jokių sentimentų.“3

Ketvirtoji poezijos knyga Chapel B buvo sumanyta 
pagerbti autoavarijoje žuvusio bičiulio Antano Škėmos 
atminimą. Visas rinkinys persmelktas fatalistine mirties 
nuojauta. Draugai pamena, kad ištraukas iš rengiamos 
knygos Algimantas Mackus įtaigiai skaitė per Margučio 
radiją. Deja, likimas makabriškai nutraukė ir jo paties 
gyvybės siūlą... Knyga buvo išleista jau po poeto žūties ir 
tapo epitafija sau pačiam.

Per trumpą laiką išėjo keturi rinkiniai, kurie buvo ra
šomi, pasak jo, „kai nelieka jokio tikrumo, kai abejoju ir 
visais paprasčiausiais dalykais, net ir kasdieniais gamtos 
reiškiniais,  – tik tuomet ryžtuosi kūrybiniam procesui“. 

Lietuvių literatūroje jis bene vienintelis poetas, apdaina
vęs mirtį. Pasak jo, „mirties dominavimui atiduotas tiek 
tautos likimas, tiek visa žmogaus būtis“. Nėra kitokio Die
vo ir kitokios amžinybės – tik mirtis. Ji viešpatauja erdvė
je ir laike kaip galutinė realybė. Poeto eilėraščių rinkiniai 
išsiskyrė įtaigumu, ekspresyvumu, branda. Algimantas 
Mackus sukūrė savitą poetinę kalbą, kuri daugumoje ei
lėraščių yra šiurkšti, kandi, aštri, vietomis retoriška, nors 
kartais praslysta ir lyrinė gaida, vaizdingi palyginimai. 
Poe tinis audinys peraustas simboliais ir alegorijomis, anti
frazė yra viena mėgstamiausių ir būdingiausių jo stilistinių 
figūrų. Esminėmis temomis ir leitmotyvais liko gimtosios 
žemės ilgesys, Vilniaus vaizdiniai, vaikystės prisiminimai, 
svajonės ir kasdienybė. Paskutiniuose rinkiniuose ryškėja 
literatūrinės įtakos, motyvai, pasiskolinti iš pamėgtų Va
karų poetų – Lorcos, Dylano, o ypač iš Paulo Celano Mir
ties fugos. Iš lietuvių vertino drąsų Antano Škėmos žodį, 

Algimantas Mackus su tėvais Vilniuje, 1942

Vilniaus gimnazijos pažymėjimas, 
išduotas Algimantui Mackui
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baigė pradžios mokyklą ir pradėjo lankyti I Vilniaus gim
naziją, čia išgyvenome iki pabėgimo į Vakarus.“5 Mackų 
šeimoje buvo branginama ir puoselėjama knyga, Algiman
tas išmoko rusų ir lenkų kalbas. Šiame mieste gimė meilė 
literatūrai, žavėjosi miesto architektūra, su mama lankė 
Filharmonijoje vykstančius koncertus, teatrus, operas. Ar
tinantis antrajai rusų okupacijai, 1944 metais dvylikametis 
jaunuolis su tėvais pasitraukė į Vakarus. Mokėsi Viurcbur
go, Šveinfurto ir Švabgmundo gimnazijose. Čia sukūrė 
pirmus eilėraščius, skirtus tėvams, gimtajai žemei. Iš Vo
kietijos 1949 metais atvykęs į Ameriką, apsigyveno Čika
gos priemiestyje Sisere. Studijavo rusų kalbą ir literatūrą 
bei psichologiją Roosevelto universitete Čikagoje. Dalyva
vo kasmetiniuose Santaros–Šviesos suvažiavimuose, rengė 
literatūros vakarus, parodas, knygų sutiktuves. Itin bran
gino lietuvių kalbą, tačiau negalėjo atsistebėti, kad jau
nieji, atvykę į Tabor Farmą, tarpusavyje bendrauja an
gliškai. 1961ųjų liepos 27osios laiške Kostui Ostrauskui 
rašė: „Žinai, Kostai, beveik graudus vaizdas. Visas Santa
ros prieauglis absoliučiai nepažįstamas... <...> Lietuviškas 
žodis tebelieka dramiškas, tarytum egzotika. Pasijutau te
nai pasiutusiai svetimas. Žmonės nerodo jokio noro sueiti 
į artimesnį kontaktą vienas su kitu. Grupuojasi ir šnekasi 
(kaip sakiau – daugiausia angliškai) atskiromis celėmis.“

Algimanto Mackaus darbų spektras platus ir įvairus: 
mirus Margučio radijo valandėlių ir žurnalo redaktoriui 
dr. Broniui Dirmeikiui, jis 1961 metais perėmė žurnalo 
parengimą bei išleidimą. Siekė suteikti jam vieno geriau
sių kultūros ir meno žurnalų vardą. Jame pradėjo ben
dradarbiauti Algirdas Titus Antanaitis (Kęstas Reikalas) 
rašydamas metines knygų apžvalgas ir recenzijas. Algir
das Kurauskas (Andrius Ašmena) rašė apie dailę, Antanas 
Rūkas  – apie teatrą, Antanas Nakas  – apie muziką. Čia 
buvo spausdinama ir originalioji Henriko Nagio, Liūnės 
Sutemos, Henriko Radausko poezija, Algirdo Landsber
gio, Mariaus Katiliškio, Kazio Almeno proza. Netrūko 
straipsnių politinėmis, mokslinėmis temomis. 

dramatiškus jo kūrinius. Rimvydas Šilbajoris, aptardamas 
Algimanto Mackaus poeziją, rašė: „A. Mackus labai skau
džiai išgyveno ir savo, ir lietuvišką, ir apskritai visuotinę 
tremtį kaip šiuolaikinio žmogaus pagrindinę situaciją. Pa
prasti tėvynės ilgesio vaizdai neatitiko Mackaus išgyveni
mo gelmės ir jo sopulio erdvės. Kaip poetas, jis buvo ku
pinas tokios karčios širdgėlos ir totalios vienatvės, kad jų 
nei pakelti, nei išreikšti niekas kitas negalėjo, tik religiniai 
įvaizdžiai ir sąvokos, nes jos yra lygiai tiek totalios ir savo 
reikšmės absoliutumu kiekvieną būties smulkmeną per
smelkiančios, kaip ir Mackaus egzistencinės dvejonės.“4

Praskleidę archyvinę medžiagą, galime įskaityti Algi
manto Mackaus rūpesčius ir skaudulius dėl lietuvių kal
bos ir kultūros puoselėjimo svetur, noro tobulėti ir siekti 
aukštesnių idealų. Per laiškus, atsiminimus veriasi iki sie
los gelmių skausmingas poeto paveikslas.

„LIETUVIŠKAS ŽODIS TEBELIEKA DRAMIŠKAS, 
TARY TUM EGZOTIKA“     

Algimantas gimė 1932 metų vasario 11 dieną Pagėgiuose. 
Namas, kuriame gyveno Jono ir Marcelės Mackų šeima, 
stovi ir dabar, paženklintas atminimo lenta. Prisiminda
ma gyvenimą Pagėgiuose, Algimanto mama Marcelė laiš
ke Jurgiui Gimbutui rašė: „Algimantas ten pradėjo lan
kyti vaikų darželį ir pradžios mokyklą. Hitleriui užėmus 
Klaipėdos kraštą, išbėgome. Trumpą laiką gyvenome Vil
kaviškyje. Vilnių grąžinus Lietuvai, vyrą tuojau paskyrė 6 
pašto viršininku Gedimino gatvėje. Vilniuje Algimantas 

Algimanto Mackaus eilėraščio faksimilė (originalas saugomas 
Lituanistikos tyrimų ir studijų centre Lemonte)
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Sumanus redaktorius atkakliai rašė laiškus bičiu
liams prašydamas pagalbos, kviesdamas bendradarbiauti. 
1964ųjų vasario 12osios laiške Antanui Gustaičiui rašė: 
„Ar nepasirodysiu per daug įžūlus jau dabar, vėl iš anks
to, pareikšdamas viltį, kad maždaug balandžio mėnesiui 
(to mėnesio numeriui) galėčiau tikėtis ir Jūsų poezijos 
pluoštą? Ir bendrai Jūsų žodžio talkos? Ar manoji viltis 
įmanoma? Privatumo ribose kalbant, nuo tokių žmonių, 
kaip Jūs, talkos priklauso ir ilgesnės distancijos tojo žur
nalo likimas. Situacija šiuo metu yra gana kritiška. <...> 
Reikia kaip nors sumedžioti keletą šimtų naujų, inteli
gentiškų (tikriausiai paskutinis žodis šiuo atvejus skamba 
juokingai, bet taip yra) skaitytojų, o to pasiekt, išlaikant 
dabartinio turinio principus, įmanoma tik tuomet, kai šis 
leidinys turės pilną teisę vadintis žurnalu, gi tai įmanoma 
tik turint gausesnį vertingų ir savitų bendradarbių tinkle.“ 
Kitame laiške Jurgiui Blekaičiui (1963, sausio 24) išdėsto 
savo sumanymus: „Mielas Jurgi, man būtų didžiai malonu, 
ir ne mažiau būčiau dėkingas, jei rastum kokį būdą patal
kininkauti man ir raštu: grožine kūryba, esejais, svarsty
mais, mintimis. Nedrįstu nachališkai užgulti, nes už visa 
tai tegaliu tik padėkoti, o ne iš dalies, bent simboliškai 
atsiteisti. Dar sykį: jei būtų tai įmanoma, pradžiugintum 
vieną redaktorinę sielą. Nuo sausio mėnesio numerio vi
sas tas Margutis, tiksliau – jo išorė, bus gerokai pakeistas. 
Manau, skoningesnis ir labiau kultūringon pusėn. Todėl 
ir taip norisi pajėgių bendradarbių. Daugiau jų, nes dabar 
kartais labai nelengva išsiversti.“

Entuziastingai įsitraukęs į Pelkių žiburėlio radijo pro
gramas, kurias rengdavo pasikeisdamas su Dalia Sruo
gaiteBylaitiene, tapo laidos siela. Pastarajai keleriems 
metams išvykus į Teksasą, dirbo vienas. Klausytojai ne
kantraudami laukė informatyvių, turiningų ir stilingų Al
gimanto Mackaus parengtų laidų. Žavėjo vedėjo net ir per 
radijo bangas juntama elegancija. Artimas draugas Kostas 
Ostrauskas iš arti matė darbinius jo užkulisius ir žavėjosi 
jo profesionalumu. „Bene ryškiausiai tos dorybės pasireiš
kė darbuojantis Margutyje – redaguojant žurnalą ir ypač 

ruošiant bei pravedant radijo programą. Čia kaip tik rei
kėję tvarkos bei organizuotumo, skonio ir išradingumo, 
reikėję, išsitenkant ribotam laike, tiksliai sudurti visus 
galus ir sugebėti viską preciziškai, skubiai, laiku atlikti. 
Teko kartą su juo nukakti į stotį programos pokalbiui. 
Jis ten jautėsi kaip žuvis vandeny. Programą vedė laisvai, 
kone gracingai – čia kalbėjo, čia suko plokštelę, – kartais 
tuo pat metu, – kažkokius signalus mostu už stiklo sėdin
čiam stoties inžinieriui siuntė…  – kaip tikras profesio
nalas. Viskas ėjo kaip laikrodis, – buvo rūpestingai pasi
ruošęs iki paskutinio sakinio, iki paskutinio taško. O kai 
programą baigė, atsipūtęs tarė: „Tai va.“ Akivaizdus buvo 
jo neslepiamas pasitenkinimas, beveik pasididžiavimas.“6 
Laidose dalyvavo įdomūs pašnekovai, talentingi meninin
kai: H. Nagys, M. Katiliškis, J. Blekaitis, J. Kaupas, A. Škė
ma, K. Ostrauskas, M. Gimbutienė ir kiti. Bendradarbiavo 
R. Šimanskytė, Liūnė Sutema. Pastaroji parengė laidą apie 
latvių poeziją. Rašydamas A. Gustaičiui, džiaugėsi naujai 
išleista plokštele: „Malonus Pone Gustaiti, <...> Užvakar, 
kaip anksčiau būdavo sakoma Margutyje, turėjome pro
gos „pasigirdėti“. Tą dieną radijuje perdaviau Jūsų pusę iš 
Gustaičio (taip jau antroje plokštelės aplanko pusėje įra
šyta) ir Santvaro plokštelės. Iš tiesų, ne visą pusę, bet pir
muosius šešis eilėraščius, o pačios programos pabaigai – 
„Absoliučiai tobulai viskas eina atbulai“. Vakar transliavau 
Santvaro poeziją. Plokštelė, mano nuomone, techniškai 
visai neblogai pavykusi. Gi Jūsų skaityme neišnykusi (at
seit, užregistruota) toji faina, draugiškai šėtoniška šypse
na. Žodžiu, bus progų „pasigirdėti“ ir ateityje.“7

Algimantas Mackus atvedė į Margutį ir savo būsimą 
žmoną Dalią Juknevičiūtę. 1957 metais ji baigė Čikagos 
meno institutą, gavo stipendiją ir išvažiavo į Europą stu
dijuoti. Skriejo dviejų, mylinčių teatrą, literatūrą, meną 
žmonių meilės laiškai. 1958 metais graži jų draugystė buvo 
apvainikuota santuokos sakramentu. Po vedybų Algiman
to Mackaus namai tapo savotišku kultūros centru  – čia 
nuolat rinkdavosi menininkai, aktoriai, režisieriai, rašy
tojai, vykdavo naujų kūrinių skaitymai, diskusijos. 

Algimantas Mackus, Liūnė 
Sutema, Henrikas Nagys
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Algimantas Mackus rūpinosi ir lietuvišku teatru: 
V. Valiukui statant K. Ostrausko Kanarėlę (1956 metais) 
A.  Mackus buvo įrašytas režisūros asistentu. Pjesės au
torius rašė: „Nė kiek ne mažiau rūpesčio ir nedėkingo 
darbo jis įdėjo ir ruošiant tos pačios Kanarėlės premje
rą, talkininkaudamas kaip „režisieriaus padėjėjas“ (šiuo 
atveju kur kas iškilmingas titulas), bėgiojo, lakstė po vi
sus kampus, atlikdamas įvairius „juodus“ darbus. O juk 
nebuvo jam jokio reikalų imtis darbų. Kartą įsipareigojęs, 
pažadėjęs, laikėsi žodžio, stengėsi išpildyti pažadą kaip 
galima geriau…“8 Vėliau Algimantas Mackus parengė Vin
co Krėvės Dangaus ir žemės sūnūs tekstą pastatymui. Da
lia Juknevičiūtė 1962 metais pradėjo mokytis čikagiškėje 
Good mano dramos teatro studijoje. Algimantas ten pra
leisdavo daug laiko. 

Neabejotinai svarbų darbą Algimantas Mackus atliko 
suorganizuodamas leidybinį fondą ir pats kruopščiai re
daguodamas kitų rašytojų knygas. Jo rūpesčiu buvo išleis
ta Kosto Ostrausko Kanarėlė (1958), Jono Meko Gėlių kal
bėjimas (1961), Jo yra žemė (1959), Alfonso NykosNiliūno 
Hamleto vertimas (1964) ir kt. Jo Ekscelencija Prezidentas 
Valdas Adamkus talkino Mackaus sumanytoje Knygų fon
do leidykloje. Pirmoji jųdviejų išleista knyga – Kosto Os
trausko Kanarėlė. Rengdamas rankraščius spaudai, sten
gėsi atlikti savo darbą tobulai. Pastarojo kūrinio autorius 
vertino jo profesionalumą: „Nenuostabu, žinoma, kada 
autorius kaunasi už savo paties knygos žodį ar kablelį. Ta
čiau reta, labai reta, kad kitas autorius taip nuoširdžiai ir 
rūpestingai rūpintųsi tavo knyga, aukodamas savo laiką ir 
jėgas. Tartum geroji ranka Algimantas išvesdavo knygą į 
svietą per visas Kalvarijas. O juk jis nebuvo nei tų knygų 
spaustuvininkas, nei tiesioginis leidėjas, kur jam rūpėtų 
profesinis prestižas.“9

Artimi A. Mackaus bičiuliai – K. Ostrauskas, A. Nyka
Niliūnas, H. Nagys negalėjo susitaikyti su tragiška jo mir
timi. Itin sunkiai šią netektį išgyveno geriausiai jį pažino
jusi poetė Liūnė Sutema. Jų dešimt metų trukusi draugystė 

Algimanto Mackaus ir Dalios Juknevičiūtės vestuvės. Čikaga, 1958
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buvo žodžiais nenusakoma. Štai ką laiške broliui Henrikui 
(1996) ji rašė: „Algimantas buvo būtinybė, kaip kasdieni
nė duona. Taip, kaip turi ką nors kas dieną valgyti ar gerti, 
aš be jo negalėjau gyventi...“ Algimantas atėjo į Zinos gy
venimą staiga ir netikėtai, taip pat staiga ir netikėtai buvo 
iš jo išplėštas. Zina pasakojo, kad daug laiko Algimantas 
Mackus praleisdavo jų namuose Lemonte. „Jam buvo ar
timi mano eilėraščiai. Su juo buvo gera ir lengva kalbėtis. 
Kartais mes valandų valandas prakalbėdavome telefonu, 
jis skaitydavo man savo eiles. <...> „Mudu tik du, ir mudu 
abu, lyg pamestinukai – Laikykimės – “ Algimantas man 
nuolat kartodavo – ir mes laikėmės – Tikrumoje jis mus 
abu laikė. Jis mane tempė, lyg „užsispyrusį veršį“ į viešu
mą, niekad nesustodamas – Todėl man taip sunku įtikėti, 
kad dabar esu viena – Ne tai, kad viena – bet, kad nebėra 
kas mane lepintų – lepintų tikra to žodžio prasme. Ir ne 
tai, jog aš norėčiau ano lepinimo, bet kad įpratau prie jo! 
(Vis toks bjaurus egoizmas!) Tikrumoje tai dažnu atveju 
nebuvo lepinimas, o pasakymas tai, ką galvoji, vieno arba 
kito kūrybos atžvilgiu – Ir dažnai, nei vienam, nei kitam 
tai nebūdavo malonu – Bet mes tikėjome vienas kitu, ir tai 
buvo pagrindinis ryšys, ir tai buvo svarbu.“10 

Sunkus ir varginantis gyvenimas buvo skirtas mūsų 
jautriems menininkams svetur. Reikėjo dirbti, kentėti, sie
lotis dėl dvasinių vertybių. Algimantas Mackus negalėjo 
būti vidutinybe – jis kėlė sau ir kitiems aukštus reikalavi
mus. Kostas Ostrauskas rašė: „...nenuostabu, kad jis pa
vargdavo, o kartais gal ir nusivildavo. Viename laiške jis 
susirūpino, ar tik nebus per daug įlindęs į visuomeninį 
darbą, o kitą laišką tiesiogiai ironiškai pasirašė: „visuome
nės veikėjas“. Pagaliau vos du mėnesius prieš mirtį, visai 
slogučio užgultas, jis rašė: „Sumautas ūpas, kažkoks be
prasmybės suvokimas. Prityrę poetai pasakytų – „kaip niū
ri rudens diena“ ir kokiu nors būdu surimuotų „alkana“.“

Tačiau, nepaisant tokių nuotaikų, jis vėl atsistodavo 
ant kojų, nes tą alkaną dieną anksčiau ar vėliau turėda
vo pasotinti savo polėkiais. Todėl man būtų labai sunku 

įsivaizduoti Algimantą, – nors ir kaip visada švariai nu
siskutusį, dailiai susišukavusį, balti baltutėliai marškiniai, 
kelnės lyg britva, batai blizga,  – tačiau sėdintį už stalo 
nuo devynių iki penkių kažkokioje įstaigoje, kuri nieko 
bendro neturi su mūsų kultūriniu gyvenimo, ir skirstantį 
laisvalaikio valandas vien tik savo interesams. <…> Algi
mantas buvo ir yra nepakeičiamas…“11 

Algimantui Mackui žuvus, Liūnė Sutema negalėjo su
sitaikyti su prarastimi. Atsisveikinimo metu ištarti žodžiai 
tapo svariu jo gyvenimo bei kūrybos įvertinimu: „Praby
la žmogus, kalbąs mirties kalba, gyvenąs su ja, viliojąs ją, 
iššaukiąs ją ir nė akimirkai nepaleidžiąs jos iš savo glėbio. 
Išlaikąs nesibaigiančio dialogo įtampą su ja ir todėl matąs 
ją tokią, kokios iki šiol pas mus niekas nepajėgė arba ne
išdrįso jos pamatyti. Žemyno balsas, išaugęs iš Nedievo, 
renkasi klausytojus. <...> Žemyno – Algimanto Mackaus 
žodžiai. Tada gal pradėsime ieškoti anos nesukrekėjan
čios gyslos, nešančios bespalvę Žilvinėlio putą. Kraujo 
žinia palikta. Augančia kalba. Kapą peraugančia kalba. 
Būsimiesiems.“12                                

1 Algimantas Mackus. Iš žodžio Neornamentuotos kalbos generacijos 
ir augintinių pristatymo vakare // Ir mirtis nebus nugalėta (parengė 
Virginijus Gasiliūnas). – Vilnius: Vaga, 1994. 

2 Vytautas Kavolis. Nužemintųjų generacija. – Čikaga, 1968.
3 Algimantas Mackus. Iš žodžio Vinco Krėvės premijos įteikimo metu // 

Ir mirtis nebus nugalėta.
4 Rimvydas Šilbajoris. Netekties ženklai. – Vilnius: Vaga, 1992.
5 Iš Marcelės Mackuvienės laiško Jurgiui Gimbutui. Rankraštis saugo

mas MLLM.
6 Kosto Ostrausko atsiminimai apie Algimantą Mackų. Rankraštis sau

gomas MLLM.
7 Iš Algimanto Mackaus laiško Antanui Gustaičiui. 1963, gruodžio 5. 

Rankraštis saugomas MLLM.
8 Kosto Ostrausko atsiminimai apie Algimantą Mackų. Rankraštis sau

gomas MLLM. 
9 Ten pat.
10 Iš Liūnės Sutemos laiško Henrikui Nagiui 1966 metais. Rankraštis 

saugomas MLLM.
11 Kostas Ostrauskas. Prieš porą metų (žodis Algimanto Mackaus minė

jime 1965 metais). Rankraštis saugomas MLLM.
12 Liūnė Sutema. Kraujo žinia palikta // Ir mirtis nebus nugalėta.

Algimantas Mackus 
su Margučio radijo 
laidos Pelkių žiburėlis 
redakcine kolegija
Nuotraukos iš MLLM
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Minint skulptoriaus Antano Mončio (1921–1993) šimtą
sias gimimo metines, leidykla Aukso žuvys parengė ir išlei
do knygą Mano Tėvas Antas. 100 prisiminimų apie Antaną 
Mončį. Jos autorius – skulptoriaus sūnus Jeanas Christop
he’as Mončys. Vyriausias iš trijų jo vaikų, kuris su savo 
tėvu šioje žemėje kartu gyveno ilgiausiai – beveik ketu
riasdešimt metų. 

Ši memuarų žanro knyga nėra tipiški atsiminimai, 
nors turi visus tokiam literatūros kūriniui būtinus dėme
nis: „Atsiminimai iš savo ir amžininkų gyvenimo, visuo
menės gyvenimo įvykių, kurių stebėtojas ar dalyvis yra 
buvęs kūrinio autorius.“1 Intymus pasakojimo tonas, vaiz
dingas rašymo stilius ir pagavus minčių dėstymas (knyga 
perskaitoma vienu ypu) sudaro įspūdį, tarsi tai būtų trum
pų novelių rinkinys arba laiškų knyga. Neišsiųstų sūnaus 
laiškų Tėvui, o gal sau pačiam... 

Knygos herojai yra du: pasakotojas Kirkas (Jean
Christophe Mončys) ir Tėvas Antas (Antanas Mončys): 
„Tėve Antai!.. Kirkai! Pravardės, malonybiniai vardai? Ge
rai skamba ir priklauso tik mums. Niekas kitas, be tavęs, 
niekados manęs nevadino Kirku, ir man tai būtų buvę ne 
prie širdies. Niekas kitas, be manęs, niekados tavęs neva
dino Tėvu Antu, ir man tai būtų nepatikę.“ (p. 214) Šis, 
beveik konspiracinis, tėvo ir sūnaus bendravimo būdas 
lemia, kad pasakojimas vyksta pirmuoju asmeniu, bet tas 
asmuo yra ir knygos autorius, ir knygos herojus. Jie kalba
si: „Tu paduodi man ne per sunkiausią medinį plaktuką, 
gerai išgaląstą platų kaltą, rodai ir aiškini: „Kalsi ten... ten, 
paskui dar čia, nuimsi iki brūkšnio...“ Stropiai vykdau nu
rodymus, ypač stengdamasis neužeiti už brūkšnio.“ (p. 84)

Iš penkių rankraštinių sąsiuvinių, prirašytų per dve
jus (2020–2021) karantino metus, gimė gerai struktūruota 
knyga (iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė, redakto
rė – Asta Bučienė, projekto vadovė – Dovilė Kėdikaitė). 

Lėtoje įžangoje (autoriaus dedikacijos, padėkos etc.) 
Jeanas Christophe’as Mončys prisipažįsta, kad, pasinau
dodamas tėvo 100mečio jubiliejumi, įgyvendino seniai 
jį kamavusį norą „pasinerti į atminties gelmes“ ir turėjo 
galimybę paskirti jam „šį meilės ženklą“ (p. 21). Prologas 
sklandžiai išsiplėtoja į aštuonis pasakojimo skyrius (Me
nas ir gyvenimo menas; Vandėja, tavo nostalgiją priglau
dęs kraštas; Lietuviai – čionykščiai ir tenykščiai; Lietuva – 
apčiuopiama tikrovė; Kaip tu susigrąžinai Lietuvą; Tėvas 
ir sūnus; Medžiagos, formos, įkvėpimo šaltiniai; Antano 
Mončio gyvenimo portretas), kuriuose grupuojami trum
pesni ar ilgesni tekstai. Nors knygoje nesilaikoma griežto 
įvykių datavimo, kiekviename skyriuje išsaugotas pasako
jimo nuoseklumas. Jeanas Christophe’as Mončys reflek
tuoja savo šeimos istoriją, gyvenimo akimirkas, bendrus 
Kirko ir Anto išgyvenimus, skulptoriaus darbo proceso 
detales ir jo kūrybos principus. Tačiau asmeninės reminis
cencijos neužgožia objektyvios gyvento laiko atmosferos. 
Kaip vedanti gija atsiminimus vienija XX a. antrosios pu

K N Y G O S

D A N U T Ė  Z O V I E N Ė

Netipiški atsiminimai

sės istorijos alsavimas: A. Mončio pasitraukimas į Vaka
rus karo sumaištyje, aplinka ir laikas, kuriame jis gyveno 
ir kūrė išeivijoje, greta buvę žmonės. Ir niekada nenuslo
pęs ilgesys ne savo noru paliktai Tėvynei bei po 45 metų 
dramatiškas grįžimas į Lietuvą su „žmogaus be pilietybės 
pasu“2, susitikimas su motina, seserimis, giminėmis ir jau 
Anapilin išėjusiais… 

Skaitytojas tarsi panardinamas į spalvingą filmą, kurį 
vaizdingai kuria Jeanas Christophe’as Mončys – aktorius, 
teatro pedagogas, oratorinio meno mokytojas. Talentingas 
pasakotojas Kirkas ir mažakalbis žemaitis Tėvas Antas. 
O pasakojimo epiloge knygos autorius dar ir surežisuoja 
fiktyvų interviu su savimi („Bandymas sudaryti nuoseklų 
kūrinių sąrašą...“, p. 251), „nupiešia“ datomis ir asmeninė
mis nuotraukomis paremtą „Antano Mončio gyvenimo 
portretą“ (p. 254). O tiems, kurie iki šiol nėra susipažinęs 
su Antano Mončio kūryba, skirtas jo kūrybos tyrinėtojo 
menotyrininko dr. Viktoro Liutkaus pabaigos žodis (Esu 
skulptorius, ne menininkas, p. 298).

Tačiau net ir pats įdomiausias literatūrinis tekstas dar 
nėra knyga. Knyga jis tampa tik įgijęs materialų „kūną“: 
formatą, apimtį, vaizdinį apipavidalinimą, spaudą. Kny
gos Mano Tėvas Antas. 100 prisiminimų apie Antaną Mončį 
kūną sukūrė žinoma dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. Pro
fesionaliai išmanydama knygos meno ir spaudos reikalavi
mus, ji apgalvotai parinko nedidelį jaukių proporcijų for
matą (blokas – 13x19 cm), nulemiantį knygos ir žmogaus 
santykį. Kadangi šios knygos esmė – ne Antano Mončio 
kūrinių reprodukavimas (jo kūrinių „galerija“ pateikiama 
kaip papildomas lankstinukas), o atsiminimai  – patogu 
skaityti laikant vienoje rankoje. Leidinio paskirtis lemia ir 
vidinių knygos elementų pasirinkimą: modulinį tinklelį, 
teksto rinkinio (skilties) ir laukelių santykius bei tipogra

Jean Christophe 
Mončys. Mano 
Tėvas Antas. 100 
prisiminimų apie 
Antaną Mončį. – 
Vilnius: Aukso 
žuvys, 2022
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finių ženklų sistemą (šriftą ir jo dydį, numeracijos vietą ir 
t.  t.), iliustracijų komponavimą. Maloniam, akių nevargi
nančiam skaitymui pritaikytas ir darnus šrifto bei gelsvo 
popieriaus santykis, taip pat skilties plotis, paliekant plates
nį apatinį laukelį, kad skaitytojo pirštas neuždengtų teksto. 

Komponuodama literatūrinę medžiagą, Sigutė Chle
binskaitė laikosi klasikinių knygos meno taisyklių, o api
pavidalindama atskleidžia ir savo fantaziją bei meilę Anta
nui Mončiui. Pradedant priešlapiu, panaudojant Mončio 
ir jo kolegos, įžymaus modernisto Alexandero Caldero, 
su kuriuo jis bendravo, darbinių marškinių fotografinius 
fragmentus, įklijomis ir įdėklais (dvipusiai kvietimai į 
A. Mončio parodas, sutuoktuves etc.) ir baigiant minėtu 
kūrinių lankstinuku. Toks fluxus estetikai artimas apipa
vidalinimas atliepia A. Mončio polinkį į žaismę, kurios jo 
gyvenime ir kūryboje netrūko. Vis dėlto dizaino atrakty
vumas nenustelbia knygos logikos – nuoseklaus vaizdinio 
pasakojimo nuo pirmo iki paskutinio puslapio, tikslingai 
praplečiant jį A. Mončio skulptūrų, piešinių, švilpių re
produkcijomis3 bei biografinėmis nuotraukomis. Knygos 
pradžioje ir pabaigoje panaudoti rudo popieriaus pusla
piai atskiria teminius skyrius. Tuo pat metu juos jungia 
pasikartojantys A. Mončio kūrinio – penkių metrų ilgio 
medžio reljefo Begalinė procesija (1979) – fotografijos fra

V Y T A U T A S  M A R T I N K U S

Ant adatos smaigalio

Leonas Peleckis-
Kaktavičius. 
Du viename. – 
Šiauliai: Saulės 
Titnagas, 2022. 

gmentai. Rusvo ir gelsvo popieriaus santykį knygoje at
liepia ir tekstų pavadinimai, išspausdinti tos pačios rudos 
spalvos pantonu. Deramai parinkta drobę imituojanti įri
šimo medžiaga, ant kurios viršeliuose įspausti A. Mončio 
piešiniai (Garbanota matrona ir Intelektualas).

Knyga Mano Tėvas Antas pirmiausia buvo parengta 
ir išleista lietuvių kalba (1000 egz. tiražu), bet neliks nu
skriausti ir skulptoriaus kūrybos gerbėjai kitose šalyse. 
Leidykla Aukso žuvys nusprendė, kad ją tikslinga išleisti 
prancūzų kalba, kuria parašyti Jeano Christophe’o Mon
čys tekstai, bei išversti į anglų (vertėja iš prancūzų k. – 
aktyvi lietuvybės puoselėtoja Prancūzijoje Rima Puniš
ka). Šis didžiulis projektas lietuvių leidybinėje praktikoje 
iš tiesų netipinis. Prie jo įgyvendinimo prisidėjo ne tik 
daug bendradarbių bei mecenatų, kurie pagarbiai išvar
dyti knygoje, bet ir valstybė, 2021 metais Antano Mončio 
100metį įtraukusi į Lietuvai reikšmingų įvykių minėjimų 
programą, knygos leidybą iš dalies finansavo LR kultūros 
ministerija bei Lietuvos kultūros taryba.

1 https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Memuarai
2 Gyvendamas Prancūzijoje, A. Mončys neįgijo šios šalies pilietybės, turėjo 

asmens be pilietybės statusą; 1991 m. vėl gavo lietuvišką pasą (p. 290).
3 Knygoje publikuojami kūriniai saugomi Antano Mončio namuose

muziejuje Palangoje, šeimos ir privačiose kolekcijose.

Nesirengiu skaičiuoti, kiek šiais laikais, skaitytojo, ypač 
liberalaus, nuomone, ant adatos smaigalio sutilptų raga
nų ar demonų. Rusijos karas Ukrainoje teikia tiek ma
kabriškos medžiagos, atrodo, kad skaičiai gali atrody
ti daug didesni nei viduramžiais, kai panašūs klausimai 
buvo populiarūs. Vis dėlto kartais smalsu ir prasminga 
pasidomėti, kiek mūsų laikais literatūroje tebėra vertas 
laiku padėtas taškas. Patikslinsiu – paskutinis taškas, už
baigiantis kūrinį. 

Pramokęs aritmetikos, retas kuris gailisi. Štai ir aš, 
pradėdamas įspūdžius apie Leono PeleckioKaktavičiaus 
novelių rinkinį Du viename, šį bei tą paskaičiavau. Tie
siog buvo įdomu, kiek toks darbštus autorius, kasmet su
darydamas ir išleisdamas Varpų almanachą (būna, kad 
net du numerius), yra išleidęs savo paties knygų ir ko
kią dalį tarp jų užima novelistika. Pasirodo, knygų ke
turiasdešimt, o novelių rinkinys  – tik antras. Pirmasis 
(Raudona kėdė fontano viduryje) išleistas užpernai. Prieš 
trisdešimt vienus metus debiutavęs kaip poetas (Sugrįž
ta giedra, 1991), išbandęs esė, biografinę monografiją, 
publicistiką, pokalbius, net romaną (Šuns plaukai, 2019) 
Leonas PeleckisKaktavičius pagaliau „atrado“ trumpąją 
prozą – novelistiką.

Prisipažinsiu – kalendorinė aritmetika maloniai nu
stebino. Leonas PeleckisKaktavičius kibo į novelę, kai 
sukaupė daug literatūrinės patirties, kai patikrino savo 

gebėjimus ir galimybes įvairiuose žanruose. Dieve padėk, 
kaip linkima. Rinkinėlis plonas, ir į kišenę, ir į užantį len
da, gali pasiimti į kelionę autobusu ar lėktuvu. Gali skai
tyti užversdamas knygą, pamažėle, nes autorius nekanki
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na atminties ilgomis fabulomis. Lengvai patikrinau, kad 
rinkinio turinyje surašytos aštuoniolika novelių sutelpa 
į aštuoniasdešimt puslapių, atlikęs dalybos veiksmą, ga
vau netikėtai (mažą) periodinį skaičių – 4,44444... Gal tai 
nieko nereiškia novelistikoje, bet nuo mažų dienų esu iš
mokytas (pripratintas) su smalsumu žvelgti į iracionalius 
skaičius, pavyzdžiui, skaičių pi (π), kuris yra konstanta, 
apibūdinanti apskritimo ilgio ir jo skersmens santykį, ir 
juo matematikai domėjosi jau prieš 4000 metų. Formalu, 
bet mįslinga. 

Knygos antraštei pasirinktas novelės pavadinimas, 
kurį taip pat galime vadinti matematiniu (Du viename), 
viršelis papuoštas Leonardo Gutausko tapybos darbu Nu
plakimas, kuris kelia asociacijų ne tiek su evangelijų teks
tais ( juose pašykštėta žodžių šiai Jėzaus kančiai), kiek su 
Horacijaus liudijimu. O pagal jį, nuogai išrengtą nuteis
tąjį pririšdavo prie kolonos, abipus kurios stovėdami, du 
liktoriai („teismo tarnai“) plakdavo bizūnais, suvytais iš 
trijų odinių diržų su švininiais svarmenimis galuose, skai
čiuodami smūgius iki 39. Ne kiekvienas ištverdavo. Kaip 
čia nepradėsi pavydėti šiandienos aitišnikams prestižo ir 
didelių uždarbių, kaip negalvoti apie matematinius san
tykius literatūroje, kai novelei paskirta tik „4 sveiki ir 4 
dešimtosios periode“ puslapio? Nesvarbu, kad neaišku, ką 
tai reiškia, o vis vien galvoji.

Kitas pastebėjimas. Novelės rinkinyje sudėtos pagal 
kalendorinę jų parašymo datą. Pirmoji, Kūčių vakarą, pa
rašyta 2021 m. birželio 17 d., o paskutinė, Drugelis iš ana
pus, – 2022 m. sausio 10ąją. Knygelė rašyta tik pusmetį, 
išleista per porą mėnesių. Tokio operatyvumo galėtų pa
vydėti jauni autoriai, ką čia ir sakyti apie dėl amžiaus ir 
ligų kur kas lėčiau bekrutančius. 

Taigi, užkliuvęs už rinkinio pavadinimo, nusiteikęs 
daug ko ieškoti ir surasti „viename“, recenzentas pagaliau 
turėtų atsigręžti į noveles. Už lakoniškumą jas jau pagy
riau. Nors jo mūsų literatūroje esama įvairaus, ne visa
da tik girtino. Telefoninių SMS amžiuje ir literatūra jau 
rašoma huawey’jais, skelbiama veidaknygėse, nes taip ir 
skaitytojų daugėja, ir kelias iki jų sutrumpėja, ir be re
daktoriaus ir leidėjo išsiverčiama. Tačiau Leono Pelec
kioKaktavičiaus novelės nėra post/post/modernistinės ar 
eprozos atvejai, jos ganėtinai realistinės, suręstos ant kla
sikinėms novelėms tinkamų netikėtų įvykių ir dažnai – su 
klasikine netikėta pabaiga. 

Įvykiai – patys įvairiausi. Trumpi, bet ir ne visai, pa
sakojama apie dalykus, trunkančius kartais visą žmogaus 
gyvenimą. Kone visi iš šių laikų, vos ne iš kasdienos, pa
prastos, nepramanytos, ne vienas sakytų – tikri. Kartais 
padvelkia  net publicistinėmis aktualijomis. Irgi pagirtina. 
Ne viskas, apie ką (pop)žiniasklaida rašo, o ilgą žurnalis
to patirtį turintis novelių autorius paverčia beletristikos 
medžiaga, yra nepriimtina grožiniam kūriniui. Žinia apie 
motinos mirtį, testamento rašymas, skiepai ir virusai (ir 
pandemijos, ir kompiuteryje), partinis bilietas, žvilgsnis 
į namus, kuriuose jaunystėje gyventa, dailės darbų paro
da, kurios atidarymo pora (šeima) laukia, draudimas le
sinti (mieste) paukščius ir panašūs kasdienybės trupiniai 
maitina autoriaus vaizduotę. Nebent paskutinėse dviejose 

novelėse (kur užsimenama apie poeto Algimanto Mackaus 
žūtį ir drugelį iš anapus) motyvai tampa metafiziniais, ne
paaiškinamais, kaip matematiniai pratimai ir žadėjo – ira
cionaliais. Novelėms irgi į sveikatą. 

Pasakotojas yra autoriaus amžininkas, tad beveik vi
sose novelėse svarbūs prisiminimų motyvai. Tarybų (ty
čia užrašau, kaip buvau įpratintas) valdžios metais irgi 
gyventa. Kur beužmirši  duonos skonį, ne laiku ar ne vie
toje ištartą žodį – praleistą progą patylėti, juo labiau išvy
ką į 1968ųjų Prahą, kaip ir ilgai slėptą bajorystę, giminės 
garbę ir savo paties įsipareigojimus. Veriasi prisiminimai 
lyg rožinis, gal jie ir suriša, apjungia, kas maža, atrodo, 
smulkiais trupiniais (Valentinas Sventickas sakytų guri
niais) atminties dubenėlyje palikę. Reikėtų atskirai pami
nėti poroje novelių literatūrines aliuzijas į rašytojus Juozą 
Gurauskį ir Antaną Vienuolį, tie (ypač Vienuolio Grįžo) 
sentimentai persikelia ir į kitas noveles, toks liūdnas, li
kimo diktuojamas „grįžti“, kur sugrįžti, deja, jau nelemta, 
persmelkia visus svarbesnius rinkinio personažų ar pasa
kotojo gyvenimo epizodus.

Skaitytojui, kiek pavargusiam nuo tamsių metaforų 
prozoje, nuo giliai užkastos teksto prasmės, ši knygelė gali 
atrodyti pagavi savo paprastu stiliumi, kuriame nerasime 
gamtos poetizavimo, įvykių romantizavimo. Sakiniai (ar 
patys pasakojimai) informatyvūs, nieko netinka praleisti, 
atmintis svarbi ne tik personažams, bet ir skaitytojui. Yra, 
kaip minėta, žurnalistiniam (publicistiniam) stiliui būdin
gų pastraipų, bet ir jas vertinčiau kaip druską ar kitokius 
prieskonius viską šiandien priimančiai trumpajai prozai. 
Kaip priminta, autorius visą gyvenimą valgė žurnalisto 
(na, gal per šventes ir eseisto) duoną, tad dėl skonio ne
siginčykim. 

Ar intriguoja kiekvienos novelės fabula, ar visose pul
suoja prasmės paslaptis, kaip rašoma rinkinio anotacijoje, 
galima būtų pasiginčyti. Manyčiau, ne kiekvienoje novelė
je išmaniai sujungti fabulos ir siužeto dalykai, todėl kūri
nių meninė pagava nuo to, be abejonės, nukenčia, matomi 
pasakojimo (rašymo) skubos pėdsakai. (Siužetas gali „pa
taisyti“ banalią fabulą, bet gali sugadinti ir pačią „geriau
sią“.) Autoriui tokio novelės meistriškumo dar reikės įgyti. 
Čia ne Bitės Vilimaitės ar Vido Morkūno lakoniškoji no
velistika, bet knygelę perskaičiau, kaip autoriaus, matyt, 
ir laukta: su dėmesiu ir nenuobodžiaudamas. Du viename 
ir Trupinius pašto dėžutėje pasigardžiuodamas prarijau ir 
antrąsyk. Kaip antraštės nurodo, matyt, buvo skalsu to 
vieno ar poros trupinių. 

Siūlyčiau pastebėti ir atsiversti šią Leono Peleckio
Kaktavičiaus knygelę. Daug laiko ji neprašo, o iš naujų 
knygų (ypač storų) srauto išsiskiria ne vien plonumu. 
Kaip skaitytojas gal jau suprato iš recenzijos pradžioje 
pavartotos adatos metaforos, mano akimis, paskutiniai 
taškai novelių tekstuose padėti laiku ir savo vietose, tas 
iracionalus skaičius (4,444...) ne be reikalo radosi, ir ne 
vienoje (iš aštuoniolikos) trumputėje novelėje (kai kam 
ir liežuvis neapsiverstų porą puslapių novele pavadinti) 
lyg ant smailiai padrožto pieštuko (ar tos pačios adatos) 
smaigalio kažkaip sutelpa paprasti, bet įdomūs žmonių 
likimai. 
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Gali būti, kad pernelyg tobulo laisvės principo neigimas 
buvo neišvengiamas; mums teigiama, kad turime nesku
bėti iš vidurnakčio pereiti į vidurdienį; privalome atsi
žvelgti į metų laikų dėsnius. Švelnią tamsą turi keisti prie
blanda ir paskui išaušti, ir tik tada stos tikras malonus 
rytas iki to meto, kai galėsime gyventi auksinį visuotinės 
laisvės ir teisingumo pusiaudienį. Tačiau tuo tarpu kokia 
kita taisykle, įtvirtinta įstatymo ir teisės mintimi, ir neša
liška bei lygiateise prievolių pusiausvyra turėtume vado
vautis siekdami tvirtų naujosios tvarkos pagrindų? Nieko 
panašaus nėra, vien karo galimybių sumažinimo, bet ne 
pašalinimo mechanizmas, kuris veikia prievartinio arbi
tražo, esamų ginkluotos jėgos grėsmių ir ūkinio spaudimo 
būdu. Jis veikia dėl sutarčių keitimo, kolonijų, priklauso
mybių, sienų, uostų ir įgaliojimų nuosavybės garantijų 
ir dėl tarptautinių pasitarimų bei prieštaringų kapitalo 
ir darbo reikalavimų suderinimo. Nusistovėjo tiesioginių 
naudingų santykių sistema, stengiamasi patvirtinti ir ap
saugoti naują status quo, apsirūpinta menkesnės svarbos 
apdorojimais ir pakeitimais, tačiau tikro pagrindo naujai 
ir tauresnei pasaulio tvarkai nesama. Galbūt steigėjai sie
kė jai pasirengti, bet įgyvendinimas paliktas likimo valiai. 
Kol kas idealistas džiaugiasi vienintele pasiekta perga
le – sutarta ir įpavidalinta ribotų aprėžčių Tautų Sąjunga, 
o visais kitais atžvilgiais jis nepakyla aukščiau politiko 
ir diplomato, kurio braižas regimas visoje šioje naujo
je šiuolaikinėje mašinoje – tiktai praktiško trumparegio 
žmogaus, pasirengusio naudoti drastiškas priemones. Be 
jūrlapio, kompaso ir buriavimo taisyklių į audros ir chao
so vandenis nuleistas kiauras ir pasviręs laivas.

Tačiau ir anais laikais panašiomis drastiškomis ir 
stringančiomis priemonėmis buvo grindžiami didingi 
statiniai, ir jei Tautų Sąjungą pavyktų išlaikyti, ji turėtų 
galimybę sunkte persisunkti veikimo būdais ir idėjomis, 
kurių pradeda ilgėtis ir trokšti miglota žmonijos širdis ir 
protas, nuolat trikdomas palaido bendrininkavimo. Ta
čiau kritiko akiai naujasis susitarimas atrodo turįs savyje 
bloga pranašaujančią sėklą, kurios daigas ateityje reikštų 
pasikeitimą ir turbūt sunykimą. Pirmiausia Sąjunga pra
deda gyvuoti su menku ir blankiu užsidegimu ir tų narių, 
kurioms rūpi jos įtvirtinimas. Atrodo, kad Amerika ne
visiškai sklandžiai pritaria savo prezidentui, kuris paten
kintas jos dailiai suręsto statinio puoselėjimu; pasaulio 
darbininkai ir socialistai kritiškai nusiteikę, nepatenkinti, 
įtarūs, neramūs, kunkuliuoja trumpalaikiais ir pasitikėji
mo nekeliančiais, tačiau plačiai išplitusiais ir grėsmingais 

S R I  A U R O B I N D O

Tautų Sąjunga
Tęsinys. Pradžia Naujoji Romuva, 2022, nr. 2.

streikais, kelia didelius reikalavimus ir murma. Tai nepa
lankūs ženklai. Sąjungai reikės gauti palaikymą ir širdin
gą pritarimą, kokį tik galės, jei norės įveikti sunkumus 
perstatydama pasaulį pagal savo idėją ir modelį, ir tatai 
uždavinys, kuris ne baigtas, o tik iškeltas sudarius taiką, 
todėl vargu ar bus įgyvendintas kitaip, kaip tik nepasi
tenkinimą keliančiomis priemonėmis. Šiuo metu bendra 
pasaulio žmonių nuotaika yra ne entuziazmas, o bruzdė
jimas ieškant bet kokios progos gauti ką nors geresnio, kai 
žadama sutvarkyti jų reikalus. Leidusis į svarbią kelionę 
papūtė silpnas vėjelis.

Vis dėlto įsivaizduokime, jog ši santvarka priimta ir 
jau kelyje – kas iš tikrųjų jos laukia ateityje? Ji ilgą laiką 
palaikys nukariautų tautų nuopuolio, sumenkimo ir ne
šlovės įamžinimą; joms santvarka bus kalėjimo sargas ir 
žeminančių bausmių prievaizdas, prižiūrėtojas su pakel
tu apsunkintų darbo normų ir išmokų bizūnu. Ji galėjo 
tokia nebūti, jei būtų kilniaširdiškai sudaryta lygiavertė 
taika ar – dar geriau – šalia visų panašių klausimų taika 
remtųsi ne nugalėjusios galios valia, net jeigu ji protinges
nė už įveiktas jėgas, bet aiškiais ir nepaneigiamais veiks
niais, tokiais, kaip geriausias įmanomas apsisprendimas, 
lygios galimybės, vienoda pasaulio žmonių padėtis; tada 
stotų taika be jokių kitų pergalingų jėgų ir išsiveržėlių į 
priekį, kaip tik prasiveržusi jėga ir kreivas nugalėjęs tei
singumas. Tačiau vadovaujančios tautos nusprendė pri
mesti diplomatinę taiką, pagal kurią ją primetusi Sąjunga 
vaidina baudžiamosios teisėtvarkos pareigūno vaidmenį. 
Pirmaujančios tautos, didžia dalimi nebe senos karą su
kėlusios agresyvios kariaunos, o demokratijos, ir sakoma, 
kad nusikaltėliams bei taikos laužytojams taikomos sank
cijos yra pernelyg mažos palyginti su jų padarytais nusi
kaltimais. Tiesiogine prasme taip gali būti – nors vienos 
dviejų partijų, oponentą nugalėjus ginčais, o ne nešališko 
teisėjo nustatyta baudžiamoji teisė teisingai ar ne linkusi 
būti įtartina, kai sprendžia vien žmogaus protas, ir geriau
siu atveju tai, ką vadiname teisingumu, yra vien įteisintas 
kerštas – ir vis dar gali būti ne kas kita, kaip teisingumas 
arba ir kai kas mažiau nei įvykdytas teisingumas. Tačiau 
tai neturi jokios reikšmės tuo požiūriu, kad keletas švie
žiai iškeptų demokratijų, naujam gyvenimui gimę veržlūs 
ir protingi žmonės, turį būti viltingi ir geranoriški atei
nančios tvarkos atžvilgiu, neišvengiamai taps maišto ir 
suirutės sukėlėjais, linkusiais palaikyti bet kokį pokytį, 
numesiantį naštą nuo jų pečių, palaikysiantį pasipiktini
mą ir išgydysiantį peršinčias žaizdas. Jie gali būti laikomi 
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prispausti, nusilpninti ir suluošinti, nors tarp jų – darbš
tūs, nagingi ir tvarkingi vokiečiai, tačiau pačiai naujajai 
tvarkai tai reikštų silpnybę ir prarastą pusiausvyrą, o jei 
nužemintieji atsities, jie nebesutiks su žemesne padėtimi 
ir amžina jų senų varžovų šlove ir didybe. Tiktai įteisin
toje lygių demokratijų santvarkoje rastųsi tikra galimybė 
pavydui, priešiškumui ir atsinaujinantiems susidūrimams 
išnykti. Antraip vėl kils karas arba kitais būdais tęsis se
nieji mūšiai. Netolygus jėgų išdėstymas niekada neužtik
rins tvirtos ir taikios pasaulio sanklodos.

Praeitų, jei tai būtų vienintelis naujai pašventin
tos sistemos pavojus. Tačiau ši Sąjunga, regis, pasiryžu
si įamžinti naują status quo, įtvirtintą taikos pagrindu. 
Didžiosios jėgos regimai susiglaudė norėdamos išlaikyti 
savo dominijas ir valdas ir išvengti jų apkarpymo. Šių 
potvarkių pobūdis vienu metu pasveria jėgas – išderintos 
pusiau svyros pavojaus sąlygomis – ir mėgina šiuo metu 
vyraujančias įtakas ir įtvirtintą didybę padaryti amžinas. 
Pastanga prieštarauja istorijos pamokoms ir amžinajam 
gamtos judėjimui; jai ištikima Sąjunga yra ištikima pavy
džiai sergstimam nesaugumui ir netvirtos pusiausvyros 
išlaikymui. Neaišku, ar kuriančios jėgos pačios išliks pa
tenkintos sanglaudos sąlygomis arba galės atlaikyti tau
tinio ir žmogiškojo lemtingumo veržmę, kuri yra pra
našesnė už bet kokį diplomatinį susitarimą ar valdžių ir 
valstybininkų sprendimus. O jeigu šis negirdėtas dalykas, 
tvari tarptautinė bičiulystė ir sąjunga, ir bus įgyvendinta, 
ji tvers trumpai, ir ar galės ji trukti labai ilgą laiką prie
šingai pasaulio veržimuisi į pokyčius? Būdama saugi, val
džia pūva, ir tie, kurie nūdien yra stiprūs ir gali primes
ti savo valią tautoms, turbūt ne visada išlaikys šią galią 
nepaisant masto, turto ir ginkluotės reikšmės. Skubotas 
taikos priemonių ir nuolaidų tvarkymas šalia senų opų 
atvėrė naujas. Ar Balkanų klausimas bus išspręstas visam 
laikui, yra mažų mažiausiai abejotina; tačiau iškils nau
jas klausimas dėl Vokietijos Bohemijos, margos Lenkijos, 
galbūt Saro regiono, kurio turtus valdo svetima valdžia, 
neišsprendžiama Jugoslavijos ir atsiradusi Italijos proble
ma dėl Tirolio, Airijos bėda ir Korėjos vargas, į kuriuos 
Sąjunga negali įsikišti giliai neįžeidusi Anglijos, Japonijos 
ir vis labiau atoslūgio prašanti Rusijos suirutė. Gyvuoja 
musulmonų pasaulis, vieną gražią dieną pasakysiąs žodį 
apie naują status quo. Neaišku dėl Azijos ir Afrikos, bet jų 
problemos, kad ir didžiausios, yra tokios matomos plika 
akimi, kad nebūtina apie jas kalbėti. Kelių Europos jėgų 
Afrikos pasidalijimas, nepaisant visų ūkinių laimėjimų, 
negali būti ilgalaikis sprendimas. Azija kyla kaip viršun 
šaunanti banga ir negali nuolat būti laikoma nusilpusi, 
prižiūrima ir paklusni. Kaip, atėjus laikui, daugiausiai iš 
europiečių ir amerikiečių sudaryta lyga tvarkysis su azi
jiečių reikalavimais? Ar Europa sutiks išeiti iš Azijos? Ar 
įgaliotiniai bus skubinami apibrėžti įgaliojimus? Ar ga
limas koks nors pakitęs esamų sąlygų įamžinimas, kuris 
būtų iš viso suderinamas su abiejų žemynų lygybe? Tai 
klausimai, kurių išspręsti esamomis sąlygomis pagal sa
vas išmones netobulų apmatų Tautų Sąjunga negali; vien 
į priekį judanti pasaulio dvasia gali į juos atsakyti. 

Nė vienas iš šių greitai išryškėjusių pavojų ir sunku
mų dar nekelia rimtos grėsmės, tačiau kitas neatidėlio
tinas, primygtinis ir kankinantis klausimas, rodomuoju 
pirštu baksnojąs į patį bet kurios naujos tarptautinės san
tvarkos gyvenimą, yra besiartinančios kapitalo ir darbo 
grumtynės. Tai visai kas kita nei plačiose erdvėse besigru
miantys imperializmai ar besikivirčijantys vaidingi naci
onalizmai, įsikibę vienas kitam į kulnus ar besidraskantys 
siauresniuose žemės ruožuose; daugiausia tai klausimai, 
susiję su galios, teritorijos ir ekonominių galimybių pa
dalijimu esamos visuomenės pagrindu, tačiau jie reiškia 
abejojimą juo ir europinės pasaulio tvarkos sudrebinimą 
iš pagrindų. Ši Sąjunga yra valdžių sąjunga, ir visos jos yra 
buržuazinės monarchijos arba respublikos, kapitalistinės 
sistemos įrankiai, užliejamos socializmo bangų. Jų poli
tika – tai daryti kompromisus, susitarti dėl smulkmenų, 
tačiau išlaikyti savo pradą tam, kad galėtų išlikti, o kapi
talizmas ir toliau vyrautų naujoje mišrioje pusiau socia
listinėje tvarkoje, panašiai kaip Šventąją Sąjungą sukūru
sios valdžios siekė senų aristokratinės monarchijos idėjų 
vyravimo prisitaikydamos prie demokratijos dvasios. Jie 
siūlo geresnes ir žmoniškesnes sąlygas darbininkui, net 
tam tikrus ryšius su visuomenės valdymu, tačiau vis dar 
antraeilę vietą. Tai visa, ko patys darbininkai anksčiau 
siekė ir ko jų armijos užnugaris tikisi, tačiau šis siekis jau 
prarado darbininkų judėjimo reikšmę; iškilo nauja idėja, 
pirmavimas ir darbo valdymas, ši mintis jau suformuluo
ta ir priimta daugelio socializmo jėgų. Rusijoje ji sugebėjo 
kuriam laikui įtvirtinti naujo pobūdžio valdžią – proleta
riato diktatūrą, kuri veržiasi įveiksminti greitą perėjimą į 
kitą visuomenės santvarką.

Prieš šią naująją mintį ir galią esamos valdžios vien 
dėl savo gyvavimo pradų yra priverstos paskelbti karą ir 
su ateinančiomis grumtis su visa turima jėga, susitelkti ne
paisant dalykų, kuriais tebetiki žmonės. Senoji tvarka, be 
abejonių, yra pakankamai stipri panorėjusi išgyvendinti 
pavidalą, kurį atšliaužianti Demogorgona jau įkūnijo, ir 
lėčiau ar greičiau rusų bolševizmui padaryti galą. Ats
kiroje šalyje izoliuota bolševikinė santvarka, susilpninta 
pradinio grubumo ir revoliucinių žiaurumų ir nuožmiai 
kovojanti su neišbrendama nelygybe gali nesunkiai būti 
sunaikinta; tačiau dalykas, kuris stovi už bolševizmo ir 
suteikė jam netikėtą drąsą ir gyvybingumą, negali būti 
taip lengvai atmestas ar išgyvendintas. Šis dalykas – tai 
visuomenės pagrindų perkėlimas iš turto į darbą, iš pini
gų valdžios į paprastą žmogaus ir jo darbo valdžią, ir tai 
negali būti sustabdyta ar išvengta – nors kuriam laikui ir 
gali būti atidėta – ne dėl to, kad darbas daugiau nei tur
tas sudaro teisingą visuomenės pamatą, bet todėl, kad tai 
yra logiška ir neišvengiama visos europiečių visuomenės 
raidos išdava. Valdžia grįstas kario ir aristokrato, kšatrijo 
valdymas perdavė vadžias vaišijams, profesinėms ir indus
trinėms klasėms, kurios susikūrė turto ir teisės pagrindu, 
o šie savo ruožtu privalo paklusti šūdroms, proletariatui, 
susikūrusiam per darbą ir sąjungas. Kaip ir kiti, šis pokytis 
neįvykdomas be kovos ir suiručių, ir jau regimi požymiai, 
kad jis vyks griaunančio revoliucijos smurto linkme.
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Šiai naujai jėgai iš tiesų pasiūlyta rutuliotis ramiai, 
lėtai ir taikiai, pasinaudojant parlamentarizmo pripažin
tomis priemonėmis; tačiau parlamentarizmas išgyvena 
didelio nepasitikėjimo laikotarpį, ir darbininkų protuose 
kilo abejonė, ar tai vis dar teisingas ir įmanomas būdas pa
siekti savo tikslus, ir ar juo pasitikėdami jie netaps žaislu 
priešininkų rankose: mat parlamentas yra milžiniška pa
siturinčių klasių mašina, ir netgi parlamentaras socialistas 
lengvai linksta virsti užslėptu arba pusėtinu buržua. Nauja 
visuomenės tvarka regimai pareikalaus pertvarkyti naują 
valdžią. Jeigu naujoji visuomenės tvarka linkusi ateiti su 
neišvengiamu esamų sąlygų perversmu, ir dar daugiau – 
su revoliucine kova, kaip esamomis sąlygomis grindžiama 
Tautų Sąjunga, ne tiek tautų, bet valdžių sąjunga, kurios 
prisiekusios išlaikyti seną tvarką ir susidariusį artimesnį 
ryšį panaudojančios kaip priemonę įveikti naują jų gyva
vimo būdui priešingą idėją, dorosis per šį žemės drebė
jimą ar tornadą? Ji greičiau išnyks nei pamažėle keisis, o 
jei išnyks, ją pakeis kita tarptautinių susitarimų sistema, 
tačiau tai nebebus Tautų Sąjunga.

Vis dėlto padarykime prielaidą arba net tikėkime, jog, 
nepaisant išorės, įvaldydama geriausią pasaulyje jungtinį 
valstybės valdymo meną, Sąjunga apeis šiuos pavojus, nu
ramins kiekvieną audrą ir ves žmonijos likimą iš pradžių 
daugiau ar mažiau nelengvais, bet laikui bėgant vis tvir
tesnės taikos ir abipusio patogumo keliais. Ką ji iš tikrųjų 
pradžioje ar pabaigoje pasieks? Ji bus surentusi teisinės 
valstybės statinio pakaitalą vardan ankstyvesnio tarptau
tinio statuso, kuris kito ir svyravo tarp prasidėjusių karų ir 
ginkluotos taikos. Be abejo, jei visa tai būtų padaryta tvir
tai, žinomoje žmonių civilizacijoje, tai taptų dideliu žings
niu į priekį. Mat tai reikštų, kad pamatas, ant kurio sto
vėjo atskira tauta prieš šimtmečius, taptų tautų bendrijos 
pagrindu. Tačiau per daug nesižavėkime galbūt nevyku
siu palyginimu. Tai, ką civilizuota visuomenė visų pirma 
veiksmingiausiai įvykdė, buvo netvarios taikos valstybėje 
ir dažnų asmeninių ar gentinių karų, per kuriuos kiekvie
nas vyras turėjo išreikšti teisingumo suvokimą padedant 
jo giminei ar pridedant savo stiprią ranką, pakeitimas tam 
tikrais įteisintais santykiais, puolimu ir gynyba, įteisin
tu atlyginimu ar atsikeršijimu už nuostolius. Nūnai vie
nintelė šios ankstyvosios ikiteisinės įprasto smurto vals
tybės liekana yra atkakliai išliekantis nusikalstamumas. 
Tačiau tvarkingai visuomenei užsiimti nepaklusniais as
menimis yra iš dalies bergždžias uždavinys; ją sudaro vie
netai – tautos, turinčios sudėtingą bendrą asmenybę, taip 
pat plačios žmonių masės, kurios yra susitvarkiusios ir 
atstovaujančios gyvybiniams poreikiams, reikalavimams 
ir troškimams milijonų žmonių, skaldomų galingo ir at
kaklaus korporacinio išskirtinumo, neapykantos, pavydo 
ir pasibjaurėjimo. Šiuos bruožus įsteigta būsimoji visa iš
sprendžianti Sąjunga ir naujoji žmonių visuomenė randa 
dar aštresnius ir išryškėjusius labiau nei prieš tvaną, kai 
pakantus ir malonus kosmopolitizmas buvo madingesnis 
ir svertus regimai naudojo daugiau apskaičiuotam jų gi
linimui ir įamžinimui nei išgydymui ir atsisakymui. Štai 
šiai nevienalytei žmonių miniai, kuri neturi jokių gyvų 

pradų ar raginančios valios tam, kad susivienytų, bus pri
mesta taikos ir nustatyto įstatymo padėtis, ir visa tai vyks 
augančios netvarkos, perversmų ir sukilimų grėsmės aki
vaizdoje.

Tautinė visuomenė buvo sėkminga tik proporcingai 
išplėtotai ir neišardomai vienybei ir vienintelei vienalytei 
valdžiai, kuri galėjo leisti įstatymus ar bent jau juos api
brėžti ir įtvirtinti bei prižiūrėti, kad nustatytos taisyklės, 
įsakymai ir potvarkiai būtų kuo griežčiausiai vykdomi. 
Kalbamuoju atveju darbą turi atlikti jokiai tikrai vienovei 
neatstovaujantis steiginys; tai veikiau kartu mėginančių 
ką nors sustyguoti visiškai atskirų vienetų sambrūzdis, 
ir jis įstatymų nekuria, o leidžia tiktai visai dalinius ir 
proginius įsakus ad hoc, o kad jie būtų vykdomi, tenka 
nuolat naudoti bauginimą, blokadą, ekonominį spaudi
mą, gąsdinti visuotiniu badu ir smurtine karine okupaci
ja – dalykais, kurie pailgino pokarinę padėtį antrinėmis 
pasekmėmis, neramumais ir atsitraukimu šalims, kurių 
valdžios įsitraukusios į šį vienintelį tarptautinį smagų lai
ko praleidimą. Nesunku suvokti, kad turi būti atrasta ge
resnė santvarka ir geresnės priemonės, idant paskesnioji 
stipri žmonijos viltis neišvirstų į nieką daugiau, kaip tik į 
dosnią intelektualų saviapgaulę ir dar vieną netikrą ilgesio 
bangą gležnose žmonių širdyse.

Net labai patyrusi tautinė visuomenė per tokį ilgą lai
ką nepajėgė pašalinti savo narių nesantaikos, klasių kovos, 
kartaus interesų ir idėjų priešiškumo, kartkartėmis pra
siveržiančio kruvinais susirėmimais, pilietiniais karais, 
kraugeriškomis revoliucijomis arba pražūtingomis, niū
riai įkyriomis ir negailestingomis ekonominėmis grum
tynėmis, kurios lemia galimus fizinius susidūrimus. Prie
žasties toli ieškoti nereikia. Šermuonėlių kailius vilkinčio 
įstatymo iškilmingumas ir išpuikusių perukų pretenzijos 
į didingumą iš pat pradžių buvo ne kas kita, o stipresnio
jo, išradingesniojo ir sėkmingesniojo įstatymas, kuriuo 
jis primesdavo savo valdžią kitiems, numalšintiems arba 
pavergtiems žmonėms. Tai buvo iškilusios klasės nuos
prendžiai, nuleisti ant ankstesnių papročių, kurie buvo 
iš naujo įpavidalinti pagal įsigalėjusius dėmesio taikinius 
ir mintis. Pats įstatymas buvo valdoma ir tvarkoma jėga, 
įvedanti savąsias priežiūros taisykles ir įtvirtinanti jas per 
neišvengiamai gresiančias bausmes ir prievartą. Tokia yra 
simbolinio teisingumo kardo prasmė, o kai dėl jos labiau 
mitinių svarstyklių, jos yra gaminio ir dirbinio ženklas, vi
sai nereiškiantis nei įprastos, nei siekiamos lygybės, ir net 
šiuo atveju teisingumo svarstyklės buvo naudojamos vien 
teorinei arba ne visada netgi teorinei lygybei sverti ir ma
tuoti. Dideliu mastu įstatymas buvo įteisintos priespau
dos ir išnaudojimo sistema, kuri politiniu aspektu gana 
dažnai turėjo šį atvirą įdagą, nors visuomet demonstravo 
iškilmingą šventos tvarkos, valdžios ir teisingumo išorę.

Žmonijos istorija didžia dalimi buvo ilga kova dėl 
neteisingo įstatymo pakeitimo teisingumu – ne slaptu po
tvarkiu primesto teisingumo ir valdymo „pagal priimtą 
įstatymą“, kuris pareiškia esąs teisingas dėl to, kad yra 
priimtas, bet suprantamo lygybės ir nešališkumo teisin
gumo. Padaryta nemažai, tačiau tiek pat ar dar daugiau 
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lieka padaryti, ir kol tai neįvyks, pilietiniams vaidams, 
neramumams ir revoliucijoms galo nebus. Mat neteisingi 
įstatymai gali būti pakenčiami tol, kol kenčiantieji yra ap
snūdę, akli arba nenoriai paklūstą; kitu atveju prabudus 
lygiavertiškumo norui parengtos priemonės paprastam 
ir taikiam ištaisymui. Ir iš tikrųjų koks nors neteisingas 
įstatymas gali būti pakeistas neįdedant daug pastangų ir 
vargo, tačiau jei neteisybė arba, paprasčiau sakant, tei
singo lygumo ir nešališkumo nebuvimas smelkte smelkia 
dalykų padėtį ir tvarką, tuomet turime rimtų nemalonu
mų, ir jų neištaisius negali būti tikros pusiausvyros ir ra
mybės. Taigi šiuolaikinės visuomenės streikai ir lokautai 
yra savos rūšies pilietinis karas, jie gana pražūtingi abiem 
pusėms, bet vis vien nuolat laikomi išeitimi ir negali būti 
pakeisti geresnėmis priemonėmis todėl, kad nėra pasitikė
jimo jokiu įmanomu teisiniu atlygiu ar „privalomu“ teisė
javimu, kuris galėtų būti parūpintas esamomis sąlygomis. 
Stipresnė pusė naudojasi įtvirtintos tvarkos pasiekimais, 
o silpnesnė jaučia, kad valstybės įteisinta pusiau svyra gy
vuoja pagal įstatymą, kuris palankesnis kapitalistų naudai 
ir turtuolių pirmavimui, ir kad iš valstybės galima gau
ti daugių daugiausiai reikalavimų neatitinkančių nuolai
dų, kurios dėl savo nepakankamumo iš anksto įtraukia 
žmones į dar gausesnius kivirčus ateityje. Jie įsikabina į 
streiką kaip į įprastą ginklą ir vienintelį vertą išteklių. Dėl 
šios priežasties visi nuolat kartojami raginimai siekti ūki
nės taikos ir brolybės tėra tušti pasisėdėjimai. Vienintelis 
vaistas yra geresnis, lygesnis ir nešališkesnis visuomenės 
sutvarkymas. Ir tai tik vienas būdingas gana paplitusios ir 
skirtingai matomos padėties pavyzdys nūdienos pasaulio 
tvarkos sąlygomis.

Dabartinėms tarptautinėms pastangoms ir vilčiai dėl 
įteisintos ir taikios žmonių visuomenės tai akivaizdžiai 
tinka. Tautų Sąjungą įsteigė pergalinga jėga, be abejonių, 
pasiskelbusi neįveikiama tiesos ir teisingumo galia, tačiau 
dėl įgimto trūkumo negalinti įgyvendinti tikros nekovo
jančios teisėtvarkos, kuriai būtų būdingas lygiavertišku
mas ir nešališkumas. Jos nuosprendžiai ir aktai nepagrįsti 
jokiais priimtinais neasmeniškais pradmenimis, o veikiau 
yra trijų ar keturių galingų nacijų įsakai, sic volo, sic ju
beo. Net jeigu pasitaiko, kad jos būna teisios, dėl likimiš
kojo trūkumo nėra nieko, kas galėtų įtikinti pralošiančias 
partijas ar jas remiantį paprastą protą bendru ir patikimu 
lygiateisiškumu, ir iš tikrųjų daugelis jų pradėjo reikšti 
daugeliu atvejų grėsmingą nepasitenkinimą ir priešišką 
kritiką. Aukščiausioji Taryba, iš padėties išsukusi aukštą
jį autokratą, regis, savo veiksmuose nesivadovauja kokiu 
nors aiškiu aukštesniu principu, nors tokie yra ir galėtų 
būti įdiegti skaidriai ir tvirtai. Rašant šį tekstą, nagrinėta 
byla dėl šiuo metu beveik pusbadžiu gyvenančios šalies 
apnuogintų kančių, kurias sukėlė smulkus okupantas, ir 
ji buvo laimėta ne savomis karinėmis jėgomis, o morališ
kai ir ekonomiškai spaudžiant Tautų Sąjungai,  – taryba 
įsikišo visai teisingai. Tačiau ji to nepadarė viešai tuo pa
grindu, kad byla neturi nieko bendro su tarptautine teise, 
humaniškumu ir net tarptautinės etikos likučiais, tokiais, 
kokie jie yra, bet sprendimą grindė tuo, kad nugalėtosios 

šalies turtui padaryta žala yra bendra arba, kitaip tariant, 
nugalėtojo kompensacijos priemonė, ir šiai mažai grobuo
niškai sąjungininkei pagrindinė jėga negali leisti jos visos 
pasisavinti, nepaisant savimi susirūpinusios teisėsaugos 
didesnių partnerių ir valdytojų nepasitenkinimo, kurie 
galiausiai gali pamatyti Vengriją numestą kaip kokią ba
daujančią vargetą tiesiai jiems į rankas, užuot patarnavę jų 
valiai kaip sukalbamesnis skolininkas! Jeigu tokia realisti
nė dvasia bus naujos tarptautinės santvarkos dvasia, ir ji 
bus atkakli, jos sėkmė žmonijai bus gerokai grėsmingesnė 
nei nesėkmė. Mat kenčiančiai žmonijos daliai tai reikš ne
pakenčiamos esamos neteisybės įteisinimą ir įamžinimą; 
ją atitaisyti būtų viltasi lengvesnėmis priemonėmis ar su
darant buvusias laisvesnes sąlygas. Jei ši Tautų Sąjunga 
skirta ne vien vyrauti, o ir tarnauti žmonijai, jeigu, kaip 
ji tvirtina ir moko, pakels ją ir išvaduos, o ne supančios ir 
prispaus, ji turi būti perpilta į kitą indą ir atgaivinta kitos 
dvasios. Šie laikai yra nebe tie, kai karaliaujantį įstatymą 
patvirtindavo atskiros tautos; žmonės nebelinkę, kaip pra
eityje, paklusti esamoms sąlygoms pagal idėją, kad juos 
neišvengiamai suskirsto prigimtis. Žmonių galvose išplito 
mintis apie nešališkumą, lygybę ir bendras teises, ir nuo 
šio taško žmonių visuomenė turi nepalaužiamai eiti jos 
įgyvendinimo link nuolatinių neramumų ir palengva au
gančių negandų išnykimo kaina. 

Vadinasi, visa Sąjungos tvarka ir jos dvasia turi būti 
perpavidalinta, pradinės sandaros klaidos ištaisytos, o 
pradiniai trūkumai pašalinti. Tik tuomet ji įgaus tikrą 
dermę su kilnesniais lūkesčiais ar net neatidėliotinais 
žmonių poreikiais. Perfrazuojant senovinį posakį, dabar 
ji yra kaip senas visai surūgęs vynas, supilstytas į blizgan
čius naujus butelius – diplomatijos darnos ir pusiausvy
ros, stipriausiųjų valdymo, kelių vyraujančių karalysčių, 
valstybių ir imperijų diskredituojanti senoji dvasia. Ji turi 
išnykti tinkamesnėje ir demokratinėje tarptautinėje san
tvarkoje. Blogas karo paveldas su „priešo“ apibrėžtimi, 
sąjungininkais, draugiškomis tautomis, mažiau ar daugiau 
mėgstamais žmonėmis turi būti pašalintas iš Sąjungos, nes 
kol yra, jis kaip virusas skverbsis ir trukdys sveiką augi
mą ir veiklą. Tautų Sąjunga įsteigta pasauliui atnešti tikrą 
taiką, teisingumo pradmenis ir nurodytą jau veikiantį abi
pusį tautų įstatymų pripažinimą, o slapta susivienijusių 
valdžių taryba, primetanti geriausiu atveju neatsakingą 
valią vargstančioms ir nepatenkintoms Europai, Azijai ir 
Afrikai, yra visai kas kita, ir kol viena gyvuoja, kita negali 
prasidėti. Atsitiktinis Sąjungos sukurpimas privalo užleisti 
vietą atvirai ir aiškiai permatomai struktūrai ir reikšmei, 
ir ji turi būti paakinta priimti šio aiškaus prado dalį, kuris 
buvo praleistas konstitucijoje. Lygi tarptautinių teisių ir 
įsipareigojimų, tinkamų laisvių ir naudingų būtinų suvar
žymų sistema gali būti vienintelis svarus tarptautinio įsta
tymo ir tvarkos pagrindas. Ir negali būti jokio kito svaraus 
pagrindo tinkamai ir lygiai žmonių laisvei nei šis apsi
sprendimo principas, kuris buvo taip garsiai ištrimituotas 
per karą ir kurį oportunistinis valstybės kūrimas pavertė 
netoliaregišku reikalu ir sumenkino iki apgailėtino nieka
lo. Tikras apsisprendimo pradas nėra nesuderinamas su 
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tarptautine vienybe ir abipusiais įsipareigojimais, veikiau 
abu yra būtini papildiniai, net jei asmeninė laisvė su jai 
būdingu pelnyto ir erdvaus ploto saviraidai ir apsispren
dimui jausmu visai nedera su abipusio dviejų žmonių įsi
pareigojimo vienybe ir dvasia. Kaip jį išplėtoti esamomis 
sąlygomis kerojant antipatijai, ambicijoms, skriaudoms, 
nacionaliniam gobšumui, pavydui ir savimylai, iš tiesų yra 
keblus dalykas, bet juo teks užsiimti šiandien ar rytoj mė
ginant išvengti blogesnių. Sakyti, kad toks vystymasis yra 
neįmanomas, reikštų tarti, jog tikrąja prasme Tautų Sąjun
ga, kaip priešinga kai kurių tautų sąjungai dėl jų bendros 
naudos ir vyraujančio aljanso, yra neįmanoma. Šia prasme 
esama įmonė tokiu įspūdingu pavadinimu gali būti tik iš
plėstas ir dar dirbtinesnis senojo susitarimo arba pasku
tinių laikų Šventosios Sąjungos valdžių leidimas, ir anks
čiau ar vėliau jis pasuks pirmtakų vėžėmis. Tokiu atveju, 
kuo greičiau mes tai pripažinsime, tuo bus geriau tiems, 
kuriems tai svarbu; sumažės netikrų vilčių ir neteisinga 
linkme nukreiptų pastangų, apsunkusių nuo nusivylimo, 
blaškymosi, susierzinimo ir pražūtingų atoveiksmių. To
liau eiti nubrėžtomis vėžėmis reikštų būti vedamiems tie
siai į kitą, dar baisesnę atomazgą.

Šis primygtinis siūlymas nėra neteisėtas vilties dva
sios, kurios žmonijai reikia pažangai, nepalaikymas; jis 
reikalingas tam, kad viltis negalėtų vešėti ant apgaulių ir 
nenueitų klystkeliais, bet kad blaiviai matytų teisingas įsi
kūnijimo aplinkybes ir į jas nukreiptų visas jėgas. Patogu, 
bet pavojinga paviršutiniškai tikėti, esą bloga santvarka 
nevalingai virs gera, arba įvyks koks nors lengvas pokytis 
ir visus išgelbės, pavyzdžiui, Europa sukurs tikrą demokra
tiją ir šiuo metu netobulai įsteigta Tautų Sąjunga savaime 
taps tobula. Įprastinis tokio kruvino sutikimo ar pakantos 
padarinys yra tas, kad laukiama geresnė valstybė atėjusi 
iš tikrųjų šį bei tą gerina, bet kartu perima praeities pali
kimą, daug tamsos dvasios ir paveldėtas blogybes, o prie 
šios naštos prideda naujas savas klaidas. Suprantama, už 
naujojo steiginio – valdžių sąjungos – esami dalykai vie
naip ar kitaip išryškės; aš priimu tai, kad anksčiau ar vėliau 
glaudesnė tarptautinio gyvenimo santvarka bus neišven
giama, mat ji yra nuosekli šiuolaikinių sąlygų, dabartinių 
gerokai artimesnių santykių ir sąveikų žmonių gyvenime 
išdava, o vienintelė kita išeitis – tai gausėjantys nemalo
numai, suirutė ir galutinė arda. Tačiau šis neišvengiamas 
plėtinys pakryps geresne ar blogesne linkme priklausomai 
nuo būdo ir pradmenų, kuriais vadovausimės. Plėtra gali 
virsti mechaniška priespaudos sistema, melaginga ir ydin
ga kaip industrinė Europos civilizacija, kuri dėl išpūsto ir 
pabaisiško kurso lėmė esamus griuvėsius, o gali įgyti rim
tesnės grindžiančios galios sveiko judėjimo pavidalą, kuris 
galėtų tapti dar didesnio ir naudingesnio žmonių pažangos 
pamatu ar bent pradiniu tašku. Iš tik rųjų jokia santvarka 
negali savo jėgomis paskatinti pokyčių, kurių žmonijai la
bai reikia; tatai gali ateiti augant nepajudinamam suvoki

mui apie savo aukštesniosios prigimties galimybes, o šis 
augimas priklauso nuo vidinio, o ne išorinio pasikeitimo. 
Tačiau išoriniai pasikeitimai mažų mažiausiai parengia 
geresnes sąlygas tam tikram pagerinimui – arba priešin
gai, gali nuvesti į tokias aplinkybes, kai vien Kalkio kardas 
pajėgs apvalyti žemę nuo užsispyrusiai asuriškos žmonijos 
naštos. Pasirinkimas priklauso nuo pačių žmonių, nes ką ji 
pasės, tą ir pjaus kaip karmos derlių.

Ir tatai grąžina mus prie minties, nuo kurios pradėjo
me ir kuria galime baigti, kad ir kokia tolima ji atrodytų 
materialistinės kartos vis dar naudos siekiančiam protui. 
Mintis, kuria Europa vadovaujasi tobulindama visuomenę 
ir išorinę politiką, kiek tik pasiekia, tiesa, tačiau tik dalinė 
tiesa, kuri yra žemesnioji jos pakraščio pusė. Aukštesnioji 
pusė slypi už senosios minties, dar nemirusios Azijoje ir 
pakankamai sustiprėjusios, kad atgimtų Europoje – jog ir 
asmeniui, ir bendruomenei išsigelbėjimas ateis ne vien iš 
išorės įstatymo; nes įstatymas yra tik tarpinė priemonė, 
nukreipta į varžančių įsipareigojimų karaliavimo įtvirti
nimą ir geresnį mūsų egoistinės prigimties pradinio sutri
kimo matą. Žmogaus ir visuomenės išsigelbėjimas ateina 
ne iš įstatymo, o iš Dvasios1. Sąlygos asmeniniam ir visuo
meniniam ištobulinimui yra tokios pat – laisvė ir vienybė; 
abi yra papildančios viena kitą, ir mėginti vienos siekti 
kitos sąskaita  – tai bergždžia klaidatikystė. Tačiau tikra 
vienybė negali rastis žmonijoje, kol, pranokęs savo savi
mylišką prigimtį, vienas žmogus širdimi ir dvasia nesusi
vienys su kitu, o laisvė nebus galima, kol jis neišsivaduos 
iš žemesniosios savo prigimties ir nesuras tiesos galios, 
kurios taip tuščiai mokė šventieji ir išminčiai: ištobulintos 
asmenybės pilnatvė yra viena su visuotine, per kurią jis 
gali apglėbti visą žmoniją širdimi, protu ir dvasia. Tačiau 
nūnai žmonės ir tautos yra vienodai nutolusios nuo įsten
gimo priimti tokią vidinę vienybės mantrą, ir mes daugių 
daugiausiai galime viltis, jog palengva tai, kas geriausia, 
pakreips jų protus šia kryptimi ir leis vėl sukurti šįkart 
naujesnį ir šviesesnį reikalavimą aukštesniam žmogaus 
siekių matui. 

Iki to meto ūžiančios tautų sąjungos ir kažin koks 
negyvas trapus žmonių susivienijimas privalo pagelbėti 
mūsų pratyboms ir toliaregiškiems lūkesčiams. Tačiau tik 
tuomet auksinio amžiaus sapnas apie tikrą bendruomeni
nį gyvenimą bus tikėtinas ir pagrįstas dvasiniu, o todėl ir 
tikru laisvės ir vienybės karaliavimu, kai žmonių padermė 
išmoks atkreipti žvilgsnį savęsp, ir ne tik minėtieji daly
kai, o pati žmonija, Dievo žmonės ir Dievystės siela bei 
kūnas taps mūsų tobulumo siekiniu.

Iš anglų kalbos vertė Daiva Tamošaitytė
Versta iš: Sri Aurobindo, War and SelfDetermination.  

A League of Nations // Arya, 1916–1920.

1 Mes Indijoje taip pat dar turime įsisąmoninti šią tiesą – ne pagal Šas
trą, bet iš Atmano.
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E R N E S T A S  N O R E I K A

ATIDARY TUVAS

tais metais ugnis buvo madinga  
ją vilkėjo visi daiktai 
kurie tapdavo nereikalingi
atveždavo sunkvežimiu
deginom netoli garažų 

lipom į atvirą priekabą 
ir mėtėm žemyn
paveikslus knygas lagaminus 
krovėm viską į laužą 
liepsnojo kėdės mediniai velniai 

lupom pavargusias stalų kojas
grūdom į laužo nasrus
į rūbus įsigerdavo 
mirusių žmonių veidai
iš lėtai smilkstančių nuotraukų

visas kiemas skendėjo dūmuose
visas kiemas kvepėjo pabaiga

tąkart daiktų krūvoje draugas rado 
senovinį atidarytuvą įdavė į rankas
kad apžiūrėčiau įsiminčiau detales

žinojo kad ateis diena kai man 
jo stipriai prireiks kad galėčiau 

atsidaryti save

iš vidaus

Č E S L O V A S  S K A R Ž I N S K A S

***

Ne iš knygų
Maištas
Jis iš būties
Chaoso
Kaip kokie žodžiai
Iš delno
Skaitomi
Kambaryje daug 
Muzikos
Švelnios
Ir duriančios kaip 
Peilis
Rudens vanduo 
Užlieja langą
Gal tirpstanti 
Arktika skelia 
Stiklą
Ar virusas graužia
Kūną
Kažkas ateina ir
Išeina
Daug lieka stiklo
Ir lango

Poezija kaip bendravimo būdas
Iš Naujosios Romuvos renginio Merkinėje gegužės 21 dieną Poezijos pavasario kontekste



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

A N T A N A S  Š I M K U S

IŠ  VĖJO VAIKO UŽRAŠŲ

I

Mano vėjas išalko,
Plazda žilvičių karčiai,
Lankstos karklai šaltalankiai,
Šlama šiukšlyno kelias.

Mano vėjas – tai alkis
Už šilo, už dievų miško,
Mediniais stebuklais kūrentas,
Dūmų sruogom maitintas.

Alkanas mano vėjas,
Šiaurė. Kitos nėr tėvynės.
Žodžiai išvarymo liejas,
Žodžiai. Ir aido tuštybės.

Stop! Tačiau niekas nestoja,
Laiko žirgai pasibaidę.
Lekiam. Šuoliais ir šuorais.
Lekiam. Ir plečiasi gaisras.

I I

Pustė išpustė likimą.
Išdegta, net jei gyventa.
Peleno spalvos ir rimai
Už mano alkaną lemtį.

Už tavo alkaną lemtį
Nerimas induos moliniuos.
Nebesugaunamo alkio
Vėjas. Jo ratuos. Likimas.

S A R A  P O I S S O N

BRIEDIS

Įsidienojo, kaip buvom įpratę,
drauge su žinia 
apie užkrato žymę 
dar keletui tūkstančių mūsų – 
sakytum, ne žmonių, o skaičių.

Kaip visada, nutylėta apie 
užsikrėtusius tuščiadarbyste, 
tuščiaviduriu rašymu kiauron bedugnėn
knygon, plintančion lyg užkratas,
stingstančion tarsi cementas
kūnų ir daiktų atsparumo tikslu,
senos tvarkos labui. 

Visa tai tęsėsi 
urzgiant ventiliatoriukams,
kaukšint klaviatūrų dantukams,
sukantis gaudant savo uodegas
visais įmanomais 
nuotoliniais būdais.

Ir tik vakare nusileidus taku prie
juodalksnių juostos ir upelio kilpos
galėjai išgirst žengiant briedį
iš dešinės į kairę
šaltinio kryptimi
įsivaizduojamai tiesiausiu būdu,

šaltyje skrebančių,
juodo ir tamsaus azoto pilnų 
juodalksnio lapų linija,
pajėgia užbraukti išrėktą skaičių,
tiek ir nutylėtą.

Ir visa tai 
buvo kaip tik tai,
dėl ko esi ten, o jei tiksliau –
čia, kur

čežantys lapai – vietoje 
pokalbio dviese,
kur šaltis – laisvės forma
ir toji nematomo žvėries žingsnių linija – 

Dievo, o jei tiksliau – 
savo vietoje.



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  3  ( 6 2 0 ) 79

D A N G U O L Ė  K A P O Č I E N Ė

ATMINTIS 

Karčioji mano žole – atmintie, 
Nebėr namų, kurie žydėjo dūmais. 
Medum lašnoja žvaigždės, bet aitru man, 
Kad laiko perkėloj žirgai ne tie. 
 
Rasotas ryto žiedkėles lankas 
Užverčia nykūs juodraščiai arimų. 
Jau nieko negirdžiu – turbūt nurimo, 
Kur neseniai tikėjau girdinti kažką. 
 
Ir lūpas veria skaudantis sudie, 
O dabartis sustingsta lūšies šuoly. 
Aitrioji laiko žole ar žvėrie, 
Bandai išgydyti mane ar puoli?

D I A N A  P A K L O N S K A I T Ė

*  *  *

– kai nebeliks laumžirgių
         kai nebeliks laumžirgių
                 kai nebeliks laumžirgių...

trepsi ant upės slenksčio
ir ploja smaluotais delnais

vis tą pačią maldelę
        vis tą pačią maldelę

pamišęs Perkūnas

V Y T A U T A S  Š I M K Ū N A S

*  *  *

neišmokau kalbėti piktai nes
nuo mažumės radosi žodžių
ir ne tik jų ir kur kas daugiau
iš tavo rankų šilto prisilietimo
migdančio lopšinių intonavimo
iš vos girdimo miško ošimo
monotoniško jūros brizo
ilgėjančių vakaro šešėlių
slopstančių vėjo žingsnių
iš pilnaties spoksančios pro langą
į sujauktas gyvenimo pamokas
kurios ilgainiui su kiekviena
valanda vis trumpėjo ir trumpėjo
kol galų gale tas laikas išseko
sunyko be pėdsako
taip ir neišmokęs manęs
nieko kas pridera

*  *  *

gėlės kaip šunys
šeimininkui išėjus
susiriečia į kamuoliuką
ir tyliai numiršta
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N I D A  T I M I N S K A I T Ė

                                 
                                Anioł ognisty, mój anioł lewy
                                Poruszyl dawniej miłośći strunę...
                                           Julijusz Słowacki

kairysis angele, nutūpk man ant peties
ugnies nėra – lietus ją užgesino
nelieski mano nesklandžiosios praeities
ji neverta nei mūzų, nei poeto įkvėpimo
ten kaulais mirusiųjų lošia atmintis
ir mūzos ten neskambina varpais nei mandolinom
ten baltos pūgos, klykiančios žuvėdros
aistros beribis troškulys
seniai jausmus praradusių žmogėdrų
ir alkis šmėklų, kažkada praradusių akis
ten meldžias, rauda, klūpo madona
iš paveikslėlio andai nutapyto
ten nukryžiuojami seniai jau nukryžiuoti
ir vėlei nesulaukę auštant jokio ryto
ten krinta žodžiais iš dangaus mana
neužrašytais žodžiais, suparalyžiuotais
afišomis kadais numirusių dienų
ir dramų niekada nesuvaidintų
tos dramos lietumi nukrinta iš dangaus
kaip ir mirtis nukrinta iš dangaus neužrakinto
nes šventas petras pametė raktus
nes šventas povilas pamiršo sukilimą
seniai ištuštinęs visas taures nuodų
o mykolas arkangelas pabėgo iš namų
o šventas jurgis ietimi užkimšo skylę
pragaro liepsnų, išvemtą slibino...
....................................................................
kairysis angele, nutūpk man ant peties
ir nesigraužk dėl savo suknisto likimo...

2022, balandžio 2

N E R I J U S  C I B U L S K A S

EDENO SEZONAS

Švinta kovo naktis
užtemdytam žemėlapy.
Koridoriuos bengališkos ugnys,
drugių dulkės virš miestų.
Reikėtų mažiausiai 
papildomos širdies visam aprėpti.
Nukirstas kraujo kelias.
Net išvarymas dabar
neturi krypties.

R Ū T A  V Y Ž I N T A I T Ė

GUDIJAI

Gardinas irgi kvepia Nemunu
užsimerktum – galvotum, kad Kaunas
nuskęstum – namo parplauktum
per kirilicos švendres braunas
pirmos gervės ir ieško
lizdo mums



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 2 ,  N R .  3  ( 6 2 0 ) 81

A L V Y D A S  J E G E L E V I Č I U S

I .  ĄŽUOLA-SAI

(skiemenuojant)

Audžias ratais metų rievės
kūną supa žievės šarvas
pina raštą, tavo vardą
veidą rodo, krašto vietą
ąžuolasai žalasai

Ąžuolasai žalasai
žalasai ąžuolasai

I I .  ĄŽUOLĖ-LIO

Po dangum vienuolis švyti
kožną dieną, naktį, rytą
šventą dieną po devynių
spindi aura sidabrinė
išeiginė tai arnota 
ąžuolėlio brolelio

Ąžuolėlio brolelio
brolelio ąžuolėlio

I I I .  ĄŽUOLI-NIO

Apkabinęs tavo kūną 
kaip žinyčią, tas auksinis 
tyliai tūno vabalinis
ąžuolinio glėbyje
geria šakos gilų dangų
šaknų nytys audžia tankų
kūno raštą ąžuolinio
širdyje tas kraštas

Ąžuolinio vabalinis
vabalinis ąžuolinio

2021, Vilnius, Fabai

R A S A  V A R N Ė

GORGONIADA

*

po kojom mažėja 
žemynas laikraščių lopais 
disleksiniu raidžių šokiu 
dūksta mašinos 
 
iš gyvačių kaltūno 
krinta įkaitusios tūtos 
gorgonė virš miesto 
 
pameni vaikystėje žaidėm 
žemės pasidalijimą 
 
kodėl tavo peilis 
dabar 
rėmelyje

*

gorgonė azartiška 
išlošusi pokerį 
suka vienos valsą 
 
domino tiltas 
griūna paraidžiui 
 
A spiria 
Ž stebi 
žemės eižėjimą 

*
gorgonės žvynuose 
atsispindi iltiniai 
durklai 
 
suakmenėja visi 
bandantys prieiti 
 
akmuo bate 
nuščiuvęs 
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V I K T O R A S  G U L B I N A S

ALZHEIMERIS 

lyg būtų
ištrintas pasaulis
su sienomis 
ir ribomis

su įvykiais
nuotykiais, atvertimis
praradimais

su datomis
bei pavadinimais

su pradžia
ir jos tęsiniu
būsenom, jausenom

kai lieka
tik nesakantys
nieko garsai

atminties šešėliai
ir rūkas

tik baltas savęs
ne(be)pažinimas

tik nesutampančios
minties ir žvilgsnio
kryptys

ne pasikeitęs esi
tik pakeistas
ne savo noru

bet kartais
netikėtai išsprūdęs
iš pasąmonės
švysteli neištesėtas
pažadas sau:

mesiu rūkyti

V Y T A U T A S  Š I M K Ū N A S

*  *  *

neišmokau kalbėti piktai nes
nuo mažumės radosi žodžių
ir ne tik jų ir kur kas daugiau
iš tavo rankų šilto prisilietimo
migdančio lopšinių intonavimo
iš vos girdimo miško ošimo
monotoniško jūros brizo
ilgėjančių vakaro šešėlių
slopstančių vėjo žingsnių
iš pilnaties spoksančios pro langą
į sujauktas gyvenimo pamokas
kurios ilgainiui su kiekviena
valanda vis trumpėjo ir trumpėjo
kol galų gale tas laikas išseko
sunyko be pėdsako
taip ir neišmokęs manęs
nieko kas pridera

Kęstučio Svėrio nuotraukos


