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Nijolė Raižytė

vydūnas: ,,...daiMonaMs PaliKtas visai taiP KaiP jobas“

Filosofas ir dramaturgas Vilhelmas Storostas – Vydūnas (1868–1953) iš prigim-
ties buvo menininkas, tačiau savo kultūrine ir visuomenine veikla Mažoje Lietuvoje 
nuveikė daugiau negu bet kuris politikas. tiek Vydūno laikais, tiek ir šiandien jis vi-
suomenėje labiau minimas ir suprantamas ne kaip dramaturgas ar filosofas, bet kaip 
nenuilstantis lietuvybės puoselėtojas vokiečių valdomame krašte, kartu ir kaip įdomi 
asmenybė, pasižymėjusi tvirtu charakteriu, asketišku gyvenimo būdu, drąsa, polėkiu, 
gyvybingumu. Be abejo, daug kas žavėjosi tik jo knygomis: pagonybės laikus menan-
čiomis dramomis, indų filosofija paremtais veikalais, aforizmais tapusiomis minti-
mis apie tautą ir gimtąją kalbą, tačiau kitus pirmiausia traukė jo spalvinga asmenybė. 
Mokytojas Bronius Kiaunė atsiminimuose apie Vydūną „Nuostabus žmogus“ rašo, 
kad jo brolis inžinierius Juozas labai žavėjosi Vydūno filosofiniais veikalais, o jis pats 
jo raštų nesuprato, „<...> Bet vienu požiūriu mūsų mintys susiplakė: žiūrėjome į Vy-
dūną kaip į lietuvybės gaivintoją Mažojoj Lietuvoj.“1 ypač jam įstrigo į atmintį 1926 
m. kauniečių jaunimo kelionė garlaiviu į Joninių šventę ant Rambyno kalno, kur visi 
laukė atvykstant Vydūno iš tilžės su jo vedamu Giedotojų draugijos choru. o laukti 
teko ilgai, nes, pasirodo, vokiečiai atsisakė išnuomoti Vydūnui ir choristams garlaivį. 
tada kauniečiai nusiuntė savo garlaivį ir taip choristai su Vydūnu priešakyje pasiekė 
Rambyno kalną. ypač įspūdingai tąsyk Joninių šventėje nuskambėjo giesmė „Lietuviais 
esame mes gimę“. „Viskas nuščiuvo... o kai baigė, nepaprastas plojimas su „bis“. Praėjo 
daugiau keturiasdešimt metų. Bet ir dabar, kai tik išgirstu Vydūno vardą, tuojau man 
ausyse suskamba: „Lietuviais esame mes gimę...“2 

Kur Vydūnas begyvendavo, ten suburdavo lietuvius kultūrinei veiklai. Gydytoja 
Veronika Janulaitytė-Alseikienė su Vydūnu susitiko 1905 m. Berlyne, studijuodama 
mediciną. Kambaryje, kuriame ji gyveno, Vydūnas, subūręs Berlyne gyvenančius lie-
tuvius, skaitė paskaitas, statė savo dramas; jai buvo tekusi vaidilutės rolė. Kai Vydūnas 
pradėjo ieškoti didesnės salės vaidinimams, vokiečių valdžia pradėjo jį sekti, o vėliau ir 
visai įsakė išvykti iš Berlyno. „Antrą kartą susitikau su Vydūnu jau po pirmojo pasau-
linio karo. 1923–1924 metais pakviečiau Vydūną aplankyti Vilnių. Viešėjo pas mane 
vieną mėnesį, nes turėjau didelį, patogų butą. Vydūnas turėjo savo vydūniškus įpročius, 
būtent: vežiojosi su savim šiltą antklodę, sudarytą į voką. Lovą reikėjo taip statyti, kad 

1 Kiaunė B. Atsiminimai apie Vydūną „Nuostabus žmogus“. Saugoma MLLM.
2 Ibid.
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galva būtų į šiaurę, šiaurės ašigalį, taip girdi galima geriau pailsėti. Nakčiai lįsdavo į 
voką ir taip 8 valandas išmiegodavo. Valgė labai mažai. Maistas daržovės buvo, vaisiai, 
riešutai, baltymų ir riebalų mažai naudodavo.“3 V. Janulaitytė-Alseikienė prisiminė, kad 
Vydūnas jai dar 1925 m. išpranašavo Antrąjį pasaulinį karą, Lietuvos nepriklausomy-
bės praradimą. Rašė: „Jis mane dažnai įspėdavo, kad pasauly ne viskas taip gerai, kaip aš 
kad mananti, kad Lietuvos nepriklausomas gyvenimas neilgas, kad jau renkasi aplink 
tamsūs debesys, kurie sukels didžiules audras, atneš Lietuvai tokias dideles kančias, ko-
kių Ji visą savo egzistavimo laiką nėra patyrusi; ateis pikti žmonės iš vakarų ir rytų, jie 
viską naikins, degins, žmones išblaškys, viso pasaulio šalys išnaikins mūsų kultūrą, reli-
giją, papročius, raus viską su šaknimis; ką vieni nespės padaryti, padarys kiti.“4

Piktųjų jėgų, negandų nuo pat jaunystės nestigo ir Vydūno asmeniniame gyveni-
me. Laiške liuteronų kunigui Vilhelmui Banszerui (Detmoldas, 1946 m. lapkričio 14 d.) 
jas įvardija kaip „daimonus“. Pradžioje rašo: „Daug reikėtų papasakoti, kas man buvo 
nuteikta. Vis maniau, ašas daimonams paliktas visai taip kaip Jobas“.5 Jobas – Senojo 
testamento personažas, iš kurio Dievas, susiginčijęs su šėtonu dėl jo ištikimybės, vie-
ną dieną atima viską, kas jam buvo brangiausia: šeimą, turtą, namus, sveikatą. šėto-
nas galvojo, kad nelaimės akivaizdoje Jobas išsižadės Dievo ir ims jį keikti, tačiau taip 
neįvyksta: Jobas ištveria visus išbandymus ir lieka ištikimas Viešpačiui. tada Dievas 
vėl jam sugrąžina tai, ką šis buvo praradęs. Koks čia Jobo ryšys su Vydūnu? Rašytojas 
irgi buvo tikintis, užaugęs gausioje evangelikų pastoriaus Anskio Storostos ir Marijos 
Ašmontaitės šeimoje, kur kiekvienas rytas prasidėdavo maldomis ir šventųjų giesmių 
giedojimais. Jaunas susirgęs plaučių džiova ir net medikų pasmerktas mirčiai, nekeikė 
(taip kaip ir Jobas) Dievo ar likimo, tačiau surado savyje jėgų ir išminties kovoti su savo 
liga. Pats rinko informaciją apie savo ligą, skaitė medicinos veikalus, pats susikūrė ve-
getarišką meniu, darė gimnastiką, jogą, dažnai būdavo gryname ore ir sveikata pamažu 
sugrįžo. Nepaisant savijautos, daug dirbo: mokytojavo, dėstė, rašė, režisavo, dirigavo... 
Vydūnas tilžėje turėjo jaukų butą, buvo globojamas ir mylimas žmonos Klaros, knygų 
leidyba rūpinosi bičiulė Marta Raišukytė. tačiau įsigalėjus fašizmui ir Hitleriui atėjus į 
valdžią, „daimonai“ vėl apspito rašytoją. 1934 m. pirmiausia nukentėjo ir buvo vokie-
čių valdžios konfiskuotos dvi jo knygos: istoriosofinis traktatas vokiečių kalba „Septy-
ni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ (laimei, dalis tiražo jau buvo išplatinta) ir 
kartu sandėlyje gulėjusi tragedija „Pasaulio gaisras“ (917 egz.). Dėl konfiskuotų knygų 
Vydūnas pateikė protestą, tačiau jis buvo atmestas. Klaipėdietė Zuzana Daugirdienė, 
buvusi Vydūno choro dalyvė, 1968 m. atsiminimuose apie Vydūną rašė: „Hitleriui atė-
jus į valdžią apmirė tilžėje gyvenančių lietuvių kultūrinis gyvenimas, pats Vydūnas ne 
kartą gatvėje buvo apmėtytas akmenims hitlerjugendo narių. Prasidėjo persekiojimai. 
Rudmarškiniai prie tilto, jungiančio tilžę su panemune, pakabino iškamšą, vaizduo-
jančią atseit, „žemaitį“ su užrašu „Lauk žemaičius“.6 Vydūnas laiške V. Banszerui rašo, 

3 Janulaitytė-Alseikienė V. Prisiminimai apie Vydūną. Saugoma MLLM.
4 Ibid.
5 Iš Vydūno laiško kun. V. Banszerui. Detmoldas, 1946 11 14. Saugoma MLLM.
6 Daugirdienė Z. Atsiminimai apie Vydūną. Saugoma MLLM.
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kad sutiko ir gerų žmonių: rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių, bet „daimonų“ buvo daugiau. 
Jų „didis, nenumatomas skaičius. Kad man tilžėje keli vokiečiai pareiškė savo piktumą, 
vienas girtuoklis su nacių aptaisa trenkė man 1932 m. lapkričio 14 d. į krūtinę, kitas 
silpnaprotis mane stumdė ir apšaukė“.7

Vydūnas buvo sekamas, stebimas, su kuo jis susitinka, su kuo bendrauja, tikrina-
ma jo korespondencija. Finansinė vokiečių policija, radusi Vydūnui siųstą pasirašyti 
Lietuvos žemės ūkio banko sąskaitą (ten buvo 60 000 litų), apkaltino rašytoją, kodėl 
nepranešė vokiečių valdžiai apie Lietuvos banke laikomus pinigus. Už tuos pinigus Vy-
dūnas ketino statyti kultūros namus Prūsijos lietuviams tilžėje. 1938 m. kovo 11 d. 
Vydūnas buvo areštuotas ir greitai atsidūrė tilžės kalėjime, kur vienutėje jis išbuvo du 
mėnesius. Vydūno išlaisvinimu rūpinosi Lietuvos rašytojų draugija, kuri išsiuntinėjo 
tarptautinėms rašytojų organizacijoms memorandumą dėl Vydūno įkalinimo. ta pro-
ga 1938 m. gegužės 2 d. į Kauną atvyko Vokietijos rašytojų sąjungos pirmininkas F. 
Blunkas. Po šio vizito septyniasdešimtmetis rašytojas greitai buvo paleistas iš kalėji-
mo. Kalėjime patirtus išgyvenimus Vydūnas aprašė knygoje „Kalėjimas – laisvėjimas“ 
(Detmoldas,1947 m.). Kalėdamas visai sulyso (būdamas 1 m 64 cm svėrė tik 42 kg), pa-
reiškęs, kad nevalgo mėsos, tik vegetariškai, stebino kitus kalinius. „Pasistengdavo tūli 
pamatyti, kas man atnešama. o tada jiems ir dar keista buvo, kad 70 metų žmogus taip 
guviai juda ir taip lengvai laiptais lipa. Klausdavo kartais praeidami, kaip aš be mėsos 
galįs turėti dar tiek jėgų. Atsakydavau juos klausdamas, ar sunkų vežimą velkančiam ar-
kliui duodama dešros ir kumpio, jeib jėgų turėtų. tada nustebę susijuokdavo. Prieš man 
išeinant, vienas – antras sakė, kad visą amžių atsiminsią, koks keistas žmogelis kartą jų 
tarpe buvęs.“8 Kalėjime jo dvasią stiprino Pitagoro (gyvenusio 507 m. pr. Kristų) min-
tys: „Nuoširdžiai būki teisingas visur, ką kalbi ir veiki! / Nieks neturėtų galėti tau liepti 
pakęst niekšiškumą.“9 

Nuo „daimonų“ Vydūnas vėl nukenčia prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir 
kartu su kitais tilžės gyventojais 1944 m. spalio 2 d. pasitraukia į Vokietijos gilumą. 
Apie tai plačiai rašo anksčiau minėtame laiške kun. V. Banszerui. Reikėjo akimirks-
niu apsispręsti, ką pasiimti su savimi. Vydūnui teko palikti biblioteką, mylimą arfą, 
nuotraukas, meno kūrinius, kitus brangius daiktus. Pasiėmė tik keletą knygų ir ran-
kraščių, kurie taipogi žuvo, kai Vydūnas Noikure, lipdamas į laivą, įkrito į jūrą ir vos 
nenuskendo. Laiške rašo, kad su savimi buvo pasiėmęs užrašus apie knygą „Kalėji-
mas – laisvėjimas“, rankraštį apie „tautinį atsigavimą ir laimėjimą Prūsų Lietuvių ir 
jų veikimą“, atspausdintą ir Reicho uždraustą knygą „žmonijos sąmoningumas, jos 
tikybiniai padavimai, jos šventi raštai ir šventi žymženkliai.“ oto von Mauderodės 
spaustuvė (leidykla „Rūta“) slapta perdavė Vydūnui 14 egz., 7 egz. pasiėmė, išvykda-
mas iš tilžės: „ėmiau 7 knygas su savim, kildamas iš tilžės.“ 10

Visai nusilpęs Vydūnas gydėsi Liubeko ligoninėje, sutvirtėjęs pateko į lietuvių 

7 Iš Vydūno laiško kun. V. Banszerui. Detmoldas, 1946 11 14. Saugoma MLLM.
8 Vydūnas. „Kalėjimas – laisvėjmas“. Detmoldas, 1947.
9 Ibid.
10 Iš Vydūno laiško kun. V. Banszerui. Detmoldas, 1946 11 14. Saugoma MLLM.
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tremtinių globą ir pamažu atsigavo, sustiprėjo. Net žiauriausiomis gyvenimo są-
lygomis išliko žmogiškas, neužsikrėtė neapykanta, elgėsi kaip biblijinis Jobas, nes 
tikėjo, kad jį globoja „Amžinoji meilė ir malonė“. Apmąstęs savo patirtas kančias, 
laiške V. Banszerui rašė: „Visa, kas vyksta, kas yra, juk pareina iš Amžinojo kūrėjo. 
Juk žodis visai teisingai pareiškė: „Iš Jo, Jame ir Jomi yra viskas“. Ir Daimonai jo 
apsireiškimai. Dievas nieko nebaudžia, jis tik mokina.“11 

Vydūno filosofijos, kūrybos ir veiklos esmė – žmoniškumas, dora, sielos gyvybė, 
kūrybiškumas. Rašytojas ragino turtinti, saugoti savo prigimtinę kalbą, žinoti savo 
tautos istoriją, kultūrą, pažinti ir platesnį pasaulį, tačiau nepasiduoti „daimonų“ gun-
dymams. Kaip teigė Vydūnas, tų „daimonų“ dažniau pasitaiko gyventojų skaičiumi 
skaitlingesnėse ir ekonomiškai stipresnėse tautose. „Vėl ir atsitinka, kad viena tauta 
užgula kitą savo geismais ir troškimais. Bruka jai savo būdus, savo kalbą, užneria jai 
savo manymo tinklus. Ir kartais tuo visai įsiurbia kitos tautos gyvatą į savąją.“12 Kova 
su demonais, piktosiomis jėgomis – tiek vidinėmis, tiek išorinėmis – yra pažįstama 
kiekvienam iš mūsų. tad „Aukštyn tobulybėn! Nors vis dar tamsa į mus veikia!“13

11 Ibid.
12 Vydūnas. „tautų santykiai“. Raštai, 1 tomas. Vilnius, 1990.
13 Vydūnas. „Amžina ugnis“. tilžė, 1912.
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Dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė

PranCūzų literatūros reFleKsija Maironio  
ProFesinĖje veiKloje ir Kūryboje

Straipsnio objektas – 1926 m. išleista Maironio „trumpa visuotinės literatūros 
istorija“1, iki šiol nesulaukusi bent kiek nuodugnesnio tyrimo; taip pat – Maironio 
prancūzų poezijos vertimai (Alfredo de Miusė (Alfred Musset), Siuli Priudomo 
(Sully Prudhomme), liudijantys lietuvių poeto literatūrinį skonį.2 tikslas – atskleisti 
prancūzų literatūros įvaizdį Maironio visuotinės literatūros „istoriškame konspekte“ 
(poeto žodžiais tariant). Nagrinėjant prancūzų poezijos vertimus, aptariami atrankos 
motyvai ir nustatoma vertimų kokybė, atsižvelgiant į du faktorius: atitikimą šiandie-
nos reikalavimams ir istorinę publikacijų vertę. 

Pirmas natūraliai kylantis klausimas: ar Maironis mokėjo prancūziškai? Kokios 
buvo jo prancūzų kalbos žinios? Ar galėjo skaityti prancūziškus leidinius ir versti iš 
originalo? Kaip žinia, baigęs Kauno kunigų seminariją, J. Mačiulis gavo stipendiją 
tęsti mokslus Peterburgo imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje, ku-
rioje mokėsi ketverius metus (1888–1892). Be teologijos dalykų, čia buvo dėstomos 
kalbos – lotynų, graikų, hebrajų, rusų, vokiečių ir prancūzų. Kaip rašo V. Zaborskaitė, 
J. Mačiulis visą šį laiką buvo vienas iš stipriausiųjų, jeigu ne pats stipriausias studentas. 
Iš prancūzų kalbos pirmais ir antrais metais jis turėjo 4-tą, o trečiais ir ketvirtais – 5-tą.3 
tai, kad J. Mačiulio prancūzų kalbos žinios buvo vertinamos „labai gerai“, yra svarbus 
argumentas, leidžiantis teigti, kad Maironis pakankamai gerai mokėjo prancūziškai 
kalbėti, skaityti, rašyti ir versti tiesiai iš originalo į lietuvių kalbą.

Nagrinėjant prancūzų literatūros įvaizdį Maironio vadovėlyje, tyrimą apsun-
kina faktas, kad Maironis nenurodė savo apžvalgos mokslinių šaltinių. Profesorius 
nemini ir autorių, kurie galėjo padaryti įtaką jo interpretacijoms. todėl neaišku, kur 
išsakyta paties Maironio asmeninė nuomonė; be to, sociokultūrinis kontekstas lieka 
be aiškios argumentacijos. Vis dėlto aptinkami tam tikri duomenys, į kuriuos reikia 

1 Maironis. Raštai, III tomas, Antroji knyga. Vilnius, 1992, p. 215–436.
2 Maironis. Raštai, I tomas. Vilnius, 1987, p. 84, 194. 
3 Zaborskaitė V. „Maironis“. Vilnius, 1987, p. 72–73.
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atkreipti dėmesį. Savo knygos įžangoje Maironis rašo: „Visuotinei literatūrai pažinti 
lietuvių kalboje turime tuo tarpu tik Dubo „Įvadą į bendrąją literatūrą“ ir Petkevičai-
tės „Pasaulinės literatūros istorijos“ vadovėlio I dalį.“ tokia pastaba leidžia manyti, 
kad šiedu veikalai galėjo pasitarnauti kaip žinių šaltinis literatūrinėms profesoriaus 
apžvalgoms. Dėl to verta juos trumpi aptarti.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 1922 m. Kaune išleido „Pasaulinės literatūros istorijos“ 
pirmą dalį su paantrašte „Rytai“, o 1924 m. – šio vadovėlio antrą dalį su paantrašte 
„Graikai“. Maironio vadovėlis pradedamas nuo trumpo tolimųjų ir artimųjų Rytų li-
teratūrų pristatymo ir gerokai ilgesnės graikų literatūros apžvalgos, tad sugretinimas 
su Petkevičaitės vadovėlių tekstais, net jei Maironis autorės vadovėlio dalies nemini, 
galėtų būti vaisingas, tačiau tai nėra šio pranešimo tyrimo objektas. tuo tarpu Vla-
do Dubo įvadas gali pasitarnauti svarstant Maironio prancūzų literatūros apžvalgos 
strategijas, jas aptariant sociokultūriniame kontekste. Juolab, kad knygos pabaigoje 
pateikiamas tekstas vokiečių, anglų, rusų kalbomis liudija rimtą autoritetų atranką. 
Maironis neabejotinai buvo susipažinęs su šia bibliografija, tačiau neaišku, ar kuria 
iš šių Dubo nurodytų knygų rėmėsi savo darbe. tai, kad poetas beveik tais pačiais 
žodžiais kartais perteikia paties Dubo mintis, galima pailiustruoti pavyzdžiais. Vie-
nas jų – Bodlero (Baudelaire) apibūdinimas, parenkant tą pačią, kaip Dubo knygoje, 
citatą („reikia būti amžinai girtu <...>“), o „Piktybės gėles“ pristatant Dubo žodžiais: 
„Su cinizmu ir pasigėrėjimu piešia Bodleras bjauriausius ištvirkimo ir puolimo pa-
veikslus.“ tačiau Maironis atmetė Dubo sakinio pabaigą „bet kartu jo eilėse matyt gi-
lus poeto liūdesys tikros grožės ir gyvenimo teisybės“,4 ir toks atmetimas akivaizdžiai 
tendencingas, nes perša asmeninį neigiamą požiūrį.  

V. Dubo Europos literatūros istorijos pagrindas – žanrinis literatūros skirstymas 
(epas, lyrika, drama, romanas), chronologijos laikantis kiekvieno žanro rėmuose. šis 
metodas, Prancūzijoje įsigalėjęs XIX amžiuje, skatino gretinti skirtingų literatūrų 
faktus, tarnaudamas lyginamiesiems tyrimams, besivystančiai komparatyvistikai. Ne 
pats žanrinis skirstymas originalus, o skirtingų šalių literatūrinių įvykių sąryšis, lei-
džiantis išaiškinti vieno ar kito reiškinio genezę europiniame kontekste. Matyt, toks 
buvo svarbiausias Vlado Dubo atradimo džiaugsmas. 

Kokiais atradimais galėjo pasigirti Maironis? Pradėdamas prancūzų literatūros 
apžvalgą, Maironis rašo: „Prie seniausių prancūzų literatūros paminklų, kurie siekia 
IX–XII amžius, priklauso religinės legendos ir taip vadinamosios chansons de geste, 
arba istoriškos dainos, giedotos klajojančių poetų, šiaurėje vadinamų truverais, pietų 
Galijoje – trubadūrais. Legendų populiariškiausia buvo apie San Gralį (sang real).“5 
tuo tarpu, pavyzdžiui, Dubo cituojamas Gustavas Lansonas (Gustav Lanson) savo 
veikale legendą apie šventąjį Gralį (saint Graal) priskiria bretoniško ciklo vadinamojo 
„apvalaus stalo“ romanams, gyvavusiems XII–XII amžiuje ir aprašytiems XIII amžiuje, 
taigi kiek vėliau nei „chansons de geste“.6 Be to, Lansonas kaip tik Gralio legendos 

4 Dubas V. „Įvadas į bendrąją literatūrą: kursas paskaitų“. Kaunas; Marijampolė, 1923, p. 99.
5 Maironis, min. veik., p. 269.
6 Lanson G. „Histoire de la littérature française“. Paris, 1894, p. 62. 
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populiarumu abejoja. Kai kurios dalykinės autoriaus klaidos (pavyzdžiui, teigiama, 
kad Bodleras rašęs romanus, o visas romanų ciklas „La comédie humaine“ (45 tomų) 
vadinamas „pirmuoju tikrai milžinišku Balzako romanu“) liudija ribotas prancūzų 
literatūros žinias arba abejotiną šaltinių atranką. Kaip bebūtų, ši atranka yra kūry-
biška. Maironis atrinko ir chronologine tvarka sudėliojo tuos prancūzų literatūros 
faktus, kurie jam atrodė reikšmingiausi, nevengdamas kritinio požiūrio į tam tikrus 
reiškinius. tai nulėmė kelias apžvalgos teksto strategijas, kurias dera išryškinti.

religinis-moralinis kriterijus (siekiant edukacinių tikslų). Galima pastebėti, 
kaip apžvalgos tekstą konstruoja vertybinės priešpriešos. tai ypač akivaizdu pristatant 
viduramžių literatūrą. Po išgirtų religinių legendų, peikiamos normandiškos kroni-
kos, senasis karžyginis prancūzų epas priešpastatomas lyriškoms trubadūrų dainoms; 
nesveikai XIV ir XV amžių romanų įtakai surandama „atsvara – misterijos, mirakliai, 
passions, moralités, kuriose būdavo perstatoma su pamokymais scenos iš Kristaus, 
Marijos, šventųjų gyvenimo ar vaizdai iš Senojo testamento.“ Aptariant vadinamąjį 
„klasišką periodą“ (XVII–XVIII a.), itin aštriai kritikuojamas Volteras, „milžiniškai 
prisidėjęs prie bedievystės išbujojimo ir doros puolimo ne tik Prancūzijoje, bet ir už 
jos sienų.“ Volterui priešpastatomas Ruso (Rousseau), jausmo žmogus, kurio veikalai 
vertinami prieštaringai. Esą, nors „pamatinė autoriaus mintis klaidinga (vaikui reikia 
leisti pačiam lavintis), esama „pas Ruso daug gerų, sveikų minčių“, o „veikalų stilius 
gražus ir gyvas“. Aišku, pastebima, kad „Dievo ir religijos Ruso neneigia, bet jisai sa-
kosi esąs priešas apreikštos religijos.“ Nors Maironis nemažai pateikia objektyvios in-
formacijos apie literatūros istorijos vyksmą, srovių ir žanrų kaitą, kiekvienos epochos 
svarbiausius rašytojus, religinis ir moralinis kriterijai vaidina svarbų vaidmenį verti-
nant įvairiausius literatūros faktus ir dalyvauja šių faktų atrankoje. Antai, pristatant 
romantizmą, iškeliamas jo „pirmtakūnas“ šatobrianas (Chateaubriand) „kurs <...> 
neapsakomai gražiu, gyvu stiliu parašytu, stengėsi žmoniją grąžinti krikščionybei“; iš-
skiriamas Lamartinas (Lamartine) kaip „giliai tikintis katalikas“, o tuo tarpu Viktoras 
Hugo vertinamas tol, kol buvo tikintis katalikas ir rojalistas. „Esą, jaunystėje išleido 
konservatyviai katalikiškos dvasios eilių rinkinį „odes et Ballades“, kursai rado didį 
visuomenės pritarimą. <...> Bet 1831 metais išeina Hugo „Les Feuilles d‘automne“ 
(„Rudens lapai“) ir čia jis pasirodo skeptiku, netekusiu tikėjimo, nerandančiu jame 
vilties ir paguodos. Eilės, nors skambios ir dailios, bet pilnos nusiminimo, liūdnos ir 
skurdžios.“  toliau peikiami Hugo romanai, „patekę į Indeksą (skaityti Bažnyčios už-
ginti), „Les misérables“ (Bedaliai) ir „Notre-Dame de Paris“ (Kafedralė šv. Mergelės 
bažnyčia Paryžiuje). Esą, pirmasis gerokai nuobodus romanas judina socialinę pro-
blemą; antrame gyviau ir įdomiau piešiama Liudviko XI laikai. <...> Prie kiekvienos 
progos irgi Hugo neslepia savo neapykantos katalikų Bažnyčios.“ Įdomu, kad skyriuje 
„Realizmas ir natūralizmas“ Floberą (Flaubert), kuris, kaip žinia, po savo romano 
„Ponia Bovari“ pasirodymo sulaukė teismo būtent už amoralumą, Maironis vertina 
palankiau už Hugo. taip jis tarsi pritaria Flobero gynėjui teisme, siūlančiam vertinti 
rašytojo bešališkumą ir objektyvumą veikėjų atžvilgiu. tuo tarpu kiti natūralistai, prie 
kurių priskiriamas ir Bodleras, susilaukia aukščiausio laipsnio kritikos. „tokios pat 
niekšiškos vertės, kaip Zola romanai, yra savo laiku įgarsėję Eugenijaus Siu“ veikalai; 



16

„tos pat rūšies ir šlykštūs Mopasano romanai, kur daugiausia figūruoja paleistuvystė 
ir ištvirkimas. <...> Dar prie didesnio, tiesiog liguisto, isteriško kraštutinumo priėjo 
ir savo romanuose, ir lyrikoje Bodleras (Baudelaire).“ Po taip išryškinto literatūros 
nuopuolio vėl įžiūrimas pakilimas. „Zolios ištvirkęs natūralizmas ir isteriškai liguista 
Bodlero lyra negalėjo patenkinti rimtesnės ir moraliai sveikesnės visuomenės. Kilo ir 
visuomenėje, ir literatūroje reakcija; susitvėrė tam tikra, parnasistų vadinama, drau-
gija. Kiek vėliau „simpatiškesnius romanus rašė Anatolis France (1844–1923), pas 
kurį tačiau bažnyčios neapykanta, kaip pas Volterą ir Renaną, žemina talentą. Už 
Fransą simpatiškesnis Pierre Loti (1850–1923) ir Paul Bourget (gim. 1852), kurio 
romanas „L‘Etape“ pakelia balsą prieš bedievystę. Nuo tų romanų dvelkia kilnesnė 
dvasia, ramumas, grįžimas prie idealų, gamtos ir žmonių meilė.“ tuo tarpu simboliz-
mas ir ypač dekadentizmas, anot autoriaus, nežadėjo nieko gero. Pirmiesiems „forma 
ir miglotumas tai viskas“, o einant toliau „nebežiūrima formos dailumo; reikia tik 
stengtis surasti, kas būtų nepaprasta, nors tai būtų net bjauru. čia dekadentizmas 
privesta prie absurdo, vadinasi futurizmu ir yra tiesiog psichiška liga, iškrypimas, pa-
neigimas sveiko proto. Filosofijoje ta nauja nesveika srovė pagimdė nitšeizmą, tapy-
boje impresionizmą.“ Prancūzų drama pristatoma kiek palankiau, vertinant pastan-
gas taisyti visuomenės moralę. Pagaliau paskutinėje apžvalgos pastraipoje atsiranda 
optimistiškesnė gaida: „tų dramaturgų jauniausias Rostand, nusikreipęs nuo natūra-
listiškos pakraipos, daugiau linkęs prie romantizmo, mėgsta istoriško turinio dramas 
rašyti. Jų, rodos, geriausia bus „Cyrano de Bergerac“, kurioje piešiama Liudviko XIV 
amžius.“ šios Rostandui skirtos pastabos kreipia į paties apžvalgos autoriaus kūrybą 
ir joje aptinkamus panašius bruožus. 

tikroviškumo-objektyvumo kriterijus. Minėjome, kad Maironis kritikavo 
XIV ir XV amžių romanus, kuriuose „stebuklingo, fantastingo, nepaprastų nuotykių 
elementas visai nusmelkia tikrenybės bruožus ir romanas turi išimtinai patenkinti 
nesveiką žingeidumą ir niekuo nevaržomą vaidentuvę nepaprastais meilužių prie-
puoliais, užburtomis karalaitėmis, pakeltais į raitelių luomą jaunikaičiais.“ Esą, toks 
vaizdavimo būdas lemia nesveiką įtaką visuomenei. Vadinamo klasiško periodo vie-
no didžiausių rašytojų „Kornelio tragedijų yda ta, kad jo didvyriai per dideli milžinai, 
kažkokie viršžmogiai, jo vaizduotės ir protavimo, o ne tikro, realaus gyvenimo pro-
duktai. Per daug idealizuodamas savo tragedijų asmenis, Kornelis juos piešia tokiais, 
kokiais jie negali būti: per tatai jie išrodo nenatūralūs, negyvi ir širdies netraukia.“ 
Palyginęs Kornelį su Rasinu, Maironis pasisako pastarojo naudai: „pas jį (Rasiną) 
asmenų būdas išvesta nuosekliai ir natūraliai <...> nėra pas jį to perdėjimo, kaip pas 
Kornelį; žmonės rodomi su savo silpnybėmis, kaip tikri gyvi žmonės.“ Net meilė čia 
traktuojama pozityviai, nes atitinka krikščioniškas nuostatas: „Rasinas <...> kaip 
leitmotyvą dažniausiai praveda meilę; ta meilė kovoje su priedermėmis kartais per-
bloškia žmogų; vis dėlto nupuolęs kaltininkas negali išvengti bausmės.“ Vertindamas 
Moljerą, Maironis pabrėžia, kad „jo komedijos nepalyginamai arčiau stovi gyvenimo 
negu Kornelio ir Rasino tragedijos. tų komedijų turinys paimta ne iš svetimo, tolimo 
pasaulio, bet iš kasdienio gyvenimo, kurį autorius pažįsta, kuriame pats gyvena.“ tik-
roviškumas vertinamas ypač pozityviai, jeigu toks vaizdavimo būdas turi moralinių 
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paskatų: „Moljero komedijų tikslas – liepti žmogui juoktis per ašaras, t.y. ir juoktis 
iš ydų, ir liūdėti, kad jos yra, įeiti giliau į savo sąžinę ir patį save plakti.“ čia tinka 
priminti Maironio požiūrį į Floberą, giriant pastarojo bešališkumą ir objektyvumą 
veikėjų atžvilgiu: „Floberas žiūri į žmonių ydas ir jų gerąsias puses vienodai bešališkai 
ir su vienodu pamėgimu jas objektyviai piešia; dėl to rašytojo romanai <...> mora-
lio jausmo neužgauna.“ tarp naujų literatūros srovių kaip atsvarą individualizmui 
ir subjektyvizmui Maironis vertina „parnasistų“ draugiją, „kurios nariai, vengdami 
asmeniškų pergyvenimų atvaizduoti, nutarę grįžti prie to, kas objektyviai gražu.“ o 
grįžo jie „prie antiškų pavyzdžių“ ir atkreipė ypatingą dėmesį į formos dailumą. Prie 
tos pakraipos lyrikų apžvalgos autorius priskiria teofilį Gotjė (Théophile Gautier), 
Lekontą de Lilį (Leconte de Lisle), Siulį Priudomą (Sully Prudhomme), Fransuą Kopė 
(François Coppée), pažymėdamas, jog pastarasis sunkiai susirgęs grįžo prie tikėjimo 
ir savo atsivertimą atpasakojo tvariny „Bonne souffrance“.

taigi, ką geriausio įžiūrėjo Maironis prancūzų literatūroje? Be viduramžių reli-
ginių legendų ir istorinių dainų, turtingo senojo karžygių epo ir bažnytinių dramų 
(misterijų, miraklių, pasijų, moralités), vėlesnėje literatūroje daugiau kritikuotinų 
nei pagirtinų reiškinių. Neigiamas požiūris į rašytojus ir literatūros kryptis para-
doksaliai atsigręžia prieš Maironį, nes skatina abejoti jo paties deklaruojamu objek-
tyvumu. Du mūsų įžiūrėti kriterijai strategiškai konstruoja tekstą ir tuo pačiu ne-
mažai pasako apie apžvalgos autorių. Apžvalga stokoja platesnio ir gilesnio žvilgsnio 
į literatūrinę vienos šalies panoramą. tuo būdu prancūzų literatūros vaizdas tampa 
neatsiejamas nuo asmeninio jo kūrėjo įvaizdžio. Aiški išankstinė pozicija ir šališkas 
žvilgsnis yra neabejotinai padiktuoti socialinės vaizduotės. tą socialinę vaizduotę tir-
dami taip, kaip moko imagologija, susiduriame su dviem jos poliais – ideologijos ir 
utopijos.7 Utopijos fenomenas čia netinka, nes tekstas nesukuria jokio originalaus 
kontra-modelio, kritikuojančio tradicines vertybes. tuo tarpu ideologijos koncep-
tas, suvokiamas kaip autoriteto įteisinimas ir siejamas su „kurios nors žmonių gru-
pės būtinybe susikurti savo įvaizdį, „save reprezentuoti“, padeda įvertinti apžval-
gos autoriaus pastangas nenuklysti nuo pasirinktų kriterijų. Maironis nėra laisvas 
interpretuoti literatūros reiškinius taip, kaip nori. Skaitydamas paskaitas kunigų 
seminarijoje, jis reprezentuoja socialinę grupę, kurios misija yra formuoti kunigys-
tei pasišventusių jaunų žmonių moralinį veidą, kartu turtinant jų dvasinį pasaulį ir 
būnant šio dvasinio pasaulio vedliu. tad religinis-moralinis kriterijus šiuo atveju 
paprasčiausiai būtinas. tik ar būtini buvo tobulai neigiami vertinimai: „nepadoriai 
šlykščios“ (apysakos), „romanai-šlamštai“, „ciniškai niekšiška“ (Voltero poema), 
„niekšiškos vertės“ (Zola romanai), „isteriškai liguista lyra“ (Bodlero), „psichiška 
liga, iškrypimas“ (futurizmo srovė)... tokie apibūdinimai yra kupini pykčio, emo-
cija juose nusveria objektyvų vertinimą, tad gali būti priskiriami prie asmeninio 
įvaizdžio apraiškų.

Kitas mūsų tyrimo objektas – du Maironio atlikti prancūzų poezijos vertimai, 

7 Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. „Literatūrinė komparatyvistika: pamatinės teorijos ir atsinaujinanti 
praktika“. Vilnius, 2013, p. 39.
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spaudoje pasirodę 1909 m. kartu su „Raseinių Magde“.  Vanda Zaborskaitė savo mo-
nografijoje juos komentuoja taip: „Silpniau pavykę yra du vertimai iš prancūzų poe-
zijos <...>. Siuli Priudomo (Sully Prudhomme) soneto „Akys“ vertimas pakankamai 
tiksliai perteikia kūrinio prasmę ir vaizdus, bet gausiai Maironio naudojami deminu-
tyvai susentimentalina tekstą ir nuskurdina turtingą originalo rimų skambėjimą. tuo 
tarpu verčiant A. Miusė (A. de Musset) sonetą „Viktorui Hugo“, jau žymiai sumenki-
nama ne tik originalo išraiška, bet ir mintis. tačiau ir nelyginant su originalais, abiejų 
sonetų lietuviškasis tekstas yra aiškiai silpnesnis už bendrą Maironio poezijos lygį.“8 

Mums dera atidžiau įsižiūrėti į šiuos vertimus. Visų pirma domina lietuvių poeto 
pasirinkimas. Kas bendro tarp dviejų Maironio pasirinktų poetų? Abu žymūs XIX a. 
rašytojai: Miusė – poetas, dramaturgas ir romanistas; Priudomas – poetas, eseistas ir 
literatūros kritikas. Nors amžiaus skirtumas – devyniolika metų (Miusė gimė 1810 m., 
Priudomas – 1839 m.), abu rašė sentimentalius, melancholiškus eilėraščius. Abu yra 
sukūrę vadinamųjų stancų – rimtų, orių, religinio turinio elegiškų eilių. Abu propaga-
vo klasikinę grožio sampratą. „Grožis yra šioje žemėj viršiausias / Kad jį pamatytum, 
sukurtas aiškumas / Gražiausią eilutę nusako tikrumas“, – rašė Miusė savo eilėraš-
tyje „Po skaitymo“ („Après une lecture“)9. Siuli Priudomas siejamas su Parnasu, jei 
jį suvokiame kaip grožio ir tobulumo siekį. Parnasiečiams labai svarbi aiški, gryna, 
tobula eilių forma. tuo tarpu abiejų poetų bruožas – sentimentalumas – kaip tik buvo 
Parnaso poetų kritikos objektas. Pastarieji buvo pasišovę kritikuoti romantikų per-
lenkimus bei sentimentalius jų atsivėrimus, propaguodami objektyvumą. tad atran-
kos kriterijus galima įvardinti. Pirmas – patraukli meninės raiškos forma. Klasikinis 
romantikas ir sentimentalus netipiškas parnasietis, abu vertinę jausmų atsivėrimą ir 
aiškią, tikrą (ir tikrovišką) grožio raišką bei skambią klasikinę eilėraščio formą, labai 
tiko Maironiui, atitiko lietuvių poeto kūrybos bruožus. Pasak Juozo tumo, Maironis 
bus triveidis, trijų specialybių žmogus (istorininkas-teologas-dainius), ir kaip poe-
tas jis „parnasistas fantazininkas“, ogi „visa savo esme yra romantininkas“.10 Klasikos 
ir romantikos jungtį Maironio poezijoje yra nurodžiusi ir Vanda Zaborskaitė: „Kal-
bos sklandumas, aiškumas, gyvumas jam yra savaime suprantamas poetinės formos 
pagrindas.“11 tai pripažindami, nepamirštame, jog esama ir kitokio Maironio – liūde-
sio, kančios poeto. tik, regis, stabdančio save nevilties kelyje, neleidžiančio atitrūkti 
nuo lemtingos dvasiškio misijos. Bet gal atitrūkstama būtent skaitant tokius poetus 
kaip Miusė ir Priudomas – juk abu buvo nelaimingos meilės ar meilės be atsako ir 
kančios poetai (Priudomas net anksčiau už Bodlerą sukūrė savotišką kančios este-
tiką). tad numanomas antrasis atrankos kriterijus – ieškojimas dvasinės atgaivos, 
kuomet pasidaro sunku ir liūdna. Paradoksalu ar ne, bet parinktas Alfredo Miusė 
eilėraštis, skirtas prieštaringai vertinamam Victorui Hugo. 

8 Zaborskaitė V., min. veik., p. 174–175.
9 «La beauté, sur la terre, est la chose suprême./ C’est pour nous la montrer qu’est faite la clarté. / Rien 
n’est beau que le vrai, dit un vers respecté» (Į lietuvių kalbą vertė straipsnio autorė).
10 Tumas J. „Lietuvių literatūros paskaitos“. Draudžiamasis laikas, „Apžvalgos“ grupė. „Jonas Maironis-
Mačiulis“. Kaunas-Mariampolė, 1924, p. 73, 74.
11 Zaborskaitė V., min. veik., p. 383. 
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Kaip Maironiui sekėsi šių prancūzų poetų kūrinius išversti į lietuvių kalbą? Ką 
galima pastebėti sugretinus originalius tekstus su vertimais? 

A. M. Victor Hugo 

SoNNEt

Il faut, dans ce bas monde, aimer beaucoup de choses,
Pour savoir, après tout, ce qu’on aime le mieux,
Les bonbons, l’Océan, le jeu, l’azur des cieux,
Les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses.
 
Il faut fouler aux pieds des fleurs à peine écloses ;
Il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d’adieux.
Puis le coeur s’aperçoit qu’il est devenu vieux,
Et l’effet qui s’en va nous découvre les causes.

De ces biens passagers que l’on goûte à demi,
Le meilleur qui nous reste est un ancien ami.
On se brouille, on se fuit. Qu’un hasard nous rassemble,

On s’approche, on sourit, la main touche la main,
Et nous nous souvenons que nous marchions ensemble,
Que l’âme est immortelle, et qu’hier c’est demain.

26 avril 1843. 

Alfred de Musset,  „Poésies nouvelles“ (1836–1852), Charpentier, 1857. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SoNNEt A VICtoR HUGo.
II faut dans ce bas monde aimer beaucoup de choses
A . d e M u s s e t.
(Vertimas).

Daugel reikia dalykų ant žemės mylėti,
Kad pažintum paskui, kas mylėti verčiausia:
Saldumynus, žaislùs, marių erdvę plačiausią,
Arklius, moteris, garsą, skaistàrožių rėtį.

Kartais tenka sumindžioti rožę skaisčiausią;
Dar tankiaus, atsisveikinant, verkti, kentėti!
Ir šitai kad bežiūrint jau laikas senėti,
Mes tada išmintingi, senatvės užklausę:
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Mes tada tai, pusėtinai visko mėginę,
Gerbt išmokstame senąjį draugą, atminę.
Susipykę, pabėgę, antgalo po metų.
 
Susitikę, kaip vakar sau ranką padavę
Vėl, kaip vakar, draugai tarp šių žemės verpetų;
Vėl rytojų sapnuojam, kaip vakar sapnavę.

(1909)

Norint šiandien įvertinti poezijos vertimą taikant modernų stilistinio adekvatu-
mo kriterijų, būtina atidžiai palyginti originalo ir vertimo tekstus, peržiūrint svarbiau-
sius teksto lygmenis: fonetinį ir sintaksinį-intonacinį, nulemtą pasirinktos eilėdaros 
schemos (aptariant ritmiką ir rimavimą) bei leksinį (apžvelgiant žodyno ypatumus) 
ir loginį-semantinį, nulemtą lyrinio vyksmo strategijos (čia svarbi kūrinio kompo-
zicija), išryškinantį visuminę eilėraščio prasmę, jo idėjinę-meninę vertę. tik tuomet 
gali paaiškėti, ar vertėjui pavyko perteikti originalo dvasią, kitaip tariant, jo turinio 
formą, unikalų poeto stilių. Kokios svarbiausios pastabos, gretinant šiuos lygmenis? 
Miusė eilėraštis parašytas vadinamojo „prancūziško soneto“ forma („Peletier tipo“ 
soneto, įteisinto 1547 m.), kur, kaip įprasta, aleksandrinas turi cezūrą eilutės vidury, 
o klasikinio šešiaeilio tercetuose įsigali originali rimų schema: abba; abba; ccd; ede; 
taip pat kaitaliojami vyriški ir moteriški rimai visame sonete. Miusė originaliai įveda 
papildomas cezūras po trečio skiemens (6 eilutėse iš 14-kos). tos įvairuojančios pau-
zės ardo ritmo monotoniją, paryškindamos nutrūkstančių, kapotų ir banguojančių 
intonacijų kaitą. 

Stebėtina, kaip Maironiui pavyksta atkurti prancūziško soneto formą. Visos ei-
lutės vertime – 13 skiemenų su cezūra po 6 arba 7 skiemens; papildomos pauzės po 
trečio skiemens 6 eilutėse iš 14, kaip originale, tas pats gaubiamasis rimas ir visiškai 
analogiška rimų schema. tad sintaksinė-intonacinė sandara adekvati. tiesa, stinga 
moteriškų-vyriškų rimų kaitos – Maironio sonete vien moteriški rimai. Kitą, jau na-
tūralų skirtumą suponuoja skirtingų kalbų dėsniai ir poetinės tradicijos. Neabejo-
tinai siekdamas poetinės kalbos natūralumo, Maironis atsisako originalo silabinės 
eilėdaros silabotonikos naudai, dviskiemenį metrą (chorėją) kaitaliodamas su triskie-
meniu (anapestu). Natūralus ir gyvas vertimo skambesys liudija optimalų atitikimą 
originalui. Miusė leksika neišradinga, žodynas sudarytas iš šnekamosios kalbos žo-
džių, Broniaus Savukyno žodžiais tariant, uzualizmų (be jokių archaizmų, naujadarų, 
tarmybių ar slengo), net specialiai, kaip atrodo, vengiant poetizmų. ypač saikingai 
naudojamos romantikams įprastos meninės priemonės (metaforos, simboliai), tik 
dažnai pasitelkiamas kontrastas, ironizuojant stereotipinius romantikų įvaizdžius, 
perkeltus į miesčionišką-snobišką aplinką (saldainius – vandenyną; žaidimus – dan-
gaus žydrynę; moteris, arklius, laurus ir rožes). Maironio leksika adekvati: konkretus 
žodynas, sudarytas iš rūpestingai parinktų literatūrinei kalbai tinkamų šnekamosios 
kalbos žodžių (be jokių archaizmų ar tarmybių); eilių kalba ne dirbtina, ne nukalta 
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(kaip dažnai pasitaikydavo amžiaus pradžioje), bet priešingai – natūrali, lanksti, gyva 
ir vaizdinga. Aišku, ironiją, kylančią iš aliuzijų į tikrovę, buvo sudėtinga įžiūrėti, tad 
reikalauti tokio subtilaus atitikmens iš lietuvių poeto negalime. 

Miusė soneto prasmę formuoja lyrinio vyksmo logika: tezė (gyventi, reiškia my-
lėti daugelį dalykų)-antitezė (kartais tenka pasėti blogį – sumindžioti vos pražydu-
sią – skaisčiausią gėlę-rožę, o tai yra nekaltybės metafora, kentėti, liūdėti)-sintezė 
(priešybes naikinančios draugystės vertė). ši lyrinio vyksmo logika Maironio vertime 
išlaikoma, išskyrus baigiamojoje soneto eilutėje praleistą pasakymą „siela nemirtin-
ga“, kurį jungiant su tolesniu pasakymu „vakar – tai rytoj“, originalaus eilėraščio lini-
jinis laikas netenka reikšmės, įsigali amžinas laikas, o tai paryškina draugystės vertę. 
Be abejo, vertimas neįsivaizduojamas be tam tikrų stilistinių poslinkių. tikriausiai 
poetas-teologas Maironis specialiai nesiekė praleisti pasakymo, įteisinančio amžiny-
bės matmenį; tiesiog vertėjas pasirinko adekvatų eilių skambesį; gi tobulai turinio 
formos raiškai sukliudė pernelyg talpi poetinė mintis, sukaupta vienoje prancūziško 
eilėraščio eilutėje, kurią visą išsakyti lietuviškai taip glaustai neįmanoma. 

taigi, Maironio atliktą Miusė soneto vertimą šiandien galime su kai kuriomis 
išlygomis (pripažįstant rimų monotoniją ir nepilnai išreikštą lyrinio vyksmo užbaigą) 
vertinti kaip adekvatų, o turint minty XX amžiaus pradžios vertimų lygį, teigti, kad 
šis lietuvių poeto darbas yra tikslaus ir kūrybiško vertimo pavyzdys.

o štai kitas Maironio parinktas eilėraštis ir jo vertimas:

LES yEUX

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore.
Ils dorment au fond des tombeaux
Et le soleil se lève encore...

Les nuits plus douces que les jours
Ont enchanté des yeux sans nombre.
Les étoiles brillent toujours
Et les yeux se sont remplis d’ombre.

Oh ! Qu’ils aient perdu le regard
Non, non, cela n’est pas possible,
Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu’on nomme l’invisible.

Et comme les astres penchants
Nous quittent, mais au ciel demeurent
Les prunelles ont leur couchant
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent.
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Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelqu’immense aurore
De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient encore.

Sully Prudhomme,  Stances et Poèmes, 1865.
-----------------------------------------------------------------------------------------
AKyS
     
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux.  Sully Prudhomme

Oi, daugel gražių, numylėtų akelių,
Juodų, mėlynų, aušrai tekant, žiūrėjo!
Šiandieną jos miega ramiai tarp kapelių,
O saulė sau teka, kaip tuomet tekėjo.

Už dieną ramesnės jūs, naktys žvaigždėtos,
Akių sužavėjote tokia daugybę!
Štai žvaigždės bešviečia, dangaus numylėtos,
O žydros akutės aptrauktos tamsybe.

Bet argi tos akys daugiau nebegali
Regėti, kai mūsų pakalnę apleido?
O ne! Tik į kitą jos nukreiptos šalį!
Į Dievą, kurio mes nematome veido!

Kaip skriejančios žvaigždės, nors mus ir apleidžia,
Nors jų nematai, bet danguj pasilieka,
Taip lygiai blakstėnai akių užsileidžia,
Bet žydros akutės nevirsta į nieką.

Tos mėlynos, juodos, tos gražios akutės
Atvertos į šviesą aušros begalinę!
Anapus kapų žiūr jų šviesios lėlutės,
Nors žemė šaltoji prispaudė krūtinę. 

(1909)    

Siuli Priudomo „Akys“ – tai rimuotas penkių ketureilių posmų romantinis eilė-
raštis su varijuojančiu skiemenų skaičiumi eilutėse (9-8-7). Eilėdarai būdingas kryž-
minis rimavimas, kaitaliojant vyriškus-moteriškus rimus. „Akys“ pasižymi turtinga 
fonika, gražiais garsiniais sąskambiais, įvairuojančia ritmika. Vertimas prozodijos at-
žvilgiu blankesnis, nors išsiskiria, kaip atrodo, tobula derme. Maironio ketureiliuose 
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ta pati rimavimo schema, tik čia visos eilutės turi vienodą skiemenų skaičių (12) ir visi 
rimai moteriški. tai lemia didesnę ritmo monotoniją, bet, kita vertus, šią monotoniją 
natūraliai ardo emocinga poetinė sintaksė – dialogui būdinga teiginių-neiginių kaita, 
be to, emocijas reiškia jaustukai, sušukimai – visa tai perteikta vertime. Priudomo 
leksika aiški ir tiksli, žodynas rūpestingai atrinktas, siekiant tiksliai perteikti lyrinę 
meditaciją besikartojančiais poetiniais vaizdais, kurių pagrindas – metoniminis da-
lies ir visumos santykis (akys reprezentuoja mylimuosius, nes „visos mylėtos“). Meta-
forinis palyginimas akys-žvaigždės išsakytas ketvirtame posme, tačiau nuo pat pirmo 
posmo regimi sintaksiniai paralelizmai kuria žmogaus ir gamtos paralelę opozici-
jų keliu: šviesa-tamsa; naktis-diena; matoma-nematoma. Visa tai regime Maironio 
vertime. Leksikos lygmenyje galima papriekaištauti dėl deminutyvų, paryškinančių 
sentimentalias gaidas, tačiau argi Priudomo eilėraštis ne sentimentalus? Be to, XX a. 
pradžioje sentimentalumas nebuvo vertinamas kaip neigiamas bruožas. 

Siekiant atskleisti visuminę kūrinio prasmę, svarbi lyrinio vyksmo strategija. Ją 
galima atsekti įsižiūrėjus į kompoziciją. Eilėraščio „Akys“ paskutinis posmas iš dalies 
atkartoja pirmojo posmo vaizdus, tad galima ją apibūdinti kaip uždarą ir ciklišką. 
tačiau menamas emocingas ginčas lyrinio vyksmo vidury (teiginys-neiginys-naujas 
teiginys) suponuoja filosofinį būties-nebūties dialogą, kuris nepateikia aiškios išva-
dos eilėraščio gale (tai liudija prieveiksmis „vis dar“: „Užspaustos akys vis dar mato“. 
tai žadina mintį: gal greit nebematys?). šiuo atveju tezė: akys miega kapų gelmėse; 
antitezė: jos prarado regėjimą, vyzdžiai nebegyvi; sintezė: nors užspaustos, jos yra ne-
marios, nes regi iš kitos kapo pusės. taip kuriamas gyvybės ratas mirtyje. tačiau, kas 
už jį atsakingas? Pastovios žmogaus ir gamtos paralelės, akcentuojant ciklišką gamtos 
gyvybę, leidžia manyti, kad čia gyvybės palaikytoja yra gamta – ji nemarumą suteikia 
ir žmogui. Viena aišku – filosofinis ginčas nepanaikina paslapties, glūdinčios eilėraš-
tyje ir jau vien dėl to jis yra romantinis. Maironis atkuria meditacinio tipo eilėraštį, 
vystantį būties-nebūties dialogą, pasitelkiant originalią metonimiją – akių įvaizdį, 
kuris paralelizmų keliu išryškina romantizmui būdingą atspindžių logiką (akys – vei-
drodis, jungiantis žemę su dangumi), o kontrastai išryškina žemiškos būties trapumą 
ir gamtos gyvybingumą. tačiau vertėjo įvesta Dievo sąvoka  yra nemenka prasminė 
klaida, nes tokiu atveju, įvardinus būties kūrėją ir valdovą, lyrinis vyksmas netenka 
paslapties. šis prasminis nukrypimas ir minėti formalūs neatitikimai neleidžia šio 
vertimo šiandien vadinti visai adekvačiu. tačiau jo vaidmuo vertimų istorijoje nea-
bejotinai teigiamas. 

Kokia buvo XX a. pradžios vertimų situacija Lietuvoje? Dar 1898 metais „Var-
pas“ (Nr.1–3)  išspausdino Vinco Kudirkos publikaciją „tiesos eilėms rašyti“, kurioje 
didžiausias vertėjui keliamas reikalavimas – rašyti sklandžia lietuviška kalba. Be to, 
kūrinius reikia „lietuvinti“, t. y. vertimą maksimaliai priartinti prie gimtosios litera-
tūros, kitaip tariant, pasisavinti, kadangi originalių kūrinių labai stigo (ypač prozos, 
nes ilgą laiką teko laikraščių skiltis užpildyti vertimais). tai lėmė XX a. pradžioje įsi-
galėjusią laisvo vertimo formą. Negausios šio laikotarpio vertimų recenzijos rodo, jog 
kalbos problema buvo svarbiausia. Lietuvių kalba dar buvo nesunorminta, vertėjams 
gramatikų ir žodynų labai stigo. Vis dėlto nuo antro dešimtmečio kalbos problemą 
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imama sieti su meninės formos klausimais, kritikuojant pažodinį vertimą, reikalaujant 
kūrybiško darbo (A. Jakšto, P. Kriaučiūno straipsniai „Draugijoje“ 1907 m., 1911 m.)12 
tuo tarpu stiliaus perteikimo problema iškilo tik trečiame dešimtmetyje. Dėl to šian-
dien būtina vertinti vertimus dvejopai: atskleidžiant, kuo yra aktualus ir ar turi išlieka-
mą vertę; nustatant, koks jo vaidmuo vertimo istorijoje. Atsižvelgiant į šią vertimų 
situaciją, turime teisę apibūdinti 1909 m. Maironio vertimus kaip pranokstančius 
ne tik XX a. pradžios, bet ir trečiojo dešimtmečio vertimų lygį. Maironio vertimai 
pasižymi sklandžia lietuviška kalba, nepriekaištinga menine forma ir iš esmės per-
teikta originalo dvasia. 

Straipsnio autorės išvados kertasi su V. Zaborskaitės pastabomis vertinant Mai-
ronio vertimus iš prancūzų kalbos, ir tai yra geriausias šio tyrimo rezultatas. šiandien 
vertimai aktualūs, nes Alfredo Miusė ir Siuli Priudomo poezijos vertimų yra mažai, 
atsiradus naujam tokių eilių vertimo entuziastui Maironio tekstai neabejotinai pra-
verstų. Na o lietuvių vertimo istorijoje Maironio atlikti prancūzų poezijos vertimai 
išlieka kaip XX a. pradžios kūrybiško vertimo pavyzdžiai. 

12 Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. „Viktoro Hugo kelias į Lietuvą“. Vilnius, 1990.
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Андрей Курков

„Литовскость“, как производное от Литовского языка

„Литовскость“ для меня эквивалентна загадочности. Конкретной загадоч-
ности, а не абстрактной. Там где присутствует «литовскость» – там всегда чуть 
меньше солнца и чуть больше тени, ,больше дождя, размывающего очертания 
конкретности мира, там всегда что-то спрятано так, что не всегда увидишь, 
даже если подойдешь. Если правильно выстроить логическую цепочку моей 
твердой веры в литовскую загадочность, то получится так: поэзия Марцелиуса 
Мартинайтиса – вживание в мир Кукутиса и той Литвы, которую он представ-
ляет – то есть Литвы без политических признаков времени написания этой 
поэзии, Литвы вечной, бесконечной во времени и в пространстве. Уже потом, 
через тридцать лет мое знакомство с реальной Литвой, на которую я словно 
накладываю Литву Кукутиса-Мартинайтиса. Эти две Литвы не совсем совпа-
дают, но так как для меня Литва Кукутиса-Мартинайтиса была первичной, то 
несовпадения – то есть то, что реально, а не воображаемо – я могу игнориро-
вать, считать менее важным. Далее, в 2005 года я к своей радости узнаю, что 
Марцелиус Мартинайтис – живой поет. А с момента знакомства в конце 1970-х 
с его поэзией в переводах Георгия Ефремова и до 2005 года я его считал давно 
умершим из-за своего еще подросткового верования в то, что живые поэты хо-
рошую поэзию не пишут, а все хорошее было написано уже умершими. Трид-
цать лет он для меня был представителем поколения Гумилева, Бальмонта, 
Мандельштама и Блока. И вдруг оказывается, что он принадлежит к поколе-
нию моих родителей. В 2005 году я начинаю регулярно путешествовать по Лит-
ве. И во время этих путешествий у меня возникает твердая вера в очевидное 
и непреодолимое отличие литовцев и Литвы от остального человеческого и 
геополитического мира. Конечно, когда во что-то сильно веришь, то вера спо-
собствует смешиванию реального с воображаемым, превращает реальность в 
миф, в коллекцию мифологем. 

Образность мышления литовцев, приукрашенная и преувеличенная 
теми, кто заметил ее и полюбил, теми, кто ее ценит, отзеркаливается от этих 
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преувеличений и становится еще богаче. Мы преувеличиваем то, что любим, 
приукрашаем, редактируем и тем самым создаем миф или обогащаем уже су-
ществующий миф. Миф, заметив свою популярность, начинает подгонять под 
себя реальность, пытается трансформироваться из художественной картины 
в фотографию. Реальность тоже хочет соответствовать мифу. Они вступают в 
своеобразный брак.

Есть миф о том, что украинцы лучше и мелодичнее поют. Лучше, чем другие 
народы. Этот миф существует давно и он помог стать украинцам одной из самых 
поющих наций. Миф, когда он приобретает известность за пределами страны, 
становится стимулом. Украинцы, особенно живущие традиционной сельской 
жизнью, готовы петь чаще и красивее, чтобы соответствовать этому мифу, и 
особенно любят петь, когда к ним пришли гости и застолье движется к финалу. 

В 1990х годах у нас был домик в селе Липовка неподалеку от Киева, в 50 
км. В теплое время, когда застолья перемещались из дома во двор, в темноте 
наступающего вечера можно было из разных уголков села слышать несколько 
поющих застолий. Каждое поющее застолье, слыша своих конкурентов, ста-
ралось петь еще громче. То есть конкуренция на „внешнем рынке народного 
пения“ привела к конкуренции на „внутреннем рынке“!

Есть миф о том, что русские любят пить водку. То есть сначала появились 
русские, потом водка, потом миф, потом любовь к водке стала реальностью 
и нашла свое отражение в русском языке, когда появилось понятие „кушать 
водку“, „накушаться“, „выкушать пол-литра“. Это все хотя и звучит, как клише, 
но показывает интересную эволюцию от мифа к реальности, к реальности, ко-
торая подтверждается лингвистически новыми фразеологизмами или устой-
чивыми словосочетаниями.

Мой личный миф о литовцах начинается с того, что литовцы не приду-
мали свой язык, а выкопали его, как редкий и таинственный лесной корень, 
который надо долго искать прежде, чем найдешь.

Отношение между литовцами и литовским языком – это первое, что меня 
впечатлило. Украиноязычные украинцы любят открыто восхищаться украин-
ским языком и поднимать его, как некий яркий сувенир. Русские часто словно 
боятся собственного языка, боятся сделать ошибки, будто за это язык их может 
наказать. У литовцев отношение к своему языку другое. Оно как-бы одновре-
менно дружеское и подчиненное. Оно как-бы одновременно дружеское и ува-
жительное, оно похоже на верную дружбу ребенка со сказочным великаном и 
великаном в этом сравнении выступает литовский язык.

Как бывший лингвист я знаю, что язык во многом формирует националь-
ный характер и ментальность людей, на нем говорящих. Украинский „смягчает“ 
украинцев, немецкий делает немцев деловыми и ответственными, итальянский 
превращает итальянцев – особенно южных – в сладкоголосых бездельников и 
гедонистов. Литовский язык, в котором регулярно слышится присутствие древ-
ней Латыни и древнего Санскрита, отличается своеобразной экономностью, при 
которой всякая мелочь, каждая буква имеет значение, каждая буква требует, что-
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бы ее произнесли четко и внятно. Паузы, возникающие в разговорах литовцев, 
длятся дольше, чем у иноязычных собеседников. У итальянцев пауз практиче-
ски нет, у французов тоже.  Обычно паузы сигнализируют недосказанность или 
дают время собеседнику на то, чтобы переварить и лучше понять услышанное. 
Но не у литовцев. Мне кажется, что у литовцев паузы – это особая, специальная 
тишина, которая и является голосом Литвы, голосом природы. Это словно всту-
пление в разговор третьего собеседника – леса, озера или духа.

Есть ли корни у молока? Я несколько раз жил на хуторе ПиенагалИс воз-
ле Аникщая и интересовался этимологией названий местных населенных пун-
ктов. Пиена – молоко, Галус – остатки, корни, концы. Понятно, что правильнее 
было бы перевести название, как Остатки Молока, то есть вылитое молоко, 
ненужное. Но когда на словарные значения слов накладывается литовская ре-
альность, породнившаяся с мифом, когда ты видишь этот хутор, с двух сторон 
закрытый лесами, то словарные значения слов уступают интуитивному пере-
воду, который лучше передает соответствие между названием и предметом 
названия. Есть ли корни у молока?  Если у народа есть, то должны быть и у 
молока. Молоко, как и народ, может проливаться, просачиваться в землю, на 
которой оно пьется, может пропитывать ее своим духом, собою, делать ее сво-
ей. Поэтому ранним и прохладным весенним утром над вспаханными полями 
хутора ПиенагалИс от земли поднимается молочный туман.

Литовский язык – обособленный, независимый от соседних. Потому и ли-
товцы – народ обособленный, больше сосредоточенный на себе, чем на внеш-
нем мире. Они хотят, чтобы их видели и слышали, но тогда, когда они в стране, 
когда они вместе с Литвой – одно целое. Это желание ослабевает, когда литовец 
остается без Литвы – уезжает в Европу, в Америку. Тогда Литва становится 
его „внутренним языком“, литовским языком, который говорит внутри, а не 
снаружи. Таким образом язык становится „кровеносным“ и его содержание в 
„крови“, в мыслях уравновешивает дискомфорт, ощущаемый от своей инород-
ности в чужой стране.

На протяжении столетий, до конца 18го века Литва жила в своеобраз-
ном внутреннем лингво-геополитическом конфликте. Территория литовско-
го языка была сотни раз меньше территории Литовского государства. Мо-
жет быть, Литва ввернулась в границы своей языковой территории потому, 
что не хотела навязывать литовскость не-литовцам. Не хотела становиться 
империей в идеологическом смысле – через навязывания языка, культуры и 
веры. Литва не хотела, чтобы не-литовцы начали считать литовские песни и 
литовский язык – своими. Культурный эгоизм литовцев, однако, не пустил 
и чужое на свою языковую территорию. Этот культурный эгоизм объясним 
очевидной культурной же интровертностью, направленностью внимания 
«внутрь себя», внутрь своей истории и культуры. Одновременно с культур-
ной интровертностью присутствует у литовцев и желание быть социально 
экстравертными, желание быть известными и понятными окружающему 
Литву не-литовскому миру. 
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Любовь к родному языку, если этот язык сильно отличается от языков со-
седних народов, тоже способствует интровертности, замкнутости «языковой 
общины» потому, что язык – это тайный код. Чем он сложнее и чем он менее 
распространен, тем больше говорящие на нем чувствуют свою обособленность 
и как бы избранность. Литовский язык мог бы стать идеальным тайным язы-
ком мировых масонов. 

Это язык – победитель, прошедший через царские запреты алфавита, за-
щитивший свою территорию от русификации, а значит и от советизации и 
коллективизации сознания народа.

Наверное, Кремлевская власть, как и царская Россия раньше, столкнув-
шись несколько раз с культурным сопротивлением Литвы, особенно не усерд-
ствовала  в попытках сделать Литву похожей на Киргизию.  Киргизия, которая 
была отвоевана Россией у Кокандского царства в середине 19го века, то есть 
тогда, когда часть Литвы уже входила в состав Российской Империи  после 
раздела Речи-Посполитой, легко поддалась русификации. Легко отказалась от 
собственного языка,  культуры, а значит и частично от собственной истории. 
Ведь правдивая история пишется только на родном для народа языке. Литва 
выстояла и стала тем самым „загадочным пограничьем“ СССР, о котором по-
бывавшие в Вильнюсе и Каунасе советские туристы из других регионов гово-
рили, как о „загранице внутри Советского Союза“. Они видели только внеш-
нюю „заграничность“ Литвы. И видели ее потому, что не понимали увиденное 
и не могли проникнуть глубже фасада внутренней литовской жизни. Наверное 
поэтому появлялись вот такие забавные характеристики литовцев, которые 
вполне устраивали и успокаивали соседей по социалистическому советскому 
общежитию: Литовский народ – „Во всём разочаровавшийся, неустойчивый, 
ненадёжный, не избегающий алкоголя, насилия, лишённый ценностей и не 
скрывающий любви к русской культуре и языку.“

В этой старой, блуждающей по интернету характеристике литовцев спле-
лись воедино популярные в до-советское и советское время клише и одновре-
менно очевидная обида на что, что литовцы не воспринимали свое зависимое 
положение ни в царской России, ни в СССР. „Ненадежный“ – это почти харак-
теристика врага. Разочаровавшийся – подразумевает „окончательно поняв-
ший неуместность и несправедливость своего положения“, „неустойчивый“ 
– готовый противоречить и не воспринимать команду „стоять смирно!“

В советское время культурная интровертность литовцев могла воспри-
ниматься, как антисоветизм. И, наверное, действительно так воспринималась 
русскими  и советскими. Это так же, как в советское время в Украине образо-
ванных украинцев, говорящих на родном украинском языке и не желающих 
переходить на русский сразу называли националистами. 

Языковая обособленность заставляет говорящих на этом языке глубже 
изучать историю своего народа. Языковая обособленность и уважение к соб-
ственной истории заставляет приезжих мигрантов относиться к автохтонной 
культуре с бОльшим уважением и интересом.  Языковая обособленность обо-
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значает, что связь человека со своей землей намного глубже и сильнее, чем в 
странах, которые делят свой язык с соседними или где язык мало отличается 
от языков соседей. Интерес литовцев к собственному языку и собственной 
истории делает Литву как бы „вертикальным„ государством, государством с 
очень глубоким и осознанным для большинства народа историческим и куль-
турным фундаментом. Страны, где интерес к своей истории ослабел из-за не-
обособленности языка, из-за большого количества мигрантов, не интересую-
щихся культурой этой страны, или по экономическим причинам постепенно 
становятся „горизонтальными“ даже если и имеют богатую историю. Их „го-
ризонтальность“ – это следствие поверхностного отношения народа, живуще-
го в стране, к ее традиционным ценностям. 

Языковая обособленность также может и порождать культурную обосо-
бленность особого рода. Это когда вокруг обособленной культуры строится 
забор самим народом или его элитой. Схожая ситуация сейчас наблюдается в 
Венгрии, но общим с Литвой тут является только культурная интровертность, 
которую часто в Европе воспринимают, как обиженность  на окружающий 
Венгрию не-венгерский мир. Обиженность на то, что этот не-венгерский мир 
не восхищается „отдельностью“ венгерского языка и культуры. Возможно, в 
этом хотя бы частично кроются причины нынешних не очень добрых полити-
ческих отношений Венгрии и Европейского Союза.

Язык на своем пространстве живет, как любое живое существо. Он ищет 
пищу и воду, ему нужны новые слова и выражения, новые интонации. Он от-
талкивается не только от истории, он хочет реагировать на новую реальность. 
И опирается он тоже не только на свои лингвистические корни. Ведь буквы 
когда-то были символами. А в китайском и японском языках символы оста-
лись символами даже превратившись в иероглифы. В литовской культуре, 
пропитанной следами языческих времен, огромное богатство символов, кото-
рые поддерживают собою литовскую отдельность, обособленность, литовскую 
культуру и язык. Символизм Литвы вырезан из дерева и вынут из легенд и 
сказок. Дзукийские кресты, многочисленные камни-валуны с собственными 
названиями и историями, культ породненности с пчелами – осознанный или 
неосознанный, Рупинтоелис, заботящийся только о литовцах. Сколько слов за-
копано в литовскую землю? На какой глубине они спрятаны и являются ли они 
фундаментом литовского духа? Можно ли поддерживать этот дух без помощи 
языка?  Достаточно ли сильно любить лес, чтобы чувствовать себя литовцем?  
Эти вопросы вряд ли бы могли возникнуть в отношении другого народа и дру-
гого языка.

Мне действительно кажется, что литовцы больше, чем другие народы лю-
бят лес. Литовские друзья во время моих путешествий „знакомили“ меня с 
конкретными деревьями, растущими по соседству с их домами или на хуторах 
их предков. Некоторые из этих деревьев были украшены знаками, прибитыми 
высоко на стволе. 

Английский журналист Вилл Мохуд в своей восторженной статье о Литве 
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писал: „Литовский язык можно сравнить с балтийским янтарем, который по-
рой доносит до нас древние артефакты, сохранившиеся в нем практически в 
нетронутом виде - насекомых, листья древних растений, уже давным-давно не 
существующих…“

Я бы добавил, что в литовской земле кроме спрятанных кладов с древними 
золотыми монетами спрятано много кладов с древними словами и смыслами. 
И клады эти будут еще долго находить, и каждая такая находка будет добав-
лять литовцам „литовскости“.

/Vertimas iš rusų kalbos/

Andrėjus Kurkovas

„lietuvišKuMas“ KaiP išvestinis žodis iš lietuvių Kalbos 

„Lietuviškumas“ man prilygsta paslaptingumui. Konkrečiam paslaptingumui, ne 
abstrakčiam. ten, kur yra „lietuviškumas“ – ten visada truputį mažiau saulės ir truputį 
daugiau šešėlio, daugiau lietaus, išplaunančio konkretaus pasaulio kontūrus. ten visa-
da kažkas paslėpta taip, kad ne visada pamatysi, net jei prieisi. Jei bus teisingai sukurta 
loginė grandinė mano tvirto įsitikinimo lietuviškajame paslaptingume, tai išeis taip: 
Marcelijaus Martinaičio poezija – įsigyvenimas į Kukučio pasaulį ir tą Lietuvą, kurią 
jis atstovauja – yra šios poezijos kūrimo be politinių požymių laiko Lietuvos, amžinos 
Lietuvos, begalinės laike ir erdvėje. Jau vėliau, po trisdešimties metų, mano pažintis su 
realia Lietuva, ant kurios lyg uždedu Kukučio-Martinaičio Lietuvą. šios dvi Lietuvos 
nevisiškai sutampa, bet kadangi man Kukučio-Martinaičio Lietuva buvo pirmesnė, tai 
nesutapimus – tai, kas realu, o ne įsivaizduojama – galiu ignoruoti, laikyti mažiau svar-
bius. 2005 metais aš savo džiaugsmui sužinau, kad Marcelijus Martinaitis – gyvas poe-
tas. Nuo momento, kai 1970 metų gale su jo poezija susipažinau Georgijaus Jefremovo 
vertimuose ir iki 2005 metų laikiau jį mirusiu dėl savo paaugliško įsitikinimo, kad gyvi 
poetai geros poezijos nekuria, o visa gera buvo sukurta mirusiųjų. trisdešimt metų 
jis man buvo Gumiliovo, Balmonto, Mandelštamo ir Bloko kartos atstovas. Ir staiga 
paaiškėja, kad jis priklauso mano tėvų kartai. 2005 metais pradedu reguliariai keliauti 
po Lietuvą. Ir šių kelionių metų atsiranda tvirtas tikėjimas akivaizdžiu ir neįveikiamu 
lietuvių ir Lietuvos skirtumu nuo likusio žmogaus ir geopolitinio pasaulio. žinoma, kai 
stipriai tikite kažkuo, tai tikėjimas padeda sumaišyti realybę su įsivaizduojamu, paver-
čia realybę į mitą, kolekciją mitų. 

Lietuviško mąstymo vaizdingumas, per daug pagražintas ir išpūstas tų, kas pa-
stebėjo jį ir pamilo, tų, kas vertina jį, atsispindi ir tampa turtingesnis. Mes padidina-
me tai, ką mylime, pagražiname, redaguojame ir taip sukuriam savo mitą arba pra-
turtiname jau egzistuojantįjį. Mitas, tapęs populiarus, pradeda pritaikyti realybę sau, 
bando pavirsti iš meninio paveikslo į nuotrauką. Realybė taip pat nori atitikti mitą. 
Jie sudaro savotišką santuoką. yra mitas apie tai, kad ukrainiečiai geriau ir melodin-
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giau dainuoja. Geriau nei kitos tautos. šis mitas egzistuoja seniai ir jis padėjo ukrai-
niečiams tapti viena iš dainingiausių tautų. Mitas, kuris išgarsėja už šalies ribų, tampa 
stimulu. Ukrainiečiai, ypač tie, kurie gyvena tradicinį kaimo gyvenimą, pasirengę 
dainuoti dažniau ir gražiau, kad atitiktų šį mitą, o ypač mėgsta dainuoti, kai pas juos 
ateina svečiai ir susitikimas juda link pabaigos. 

1990 metais turėjome namuką Lipovka kaime, 50 km nuo Kijevo. šiltuoju metų 
laiku, kai užstalė persikeldavo iš namo į kiemą, ateinančio vakaro tamsoje galima buvo 
išgirsti keletą dainuojančių draugijų iš skirtingų kaimo kampelių. Kiekviena dainuojanti 
kompanija, girdėdama savo konkurentus, stengėsi dainuoti dar garsiau. taigi konkuren-
cija „liaudies dainavimo išorės rinkoje“ privedė prie konkurencijos „vidaus rinkoje“! 

yra mitas apie tai, kad rusai mėgsta gerti degtinę. taigi iš pradžių atsirado rusai, 
po to – degtinė, dar vėliau – mitas, po to meilė degtinei tapo realybe ir rado savo 
atspindi rusų kalboje, kai atsirado sąvoka „valgyt degtinę“, „prisiryti“, „išvalgyti pusę 
litro“. Nors visa tai skamba kaip klišė, bet parodo įdomią evoliuciją nuo mito iki re-
alybės, tos, kuri pasitvirtina naujais lingvistiniais frazeologizmais arba nuolatiniais 
žodžių junginiais. 

Mano asmeninis mitas apie lietuvius prasideda nuo to, kad lietuviai neišgalvo-
jo savo kalbos, o iškasė ją, kaip retą ir paslaptingą miško šaknį, kurios reikia ilgai 
ieškoti, kol rasi. 

Santykis tarp lietuvių ir lietuvių kalbos – tai pirma, kas mane sužavėjo. Ukrai-
nietiškai kalbantis ukrainiečiai mėgsta atvirai žavėtis ukrainiečių kalba ir kelti ją kaip 
kažkokį ryškų suvenyrą. Rusai dažnai lyg baiminasi savo kalbos, bijodami padaryti 
klaidų, tarsi už tai kalba juos gali nubausti. Lietuvių požiūris į savo kalbą kitas. Jis tuo 
pat metu lyg ir draugiškas, ir pavaldus, panašus į tikrąją vaiko draugystę su pasakišku 
milžinu – milžinas šiame palyginime yra lietuvių kalba. 

Kaip buvęs lingvistas žinau, kad kalba dažnai formuoja nacionalinį charakterį ir 
žmonių, kalbančių ja, mentalitetą. Ukrainiečių – „švelnina“ ukrainiečius, vokiečių kal-
ba daro vokiečius dalykiškus ir atsakingus, italų – paverčia italus, ypač pietų, į saldžia-
balsius dykinėtojus ir hedonistus. Lietuvių kalba, kurioje nuolat girdisi senovės lotynų 
kalba ir senovės sanskritas, išsiskiria savotišku taupumu, kuriame kiekviena smulkme-
na, kiekviena raidė turi reikšmę, kiekviena raidė reikalauja, kad ją ištartumėt aiškiai ir 
suprantamai. Lietuvių pokalbiuose kylančios pauzės trunka ilgiau nei kitakalbių pašne-
kovų. Italų kalba pauzių praktiškai neturi, prancūzų – taip pat. Paprastai pauzės signa-
lizuoja apie nutylėjimą arba duoda pašnekovui laiko tam, kad geriau suprastų tai, ką 
išgirdo. Bet ne lietuvių kalboje. Man atrodo, kad pauzės lietuvių kalboje – tai ypatinga, 
speciali tyla, kuri ir yra Lietuvos balsas, gamtos balsas. tai lyg trečiojo pašnekovo – miš-
ko, ežero ar dvasios – įsiterpimas į pokalbį. 

Ar turi šaknį „pienas“? Kelis kartus gyvenau Pienagalio vienkiemyje šalia Anykščių 
ir domėjausi vietinių gyvenviečių pavadinimų etimologija. „Piena“ – pienas, „galus“ – 
likučiai, šaknis, galai. Suprantama, kad teisinga būtų išversti pavadinimą kaip „Pieno 
likučiai“, t. y. išpiltas, nereikalingas pienas. Bet kai šalia žodžių žodynų reikšmės atsi-
randa lietuviška realybė, susigiminiavusi su mitu, kai tu matai šį vienkiemį, iš abiejų 
pusių apsuptą mišku, tai žodžių žodynų reikšmės nusileidžia intuityviam vertimui, 



34

kuris geriau perteikia atitikimą tarp pavadinimo ir daikto pavadinimo. Ar turi šaknį 
„pienas“? Jei tauta turi, tai turi turėti ir „pienas“. Pienas, kaip ir tauta, gali išsilieti, 
įsigerti į žemę, kurioje jis geriamas, gali prisunkti ją savo dvasia, savimi, padaryti ją 
sava. todėl ankstų ir šaltą rytą virš suartų Pienagalio vienkiemio laukų nuo žemės 
kyla pieno rūkas. 

Lietuvių kalba – išskirtinė, nepriklausoma nuo kaimyninių. todėl ir lietuviai – 
išskirtinė tauta, labiau susitelkta į save nei į išorinį pasaulį. Jie nori, kad juos matytų 
ir girdėtų, bet tada, kai jie šalyje, kai jie kartu su Lietuva – jie viena visuma. šis noras 
silpnėja, kai lietuvis lieka be Lietuvos – išvyksta į Europą, Ameriką. tada Lietuva 
tampa jo „vidine kalba“, lietuvių kalba, kuri kalba viduje, o ne išorėje. tokiu būdu 
kalba tampa „kraujotaka“ ir jos turinys „kraujyje“, mintyse subalansuoja diskomfor-
tą, jaučiamą dėl savo svetimumo svetimoje šalyje. 

Daugelį metų, iki 18 amžiaus pabaigos, Lietuva gyveno savotiškame vidiniame lin-
gvogeopolitiniame konflikte. Lietuvių kalbos teritorija buvo šimtą kartų mažesnė už 
Lietuvos valstybės teritoriją. Galbūt Lietuva grįžo į savo kalbinės teritorijos ribas, nes 
nenorėjo primesti lietuviškumo nelietuviams, nenorėjo tapti imperija ideologine pras-
me – per kalbos, kultūros ir tikėjimo įpiršimą. Lietuva nenorėjo, kad nelietuviai pradėtų 
laikyti lietuvių dainas ir lietuvių kalbą savais. tačiau, kulturinis lietuvių egoizmas neį-
leido į savo kalbinę teritoriją ir svetimo. šis kultūrinis egoizmas paaiškinamas akivaiz-
džia kultūrine intraversija, dėmesio nukrypimu „į savo vidų“, į savo istorijos ir kultūros 
vidų. Lietuviai kartu su kultūrine intraversija nori būti ir socialiai ekstravertiški, nori 
būti žinomi ir suprantami supančiam Lietuvą nelietuviškam pasauliui. 

Meilė gimtajai kalbai, jei kalba stipriai skiriasi nuo kaimyninių tautų kalbos, 
taip pat prisideda prie intravertiškumo, „kalbos bendruomenės“ uždarumo, nes 
kalba – tai slaptas kodas. Kuo ji sudėtingesnė ir mažiau pasklidusi, tuo labiau kal-
bantieji jaučiasi tarsi būtų išskirtiniai ir išrinktieji. Lietuvių kalba galėtų tapti ide-
alia slapta pasaulio masonų kalba. tai kalba – nugalėtoja, praėjusi caro abėcėlės 
draudimus, apsaugojusi savo teritoriją nuo tautos sąmonės rusifikavimo, o kartu 
nuo sovietizavimo ir kolektyvizacijos. 

tikriausiai Kremliaus valdžia, kaip ir caro Rusija anksčiau, kelis kartus susidūru-
si su Lietuvos kultūriniu pasipriešinimu, ypač nesistengė, bandydama padaryti Lie-
tuvą panašią į Kirgiziją. Kirgizija, kuri XIX amžiaus viduryje buvo Rusijos atkovota iš 
Kokandų karalystės, tai yra tada, kai Lietuvos dalis jau įėjo į Rusijos imperijos sudėtį 
po Lenkijos ir Lietuvos sandraugos („žečpospolita“) pasidalinimo, lengvai pasidavė 
rusifikavimui. Ji lengvai atsisakė savo kalbos, kultūros, o tai reiškia – iš dalies ir savo 
istorijos. Nes tikroji istorija rašoma tik gimtąja tautos kalba. Lietuva išgyveno ir tapo 
tSRS „paslaptingu pasieniu“, apie kurį tarybiniai turistai iš kitų regionų, apsilankę 
Vilniuje ir Kaune, kalbėjo kaip „apie užsienį tarybų Sąjungos viduje“. Jie matė tik 
išorinį Lietuvos „užsienietiškumą“. Ir matė jį, nes nesuprato pamatyto ir negalėjo pra-
siskverbti giliau į lietuvių gyvenimo fasadą. Galbūt dėl to atsirado tokios įdomios lie-
tuvių charakteristikos, kurios visiškai tiko ir nuramindavo kaimynus socialistiniame 
tarybiniame bendrabutyje. 

Lietuvių tauta – „viskuo nusivylusi, nestabili, nepatikima, nevengianti alkoholio, 
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prievartos, neturinti vertybių ir neslepianti meilės Rusijos kultūrai ir kalbai“. šioje 
senoje, klajojančioje internetu lietuvių charakteristikoje susipynė populiarios ikiso-
vietmečio ir posovietmečio laikų klišės ir tuo pačiu metu akivaizdi nuoskauda dėl 
to, kad lietuviai nesuvokė savo priklausomos padėties nei Caro Rusijoje, nei tSRS. 
„Nepatikimas“ – tai beveik priešo charakteristika. „Nusivylęs“ – turima minty „galu-
tinai supratę savo padėties nederamumą ir neteisingumą“, „nepastovus“ – pasirengęs 
prieštarauti ir nepriimti komandą „ramiai, stovėt!“. Sovietų laikais lietuvių kultūrinis 
intravertiškumas galėjo būti suvokiamas kaip antisovietiškumas. Ir tikriausiai jis taip 
iš tiesų buvo suvokiamas rusų ir sovietų. taip pat, kaip sovietų laikais Ukrainoje išsi-
lavinusius ukrainiečius, kalbančius gimtąja ukrainiečių kalba ir nenorinčius perimti 
rusų kalbos, iš karto vadindavo nacionalistais. Kalbos išskirtinumas verčia kalban-
čiuosius šia kalba giliau mokytis savo tautos istoriją. Kalbos išskirtinumas ir pagarba 
savo istorijai verčia atvykstančius migrantus žiūrėti į autochtoninę kultūrą su didesne 
pagarba ir susidomėjimu. Kalbos išskirtinumas reiškia, kad žmogaus ryšys su savo 
žeme daug gilesnis ir stipresnis nei šalyse, kurios dalijasi savo kalba su kaimyninėmis 
arba kur kalba mažai skiriasi nuo kaimynų. Lietuvių susidomėjimas savo kalba ir 
savo istorija daro Lietuvą „vertikalia“ valstybe, valstybe su labai giliu ir sąmoningu is-
toriniu ir kultūriniu pagrindu daugumai žmonių. šalys, kuriose susidomėjimas savo 
istorija susilpnėjo dėl kalbos išskirtinumo, dėl didelio kiekio migrantų, nesidominčių 
šios šalies kultūra arba dėl ekonominių priežasčių, palaipsniui tampa „horizontalios“, 
net jei ir turi turtingą istoriją. Jų „horizontalumas“ – tai yra žmonių, gyvenančių ša-
lyje, paviršutiniško požiūrio į tradicines vertybes pasekmė. 

Kalbos išskirtinumas taip pat gali sukelti tam tikros rūšies kultūrinį išskirtinu-
mą, kai aplink išskirtinę kultūrą pačios tautos arba jos elito statoma tvora. Panaši 
situacija dabar pastebima Vengrijoje, tačiau bendra su Lietuva čia yra tik kultūrinė 
intraversija, kurią Europoje dažnai suvokia kaip įsižeidimą dėl Vengriją supančio ne-
vengriško pasaulio. Įsižeidimą dėl to, kad šis nevengriškas pasaulis nesižavi vengrų 
kalbos ir kultūros išskirtinumu. Galbūt bent jau iš dalies tai ir yra nelabai gerų Ven-
grijos ir Europos Sąjungos politinių santykių priežastis. 

Kalba savo erdvėje gyvena kaip ir bet kokia gyva būtybė. Ji ieško maisto ir van-
dens, jai reikalingi nauji žodžiai ir posakiai, naujos intonacijos. Ji ne tik remiasi is-
torija, bet ir nori reaguoti į naują realybę. Ir remiasi ji ne tik savo lingvistinėmis ša-
knimis. Nes kažkada raidės buvo simboliai. o kinų ir japonų kalbose simboliai liko 
simboliais, net pasivertus juos hieroglifais. Lietuvių kultūroje, pilnoje pagonių laikų 
pėdsakų, slypi didžiulis simbolių turtas. Jie palaiko lietuvišką atskirtį, išskirtinumą, 
lietuvių kultūrą ir kalbą. Lietuvos simbolizmas – iškirstas iš medžio ir ištrauktas iš 
legendų bei pasakų. Dzūkijos kryžiai, daugybė akmenų-riedulių su nuosavais pava-
dinimais ir istorija, susigiminiavimo su bitėmis kultas – sąmoningas ar nesąmonin-
gas, Rūpintojėlis, kuris rūpinasi tik lietuviais. Kiek žodžių užkasta Lietuvos žemėje? 
Kokiame gylyje jie paslėpti ir ar yra jie lietuviškos dvasios fundamentas (pagrindas)? 
Ar galima palaikyti šią dvasią be kalbos? Ar pakanka stipriai mylėti mišką, kad jaustis 
lietuviu? šie klausimai vargu ar galėtų kilti dėl kitų tautų ir kitos kalbos. 

Man iš tiesų atrodo, kad lietuviai labiau nei kitos tautos myli mišką. Lietuviai 



36

draugai mano kelionių metu „pažindino“ mane su konkrečiais medžiais, augančiais 
jų namų kaimynystėje arba jų protėvių vienkiemiuose. Kai kurie iš šių medžių buvo 
pagražinti ženklais, įkaltais aukštai ant kamieno. Anglų žurnalistas Willas Mohudas 
savo kupiname susižavėjimo straipsnyje apie Lietuvą rašė: „Lietuvių kalbą galima 
palyginti su Baltijos gintaru, kuris kartais atneša mums senovinių artefaktų, išliku-
sių jame praktiškai nepaliestų – vabzdžių, senovinių augalų, kurie jau labai seniai 
neegzistuoja, lapų…“ Norėčiau pridurti, kad lietuviškoje žemėje, be paslėptų lobių 
su senovinėmis auksinėmis monetomis, paslėpta daug lobių su senovės žodžiais ir 
prasmėmis. Ir šie lobiai bus randami dar ilgą laiką, ir kiekvienas toks radinys pridės 
lietuviams „lietuviškumo“. 
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Indra Brūvere

Įsijausti Į Kito KailĮ

turbūt visi žino, kad vertėjui darbo procese reikalingi įvairūs žodynai ir pagal-
binė literatūra, tačiau yra ir kitų metodų, kuriuos galima taikyti verčiant grožinę li-
teratūrą. šiame pranešime aprašysiu verčiamos literatūros žanrų (poezijos, prozos, 
dramaturgijos, vaikų literatūros, vaikų poezijos) specifiką ir vertimo procese nau-
dojamas patirtis bei metodus. Rašysiu remdamasi daugiausia asmenine patirtimi, 
kadangi kiekvienas vertėjas tikriausiai turi savo metodus ir savo patirtį. Pavadinimą 
„Įsijausti į kito kailį“ pasirinkau, nes vertėjui kaip aktoriui, interpretuojančiam dra-
mos kūrinį, ar kaip pianistui, kuris interpretuoja muzikos kūrinį, tenka interpretuoti 
literatūros tekstą, įsijaučiant į originalą. 

Poezijos vertimai. Bendraujant su vertėjais, beveik visi sutinka, kad sunkiausia 
versti poeziją, be to, poezijos vertėjai dažnai pripažįsta, kad yra eilėraščių, kurių išversti 
neįmanoma. Ir patys poetai kartais sako, kad poezija apskritai yra neišverčiama. yra 
daug būdų, kaip versti poeziją: vieni vertėjai griežtai laikosi nuomonės, kad vertimas 
turi išlaikyti ir originalią formą, ir turinį, tačiau neretai pripažįsta, kad vis tik dažnai 
tenka kai ko atsisakyti, kiti verčia žymiai laisviau ir mano, kad poezijos vertimas yra kito 
poeto-vertėjo kūrinio improvizacija. Mane ypač stebina atvejai, kai vertėjas drįsta prie 
originalo prikurti savo eilučių. Aš laikausi nuomonės, kad vertimas turi atitikti origina-
lą – išlaikyti formą bent jau Latvijoje poezijos vertėjams yra garbės reikalas. Geriausia 
mokykla man yra tokių garsių poezijos vertėjų kaip Uldis Bėrzinis, Knutas Skujeniekas, 
Pėteras Brūveris, Vizma Belševica vertimų skaitymas, lyginimas su originalais. Beje, 
mokantis poezijos vertimo labai įdomus dalykas yra skirtingų vertėjų vertimų lygini-
mas. Baltų filologijos studijų seminaruose Latvijos universitete kartais aptarinėdavome 
ir diskutuodavome apie vieno eilėraščio skirtingus vertimus – visada įdomu palyginti, 
ką iš originalo pasiima vienas ar kitas vertėjas, kokiais skirtingais būdais jie perteikia 
turinį, kaip naudoja inversiją, ko atsisako, kokius sinonimus naudoja ir t. t. Labai įdo-
mūs yra ir naujadarai, kurių nemažai galima aptikti būtent poezijos vertimuose, kadan-
gi eilėraščio forma dažniausiai reikalauja išlaikyti tam tikrą skiemenų skaičių – jeigu 
prozos vertime galima nekreipti dėmesio į žodžių ilgį, skiemenų skaičių, o kartais vieną 
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žodį versti kaip tris arba kai kuriais atvejais dalyvį versti naudojant papildomą sakinį, 
poezijos vertimas reikalauja trumpumo. Poezijos vertimai, be jokios abejonės, praturti-
na latvių kalbą (klasikiniai pavyzdžiai – Jurio Alunano ir Rainio vertimai). todėl galiu 
tik sutikti su daugeliu latvių poezijos vertėjų, kad poezijos vertimų dėka latvių kalboje 
atsiranda vis naujų žodžių (pvz., su Vladu Braziūnu vertimo dirbtuvėse su studentė-
mis sukūrėme žodį „dūmkurs“ (lat. ugunskurs (laužas), dūms (-i) (dūmas (-ai). taip 
pat svarbu paminėti, kad poezijos vertimai dažnai suteikia galimybę atgaivinti latvių 
kalboje seniai pamirštus žodžius. Aišku, būtina atsižvelgti į stilių. Ne visada archaizmų 
vartojimas pasiteisina. tačiau labai dažnai būtent per poezijos vertimus į latvių kalbą 
grąžinami seniai pamiršti žodžiai.

Kalbant apie poezijos vertimą būtina paminėti dabar visame pasaulyje paplitusią 
praktiką – vertimo dirbtuves, kuriose vertėjai gyvai bendrauja su autoriais, verčia teks-
tus, paskui išverstus tekstus aptarinėja. Kai kuriose dirbtuvėse dalyvauja tik poetai, kitos 
dirbtuvės organizuojamos ir studentams, ir jauniesiems vertėjams, ir vertėjams su patir-
timi. 2017 m. Rygoje įvyko pirmosios Lietuvos rašytojų sąjungos ir Latvijos universiteto 
Lituanistikos centro vertimo dirbtuvės, kuriose dvi dienas intensyviai dirbome kartu su 
poetu Vladu Braziūnu, versdamos jo eilėraščius, ir rašytoja Danute Kalinauskaite, vers-
damos jos apsakymą. Verčiant poeziją, darbą žymiai palengvino tai, kad poetas Vladas 
Braziūnas pats puikiai moka latvių kalbą, todėl galėjo padėti studentėms, kartu ieškant 
sprendimų. Vertimo dirbtuvėse eilėraščius originalo kalba skaito pats poetas – verčiant 
poeziją, išties labai svarbu išgirsti, kaip skamba eilėraštis. Kartais man pagelbėdavo po-
ezijos įrašai – versdama Ilzės Butkutės eilėraščius, klausydavausi Lietuvos radijo įrašo, 
kuriame ji pati skaitė savo eiles, tai padėjo „pagauti“ ritmą, pajausti eilėraščio melodiją, 
o tai yra itin svarbu. Jeigu nėra galimybės pasiklausyti įrašų, prašau perskaityti eilėraš-
čius vyrą arba bičiulius, kurių gimtoji kalba yra lietuvių. Džiugu, kad internete atsiran-
da poezijos skaitymų įrašų, mielai jų klausausi. ypač smagu, kai atsiranda galimybė 
klausytis poezijos gyvai poezijos festivaliuose ir įvairiuose renginiuose. Reikia paminėti 
ir susitikimus su autoriais, kurie kartais tampa neoficialiomis vertimo dirbtuvėmis: ap-
tarinėjame vertimus, garsiai skaitome poeziją, paskui išsiaiškiname neaiškius žodžius. 
yra buvę atvejų, kad versti eilėraštį padeda ir bendros patirtys –asmeniškai pažinodama 
nemažai poetų, kur kas lengviau suprantu kontekstą, o tai palengvina įsijausti į eilėraš-
tyje paminėtą geografiją, leidžia atpažinti paminėtas asmenybes, aliuzijas. 

Beje, verčiant lietuvių poeziją į latvių, padeda baltų kalbų artumas – bendros 
žodžių šaknys. tai nelabai svarbu siužetinėje poezijoje, bet žymiai palengvina eilėraš-
čių, kuriuose žodžiams reikšmę suteikia naudojamų žodžių skambesys, vertimą.

Man labai svarbi klausytojų reakcija – mėgstu išverstus eilėraščius gyvai skaityti 
poezijos renginiuose, šeimai ir draugams, mielai priimu pastabas; nusiraminu, jei-
gu jiems patinka – tuomet esu tikra, kad poezijos vertimas paruoštas publikavimui. 
Stebiu ir mažuosius, skaitydama vaikų poezijos vertimus – itin svarbu, kaip vaikai 
reaguoja į įvairius žodžių žaismus. 

Prozos vertimai. Verčiant prozą, būtina siekti vertimo sklandumo. Literatūros 
vertime svarbu perteikti ne tik kūrinio prasmę, bet ir kūrinio stilių, emocijas. Reikia 
žinoti kontekstą, sugebėti atpažinti aliuzijas, tam būtinas kasdienis įdirbis. Vertėjo dar-
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bas reikalauja ir nuolatinio skaitymo, kuriam, deja, ne visada lieka laiko. Vertėjui svarbu 
tobulinti kalbos įgūdžius – turiu omenyje ne tik kalbos mokymąsi, bet ir apie nuolatinį 
domėjimąsi jos pokyčiais; ne mažiau svarbus vertėjo tyrinėjimo objektas yra šneka-
moji kalba, kurios įvaldymas padeda pasiekti, kad tekstas neatrodytų senamadiškas ar 
atsilikęs. yra toks posakis – vertimas pasensta, originalas – ne. Labai dažnai užsirašau 
išgirstus žodžius arba frazeologizmus, kuriuos naudoja jaunimas ir kurie iki šiol man 
buvo nežinomi. Niekada nebijau klausti ir domėtis. šiais laikais neblogas patarėjas yra 
internetas, kartais labai pagelbsti net įvairūs pokalbių forumai – būtent juose lengviau-
sia sužinoti žargono reikšmes, galima išsiaiškinti kontekstą. 

Verčiant prozą labai padeda ir bendradarbiavimas su autoriais. Iki šiol man sekė-
si – autoriai mielai padeda, išaiškindami detales arba sudėtingiausias vietas tekste. tai 
ypač svarbu tada, kai sunku apsispręsti, kurį žodį išsirinkti, kuris sinonimas yra ar-
timesnis, kuris semantinis segmentas žodyje svarbiausias, kurį būtina išsaugoti, kad 
išliktų siužetinė linija. Jeigu tekste pasirodo žodžių žaismų, būtinai siunčiu išverstą 
atgalinį vertimą autoriui – man svarbu, kad autorius akceptuotų mano interpretaciją. 
Manau, kad aktyvus paties autoriaus dalyvavimas knygos vertimo procese, kai tai rei-
kalinga, yra itin svarbus. Ne visada autorius suinteresuotas dalyvauti, ne visada gali 
skirti tam laiko, todėl labai džiaugina kiekviena bendradarbiavimo galimybė. 

dramaturgijos vertimai. turbūt įsijautimas, kurį minėjau pradžioje, bene svar-
biausias verčiant dramaturgiją – išverstą tekstą mėgstu skaityti garsiai, mažiausiai tris 
kartus. Verčiant dramaturginį kūrinį, būtina išlaikyti stilių, ypač jeigu pjesės, libreto 
(arba filmo scenarijaus) tekstas yra šiuolaikiškas ir vartojama šnekamoji kalba. Kie-
kvienas veikėjas paprastai turi savo stilių, kalbos manierą, kurią būtina pajausti. Jeigu 
dramaturginis tekstas statomas Latvijoje, būna atvejų, kai teksto vertimu suinteresuo-
tas autorius savo iniciatyva aktyviai dalyvauja procese, reikalauja peržiūrėti tekstą. 
tai labai svarbi patirtis – kartais nustebina autoriaus laisvas požiūris ir jo siūlomi 
sprendimai, kaip tekstą padaryti patrauklų būtent Latvijos žiūrovams. Kalbant apie 
dramaturgiją, pažymėtina, kad turbūt sudėtingiausi atvejai yra tie, kai kūrinį reikia 
adaptuoti. Aišku, vertėjas ne visada būna atsakingas už galutinį tekstą, ne visada ver-
čiamą tekstą adaptuoju pati, tačiau pasitaiko užsakovų, kurie reikalauja adaptacijos.

vaikų literatūros vertimai. Vaikų literatūros vertimus vertinu labai rimtai, kadan-
gi būtent ši literatūra padeda vaikams mokytis skaityti ir rašyti. Vaikų literatūros verti-
mai reikalauja labai daug kūrybiškumo, pvz., verčiant asmenvardžius, kurie paprastai 
originalo kalba turi reikšmę. Vaikų literatūroje labai plačiai naudojami žodžių žaismai. 
Verčiant vaikų literatūrą, geras pagalbininkas yra mano sūnus – galiu jam skaityti ir ste-
bėti jo reakciją (ypač verčiant vaikų poeziją), taip pat dažnai vertimus skaitau publikai. 

Baigdama pranešimą, prisipažinsiu, kad verčiamų kūrinių žanrų įvairovė neabe-
jotinai daro įtaką ir mano pačios gyvenimui – pastaruoju metu išgyvenu kai kuriuos 
verstų autorių siužetus, pasiūlytas istorijas, jas pritaikau gyvenime, kuris dėl šios 
priežasties kartais primena karnavalą, jaučiuosi kaip chameleonas, tačiau tai suteikia 
kasdienybei šiek tiek magiškumo. Beje, mano mėgstamiausias žanras literatūroje – 
magiškasis realizmas.
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Gytis Vaškelis

ar PrisijauKinsiMe PasaulinĮ bestselerĮ?

Per nepilnus tris nepriklausomybės dešimtmečius yra išleista per 700 lietuvių 
autorių knygų kitomis kalbomis ir šis skaičius kasmet vis didėja. tai paprastai ne pa-
čiose didžiausiose pasaulio leidyklose išleistos knygos ir ne milijoniniais tiražais, toli 
gražu ne visos dižiosiomis pasaulio kalbomis, bet per tuos metus esame daug pasiekę 
skleisdami mūsų nacionalinę literatūrą – niekada dar mūsų literatūra nebuvo taip 
paplitusi po pasaulį. Ir verčiama ne tik šiuolaikinė literatūra: Ričardas Gavelis, Jurga 
Ivanauskaitė, Jurgis Kunčinas, Leonidas Donskis (deja, jau mirę!), ar tomas Venclo-
va, Sigitas Parulskis, Alvydas šlepikas, Giedra Radvilavičiūtė, Danutė Kalinauskaitė, 
Kristina Sabaliauskaitė, bet ir mūsų literatūros kanoniniai rašytojai: Kristijonas Do-
nelaitis, Antanas Baranauskas, žemaitė, Antanas škėma, Kazys Boruta verčiami ne į 
vieną kalbą ir yra aktualūs.

turime keletą knygų, kurias mes jau patys turime verstis iš kitų kalbų ir kurios 
jau keletą metų pasakoja pasauliui apie mus. žinomiausia tokių – Rūtos šepetys pa-
augliams skirta „Virš pilkų debesų“ (dabar dar ir „Druska jūrai“), pasakojanti apie 
lietuvių tremtinių dalią Sibire, kuri išleista keliasdešimtyje šalių. Angliškai rašo ir  
Kanadoje gyvenantis Antanas šileika,  JAV – Birutė Putrius, kurios romano „Lost 
Bird“ vertimo LKt ekspertai niekaip negali pasiryžti finansuoti. Antano šileikos ro-
manai šiuo aspektu sulaukė geresnio likimo.

Dar yra lietuviai tremtiniai, pasklidę po pasaulį. Nuo Laptevų jūros – Dalia Grin-
kevičiūtė, kurios atsiminimai iš lėto, bet užtikrintai įsitvirtina Europoje (Vokietijoje vis 
kartojami tiražai, 2018 m. išleista anglų kalba), ir vakarų kryptimi 1944 m. patraukę 
lietuviai – tapę pasaulinio kultūros proceso dalimi, tokie kaip Algirdas Greimas, Marija 
Alseikaitė Gimbutienė, Jurgis Mačiūnas, dar ir šiandien kuriantis Jonas Mekas. 

Galime paminėti mįslingą per dešimtį leidimų perkopusią Juozo Baltušio „Sakmės 
apie Juzą“ kelionę Prancūzijoje1, ar nuo rašymo ir Lietuvos nutolusį Saulių tomą Kon-
drotą.

1 Prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/Nr24_Str_Druckute.pdf.
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Lengviau pastaraisiais metais kelią skinasi vaikų literatūra, ten daugiau vaizdo, 
mažiau transformacijos reikalaujančio žodžio. šiaip literatūros sklaida, ypač dėl po-
reikio tekstą versti į kitas kalbas, atsižvelgiant į vertimų subtilumą ir sudėtingumą, 
sunkesnė nei vaizduojamojo meno, muzikos, kurių suvokimas nereikalauja tiesiogi-
nės teksto transformacijos. 

šiandien kuriantys naujieji – Sąjūdžio ir Nepriklausomybės metų auginti – ra-
šytojai ir poetai (vis dar iš inercijos vadinami jaunaisiais) jau sava valia išsimėtę po 
pasaulį dėl daugybės priežaščių ir tik jų buvimas socialiniuose tinkluose priartina 
prie Lietuvos. Dažnai tik nereikšmingos detalės leidžia identifikuoti, kur fiziškai jie 
gyvena. 

Visai logiškai kyla klausimas, ar galime šiandien ką reikšmingo nuveikti, kad 
Lietuvos rašytojų vardai ir jų kūryba taptų gerai žinomi pasauliniu mąstu, o kny-
gų tarptautinių apdovanojimų, bestselerių sąrašuose reguliariai atsirastų ir lietuvių 
pavardės? 

tarptautinė kultūros sklaida yra sudėtingas ir daug išmanymo bei lėšų reikalau-
jantis procesas. ypač jei tai nedidelės tautos, išėjusios iš pusšimčio metų okupacijos, 
po karų ir tremčių, represijų laikotarpio vėl sugrįžęs kūrėjas, tikėjęsis sugrįžti ant 
didžiosios pasaulio kultūros scenos, o radęs tik negailestingą rinkos (turgaus) aikštę, 
kurioje, kad gyvuotų, turi būti parduotas, dažnai net be pinigų, kur žinomu ir pripa-
žintu gali tapti tik tapęs preke ar paslauga, o kūrėjo vardu kažkas naudosis ir uždirbs, 
jam palikdamas netvarius šlovės vainikus. 

Jau dvidešimt metų trunka daugiau ar mažiau kryptinga tarptautinė Lietuvos 
leidybinė integracija į pasaulinį literatūros gyvenimą, o formaliai galėtume starto li-
niją skaičiuoti nuo 1998 metų, kai Lietuva pirmą kartą kaip oficiali viešnia dalyvavo 
Varšuvos knygų mugėje. 

Niekas šiandien nesiginčytų, kad pagrindinė lietuviškos literatūros sklaidai pa-
saulyje sąlyga yra mūsų literatūros gyvybingumas Lietuvoje: autorių gausa ir branda, 
literatūros kokybė ir popliteratūros išvystymas, leidėjų pajėgumas ir išradingumas, 
knygų rinkos aktyvumas. šiandien jau pasikeitė visa rašytojų generacija, senieji kla-
sikai, menantys sovietinę epochą ir milijoninius tiražus SSSR bei vertimus į „broliškų 
respublikų“ kalbas, negailestingai traukiasi, dar neseni jaunieji jau, žiūrėk, gauna ne 
tik nacionalines premijas, bet ir personalines pensijas, o niekam dar vakar nežinomos 
poetų/-čių pavardės mirga pasaulio literatūros festivaliuose, ar užkariauja egzotines 
Azijos rinkas. 

Poezijai sunkiausia pasiekti kitakalbių skaitytojų ausis, dramaturgams kiek len-
gviau, proza, ypač romanas, dažniausiai suranda gausesnį skaitytojų būrį. Būtent ro-
manas šiandien lengviausiai išverčiamas ir parduodamas, todėl matome, kad kone 
kiekvienas rašytojas ar poetas, kaip minimalią gyvenimo programą, yra išsikėlęs tiks-
lą ir po romaną jau yra pabandęs parašyti. Jie ne tik turi parašyti romaną, bet ir atitikti 
tam tikras taisykles: autorius turi būti komunikabilus ir gerai kalbantis / susikalbantis 
anglų, vokiečių, mandarinų ar ispanų kalbomis (dar visai nepradėta jaukintis ispa-
nakalbė rinka), geriausia gyvas (blogiausiu atveju – ne daugiau kaip 10 metų miręs), 
pageidautina, kad skaitytojas galėtų jame atpažinti kokį savo išvaizda, tematika ar gy-
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venimo istorija jam jau žinomą nacionalinį autorių, pagal kurį užsienio skaitytojas jį 
atpažintų ir įsileistų į savo skaitymo pasaulį. Nuo to priklauso tiražai, kalbinės rinkos 
ir kaip to pasekmė – taip siekiamas tapimas pasaulinio bestselerio autoriumi.

Kelias į pripažinimą paprastai pakankamai ilgas. Leidėjai turi „namuose“, savo 
šalyje, atrasti autorių, sukurti intrigą, autorių „apvilkti šiuolaikinio maketingo marš-
kinėliais“, patraukliai supakuoti, kitaip sakant, sugebėti jį „įsukti“, kas pačiam auto-
riui retai pavyktų. tačiau ir pats autorius išlieka svarbus, jo charizma dažnai nugali 
daugybę barjerų. Jis turi periodiškai priminti skaitytojui apie save (vidutiniškai kas 
9 mėnesius), išleisdamas naują knygą. Kartu labai svarbi ir leidybinės rinkos bran-
da: rašytojų agentai, agentūros ar jų vaidmenį atliekantys asmenys ir organizacijos. 
Kadangi leidėjai veikia tik lokalioje nacionalinėje rinkoje, tarptautinė sklaida jau pri-
klauso ne jiems – čia tenka ieškoti kitų šalių leidėjų, geriausia tarptautinių, samdytis 
agentūrą ar agentą, kuris spręstų autoriaus tolesnės sklaidos problemas.

Neabejotinai literatūros sklaidai, ypač mažos šalies, labai svarbus ir valstybės 
vaidmuo, kiek ji save suvokia esanti atsakinga už savo šalies kultūros eksportą į kitas 
šalis, kiek suvokia savo veiklos tikslą šalies viduje: ar tik kaip BVP auginimą, ar kaip 
savos kultūros tvarų, efektyvų ir harmoningą vystymą.

Labai svarbu, kaip suvokiamas santykis tarp aplinkinio pasaulio ir savos šalies 
kultūros: ar sava kultūra priimama kaip madingų išorinių reiškinių perkėlimo laukas 
(ar visiškas kitų kultūrų atmetimas), ar kūrybiškas požiūris, leidžiantis savai kultūrai 
veikti kartu su pasauliniais iššūkiais, juos įsisavinant ir pasinaudojant jais, kartu išlie-
kant savitu ir unikaliu. 

Globalios kultūros, ypač populiariosios, dominavimas šiandien yra realybė, o 
mažos kultūros siekis būtų tą realybę priimti sąmoningai ją filtruojant, ar net trans-
formuojant sau palankia linkme. Svarbu būtų netapti ar nelikti vienkrypte kultūrine 
provincija, tik vartojančia „atsiunčiamą“ iš metropolijos kultūrą, kur visko tereikia 
tik viena kryptimi – gauti ir vartoti, taip panašėjant į siekiamybės objektą. tada savąją 
kultūrą galima optimizuoti ir redukuoti, paliekant metropolijos dispozicijoje atpa-
žįstamus tos „aukštesnės kultūros“ perdavimo taškus: sąlygiškai vieną universitetą, 
vieną biblioteką, vieną muziejų, taip paliekant jiems vien kultūros perkėlimo ir palai-
kymo administratoriaus funkciją, be diskusijų, be savistovaus kūrybinio vektoriaus.

tegaliu pasidžiaugti, kad Lietuva de fakto tokią ambiciją turėjo ir, manyčiau, te-
beturi ir dabar. ypač globaliame šiuolaikiniame pasaulyje, kur mažosios kultūros turi 
turėti ne tik globalią savisaugos ir išlikimo strategiją išgyvenimui, bet ir aktyvią bei 
lanksčią kultūros politiką.

Besibaigiant pirmajam Nepriklausomybės dešimtmečiui, 1999 m. Vilniuje įvy-
ko pirmoji tarptautinė Baltijos knygų mugė, pradėjusi Vilniaus knygų mugės kelią, 
kurios dvidešimtmetį švęsime 2019 m. Ištakose – ALF ir britų leidėjų leidybos semi-
narai Baltijos šalyse. Iš pirmųjų organizatorių šių dienų nesulaukė tik VšĮ „Lietuviš-
kos knygos“, įsteigta 1999 m., o 2010 m., tuometinio Kultūros ministro Remigijaus 
Vilkaičio ir viceministro Donato Valančiausko ypatingu rūpesčiu, skrupulingai ir 
skubos tvarka panaikinta, vykdant Valstybės kontrolės inicijuotą valstybės ir priva-
taus kapitalo Viešųjų įstaigų naikinimą. Nors tikslas buvo visai kitas, bet biurokratų 
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rūpesčiu „Lietuviškos knygos“, kaip turinčios tarp akcininkų privačių steigėjų, per 
kelis etapus ir su dideliais skandalais buvo transformuojamos į Lietuvos kultūros ins-
tituto padalinį, taip iš esmės buldozeriu pervažiuojant vieną efektyviausiai veikusių 
kultūros lauko operatorių, dirbusią ir efektyviai, ir rezultatyviai, sunaikinant taip sė-
kmingai vystytą Lietuvos literatūros ambasadoriaus brendą.

VšĮ „Lietuviškos knygos“ buvo kiek netikėtai ir spontaniškai gimęs kūdikis, bet, 
matyt, vienas sėkmingiausiai veikęs kultūros operatorius. Geroji patirtis, kaip pasau-
lyje pristatyti mažos šalies literatūrą, Lolitos Varanavičienės buvo parsivežta iš skan-
dinavijos šalių, kur stažavosi su kitais Baltijos šalių rašytojais ir leidėjais. šios šalys 
per porą dešimtmečių pasiekė, kad skandinaviška literatūra, ypač romanas, tapo gerai 
žinoma visame pasaulyje. todėl 1999 m. svarstant, kas turėtų Lietuvoje imtis daugelį 
Europos šalių apimančio kultūros projekto „Europos rašytojų traukinys“ kuravimo, 
po trumpo pasitarimo spontaniškai „per pusvalandį“ buvo įregistruota viešoji įstaiga 
„Lietuviškos knygos“ (steigėjai Lolita Varanavičienė, Saulius žukas, Antanas Gailius 
ir Kultūros ministerija, kuriai tada vadovavo Saulius šaltenis). 

Europos literatūros traukinys tada sėkmingai pravažiavo (ne pervažiavo) Lietu-
vą, o nedidelis trijų žmonių kolektyvas ėmėsi neįmanomos misijos – lietuvių litera-
tūros eksporto.

Apie 2000 m. ir Lietuvos leidėjų asociacija skubiai reorganizavosi ir susitel-
kė vienam ambicingiausių žingsnių – dalyvavimui 2002 m. svečio teisėmis vienoje 
svarbiausių pasaulio knygų mugių Frankfurte. Nedidelė postsovietinė Lietuva šioje 
didžiausioje pasaulyje knygų mugėje garbingai sudalyvaus kaip mugės viešnia, tuo 
nustebindama ir pačią Vokietiją, ir visą Europą (prieš kelis metus islandai, patys bū-
dami garbės svečiais Frankfurto 2011 metų knygų mugėje, pažymėjo, kad jų apsis-
prendimą nulėmė sėkmingas Lietuvos pavyzdys). o toliau buvo kitos svarbios knygų 
mugės, kur Lietuva tikrai pelnytai buvo įvertinta: Jeruzalė, turinas, Geteborgas, Boloni-
ja, Leipcigas, 2018 m. kartu su Latvija ir Estija – Londono knygų mugė. Ir jei Frankfurto 
knygų mugėje džiaugėmės 6 išverstomis mūsų rašytojų knygomis, 2017 m. Leipcige jų 
buvo 26, 2018 m. Londone – per 20 pavadinimų.

Kelias į šį neeilinį renginį prasidėjo kiek anksčiau, nei Lietuva gavo oficialų kvie-
timą, ir jis vertas būti paviešintas. Kaip liudija verbaliniai šaltiniai, apie 2000-uosius 
metus vertėjas Antanas Gailius ir leidėjas Saulius žukas subrandino ambicingą idėją, 
kad Lietuva, kaip šalis, galėtų būti Frankfurto mugės garbės viešnia. Ji buvo pasiūlyta 
Kultūros ministerijos vadovybei, kurį laiką diskutuota, kol idėja virto KM ministro 
laišku Frankfurto mugės organizatoriams. Jį tada pasirašė kultūros ministras Arūnas 
Bėkšta. taip sutapo (ir čia drąsiųjų sėkmės dalis!), kad 2002 metų numatytoji mugės 
garbės viešnia atsisakė dalyvauti, tuo sukeldama daug nerimo mugės vadovybei: jai 
teko ieškoti greito sprendimo, o Lietuvos siųstasis laiškas suveikė. Mugės organiza-
toriai pakvietė dalyvauti, tiesa, ne vieną Lietuvą, o visas tris Baltijos seses. Lauktoji 
valanda atėjo, bet Latvija ir Estija supasavo, atsisakė, tad Lietuva viena ėmėsi šios 
misijos, o Frankfurtas nebeturėjo kur trauktis.2 tada jau Lietuvoje reikėjo galutinai 

2 Estija vėliau persigalvojo, bet jau buvo vėlu ką keisti.
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apsispręsti, ar tokį iššūkį tikrai priimsime. Nes tai ne tik garbė, bet ir rimtas iššūkis 
pačiai literatūrai, visos postsovietinės šalies kultūros kokybės patikrinimas. tai – ga-
limybė parodyti, ką turi vertingo sukūręs ne tik literatūros, bet ir muzikos, dailės, 
dizaino, kultūros vadybos srityse. tai – egzaminas visai šalies kultūrinei brandai. Ir 
šie klausimai tada ne visiems atrodė vienareikšmiai, bet optimistų buvo dauguma.

Prie Kultūros ministerijos buvo sudaryta darbo grupė prisistatymo koncepci-
jai rengti, įkurta VšĮ „Frankfurto biuras“, kuriam vadovavo Rasa Drazdauskienė, 
„Lietuviškos knygos“, visus veiksmus ministerijoje koordinavo viceministrė Ina 
Marčiulionytė ir literatūros kuratorė Rasa Balčikonytė, Prezidentūroje aktyviai pa-
laikė Darius Kuolys, kontaktai su Vyriausybe vyko per patarėjus Vilių Kavaliauską 
ir Arvydą Juozaitį. 

Reikia atskirai pabrėžti, kad per tuos dvejus pasirengimo metus vyko pačių netikė-
čiausių iššūkių, išbandymų, akibrokštų, apie kuriuos tų įvykių dalyviai turėtų ką papa-
sakoti (tikiuosi, kad tai bus kada padaryta). Kritinis taškas buvo pasiektas 2002 metų 
pavasario pabaigoje, kai tvirtinant mugės programą Vyriausybėje buvo pasigesta 
diskusijose dalyvaujančių kairiųjų politikų, nepatiko pati prisistatymo koncepcija, ir 
šiaip kai kuriems Vyriausybės patarėjams kilo klausimų, kurie buvo artimi jų asme-
ninei veiklai. tada tradiciškai buvo paskleistos kalbos, kad darbo grupė dalijasi mi-
lijonus, atsiųstas skubus Valstybės kontrolės auditas, kuris jokių esminių pažeidimų 
nenustatė. Keli darbo grupės nariai, neatlaikę spaudimo, pasitraukė, situacija kaito. 
Kultūros ministerijos vadovybė ir komiteto atstovai privalėjo eiti į Vyriausybę pasi-
aiškinti. Sunerimo ir Frankfurto mugės vadovybė. Geriausia, ką objektyvumo vardan 
šiandien galėtume pateikti, tai agentūros „BNS“ 2002 m. gegužės 14 d. pranešimas, 
kuriame glaustai, bet konkrečiai nušviesta to meto situaciją: „Valdančiųjų socialde-
mokratų mėginimai sujaukti Lietuvos programą Frankfurto knygų mugėje kelia vis 
didesnį susirūpinimą mugės organizatoriams. Mugės direktorius Lorenzo Rudolfas 
pareiškė, kad jam kelia nerimą vieši svarstymai apie ketinimus keisti „gerą Lietu-
vos, kaip garbės viešnios, pristatymo Frankfurte koncepciją“ bei „įspūdingą kultūrinę 
programą“, taip pat nerengti „įdomių visuomenės debatų taip, kaip jie buvo supla-
nuoti“. Kaip rašoma mugės direktoriaus laiške Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui, 
Lietuvos prisistatymo Frankfurte koncepcija buvo labai kruopščiai ir atsakingai ruo-
šiama bei išsamiai derinama su mugės rengėjais ir didelę patirtį turinčiais ekspertais. 
Laiške pažymima, kad Frankfurto knygų mugė yra vieta dialogui tarp įvairių kultūrų, 
ir Lietuva į ją pakviesta garbės viešnios teisėmis kaip atvira, demokratinė bei tole-
rantiška valstybė. „Mes laukiame prisistatant pokomunistinės valstybės su įdomiu, 
bet kritišku šio istorijos laikotarpio vertinimu. Mes laukiame pasirodant valstybės 
su gausiomis žydų tradicijomis ir, ypač čia, Vokietijoje, atviru, atsakingu ir visaapi-
mančiu požiūriu į šią temą. Mes laukiame šalies su gausiomis europinėmis tradici-
jomis, intelektualiu dialogu su jos Latvijos, Estijos, Rusijos ir Lenkijos kaimynais. 
tarptautiniame forume, koks yra Frankfurto knygų mugė, vietinės reikšmės lietu-
viški debatai liks nepastebėti ir nesuprasti“, – apibendrina mugės direktorius savo 
laiške, kurio kopiją gavo agentūra „BNS“. šis laiškas yra smarki moralinė paspirtis 
Lietuvos dalyvavimo mugėje scenarijaus rengėjams ir renginio globėjams – Kultūros 
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ministerijos sutelktai darbo grupei ir prezidentui Valdui Adamkui. Praėjusią savaitę 
V. Adamkus įspėjo galįs atsisakyti savo globos tarptautinei Frankfurto knygų mu-
gei, jeigu Lietuvos pristatymo šiame renginyje programa bus keičiama pagal parti-
jų užgaidas. taip prezidentas reagavo į premjero, socialdemokratų lyderio Algirdo 
Brazausko teiginius, jog bus keičiamas Lietuvos pristatymo tarptautinėje Frankfurto 
knygų mugėje scenarijus. šį trečiadienį Vyriausybė turi tvirtinti Lietuvos dalyvavimo 
mugėje programą. Socialdemokratai ir premjero aplinka kritikavo kertinius Lietuvos 
prisistatymo scenarijaus elementus, įskaitant pernelyg, jų vertinimu, didelį dėmesį 
kitataučių kultūrai ir numatytus diskusijų apie komunizmo iššūkį moderniai visuo-
menei dalyvius. Premjero aplinka pageidavo scenarijuje daugiau lietuvybės ir folklo-
ro vietoj numatyto išsamaus žydų kultūros pristatymo ir tarptautinę šlovę pelniusio 
džiazo trio koncerto. tuo tarpu socialdemokratų daugumos atstovai Seime pareiš-
kė, kad pasaulinio garso intelektualus ir politikus diskusijoje galėtų pakeisti vietinės 
reikšmės socialdemokratų partiniai veikėjai.“3

Derybų ir kompromisų keliu situacija buvo normalizuota. tiesą sakant, labiau-
siai apgynė tvirta Prezidento Valdo Adamkaus pozicija, o asmeninės politinės atsako-
mybės ėmėsi tuometinė Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė. Pagrindinė programa 
buvo išsaugota. 

Atslūgus politinei įtampai Lietuvoje, mugės metu ir valdžios atstovų nuotaikos 
pasikeitė, nors ratilai dar vis skleidėsi. „Kauno dienos“ apžvalgininkas Vilniaus Lan-
ge (ir tuometinis A. Brazausko patarėjas, Arvydas Juozaitis – G.V.), iš Frankfurto 
rašė: „54-osios Frankfurto knygų mugės vienintelė viešnia – Lietuva. tai neįtikėti-
na sėkmė, už kurią turime būti dėkingi ir šiaurės kaimynams latviams su estais, – šie 
dalyvauti mugėje atsisakė. Lietuva surizikavo ir per metus – trumpiausią terminą, kuris 
paliekamas šaliai – viešniai, – pasirengė. tiesa, ne be sunkumų ir, kas pažymėtina, su 
mažiausiu biudžetu. Mugių rengimo istorija neprisimena, kad už milijoną dolerių (da-
bar – daugiau nei milijoną eurų) šalis būtų išdrįsusi ir pajėgusi įeiti į pasaulinio dėme-
sio sulaukiančią šventę. Mes išdrįsome, ir neprašovėme. Visas dėmesys – mums.

Pirma, ką pamatai nusileidęs laiptais į Lietuvos salę – tai lengvų lietuviškų marškų 
miškas. Nelyginant drobinės užuolaidos kyla į lubas mūsų stendai, ant kurių šiuolaikine 
technika įspausti įvairiausi paveikslai. Spalvos – saikingos ir lietuviškos, nerėkiančios, 
užrašai žalsvai rusvi, kalba jie apie temą daugiau vaizdais negu žodžiais. Ekspozicijos 
puošmena – M. K. čiurlionio „Raigardo slėnis“, kuris nieko apie mus nežinančiam 
žmogui piršte įperša, kad mūsų tėvynė – tai rojus. Antroji grožybė – „Skrendanti kny-
ga“: tai nuo grindų iki palubės kylantys didžiuliai popieriaus lakštai. Jie suvarstyti ta-
rytum džiovinti pakabinti grybai. tik lapai – nepaprastai lengvas skrydis, lyg šimtas 
gulbės spartų. Ir vasnoja ši „knyga“, juda, nes aplink ją vis skersvėjai ir žmonės. Parodos 
įgyvendinimo ir „Skrendančios knygos“ autorius – Saulius Valius.

todėl šįmet Frankfurto knygų mugėje įvyko žymus perversmas. Apie jį kalbėjo 
Dyteris štormanas, Vokietijos leidėjų ir knygynų asociacijos prezidentas. Jis pasakė, 

3 Prieiga internete: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/frankfurto-muges-rengejai-perspeja-
lietuva.d?id=1018928.
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kad mugės išvakarėse buvo pakeista ateities metų koncepcija ir nušalinta vadovybė. 
(Progos iškilmingumas neleido minėti Roberto Lorenco pavardės, kuris mums žino-
mas ir kaip viešų laiškų Lietuvos vadovams rašytojas.) Nes, anot Frankfurto mugės 
tarybos, buvo pasirinktas klaidingas kelias – knygos vietoje vis dažniau statyti kom-
piuterį, o po 2003 metų viešnios – ja bus Rusija – nebekviesti į mugę jokios šalies. 
Verslas turi būti pažabotas, pabrėžė D. štormanas, nes antraip gali nebelikti ką par-
duoti, siūlyti ir net pristatyti. „Knyga turi būti atspausdinta, – baigė savo žodį leidėjų 
prezidentas, – arba jos išvis nebus.“4

Nuotaika buvo pakili. tik atvykę į viešbutį ir įsijungę telelevizorių, pamatėme 
vis kartojamą interviu su Jurga Ivanauskaite. Lietuvos vardas skambėjo ir televizijoje, 
ir radijo stotyse, laikraščiai plačiai aprašė pristatymus, skaitymus, susitikimus, ku-
rie vyko mugėje, mieste, kituose Vokietijos miestuose.5 Mugė plačiai nušviečiama ir 
Lietuvoje, komandiruotas didelis būrys žurnalistų. štai ką tada rašė savaitraščiui „7 
meno dienos“ Jurgis Kunčinas: „Kiekvienais metais ši didžiulė mugė turi akcentą, kuri 
nors šalis pristatoma kaip „svorio centras“ – Landesschwerpunkt. Kažkada, pamenu, 
triumfavo Meksika, neseniai savo virtuve, egzotika ir beletristika bandė sukrėsti Len-
kija ir Graikija. Na, vokiečius ir J. Gutenbergo šalį kuo nors priblokšti ar bent labiau 
sudominti itin sunku. Lietuva, šių metų kviestinė drąsuolė, to ir nesistengė. Pernelyg 
nesikuklino, bet ir neišsišoko. Mūsų vėliavos plevėsavo oriai ir iškilmingai, trimitai, 
kad ir nenustelbė kitų, buvo pakankamai girdimi. Vokiečiai stebėjosi savaip: „Apie 
jus mūsų spauda rašo daugiau nei apie graikus.“ Man įsiminė viena kažkurio didžiųjų 
laikraščių antraštė: „Kukliai, bet vis dėlto šauniai!“ tiesiog stebino lankytojų gausa. 
Forume, kur erdviai, moderniai ir jaukiai buvo dislokuota pagrindinė lietuvių ekspo-
zicija, nuolat būriavosi žmonės. Diskusijų metu irgi buvo pilna lankytojų. Ne, tikrai 
jokio fiasko. Veikiau priešingai. štai ir pats Günteris Grassas pasirodė, su žmona ir 
niekur nė per žingsnį neatsiliekančiu savo leidėju Steidliu.

Užgniaužęs vyrišką apmaudą, kad didieji vokiečių leidėjai pasirinko leisti tik Re-
natą šerelytę ir Jurgą Ivanauskaitę, turiu pasakyti, kad abi damos susilaukė triumfo. 
Ir „Ledynmečio žvaigždės“, ir garsioji „Ragana ir lietus“ (vok. „Regenhexe“) bestse-
leriais, ko gero, taps ne tik tėvynėje, bet ir Vokietijoje. „Mašinos jau sukasi, – trynė 
delnus Jurgos vertėjas šveicaras Marcus Roduneris, – pirmasis J. Ivanauskaitės tiražas 
jau išparduotas!“ o kadangi Frankfurto mugė – raktas į pasaulį, galima daug tikėtis.

Kalbant apie sėkmę mugėje jokiu būdu negalima pamiršti kuklios vokiečių 
leidyklos „Athene“ ir jos vadovo Rolfo Duschos. Smarkiai ignoruota, peikta ir iro-
nizuota Lietuvoje, ši mažytė leidybos įmonė užsimojo leisti lietuviškų knygų seri-
ją. Bendras įspūdis būtų nublankęs, jei „Athene“ nebūtų išleidusi Vytauto Kubiliaus 
„Literatūros laisvėje ir nelaisvėje“ (pirmoji naujosios lietuvių literatūros apžvalga 
vokiškai). Pasirodė Jūratės Sprindytės ir Klauso Berthelio parengta knyga apie nū-
dienę lietuvių prozą. Po Ričardo Gavelio, Arvydo šliogerio ir dviejų tado četrausko 

4 Prieiga internete: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/vilniaus-langas-2829.
5 Vokietijos spaudoje pasirodė per 2000 publikacijų, kurios iš esmės visos buvo teigiamos ir 
geranoriškos. tik viename kritiškame atsiliepime buvo bandoma kvestionuoti patį Lietuvos kaip 
mažos ir niekuo nenusipelniusios šalies pasirinkimo tikslingumą. 
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knygų šiemet ši leidykla dar spėjo išleisti ir mano „Kilnojamąsias Röntgeno stotis“. 
Pasakysiu nekukliai, bet atvirai: be vokiškos knygos mugėje būčiau jautęsis kone 
pašalinis. Dabar taip nesijaučiau, šiemet Vokietijoje turėjau per dvidešimt skaity-
mų (Lesungen), o toks skaitymas čia prilygsta publikacijai ar netgi ją pranoksta. 
Mes turime puikų moderatorių, Vienos profesorių Cornelijų Hellį. Jis ne tik kalba 
abiem kalbom (vokiškai ir lietuviškai). C. Hellis dvejus metus dėstė dar sovietinia-
me Vilniaus universitete, puikiai išmano lietuviškas realijas, tiesiog dirba Lietuvos 
labui beveik be atlygio. Su lietuvių autoriais šiemet jis išvažinėjo visą Vokietiją, 
rengė skaitymus Austrijoje ir šveicarijoje. tik jo dėka Zalcburge pasirodė ir mugė-
je buvo pristatyta naujosios lietuvių prozos antologija. Vienintelė vokiškai. Poetai 
gi glaudėsi po vieno „Akzente“ numerių viršeliu, o ir ten beveik viską išvertė C. 
Hellis. Kito tokio lygio „literatūrinio agento“, nepamirštant, žinoma, šveicaro M. 
Rodunerio, vokiškai kalbančiose šalyse, deja, neturime. Antologija „Raportas apie 
šmėklas“ parengta rimtai, išleista solidžiai. Beje, tik C. Hellio dėka prieš mugę ir jos 
metu vyko skaitymai R. Gavelio atminimui.

Bet būdamas Lietuvos Prezidentu medaliais ar ordinais apdovanočiau ne tik 
C. Hellį, M. Rodunerį ir R. Duschą, bet ir tris moteris. Pirmiausia – Bettiną twrs-
nick iš Veclaro. Bettina atrado leidėją, važinėjo į Lietuvą, laužė ledus, kad lietuviška 
knyga pagaliau prasimuštų į vokiečių žemę. Ir dar dvi: Aušrinę Jonikaitę ir Ingą 
Nostytę. šios dvi bitelės iš „Lietuviškų knygų“ ištisus metus kaupė korį mugei. Be 
paliovos, be atokvėpio. tai nereiškia, kad kiti sėdėjo rankas sudėję, tačiau dar kartą 
paaiškėjo, kad vienas ar keli žmonės, triūsiantys ne dėl honoris causa , nuveikia dau-
giau nei komisijos, ekspertai ir komitetai.

Beje, pirmuoju didžiosios sėkmės pranašu tapo atrankinės Europos futbolo 
čempionato rungtynės tarp Lietuvos ir Vokietijos. Mat nuo rugsėjo pradžios esu 
Villa Waldberta prie Miuncheno stipendiatas, sekiau spaudą. „Niekam beveik ne-
žinoma Lietuva, – rašė „Süddeutsche Zeitung“, – netrukus pasidarys netgi labai 
žinoma! Kaune žaidžiame su šios šalies rinktine, o po kelių savaičių lietuviai už-
grius Frankfurto knygų mugę.“ Na, rungtynes apmaudžiai prakišome, o mugė iš-
ties nenuvylė. Gal šitai pagaliau pajus ir verslo žmonės. Jau viešėdamas Hamburge 
skaičiau: „Dabar Lietuvos vardas nenueina nuo lūpų. Siūlome naujus turistinius 
savaitgalio maršrutus į šią šalį!“

Aišku, nereikia turėti naivių iliuzijų, kad po mugės lietuvių literatūra atsistos greta 
rusų, čekų ar net estų (turiu galvoje vertimus). tai tik pradžia, susilauksim ir pauzių, 
ir atsainumo. Apie jį ir kalbėjo diskusiją Berlyne moderavusi lituanistė Claudia Sinnig: 
„Vokiečiai nesupranta, kad lietuviai mato juos kiaurai – visą jų pasipūtimą, abejingumą, 
didelės tautos globėjiškumą mažos atžvilgiu“. Viso to, žinoma, esama. todėl jau dabar 
neramu: o kaip bus toliau su „Lietuviška knyga“? Nejau ši pelno nesiekianti organizacija 
po mugės išnyks kaip „dūmas, neblaškomas vėjo“? Net nežinau, kokio rango autoritetai 
privalėtų aiškiai pasisakyti, kad ši Knyga ne tik išliktų, bet ir toliau visais įmanomais 
būdais būtų puoselėjama. Ir ne vien dėl rūgščių estų ir latvių veidų, matytų mugėje: ak, 
kaip jie gailavo, atsižadėję mugės svečių teisių! Dabar visi įsitikinom, kad „Lietuviška 
knyga“ – patikimiausias būdas skleisti užsieniuose mūsų literatūrą. šitaip elgiasi ir kur 
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kas žinomesnės, gilias europines tradicijas turinčios šalys. Mitas, kad lietuvių literatūra 
niekam neįdomi, žlugo. Nejau jį kursime iš naujo?“6

Atsiprašydamas už neproporcingai ir neprotingai ilgas citatas, turiu pripažin-
ti, kad sunku yra ką kupiūruoti. Jos tiksliai, glaustai ir dalykiškai perteikia tų dienų 
nuotaikas ir įvykius. tiksliau nepasakysi. Daugybės svarbių, kad ir šalutinių dalykų, 
detalių dėl daugelio aplinkybių negaliu suminėti, tai, tikiuosi, tolstant šiam įvykiui pa-
darys patys dalyviai, kurių vardinti šiandien taip pat nėra kaip. Svarbiau yra kita. Su šia 
muge buvo įgauta didžiulė kultūros vadybos patirtis – konceptualumo prasme ir drąsa 
pristatyti savą kultūrą. Vėliau tai ne tik nebuvo pilnai išnaudota, bet ir iš dalies išbarstyta. 
Ir ne dėl leidėjų kaltės. Pirmą kartą buvo pasamdyta viešųjų ryšių agentūra Vokietijoje, 
kuri koordinavo informacinę sklaidą, vertino ir teikė dalykinius pasiūlymus, pabaigoje – 
surinko visas publikacijas apie Lietuvos pasirodymą. Frankfurte pirmą kartą buvo ne tik 
maksimaliai pasinaudota galimybe labai mažu biudžetu pristatyti Lietuvos kultūrą to-
kioje svarbioje tarptautinėje erdvėje, bet ir nuo to laiko pati leidybinė, knyginė kultūra 
Lietuvoje kokybiškai subrendo, mūsų kultūros tarptautiškumas įgavo tvarumo ir koky-
bės bruožų. Vėliau ekonominės krizės, pačios netikėčiausios administracinės reformos 
vis tik nesunaikino tos patirties ir svarbiausia – drąsos, pristatant savo literatūrą kitose 
šalyse. Politikai sugebėdavo rasti galimybių šnekėtis, tartis su kultūros žmonėmis,  per-
žengti savo partines ir asmenines ambicijas, imtis politinės atsakomybės.

Po gero dešimtmečio vykusios Leipcigo (2017 m.) ir Londono (2018 m.) kny-
gų mugės, nors labai skirtingos, parodė Lietuvos brandą ir atsiveriančias galimybes. 
Reikia pasakyti, kad abi šios mugės buvo Kultūros ministerijos sutartos savarankiš-
kai, nesitarus nei su leidėjais, nei su rašytojais, skirtingai nei 2000-aisiais. tiesiog 
ministras šarūnas Birutis apie tai visus informavo Vilniaus knygų mugės spaudos 
konferencijos metu. Dalyvavimas Londono mugėje viešnios statusu su latviais ir es-
tais buvo kaip ir nulemtas aplinkybių: atsiliepdami į estų prašymą, Londono knygų 
mugės organizatoriai pasiūlė dalyvauti tik tryse. tuo tarpu Leipcigo knygų mugėje ir 
šiaip davyvauti visada smagu: tai didžiausia pasaulyje skaitytojų mugė, tiesa, vokie-
čiakalbio pasaulio, bet su galybe renginių mugėje ir mieste, tūkstančiais lankytojų, su 
daugybe sklaidos kanalų. Pasirengimas šioms mugėms buvo labai skirtingas. Bendra 
tik tai, kad dalyvavimas abiejose mugėse buvo sėkmingas.

Vokietijos rinka visada vilioja savo galimybėmis, tiek vokiečių kalbos paplitimu 
(Vokietija, Austrija, šveicarija), tiek tolesnėmis perspektyvomis – iš Vokietijos rinkos 
autoriui lengviau patekti į kitas. čia reikia pabrėžti, kad Vokietijoje, Austrijoje turime 
visą būrį draugų, vertėjų, kurie labai daug padarė, kad mūsų knygos būtų gerai išverstos, 
kad rastų savo leidėjus. tarp pristatomų vokiškų Lietuvos literatūros vertimų – roma-
nai, esė ir trumpoji proza, poezija ir negrožinė literatūra, taip pat knygos vaikams – nuo 
klasikos iki iškiliausių šių dienų autorių. Vokiečių skaitytojams pristatomi, o vokiečių su 
entuziazmu atrandami mūsų moderniosios literatūros klasikai Antanas škėma, Jurgis 
Kunčinas, Romualdas Granauskas, šiuolaikiniai autoriai tomas Venclova, Undinė Ra-
dzevičiūtė, Eugenijus Ališanka, Alvydas šlepikas, Rūta šepetys, Giedra Radvilavičiūtė, 

6 Kunčinas J. „Frankfurto vėliavos ir trimitai“ // 7 meno dienos.  2002 10 25, Nr. 540.
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Renata šerelytė, Grigorijus Kanovičius, Kęstutis Navakas, Rimvydas Stankevičius, Mi-
kalojus Vilutis, Ingė Lukšaitė, Laimonas Briedis, Kęstutis Kasparavičius ir kiti. Išskirti-
nis leidinys – Lietuvos poezijos rinktinė, pristatanti Sigito Parulskio, Antano A. Jonyno, 
Giedrės Kazlauskaitės, Agnės žagrakalytės, Gyčio Norvilo ir Aivaro Veiknio lyriką. 
šiuos kūrinius vertė Claudia Sinnig, Cornelius Hellis, Markusas Roduneris, Saskia 
Drude, Magda Doerin, Ellena Hinsey ir kiti vertėjai. Vokietijoje įvyko penkiasdešimt 
renginių: knygų pristatymų, skaitymų, diskusijų mugėje ir mieste. Renginiuose netrūko 
nei žiūrovų, nei jų klausimų, o tai yra geras rodiklis. 

Londono knygų mugei reikėjo visai kito pasirengimo, kitos koncepcijos. Skirtingai 
nei Leipcigo mugė, ji yra visiškai uždara pašaliniams. Londono gyventojas apie ją žino 
labai nedaug. tai tokia pasaulinė „pavasarinė“ leidybinių teisių mugė, kažkada ban-
džiusi konkuruoti su „rudenine“ Frankfurto knygų muge. čia dirba tik leidyklos, leidė-
jai, agentai, autoriai – tik tie, kurie tiesiogiai susiję su knygų rinka. Jie suvažiuoja iš viso 
pasaulio su tikslu parduoti knygą ar įsigyti jos teises, todėl kultūrinės programos mugės 
viduje kaip ir nėra, kaip ir pašalinių, bilietai labai brangūs ir limituoti. Bet ir čia kiekvie-
nais metais yra mugės svečias, kuris gali pristatyti keletą rašytojų, kuriems rodomas 
ypatingas dėmesys, jie turi specialius renginius, iš jų imami interviu, jie tampa mugės 
veidu: jų didelės nuotraukos pasitinka mugės lankytojus prie įėjimo, jų veidai šviečia 
mugės spaudos biuleteniuose. Baltijos šalių „Market Focus“ kultūrinė programa buvo 
kompleksinė: seminarai mugėje, skaitymai ir pristatymai mieste. Kadangi svečias buvo 
„trigalvis“, tai kiekvienai šaliai teko tik trečdalis rūpesčių. Ir po vieną čia būtume pri-
dusę, nes surasti pasaulio rinkai 12 lygiaverčių lietuvių rašytojų vargiai vieni būtume 
išgalėję net su programą organizavusia Britų taryba. Lietuvos „Dienos“ rašytoja buvo 
pasirinkta Kristina Sabaliauskaitė, o dar kiti trys dalyviai – Undinė Radzevičiūtė, to-
mas Venclova, Alvydas šlepikas. Reikia pasakyti, kad nors Kristinos Sabaliauskaitės 
romanai nėra išversti į anglų kalbą, puikūs jos interviu, dalyko išmanymas, gera anglų 
kalba seminaruose buvo laiku ir vietoje. Britai labai susidomėjo viena iš Lietuvos pasiū-
lytų temų – apie XIX a. knygnešius. tai buvo nauja ir netikėta, pati tema buvo neblogai 
„apžaista“. Nemaža buvo ir renginių programa mieste. Bendresnio ir platesnio dėmesio 
sulaukė Jono Meko pasirodymas Londone, renginys nenuvylė, salė buvo sausakimša. 
Bet svarbiausia, kad pasirodė nemažai vertimų į anglų kalbą. 2017 metais Ročesterio 
universitetas su leidykla „Boydell and Brewer“ jau išleido tomo Venclovos ir Ellen Hin-
sey pokalbių knygą „Nelyginant šiaurė magnetą“, leidykla „Noir Press“ – Rasos Aš-
kinytės romaną „Lengviausias“ (vert. Marija Marcinkutė) ir Grigorijaus Kanovičiaus 
„Miestelio romansą“ (iš rusų k. vertė yisrael Elliot Cohen). taip pat 2018 m. pasirodė 
Dalios Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ („Peirene Press“, vert. 
Delija J. Valiukėnas), Sigito Parulskio romano „tamsa ir partneriai“ („Peter owen 
Publishers“, vert. Karla Gruodis), Alvydo šlepiko romano „Mano vardas – Marytė“ 
(„oneworld“, vert. Romas Kinka) leidimai, antologijos „Naujoji Baltijos poezija“ su 
Antano A. Jonyno, Kęstučio Navako, Benedikto Januševičiaus, Mariaus Buroko, Gie-
drės Kazlauskaitės, Aušros Kaziliūnaitės kūryba, Mariaus Buroko ir Aušros Kaziliū-
naitės poezijos rinktinių („Parthian“, vert. Rimas Uzgiris), Gintaro Grajausko poezijos 
rinktinės („Bloodaxe books“, vert. Rimas Uzgiris), Evelinos Daciūtės ir Aušros Kiudu-
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laitės knygos „Laimė yra lapė“ („Thames&Hudson”), Ričardo Gavelio „Jauno žmogaus 
memuarų“ („Vagabond Voices“, vert. Jayde Will), Antano škėmos „Baltos drobulės“ 
(„Vagabond Voices“, vert. Karla Gruodis) vertimai. „Noir Press“ rudenį turėjo išleisti 
Jaroslavo Melniko „Rojalio kambarį“. 

Londono knygų mugė yra, be abejonės, viena komerciškai svarbiausių mugių 
pasaulyje. Laikas parodys, kiek naudingas buvo mugės įdirbis. tokio mąsto renginiai 
yra labai naudingi, nes leidžia pajusti tikrąjį leidybos pulsą, įsiterpti į platų literatūrų 
ir kalbų ratą, susitikti ir pabendrauti patiems rašytojams. štai ką apie savo patyrimus 
rašė poetas vertėjas, literatūros kritikas Marius Burokas: „Londone teko sudalyvauti 
britų poeto Steveno J Fowlerio rengiamame „European Poetry Festival“ („Europos 
poezijos festivalyje“) – 50 poetų iš 24 Europos šalių. Atrodytų, nieko ypatinga, daug 
tokių festivalių. tačiau šis turi vieną išskirtinį bruožą – poetai suskirstomi poromis, 
jiems duodamas mėnuo ar dvi savaitės laiko ir jie turi kartu (bendradarbiaudami 
elektroniniu paštu, telefonu, gyvai ar kaip nori) parengti bendrą 5–7 minučių poezi-
jos programą. Dažniausiai tai reiškia, kad jie kartu turi parašyti naują tekstą ir, daž-
niausiai, anglų kalba. tai nėra lengvas uždavinys. Bet įdomus – turi išsiversti su gana 
ribotu svetimos kalbos žodynu, turi parašyti ne blogiau nei paprastai rašai (bent jau 
pasistengti parašyti ne blogiau). Sėdęs rašyti supranti, kad norėtųsi ne paprasto abs-
traktaus ar asmeniško eilėraščio, norėtųsi kažkiek papasakoti apie mus visus, įterpti 
šiek tiek istorijos, geografijos, dar šio bei to. Rašiau apie Vilnių – dėkinga tema. Juk 
jame tiek visko susipynę: tautų, likimų, kraujo ir meilės, baisių tragedijų ir smulkių 
komedijų. Bandžiau papasakoti savo poetinei porininkei portugalų poetei apie mies-
tą. Ji norėjo to paties – papasakoti apie savo miestą, Lisaboną. taip ir šnekėjomės: 
apgraibomis, nebuvę vienas kito tėvynėje. Susišnekėjom: apie istoriją, ilgesį, architek-
tūrą. o svarbiausia – išliko ryšys: poetinis ir žmogiškas.“7

Besirengiant mugei buvo atliktas didelis parengiamasis darbas, kuris dažnai lie-
ka tarsi nematomas. Labai svarbūs buvo keli britų žurnalistų ir leidėjų vizitai Lie-
tuvoje, keli susitikimai su rašytojais, leidėjais Vilniuje, labai svarbus kasdienis ryšys 
su leidėjais ir vertėjais. šiuos namų darbus Lietuva sėkmingai atliko. Suintensyvėjo 
lietuvių rašytojų, poetų dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose, stažuotės užsienio 
rezidencijose, išsiplėtė potencialių leidėjų ratas: į anglų kalbą išversti kūriniai jau at-
randa naujas kalbas ir šalis. Londono mugė tampa tramplinu į kitas rinkas, o mūsų 
literatūra įgauna naują pagreitį. tad grįždami prie pagrindinio klausimo apie pasau-
linį bestselerį, kuris sukrėstų pasaulį, tegalime konstatuoti, kad tai yra daugelio metų 
kruopštaus nemažo būrio žmonių darbo rezultatas, ypač jei tai mažos šalies autorius. 
Bet laikas moko, kad sėkmė lanko tik drąsius bei kryptingai dirbančius ir atsitiktinu-
mų čia daug nebūna. todėl belieka tikėti ir viltis šviesia lietuvių literatūros ateitimi, 
kad drąsių ir sąmoningų žmonių Lietuvoje nepritrūks ir ateityje.

7 Burokas M. „Apie tautas irgi kalbas“ // Metai. 2018, Nr. 5–6.
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Virginija Paplauskienė

juozo Girniaus ir alFonso nyKos-niliūno  
drauGystĖs FenoMenas

Lituanistika užima svarbią vietą Lietuvos kultūros istorijoje. XX a. pabaigoje at-
sivėrė plačios galimybės tyrinėti išeivių rašytojų kultūrinį palikimą, kurio didelė da-
lis sėkmingai pargabenta Lietuvon ir sutelkta Maironio lietuvių literatūros muziejuje 
(toliau – MLLM). šioje institucijoje sukaupta apie 200 000 įvairių išeivių rašytojų 
archyvalijų. Rinkiniai tvarkomi, tyrinėjami, eksponuojami, skelbiami. Per unikalią 
medžiagą veriasi anuometinė politinė, socialinė, kultūrinė situacija bei veiksniai, 
suponavę rašytojų gyvenimo ir kūrybos kelius. Beveik visų išeivių rašytojų kūryba 
apžvelgta knygoje „Egzodo lietuvių literatūra 1944–1990“1, tačiau dar nėra atskirų 
studijų, skirtų analizuoti jų kultūrinio darbo svarbą, apibendrinančių tarpusavio san-
tykius. tyrinėjant MLLM esančias archyvalijas išryškėja išeivių rašytojų tarpusavio 
bendrystės: poetą Henriką Nagį susiejam su rašytoju Juliumi Kaupu; analizuodami 
Jurgio Blekaičio gyvenimą ir kūrybą negalime neminėti literatūros kritiko Vytauto 
Aleksandro Jonyno, greta Alfonso Nykos-Niliūno (tikr. A. čipkus) iškyla filosofo 
Juozo Girniaus asmenybė. 

šio pranešimo objektu pasirinkta filosofo, redaktoriaus, profesoriaus Juozo Gir-
niaus (1914–1995) ir poeto, vertėjo, literatūros kritiko, memuaristo Alfonso Nykos-
Niliūno (1919–2015) draugystė. tikslas – ištirti J. Girniaus ir A. Nykos-Niliūno pa-
saulėjautos bei pasaulėvaizdžio bendrumus, nulemtus priverstinio išėjimo iš gimtosios 
žemės; aktualizuoti mažai žinomus jų biografijos faktus; iškristalizuoti jų vertybinius 
kriterijus. Analizuojant šią temą, pravartu aptarti XX a. antrosios pusės lietuvių išeivių 
literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo apraiškas; socialines bei politines aspiracijas, turė-
jusias įtakos rašytojų gyvenimui Vokietijoje bei JAV. Pranešime remtasi iki šiol mažai 
tyrinėtais MLLM esančiais rašytojų rinkiniais bei medžiaga, saugoma filosofo J. Gir-
niaus namuose. Pasitelkti „gyvi“ J. Girniaus ir A. Nykos-Niliūno vaikų (Ramūno ir jo 
žmonos Mirgos, tomo ir Kęstučio Girnių bei Berenikos ir Ario čipkų) liudijimai. 

1 Egzodo lietuvių literatūra. 1944–1990. Redagavo K. Bradūnas ir R. šilbajoris. čikaga, 1992 m.
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Svariais tyrinėjimo šaltiniais tapo biografinio lygmens tekstai: A. Nykos-Niliūno kny-
gos „Dienoraščio fragmentai“2 bei naujai gautas šių dviejų iškilių asmenybių epistolinis 
palikimas. Archyvalijų pagalba rekonstruojamas, štrichuojamas rašytojų gyvenimas, jų 
kultūrinė bei kūrybinė veikla. Siekiant kuo plačiau ir išsamiau atskleisti šių dviejų iš-
kilių asmenybių draugystę, tyrinėjant jų abiejų gyvenimus, taikyti metodai, leidę rasti 
kryptingus ir pakankamus medžiagos rinkimo, analizės ir pateikimo būdus: biografinis 
(archyvinės medžiagos analizė) bei istorinis-deskriptyvinis. Biografinis metodas padės 
mums atskleisti J. Girniaus ir A. Nykos-Niliūno asmenybes, jų kultūrinę veiklą istori-
niame kontekste, kiekvieno jų individualios būties plėtojimo perspektyvas ir tarpusa-
vio santykius su kitais asmenimis. Per biografinio lygmens tekstus veriasi A. Nykos-
Niliūno ir J. Girniaus bei juos supančių žmonių kasdienybė, kuri savo esatimi tampa 
neįkainojama vertybe mums, skaitytojams. tradicinis biografinis naratyvas plėtotasi 
chronologiškai, atrenkant ir atskleidžiant tuos gyvenimo momentus, kurie nusako jų 
bendrus rūpesčius kultūros, literatūros kontekste. Dienoraščiuose, laiškuose, atsimini-
muose realus asmuo pasakoja apie save, tačiau toks supratimas susiaurina matymą. Per 
šių tekstų suvokimą ir supratimą mes gauname raktą abiejų kūrėjų asmenybėms pažinti. 
A. Nykos-Niliūno ir J. Girniaus gyventoji epocha subrandino jų vertybines nuostatas ir 
suformavo juos abu kaip eruditus, plataus intelektualinio akiračio asmenybes. Įsigilinant 
į jų gyvenimus išeivijoje (Vokietijoje ir Amerikoje), siekta suvokti žmonių, patekusių į 
netradicines sąlygas, būtį bei jauseną. Analizuojant kultūrinį paveldą nagrinėta kūrėjų 
padėtis išeiviškoje visuomenėje. 

Biografinis matmuo. Kada, kur ir kaip persipynė J. Girniaus ir A. Nykos-Niliūno 
gyvenimo keliai, kaip plėtojosi jų bičiulystė, kokiomis vertybėmis vadovavosi? Atsakant 
į šiuos klausimus, privalu mesti žvilgsnį į jų gyvenimo ištakas. Galima manyti, kad jų 
draugystės šaknis subrandino gimtoji Utenos žemė: J. Girnius gimė 1915 m. gegužės 
25 d. Sudeikiuose; A. Nyka-Niliūnas – 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose. Pastarasis 
neturėjo galimybės lankyti gimnaziją, todėl tėvo ir brolių padedamas savarankiškai iš-
ėjo visą gimnazijos kursą namuose. švietimo ministerijai paskyrus komisiją, sėkmingai 
išlaikė egzaminus ir gavo atestatą. Įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, pasirinkdamas 
romanistikos studijas. tiek A. Nyka-Niliūnas, tiek J. Girnius vaikystėje gyveno materi-
aliai sunkiai, tačiau apsupti įstabios gamtos ir artimųjų meilės, siekė aukštesnių tikslų. 
A. Nyka-Niliūnas iš Freiburgo laiške A. Vaičiulaičiui rašė: „Materialiniai klausimai man 
nuo pat vaikystės buvo sunki problema. Bet aš dar iš motinos išmokau niekuomet ne-
siskųsti ir jausti kažkokią slegiančią gėdą, jeigu kas žinotų, kad štai tu ko nors neturi. 
šį įgimtą jausmą turi visi, kuriems teko gimti šiaurės rytų Aukštaitijoje. <...> Aš vėl gi 
esu iš tos giminės, kuri už vieną nuoširdų žodį galėtų atiduoti viską. Nes dingsta viskas, 
praeina viskas – ir lieka tik žmogaus pasakyti žmogui žodžiai. <...> Paskui man pradėjo 
kalbėti knygos. ten buvo jau daug žmonių.“3 

J. Girniaus likimą nulėmė, anot jo dvi charizmatiškos asmenybės: „Pirmaisiais 

2 Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai. 1938–1975“. Vilnius, 2002; „Dienoraščio fragmentai. 
1976–2000“. Vilnius, 2003; „Dienoraščio fragmentai. 2001–2009 ir papildymai 1940–2000“. Vilnius, 2003; 
„Dienoraščio fragmentai. 2009–2012“. Vilnius, 2015.
3 Iš A. Nykos-Niliūno laiško A. Vaičiulaičiui. Freiburgas, 1948 02 24.
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dviem studijų metais klausiau St. šalkauskio skaitomus kursus, dalyvavau jo pratybo-
se-seminaruose (bendrosios mokslinio darbo metodikos, logikos). turėjau visokių 
rūpesčių, ypač dėl savo ateities, tokios netikros. <...> Galėčiau jį vadinti savo Moky-
toju, nesgi iš tiesų buvo tiek pat sistemingas filosofas savo mąstymu, kiek auklėtinius 
suprantantis įtaigus pedagogas. Dviem paskutiniais studijų metais perėjau iš šalkaus-
kio į Pr. Kuraičio rankas. Man jis buvo kaip tėvas. <...> Iš turtingos jo bibliotekos 
galėjau skolintis knygų, kiek tik reikėjo. Iš pažiūros sausas ir šaltas, jis buvo auksi-
nės širdies ir nuostabaus kuklumo. Jo pratybose vartotame veikale aptikau straips-
nį, supažindinantį su Martino Heideggerio filosofija.“4 J. Girnius, gavęs stipendiją, 
1936–1937 m. studijavo Belgijoje, katalikiškame Louvaino universitete. Lankė Leo-
no Noelio, filosofijos istoriko Maurice de Wulfo, valstybės teorijos žinovo J. Dabino 
paskaitas, išklausė žymaus psichologo Alberto Edouardo Michottes skaitomą kursą. 
1937–1938 m. studijavo Vokietijoje ir Prancūzijoje. Jam teko didelė laimė Freiburg 
im Bresgau universitete klausytis ir dalyvauti Martino Heideggerio seminare. Jam 
pavyko per buvusius Karlo Jasperso studentus užmegzti ryšį su juo pačiu, tas bendra-
vimas nulėmė jo disertacijos temos pasirinkimą. Po sėkmingų studijų J. Girnius gavo 
darbą Vytauto Didžiojo universitete; skaitė psichologijos ir senovės filosofijos kur-
sus. Antraisiais darbo metais paskelbė specialų M. Heideggerio seminarą, kuriame 
dalyvavo tik atrinkti geriausi studentai. „šis seminaras telkė ir filosofus, ir literatus 
(daugiausia lituanistus). Seminaro darbams temomis buvo parinkti autoriai, stovėję 
ant filosofijos ir literatūros ribos: Soren Kierkegaard ir Friedrich Nietzsche, Dosto-
jevskis ir Henrikas Ibsenas. temos buvo paskirstytos, bet tik dalis spėta paskaityti ir 
apsvarstyti. Naciai 1943 kovo mėn. uždarė aukštąsias mokyklas. Dėstytojai turėjome 
pasiūlyti, kokių mokslinių darbų imsimės. Viena mano pasirinktųjų ir aprobuotųjų 
temų buvo lietuviškojo charakterio problema.“5

Svarbus, menininkus vienijantis lygmuo, buvo tai, kad abu priklausė „šatrijos“ 
draugijai. J. Girnius tapęs jos nariu amžininkų tarpe neatrado ryškesnių veidų, ta-
čiau po ketverių metų, anot jo, į šią draugiją „atėjo nauja, gaivi karta, su kuria suar-
tėjau.“ Daugelis jų vėliau tapo žemininkais-lankininkais: Kazys Bradūnas, Vytautas 
Mačernis, Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas, J. Kaupas, A. Landsbergis ir kt. 
A. Nykai-Niliūnui neteko lankyti J. Girniaus filosofijos seminaro, kadangi jo fakultetas 
buvo perkeltas į Vilnių. Iš dienoraščių mes sužinom apie pirmus susitikimus ir ypač 
trečiąjį, kuris nutiesė kelią į jų amžiną draugystę: „trečias ir galbūt lemiamas mūsų 
visą gyvenimą trukusiai draugystei susitikimas buvo atsitiktinis. Vokiečių okupacijos 
metų žiemą Utenoje, įlipęs į Vilniun mane turėjusį nuvežti atvirą sunkvežimį, ra-
dau jame kampe ant kažkokių prekių maišų sėdintį didžiuliame ant normalaus palto 
velkamame sermėginio tipo apsiauste pražuvusį žmogų ausine kepure, iš po kurios 
matėsi tik besišypsančios akys. Kadangi aš įlipau po jo, reikėjo ką nors pasakyti, tad 
prakalbinau ir iš balso pažinau, kad tai esama Girniaus. <...> Aš ir šiandien visiškai 
aiškiai nežinau, kodėl tada taip staiga dingo visos emocinės, intelektualinės, amžiaus, 

4 Girnius J. „Autobio...skeveldros“ // Naujasis židinys. 1995, spalis, p. 3.
5 Ibid, p. 6.
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„rango“ ir „etiketo“ užtvaros, tokiose situacijose skiriančios žmones. Pakeliui kalbė-
jom apie viską. Jis man pasakojo apie intelektualinę Kauno atmosferą; susidariusius 
frontus, grupes, konfliktus, nuotaikas; apie savo Filosofijos seminarą, gabiausius jo 
dalyvius, kai kuriuos net išvardindamas. Aš savo ruožtu jį supažindinau su Vilnium 
(kur dar jis iš viso nebuvo buvęs), jo intelektualine temperatūra, jam įdomiausiais 
žmonėmis. <...> šis mūsų susitikimas ir buvo tas pirmas kiniečių patarlėje minimos 
ilgos kelionės žingsnis.“6

tautinės savasties saugotojai. 1944-ųjų antroji sovietinė okupacija suponavo 
daugelio intelektualų pasitraukimą iš Lietuvos į Vakarus. A. Nyka-Niliūnas ir J. Gir-
nius, atsidūrę svetur, gilino filosofijos žinias Berlyno universitete. Abu klausėsi filosofo 
Hartmanno paskaitų, tačiau grėsmingai artėjant sovietų armijai, abu pasitraukė gilyn 
į Vakarus. J. Girnius apsigyveno su šeima Nurtingene, o A. Nyka-Niliūnas keliaudavo 
iš vieno miesto į kitą. tačiau abiems kaip vandens ir duonos reikėjo dvasinės ben-
drystės, kaip magnetas traukdavo vienas kitą. Daug laiko praleisdavo vaikščiodami 
po apylinkes ir kalbėdami filosofijos, literatūros, kultūros temomis... Vokietijoje pra-
sidėjo jų nuolatiniai ir iki gyvenimo pabaigos neišsenkantys pokalbiai. „trys dienos 
Nurtingene buvo tikros išsivalymo dienos. tai buvo lyg ir savotiškos rekolekcijos. 
Girnius, nežiūrint jo intensyvumo, visuomet veikia raminamai. Absoliutus abipusiš-
kumas (jis „atsakingo“, o aš „neatsakingo“ partnerio rolėje) ir nesuinteresuotumas 
(net ir nesutinkant). Momentais Nurtingenas tapdavo Utena. Abu prisiminėme dva-
ro sodą, bet mūsų atsiminimai buvo visiškai kitokie.“7 

Vokietijoje intelektualai ėmėsi atkurti tai, ką paliko Lietuvoje: steigė darželius, 
lituanistines mokyklas; jaunimas studijavo Freiburgo, tiubingeno, Mainco, Bonos 
universitetuose. Buvo įkurtas Pabaltijo universitetas Pinnenberge, dailininko Vy-
tauto Kazimiero Jonyno pastangomis įsteigta Meno mokykla. Suburtos itin svarbios 
organizacijos – Lietuvių tremtinių rašytojų draugija bei žurnalistų sąjunga. A. Nykai-
Niliūnui ir J. Girniui rūpėjo išlaikyti lietuvybę, išsaugoti lietuvišką žodį. Pastarasis iš-
leido knygą „tauta ir tautinė ištikimybė“, kurioje suformavo pagrindinius uždavinius 
išeiviams – „išsaugoti lietuvių kalbą, lietuvišką kultūrą ir atsigręžus į Vakarų Europos 
kultūrą pasisemti iš jos lobyno, visa tai panaudojant lietuvybės puoselėjimui.“8

Daug kas siejo J. Girnių ir A. Nyką-Niliūną, tačiau vienas dalykas pastarajam buvo 
svetimas – partinė veikla. Jis niekad nepriklausė jokiai politinei organizacijai. tuo tar-
pu J. Girniui tai buvo svarbi platforma kovojant už Lietuvos laisvės bylą. Jis priklausė 
Lietuvių fronto bičiulių draugijai. A. Nyką-Niliūną stebino draugo entuziazmas: „Jau 
penktą dieną Gmunde. Juozas laikosi gerai, pilnas per kraštus besiveržiančios intelektu-
alinės energijos, stulbinančiai gyvų ir originalių idėjų. Lyg būtų kiek „atšalęs“ praktinei 
politikai (kuri jį visuomet taip traukė) ir tenkintųsi tik, anot jo, „nekrikščioniškai ne-
gailestinga“ jos analize“ ir jau nebesistebi mano visišku abejingumu bet kokiai „veiklai“, 
ypač politinei. <...> Gmundo kareivinės (kuriose dabar gyvena Juozas) – siaubingos. 

6 Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai. 1976–2000“. Vilnius, 2003, p. 417.
7 Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai. 1938–1975“. Vilnius, 2002, p. 167. 
8 Girnius J. „tauta ir tautinė išikimybė“. čikaga, 1961.
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Jos savo megalitišku šalčiu primena Dantės Skaistyklos kančių su viltim peizažą, bau-
džiantį ir nerealų, lyg viskas būtų ne dabar esama, bet kažkada buvę.“9 J. Girnius dar 
Vokietijoje tikėjo Lietuvos išsivadavimu iš sovietinės okupacijos. Daug dėmesio skyrė 
politinėms, ideologinėms aspiracijoms, tačiau profesoriaus S. šalkauskio jam įdiegta 
filosofijos tradicija „Menas – grožiui, grožis – gyvenimo tobulumui“, nulėmė jo pasirin-
kimą. Esminiu apmąstymų objektu pasirinkdamas kultūrą tvirtino, kad dvasinė kultūra 
yra tikrasis vienintelis ir integruojantis tautiškumo turinys. Jam ne tik rūpėjo pasaulio 
kultūros tautinės įvairovės problema, bet ir gilinosi į nacionalinio charakterio proble-
matiką. Savo tekstuose svarstė išeivio tautinio apsisprendimo klausimą: „Iš tikrųjų yra 
atėjęs metas save paliudyti – be iliuzijų, o kietos tikrovės akivaizdoje, ir ne aimanomis, 
o blaivia ryžtimi. <...> Ne tai svarbu, po kiek metų Lietuvai išauš laisvė ir po kiek mūsų 
paskutinė sutema išblėsins lietuviškąją išeiviją. <...> svarbu ne skaičiuoti likusius metus, 
o ryžtis patiems juos kurti.“10

Vokietijoje abu bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Pranciškonas t. Leonar-
das Andriekus pasirūpino J. Girniaus, o vėliau ir A. Nykos-Niliūno šeimos perkėlimu 
į Ameriką. J. Girniui vienu svarbiausių uždavinių tapo meno ir kultūros žurnalo „Ai-
dai“ išsaugojimas. Jis, apgyvendintas vienuolyne, įtikino pranciškonus perimti žur-
nalo „Aidai“ leidybą. Pranciškonams perėmus žurnalą, t. L. Andriekui teko admi-
nistracinės pareigos. Anuometiniu redaktoriumi tapo A. Vaičiulaitis. Jie abu pakvietė 
A. Nyką-Niliūną į redakcinį kolektyvą. J. Girnius šventai tikėjo, kad bet kokiomis 
sąlygomis lietuviai turi išsaugoti savo tautinę savastį: „tautai kraštas yra jos namai, 
tačiau tauta yra daugiau už kraštą. tautai priklausoma pačia savo būtimi, o ne vieta, 
kurioj gyvenama. Lietuva visų pirma yra ne žemė Baltijos pajūryje, bet mes patys – 
visi lietuviai. Dvasine prasme Lietuva yra lygiai visur, kur mes esame. tiek pat jos 
krašte, tiek pat Rusijos plotuose, tiek pat visuose pasaulio kampuose. tikra prasme 
palikti Lietuvą – tai jai mirti nutaustant.“11 

žemininkų kartos siekiai. Vokietijoje susiformavęs jaunų kūrėjų branduolys 
siekė turėti savo tribūną – žurnalą. K. Bradūnas kartu su A. Nyka-Niliūnu ėmėsi 
iniciatyvos parengti kartos almanachą. Pirmajam atiteko parengimo ir redagavimo 
darbai. A. Nyka-Niliūnas išrinko almanacho pavadinimą – „žemė“. J. Girnius buvo 
pakviestas aptarti H. Nagio, J. Kėkšto, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno kūrybą ir, anot 
pastarojo, parašyti „lengvai manifestinį Įvadą“. Po mėnesio intensyvaus darbo gimė 
išskirtinė studija „žmogaus prasmės žemėje poezija“, kur pirmą kartą pateikiamas 
originalus naujosios lietuvių literatūros skirstymas generacijomis: visuomenininkai 
(Maironis, Vincas Kudirka), asmeninės kūrybos atstovai (nuo Fausto Kiršos iki Ber-
nardo Brazdžionio) ir idėjinės, arba minties, poezijos kūrėjai (K. Bradūnas, H. Nagys, 
J. Kėkštas, A. Nyka-Niliūnas). J. Girnius nuosekliai aptarė lietuvių literatūros raidą: 
nuo kaimo lyrikos, tautosakos į egzistencinius tautos ir pasaulinės kultūros apmąsty-
mus. A. Nyka-Niliūnas džiaugėsi draugo darbu. tai buvo naujas žodis lietuvių litera-

9 Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai. 1938–1975“. Vilnius, 2002, p. 167.
10 Girnius J. „Idealas ir laikas“. čikaga, 1966, p. 59.
11 Girnius J. „tauta ir tautinė ištikimybė“. čikaga, 1961.
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tūrologijos kontekste. „žemės“ antologijos įvadas praplėtė literatūros mokslo ribas – 
Girnius skatino lietuvių rašytojus egzistenciniams būties apmąstymams, kėlė poezijos 
ir filosofijos sąsajų idėją. A. Nyka-Niliūnas rašė: „Mielas Juozai, pirmiausia noriu kelis 
žodžius išsakyti dėl įžangos, kuriai, tiesą sakant, šis vardas jau visai netiktų, bet laiške, 
patogumo sumetimais, taip vadinsiu. taigi, gavus šią įžangą, Bradūnas buvo gerokai 
nustebintas jos apimtimi, nes ji sudarys apie 65 mūsų antologijos puslapius, tačiau, 
kadangi mano slapta mintis kaip tik ir buvo iš tavęs panašios apimties įžangą išspaus-
ti, aš sugebėjau jį įtikinti, kad tokios apimties įvadas yra pats tinkamiausias. <…> 
tu nenusileisk nė per nago juodimą, nes Bradūnas po ilgų svyravimų yra pasiryžęs 
sutikti su dabartine redakcija. Užtai, kas šioje įžangoje parašyta, atsakingas esi juk tu, 
ne Kazys. tos vietos, kurias jis norėtų išbraukti, yra labai esmingos, ir jų nebuvimas 
kažkaip siaurintų tavo darbą. Man pačiam tavo darbas labai patiko. Aš tiesiog nesiti-
kėjau, kad tu, dabartinėse sąlygose gyvendamas, turėsi pakankamai energijos ir laiko 
taip esmingai ir giliai pažvelgti į mūsų generaciją.“12

žemininkai po savo debiuto neatsisakė svajonės turėti savo kartos žurnalą / 
laikraštį. Jie bei jų požiūrį į literatūrą puoselėjantys rašytojai pradėjo leisti žurna-
lą „Literatūros lankai“. Redakcinį kolektyvą sudarė žemininkų branduolys, į jį buvo 
kviečiamas ir J. Girnius. A. Nyka-Niliūnas rašė: „Medžiaga pirmam numeriui jau su-
rinkta, redakcijos žodis parašytas, bet vis dar nėra galutinio redakcijos narių sąstato. 
Girnius vis dar neapsisprendęs. Atrodo, kad pagrindinis jo svyravimo motyvas yra 
nenoras (kurį aš puikiai suprantu ir iki tam tikro taško pateisinu) sugriauti tiltą tarp 
savęs ir „Aidų“ generacijos, su kuria jį riša nemaža ideologinių ir kitokių sentimentų. 
Atsiskyrimas visada sunkus.“13 Laiške, rašytame A. Nykai-Niliūnui 1952 m. vasario 
28 d., J. Girnius patvirtino savo sutikimą įeiti į „Literatūros lankų“ redakcinį komitetą. 
A. Nyka-Niliūnas džiaugsmingai priėmė šią žinią: „Visa pirmojo numerio medžiaga 
jau Argentinoje ir šiuo metu turėtų būti spaustuvėje. o tai reiškia, kad Girnius, bent 
tuo tarpu, nebesišiaušia, pažadėtą straipsnį „Laimės ir kaltės problema Jean Anouilh 
dramose“ atsiuntė laiku ir bus įrašytas į redakcinį penketuką.“14

„Literatūros lankų“ redakcija telkė jaunus, talentingus rašytojus, skelbė laisvą 
modernų žodį, publikavo vertingus pasaulinės literatūros vertimus, reikliai recenzavo 
lietuvių knygas, kitaip sakant, vyko vertybinis, estetinis, gradacinis literatūros perver-
tinimas. tačiau iš pirmo žvilgsnio atrodantis sėkmingas darbas anaiptol nebuvo toks 
sėkmingas. Iš laiškų ir dienoraštinių užrašų išryškėja redkolegijos narių skirtingi požiū-
riai į tam tikras kultūros apraiškas. Reikia pastebėti, kad skirtingų temperamentų, cha-
rakterių asmenybės kartais sunkiai rasdavo bendrą teigiamą vardiklį situacijai spręsti. 
Nepalanku buvo ir tai, kad žurnalą spausdino Argentinoje – įsiveldavo apmaudžios 
klaidos arba praslysdavo nesuderintas tekstas. Viena iš esminių priežasčių žurnalo už-
darymui buvo J. Kėkšto sunki liga. Jis išvyko į Lenkiją ir negalėjo prisidėti prie leidybos. 
Išėjus aštuntam „Literatūros lankų“ numeriui, žurnalas nustojo gyvavęs.

12 Iš A. Nykos-Niliūno laiško J. Girniui. 1950 02 13.
13 Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai. 1938–1975“. Vilnius, 2002, p. 259.
14 Ibid, p. 260. 
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išskirtinis kultūros paveldas. Amerikoje, abu menininkai dirbo fizinius darbus, 
gyveno sunkiomis materialinėmis sąlygomis. tačiau J. Girnius iš pat pradžių siekė 
įsitvirtinti akademiniame pasaulyje, o tam reikėjo Monrealio universitetui pateikti 
išverstas į prancūzų kalbą disertacijos tezes. Retas kuris žino, kad A. Nyka-Niliūnas 
nedelsiant atskubėjo į pagalbą – po sunkios darbo dienos kepykloje vertė draugo pa-
rašytus mokslinius tekstus. Reikia pastebėti, kad dienoraščiuose šitas faktas nebuvo 
paminėtas. A. Nyka-Niliūnas nesureikšmino savo aukos vardan draugystės, tik laiš-
kuose įskaitom tas kruopštaus, atidaus darbo peripetijas. 1951 m. Monrealio univer-
sitete už disertaciją „La methaphysic existentielle de Karl Jaspers“, kurio lietuviškai 
pasirodžiusi santrauka pavadinta „Laisvė ir būtis“ (1953), J. Girniui buvo suteiktas 
filosofijos daktaro laipsnis. Natūraliai kyla klausimas, kodėl diplomuotas profesorius 
atsisakė akademinio darbo? Atsakymas paprastas – darbas vardan Lietuvos jam buvo 
aukščiau visko. J. Girnius aktyviai dalyvavo visuomenių organizacijų, ypač ateitinin-
kų, bei politinėje veikloje. Pravartu priminti, kad Amerikoje Lietuvių bendruomenės 
kūrimasis užtruko dėl „senųjų“ išeivių nesutarimo su „naujaisiais.“ J. Girnius žurnale 
„Aidai“ skatino spartesnį apsisprendimą imtis Lietuvių bendruomenės organizavimo 
ir pats tapo JAV LB pirmosios tarybos, išrinktos 1955 m., nariu. 

J. Girnius nuo Vokietijos laikų aptarinėjo su A. Nyka-Niliūnu literatūros, kultūros 
žurnalo parengimą ir išleidimą. Abu bendradarbiavo „Aidų“ žurnale, vėliau J. Girnius 
tapo jo redaktoriumi. Itin svariu kultūros reiškiniu JAV buvo „Lietuvių enciklopedija“, 
leista Bostone. 1953 m. pradžioje Juozui Kapočiui kilo ši idėja ir jis pakvietė J. Girnių 
dirbti vienu iš redaktorių. Pastarasis entuziastingai įsitraukė į „Lietuvių enciklopedijos“ 
bendradarbių gretas: 13 metų tvarkė filosofijos skyrių, rašė straipsnius, redagavo dalį 
aštuonių tomų (t. 4, 5, 8, 10, 20, 23, 27, 29) straipsnių ir visus septynių tomų (t. 9, 14, 16, 
21, 22, 28, 35) straipsnius, pats vienas rengė pirmą papildymų tomą (1936 m., t. 36). Išties 
buvo atliktas titaniškas darbas – išleisti 37 tomai. J. Girnius sumaniai įtraukė į „Lietuvių 
enciklopedijos“ parengimą žemininkus-lankininkus, kurie noriai jam talkino. A. Nyka-
Niliūnas bei jo žmona dailininkė Aleksandra Laucevičiūtė rašė tekstus meno, literatū-
ros, kultūros temomis. tačiau ilgainiui abu apgailestavo, kad J. Girniaus redaktoriaus 
darbas „praryja“ visą jų bičiulio laiką ir jėgas. „Man vis daugiau rūpesčio kelia tolydžio 
didėjantis Juozo paskendimas enciklopediniuose reikaluose. ta smulki redaktorinio 
darbo kasdienybė su visomis nemaloniomis peripetijomis (kaulyti straipsnių, atsakinė-
ti į nepatenkintųjų savo aprašymu enciklopedijoje laiškus, nuraminti tuos, kurie reika-
lauja, kad jų fotografijos užimtų visą puslapį etc.) ypač pavojinga jam, kuris viską daro 
kone absoliučiai angažuodamasis visu savim (Sandra sako, kad enciklopedija jį papjau-
sianti). Ar mano rūpesčio būta su pagrindu? Manau, kad taip, nes Filosofija didžiąja 
raide, bent laikinai, aiškiai pralaimėjo publicistikai.“15 

J. Girniui rūpėjo ir draugo buitis, kasdienybė, jis skaudžiai pergyveno dėl A. Ny-
kos-Niliūno sunkaus darbo kepykloje, o vėliau fabrike ir džiaugsmingai pasitiko žinią 
apie jo gautą darbą Kongreso bibliotekoje. Jis skatino A. Nyką-Niliūną kurti, rašyti, 
laukdavo jo knygų, o gavęs – aptardavo jas. „Balandžio vigilijos“ dar nebaigiau skai-

15 Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai. 1938–1975“. Vilnius, 2002, p. 373.
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tyti, t.y. skaičiau jau kelis kartus, bet vis dar tebėra likę atskirų dalykų, kurių dar ne-
pasiekiau. Kai susitiksime, turėsi man padėti pereiti tas vietas, kurias, nežinodamas 
kaip, pavadinau siurrealistinėmis. Didelės intelektualinės įtampos knyga, bet daug 
uždaresnė, negu „Praradimo simfonijos“. Galbūt neišvengiamai taip yra, nežinau.“16 
J. Girnius laiškuose apgailestauja, kad tik nedidelei žmonių grupei jo poezija bus su-
vokiama ir suprantama. Džiaugdamasis knyga „Balandžio vigilijos“, suabejoja, ar at-
siras, kas imsis recenzuoti šį rinkinį.

laisvė: būti savimi. A. Nykos-Niliūno, kaip ir jo artimo draugo, gyvenimo fi-
losofija skleidėsi egzistencinės filosofijos akiratyje. Jiems abiems imponavo Martino 
Heideggerio, Karlo Jasperso, Gabrielio Marcelio ar Jean Paul Sartre‘o pasaulio suvo-
kimas. Abiejų menininkų mąstyme išskirtiniu žodžiu tapo žodis „Laisvė“ – laisvė 
mąstyti, veikti, kalbėti. tai buvo egzistencinė būtinybė, gyvenimo būdas. J. Girnius 
savo veikale „Grožis ir tiesa“ rašė: „Laisvė brangi rašytojui, kaip pirmoji jo kūrybinio 
pašaukimo sąlyga. Laisvė rašytojui lygiai būtina, kaip gyvajai būtybei oras. Prarasti 
laisvę rašytojui yra lygu nutraukti ryšį su savo kūrybingumo versmėmis. Rašytojas, 
netekęs laisvės, pasmerktas sunykti, iš kūrėjo pasidaryti tiktai žodžio amatininku.“17

A. Nykos-Niliūno raginamas J. Girnius dirbo prie savo veikalų: užbaigė dar 
Schwäbisch Gmündo stovykloje Vokietijoje pradėtą studiją „žmogus be Dievo“. Už 
šį darbą 1957 m. balandžio 28 d. jam buvo paskirta „Aidų“ mokslo premija. Atskira 
knyga šis veikalas buvo išleistas 1964 m. Jame plėtojama filosofinė ateizmo analizė ir 
prieinama išvada, kad „žmogus savotiškai liudija Dievą ir tada, kai jį neigia“. J. Girnius 
pasaulėžiūros temomis parašė du stambesnius veikalus: „tauta ir tautinė ištikimybė“ 
(1961), skirtą Pasaulio lietuvių bendruomenei, ir „Idealas ir laikas“ (1966), skirtą At-
eitininkų federacijai. A. Nyka-Niliūnas sėmėsi iš draugo filosofinės išminties, o pats 
dalijosi su juo literatūros pasaulio subtilybėmis. Jie vienas kitą papildė, vienas kitą 
formavo, kūrė, turtino. A. Nyka-Niliūnas vertindamas draugo darbus rašė: „Atsi-
dūręs tremtyje, Girnius sudarė dar glaudesnį ryšį su literatūra ir jos problemomis, 
rašydamas estetikos klausimais, dalyvaudamas literatūrinėse polemikose, įeidamas į 
premijų žiuri etc. Jau Amerikoje, organizuojantis „žemės“ antologijai, iš kurios vėliau 
išsivystys „Literatūros lankų“ žurnalas, Girnius buvo vienintelis potencialus kandida-
tas šios antologijos įžangai parašyti. Rašydamas ją ir kiek vėliau dalyvaudamas „Lite-
ratūros lankų“ redakcijoje, Girnius į literatūros sritį įžengė jau su profesionalo titulu. 
<...> Apibūdindamas antologijos dalyvių kartai būdingas estetines bei filosofines ten-
dencijas, Girnius sukūrė pas mus visiškai naują critique des idees prototipą, pagrįstą 
egzistencinio momento išgyvenimo estetika. Girniaus pasaulio vizijoje Grožis ir tie-
sa sutampa egzistenciniame momente, kuris yra vienintelė būties realybė.“18 

Prarastojo laiko ilgesys. 1994-aisiais mirus J. Girniui, A. Nyka-Niliūnas visus 
metus nieko negalėjo įrašyti dienoraštyje apie draugo netektį. tarsi su draugo mirti-
mi atsivėrė begalinė tuštuma ir nebuvo, kas ją užpildo. Ir tik po metų, ilgėdamasis to 

16 Iš J. Girniaus laiško A. Nykai-Niliūnui. 1958 05 21.
17 Girnius J. „Grožis ir tiesa“. // Aidai. čikaga, 1946, Nr. 11.
18 Nyka-Niliūnas A. „Veidu į žmogų, veidu į kultūrą“ // Naujasis židinys.1995, p. 73.
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prarastojo laiko, bandė atkurti, sudėlioti draugo paveikslą: „Intelektualiai nepalygi-
namai labiau subrendęs, atsakingesnis, nešąs didesnę buvimo naštą ir totaliai prara-
dęs vaikystės pasaulį, už kurio mes dar bandėme slėptis prieš grėsmingai artėjančią 
saugumo griūtį. Aš tik dabar staiga atsimenu, kad jis man niekad nėra kalbėjęs apie 
savo vaikystę, ir klausiu: kodėl? Jis man visų pirma imponavo ta savo absoliučia, bet 
neatšiauria ir draugiška, sakyčiau helderlyniška rimtim, kuomet aš savo tikrą ir taria-
mą (greičiau tariamą) rimtį bandžiau laikyti paslėpęs, gyventi žaisdamas ar vaidinti 
žaidžiantį. <...> Mano draugas Juozas Girnius ištikimybę laikė žmogiškosios laikyse-
nos pagrindu ir sąlyga. Dar apie draugus ir draugystes. Su Juozu Girniumi ir Julium 
Kaupu mane rišo integrali, katarsiškai prasminga ir ta prasme absoliuti draugystė. Su 
Juozu ji tokia ir išsilaikė iki galo.“19

Apibendrinant šį pranešimą, norėtųsi dar kartą akcentuoti tą su niekuo nepa-
lyginamą dviejų pasišventusių Lietuvos kultūrai žmonių draugystės fenomeną. Išti-
kimybė vienas kitam, ištikimybė savo principams, ištikimybė Nepriklausomoje Lie-
tuvoje suformuotiems vertybiniams kriterijams ir nuostatoms, ištikimybė kūrybai 
buvo išsaugota iki gyvenimo pabaigos. Praėję sunkius išbandymo kelius, abu išlaikė 
širdyje tą ypatingą meilę – meilę savo tėvynei Lietuvai. Plataus mąsto intelektualai, 
vakarietiškai kultūrai, jos naujovėms atviri eruditai J. Girnius ir A. Nyka-Niliūnas 
niekad neužmiršo savo šaknų. J. Girnius mirė 1994 m. spalio 13 d. Bostone, palaido-
tas tėviškėje – Sudeikiuose. A. Nyka-Niliūnas atsisveikino su šiuo pasauliu 2015 m. 
sausio 20 d. Baltimorėje, palaidotas šalia savo tėvų Utenos kapinėse. 

J. Girniaus žodžiai įprasmina jų abiejų gyvenimą: „Ką būsime išeivijoje laimėję 
savo tautinei kultūrai, anksčiau ar vėliau pasieks tautą ir tuo būdu įjungs mus visos 
tautos istorijon. <…> Mes negrįšim Lietuvon, bet grįš jon mūsų kūriniai. Anksčiau 
ar vėliau mūsų kūrybiniai laimėjimai pasieks tautą ir tęs joj savo istorinę egzistenciją. 
<…> tie kūriniai, kurie grįš tauton, jon grąžins ir mus visus, liudydami mūsų išei-
vinę buitį tautos istorijoj. <…> Visa yra reikalinga, ką mūsų kūrėjai kuria, nes visa 
tai kuriama visai tautai, tuo pačiu įprasminant ir mūsų kelionę pasauly – dvasiškai 
grąžinant mus palikton tėvynėn.“20 

19 Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai. 1976–2000“. Vilnius, 2003, p. 419. 
20 Girnius J. „tauta ir tautinė ištikimybė“. čikaga, 1961, p. 242–243.
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Jutta Noak

„judančios erdvĖs“ – lietuvos MenininKai voKietijoje

„Kultūra yra viena, tinkanti visoms šalims – tai žmogaus kultūra“, – šie semio-
tiko, eseisto, filosofo Algirdo Juliaus Greimo žodžiai, tapę pranešimo motto, leido man 
pozityviau apžvelgti asmens emigraciją, jo kuriamą svetimoje terpėje kūrybinę erdvę 
ir, savaime aišku, neišvengiamą meno repatriaciją. tai absoliučiai ne naujos mokslinės 
koncepcijos ar sampratos, vien mano asmeninė įžvalga ir trumpa apžvalga...

Kai prasidėjo XX a. kataklizmai iš savo tėvynės prieš karą, po karo ir tarybiniu 
laikotarpiu išvyko ar buvo priversti išvykti nemažai lietuvių. Lietuvių išeivijos insti-
tuto duomenimis, keletas tūkstančių bėgančiųjų nuo persekiojančios Raudonosios 
armijos liko Rytų Vokietijoje, o 70 000 pabėgėlių pasiekė Vokietijos Federacinę Res-
publiką, Austriją ir kitas Vakarų šalis. Vėliau daug kas persikėlė į Ameriką, Austra-
liją ir t.t. šiandien būtų sunku nusakyti išsibarsčiusių po pasaulį tautiečių skaičių. 
Per pastaruosius 27 metus neoficialiais duomenimis išvyko apie milijoną. tai pati 
didžiausia emigracija per visą lietuvių tautos istoriją. 

Anot Aristotelio, meno ontogenezei ir civilizacijos raidai tik tuomet atsiveria 
vartai, kai žmonės išsivaduoja iš prievartos. tik tada galime tikėtis, jog atsiskleis 
žmogaus kūrybinis potencialas. Ilgalaikė nelaisvė vieniems sukėlė veržlų troškimą 
pažinti kitas šalis, kitiems – studijuoti užsienyje, o menininkams rūpėjo ieškoti 
artimos meninės erdvės. Lietuvoje gyvenanti dizainerė Jolanta Rimkutė projektą, 
skirtą po pasaulį išsibarsčiusiems menininkams, pavadino „Migruojantys paukš-
čiai“, o aš savo projektą, skirtą Vokietijoje gyvenusiems ir šiuo metu atklydusiems 
menininkams, įvardijau „Judančios erdvės“. Ir išties žmonių migraciją galima būtų 
prilyginti paukščių migracijai – natūraliam, gamtinių priežasčių sąlygotam didelės 
dalies paukščių skrydžiui į šiltesnius kraštus rudenį ir sugrįžimą pavasarį. tik žmo-
nių migraciją bei judėjimą, ieškant sau naujų erdvių, sąlygoja kitokios, bet taip pat 
gana natūralios ir ne vien ekonominės priežastys. Migracija labiau remiasi laisvės 
principu. žmogui juk svarbiausia – išlikti savimi, kad kažkieno diktuojamos tiesos 
neužgožtų jo individualybės. tačiau patekęs į nepažįstamą erdvę, kurią sąmonė ne 
visada sutalpina, jis pradžioje pasimeta. Mėgina įminti gyvenimo svetur paslaptį, 
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tačiau nauja padėtis kuria vis kitokias situacijas, prie kurių kartais besąlygiškai pri-
sitaiko. Kyla įvairūs klausimai...

Kultūra ir tapatybė tampa aktualiausia tema. Sąryšis tarp kultūros ir tapatybės 
bei jų įvairiapusiškų susilietimo taškų – daugybės komentarų priežastis. Lietuvių ir 
vokiečių spaudoje dažnai rašoma apie gyvenimo svetimoje terpėje poveikį asmeniui, 
kitos kultūros įtaką menininko kūrybiniams impulsams ir jo kuriamam menui. Indi-
vido kultūrinė tapatybės prieštara tarsi neišvengiama: viena vertus – individo susita-
patinimas su svetimos šalies kultūra, antra vertus – jo pastangos išlaikyti savo dvasinį 
paveldą. Ne paslaptis, jog įvairiais laikais menininkas ieškojo ir tebeieško savo kūry-
bai naujų temų, o buvimas kitoje kultūroje dažniausiai netgi teigiamai stimuliuoja jo 
kūrybingumą. Ir suprantama, kad asmuo, ypač menininkas, privalo savo kultūrinę 
savastį – savąją tapatybę atriboti nuo svetimos šalies kultūros normų bei kultūros 
elementų. Atsitiktinio pokalbio metu jaunas menininkas teigė, jog šiandien įmanoma 
gyventi kitoje šalyje su savąja tapatybe. Savo patirtimi košia pasaulį, pastebi pozity-
vius kitos kultūros reiškinius, tačiau savo kultūros nepamiršta ir nenori pamiršti. 

Vokietija ir kitos šalys yra aktyvios socialinės erdvės, kuriuose menininkai vie-
nas kitą atranda ir kuria bendrą kūrybos erdvę. Menininkas nėra nei politinis, nei 
socialinis reiškinys. Jis – charizmatinė būtybė, garbės pilietis, šauklys, suvokdamas 
savo gyvenimą kaip vieną akimirką, kaip dalį kosmoso, gamtos ir Dievo kūrinį – ne-
svarbu, kur bebūtų, – stengiasi savo būtį įamžinti. Ieško savo kūrybai erdvės ir dva-
sinio peno. Ir visai nesvarbu, ar jis yra savoje, ar svetimoje erdvėje. Visur jis sutinka 
žmonių: vieni – abejingi jo kūrybai, kiti – su ja konfliktuoja, dar kiti yra jai palankūs. 
todėl kartais uždara vidinė erdvė menininkui – neišvengiama būtinybė, akivaizdžiai 
trapių, lengvai pažeidžiamų santykių pasekmė.

Išties kūryba – paslaptis...
Vidinė tremtis? 
Vienatvės kalėjimas?
Dvasios rankraštis gulinčiame laike?
Minčių monologas, ar ramus dialogas su savimi?
o gal ginčas, konfliktas su savimi, su pasauliu, siekiant sumažinti distanciją tarp 

vidinio ir išorinio pasaulių?
Nors iš vienos pusės menas atspindi subjektyvią tiesą, ilgainiui kūrinys at-

siskleidžia ir užrašyto žodžio, nutapyto paveikslo, muzikos tiesos virsta objekty-
via tikrove, kūrinys įgyja amžinybę, o kartu prailgina ir subjekto būtį laike. Gy-
vendamas tarp žmonių, turinčių kitas tradicijas, kalbančių kita kalba, jis tartum 
atsiduria ant dviejų meno plotmių – tarp paveldėto ir svetimo mąstymo. Ar jo 
mąstymas kinta, ar ne, ar būna po ilgesnio laiko it padalytas, ar ne – kol kas dar 
nėra atsakymo. Į visa tai turėtume žvelgti kaip į neįdirbtą lauką kritinėms ir ana-
litinėms studijoms, nes klausimas, ar asmuo būna susitapatinęs su viena kultūra, 
su viena kultūrine erdve, lieka atviras. 

Asmenybės raidos procesas ilgas ir sudėtingas, tačiau nepaneigiama, jog kita kul-
tūra menininką praturtina ir savitu išradingumu jis praplečia savąją kūrybos erdvę, 
sąmoningai nukreipdamas kitos kultūros impulsus į save, kad galėtų kilti į aukštesnę 
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meno pakopą ir išryškinti savo individualumą. Be abejonės, tai – ilgas kelias, tačiau 
pozityviai ir visapusiškai darantis įtaką menininko kūrybai.

Įdomi Didžiosios Britanijos psichologės Susan Blackmore mintis: ji atrado smege-
nų virusą, kurį pavadino „meme“ ir sukūrė kultūros evoliucijos teoriją. „Meme“ – kul-
tūros elementai, kuriuos mes įgyjame vertikaliai, t.y. genetiškai, natūraliai, perimdami 
tėvų kalbą ir gyvenimo būdą; bei horizontaliai, imituodami, taip plėsdami ne vien 
žinias, bet ir įgūdžius. 

„šiandieninė tapatybė nebegali būti apibrėžta tik savo ir svetimo atributais. Su-
sidaro ir tarpinių variantų“1, – teigia profesorė Viktorija Daujotytė. Kūrybinė erdvė 
svetimoje šalyje nėra ribota ar susiaurinta, atvirkščiai – tai dirva ne tik kūrybai, bet 
ir dvasiniam tobulėjimui. 

Jei imtume analizuoti kitos tautos ir jos kalbos simbolius, mąstymo išlydžius, 
neišvengiamai individualioje kūryboje atsispindėtų tautos pasaulėjauta. tačiau klau-
simas, ar menininko sukurtas kūrinys turi tautybę, ar išverstas į kitą kalbą eilėraštis, 
prozinis tekstas įgyja tos šalies tautybę – be atsakymo, nes dažnai pastebime, kad 
kūrinyje, kurtame netgi savo, ne svetimoje erdvėje, atrandame ryškių daugelio tautų 
elementų ir net tapačių vaizdinių. Skirtingos meno kryptys turi ryškų poveikį as-
menybėms. Iš tiesų šiandien dialogas tarp kultūrinių tapatybių įgyja visai kitą naują 
reikšmę. Jų menas vaizduoja gal net bendrą europinį ar pasaulio paveldą.

Menininkai ir ekonominiai emigrantai, kurie palieka savo tėvynę nėra būtinai 
bėgliai, pasmerkti amžinam bėgimui. Palaipsniui laikas iškristalizuoja, ką jie galėtų 
gražaus nuveikti. Visą savo gyvenimą žmogus mėgina kurti prasmingus pasaulius, 
taip naikindamas tuštumos ir nykumo jausmą.

Kiekvienas žmogus – atskira individualybė ir savo gyvenimo kūrėjas. Jo sukurti kū-
riniai – ženklus palikimas. Paminėsiu tik gyvenusius Vokietijoje: vargonininkai, kom-
pozitoriai ir chorvedžiai – Valteris Kristupas Banaitis, teodoras Brazys, Juozas Nau-
jalis. Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas čiurlionis, kompozitorius, 
dirigentas ir muzikos pedagogas Juozas Gruodis. Kompoziciją ir fortepijoną Leipcige 
studijavo ir Balys Dvarionas. Aktorė Gabrielė odinis, dailininkas-grafikas Algimantas 
švėgžda, dramaturgas Juozas Vilkutaitis. Savo pėdsakus Vokietijoje paliko ir žymus Lie-
tuvos klasikas Jonas Mačiulis-Maironis, rašytojai Jonas Biliūnas, Salomėja Nėris, Balys 
Sruoga, Vydūnas, Bernardas Brazdžionis, Alfredas Franckaitis ir daugelis kitų. Lietuvių 
kilmės dainininkės Alexandros iš šilutės garbei pavadinta viena iš Hamburgo gatvių. šį 
sąrašą būtų galima tęsti... Dar daug nepaminėtų asmenybių, išsibarsčiusių po Vokietiją 
ir pasaulį, kurie grįžę ir negrįžę į Lietuvą garsina jos vardą.

Menininko kūryba yra dvasinė jo biografija, o gyvenimas – nesibaigiantis bė-
gimas ratu, nenutrūkstamas sukimasis pagal laikrodžio rodykles. Menininkas bėga 
ir bėga... Dažniausiai pats nuo savęs. Jis nesugeba čia ir dabar gyventi... Jis bėga į 
ateitį, valdomas vienintelio troškimo – palikti savo pėdsakus. tačiau niekas ne-
gimsta tuščioje erdvėje. Ir nepaisant prisitaikymo naujai aplinkai sunkumų, me-
nininkai ir visi išvykusieji mėgina ne tik vidinę erdvę sau susikurti, bet sukuria ir 

1 Prieiga internete: http://www.tekstai.lt/buvo/metai/200607/tapatybe.htm.
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aplink save erdvę, kurioje reiškiasi su savo kūryba, tapdami Lietuvos ambasadoriais 
ir savo veikla garsina Lietuvos vardą.

Hamburge gyveno ir neseniai išėjo šios asmenybės: ilgalaikė Hamburgo lietuvių 
bendruomenės siela, pianistė ir muzikos pedagogė Vandą Mosuraitis bei dailininkė, 
scenografė Aliutė Mečys. šiuo metu kultūriniame gyvenime aktyviai reiškiasi Gerda 
Raudonikis Braunschweige, įkūrusi šokio teatrą „Kunas Modernus“, pianistė Daiva 
Janssen, kamerinės muzikos solistė Jolanta Busch (Hamburgas), operos solistės Wi-
lija Ernst-Mosuraitis (Karlsruhe) ir Auksė Marija Petroni (Rostokas), smuikininkė 
Henriete Niekrawitz (Liudwigshafen), tekstilininkė Almyra Weigel (Berlynas), foto-
grafas Andrius čeponis, fotografė Ramunė Pigagaitė (Frankfurtas) ir jos sesuo solis-
tė Vilma Pigagaitė, koncertuojanti kartu su pianistu iš Lietuvos Leonidu Dorfmann. 
Po studijų Hamburgo muzikos ir teatro akademijoje Hamburge apsigyveno jauna 
kompozitorė ir solistė Akvilė Kalinaitė, smuikininkas Algirdas šochas, choro dirigen-
tė Aurelija Dahle (Hamburgas), saksofonu grojantis Vaidas Bruderis (Bona), režisierė 
Viktorija Jimenez Aguilera, dailininkė Jūratė Slyže, smuikininkas Martynas švėgžda ir 
violončelistas Vytautas Sondeckis, poetė ir dailininkė Aldona Gustas (Berlynas), rašy-
tojai Jolita Herlyn (Hamburgas), Lina Ever (Berlynas), žurnalistės Asta Borusevičiūtė 
ir Evelina Kislych (Hamburgas) bei kt. Savaime aišku, kad šis sąrašas yra nepilnas. 
Vokietijoje ir ne tik Vokietijoje yra žymiai daugiau lietuvių menininkų ir kitose sri-
tyse Lietuvą garsinančių lietuvių. Pavyzdžiui, habilituotas mokslų daktaras kunigas 
Kęstutis Daugirdas. šiuo metu jis Emdeno mieste pradėjo vadovauti mokslinei bi-
bliotekai, saugančiai įžymių teologų bei kitų svarbių visuomenės veikėjų raštus, 
datuojamus net reformacijos ištakose ‒ 16 amžiuje. 

Vokietijoje yra daug jaunų kūrybingų žmonių, kurie dar ieško savo kelio, bet turi 
tikslą, kurio ryžtingai siekia. Ir esu tikra, nors menininkas savo istorinę poziciją laiko 
tiltu įvairiems etniniams-kultūriniams elementams, niekada nepraras savo dvasinės 
savasties ir savo dvasinio paveldo, nes kūryboje jis įteisina savo vidinį pasaulį, pasau-
lio viziją, atsiribodamas nuo logikos ir realybės... 

„Daugiau ar mažiau tapatybės patirtis perteikia literatūra“, – sako Viktorija Daujo-
tytė. „Kiekvienos tautos literatūra nužymi ir jos tapatybės formavimosi, kitimo, krizių 
punktyrus.“2

Berlyne gyvenančios poetės Aldonos Gustas eilės gana metaforiškai nusako as-
menybės kaitą: 

dangaus kilmė
žemės kilmė
tavo kilmė mano kilmė
su kilme reikėtų
nežaisti sakai tu
aš manau kitaip
pvz. dešinę koją lietuviškai
kairę koją vokiškai

2 Ibid.
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taip slystu nuo aukštos kalvos
lėtai į europietišką žolę…

Galima būtų diskutuoti, ar iš tiesų Europos šalių žolė sodresnė, žalesnė ir ar iš 
tiesų yra grėsmė asimiliacijai ir nutautėjimui? 

Drįstu paprieštarauti net prancūzų antropologui Claude Levi-Straussui, teigian-
čiam apie būtinybę apsaugoti kultūrų skirtingumą nuo pasauliui gresiančios mono-
tonijos ir suvienodėjimo. Kažkas yra pasakęs, kad mano vidus yra mano pasaulis ir 
tikroji mano istorija... Vien įvykius dalijamės su miestu ir šalimi. Ir tikroji žmogaus 
tėvynė – ne žemė, o oras... Aš pridurčiau – ir žmonės, kurie savo viduje išplečia tėvy-
nės ribas iki pasaulio. Ir tai – nėra nusikaltimas. Siaura egzistencinė erdvė dusina. 

tad teigiu, kad svetur gyvenantieji visų pirma yra išsaugoję didžiausią vertybę, 
būtent atvirą meilę tėvynei ir jos tradicijoms. teisė meilei ir atsiminimams, manau, 
yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių.
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Eglė Urbanienė

jaunoji lietuvos ProvinCijos Karta –  
šalies aMbasadoriai euroPoje?

XXI amžius yra ne pats dėkingiausias laikas Lietuvos provincijai. šiuolaikinės vi-
suomenės suformuotas stereotipinis požiūris į kaimo jauną žmogų dažnai nuvertina 
vertingus bei pažemina siekiančius, anot Vytauto Mačernio, „aukštųjų akimirkų“. Ar 
gali ir kaip gali šiais ekonominio, intelektinio ir kitokio atotrūkio tarp provincijos ir 
miesto laikais mažo Lietuvos miestelio jaunuoliai atstovauti šaliai, skleisti vertybėmis 
grįstą žinią apie mus Europoje? Atsakymas gali ir nustebinti.

tarptautiniai daugiašalės mokyklų partnerystės „Erasmus+“ projektai, finan-
suojami Europos Sąjungos, – puikus būdas stiprinti jaunuolių pilietinei bei patrio-
tinei pozicijai, siekiant ir projektų vizijoje numatytos Europinės dimensijos plėtros. 
Mūsų Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla dalyvavo „Erasmus+KA2“ projekte 
„Išsaugok amžinuosius turtus. Menas permąsto Europos vertybes“ (2016–2018) su 
keturiomis užsienio šalimis – Ispanija, turkija, Slovakija, Rumunija. šio projekto, 
trukusio dvejus metus, privalumas – menų integravimas (skulptūros, šokio, muzikos, 
fotografijos, dramos, tapybos), kurie jau savaime yra tarsi šalies savitumo vėliava. 
Ją bereikia tinkamai iškelti reikiamoje pasaulio vietoje. Muzikuodami, šokdami, ta-
pydami, vaidindami scenoje ugdėmės draugystę, toleranciją, empatiją, teisingumą, 
pagarbą ne tik kaip asmenybės vertybes, bet ir kaip lietuvybės išraišką ir sėkmingo 
kontakto su kitų šalių, kultūrų žmonėmis garantą. 

Lietuviškąsias pozicijas stiprinome vykdydami vietos veiklas mokyklos lygmeniu 
bei skleisdami žinią apie save užsienio šalyse partnerėse. Mokyklos lygmeniu atrado-
me kitokias Lietuvos valstybinių ir kitų švenčių minėjimo formas, kad pakeltume 
mokinių motyvaciją jose dalyvauti. Pavyko projektinė diena „Lietuvai“, kurios metu 
vykdėme gimtosios kalbos puoselėjimo akciją (rašėme diktantą pagal mūsų kraštie-
čio poeto Justino Marcinkevičiaus tekstą „Atgimti žmogui ir tautai“, samprotavome, 
kalbėjomės apie gyvenimo, žodžio, valstybės prasmes). Smagiai mokiniai šurmuliavo 
ir kūrybinėse dirbtuvėse „Skulptūra draugystei“. čia dalyviai nulipdė mažas, jų fan-
tazijos padiktuotas, lietuviškais simboliais padekoruotas statulėles, kurias vėliau kaip 
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draugystės ženklą padovanojome kitų šalių draugams mokinių mobilume Slovakijo-
je. Kaip smagiai sukomės kartu su Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos skautais, šokdami 
tradicinius lietuvių vaikų šokius trečioje projektinės dienos dalyje!  Vieno žodžio ref-
leksijoje vaikai rašė: „Prasmė“, „Bendradarbystė“, „tikras tautiškumas“, „Pilietišku-
mas“, „Laisvė“, „Nuostabu“, „Sušilau“...

„teisingumo žibintų paradas“ – dar viena Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienos paminėjimo forma. tądien gerai išstudijavome savo, kaip Lietuvos piliečių, 
teises bei pareigas, pateiktas „Vaiko teisių konvencijoje“. Parado dalyviai vilkėjo tei-
singumo marškinėlius, kuriuos sukūrė patys. Užrašas ant marškinėlių patvirtina, jog 
mūsų bendruomenės nariai yra prieš nelygybę (plačiąja prasme), rasizmą, trokšta 
taikos tarp valstybių visame pasaulyje. o svarbiausia – žino savo teises bei parei-
gas ir stengiasi jų laikytis, jomis vadovautis. Piešinys ant marškinėlių – svarstyklės, 
ant kurių „lengvas“ teisingumas (plunksna) sveria daugiau nei sunkesnis neteisybės 
obuolys. teisingumo marškinėlių simbolika – mokinių idėjos – rodo, kad pritardami 
šioms mintims jau prisidedame kurdami savo valstybę. o pradinių klasių mokiniai 
rankose nešėsi teisingumo žibintėlius, nes „ir šviesa, ir tiesa“, anot Vinco Kudirkos 
„tautiškos giesmės“, valstybėje – neatskiriami dalykai. žygiavome mojuodami trijų 
spalvų balionais, klausydami pačių gražiausių dainų apie Lietuvą – M. Mikutavičiaus, 
P. Meškėlos, grupės „Thundertale“ ir kitų – įrašų. Kiekvienos klasės atstovai užde-
gė ir paleido į dangų įvairiaspalvius žibintus, kaip patvirtinimą, jog teisingumas – 
mūsų teisinės valstybės pagrindas, kurį kuriame ir mes, nedidelės kaimo mokyklos 
bendruomenė. „Puikus būdas paminėti Lietuvos 100-metį. taip parodėme Išlaužo 
gyventojams, kad mums svarbu būti teisingiems“; „Man patiko žygis už Lietuvą. Ir 
pati šventė buvo tautiška“; „Pirmą kartą ėjau tokiame parade ir įgavau naujų patirčių, 
atsakomybių“ – reflektavo mokiniai.

Pagarbos vertybės ugdymąsi vainikavo parašų kampanija „Gerbk kitokį“. Pri-
siminę išvyką į „Vilties“ organizaciją Kaune, globos namus Prienuose, šiuolaikines 
emigracijos, lytiškumo aktualijas, aptarę peticijos tekstą, pasipuošėme jau minėtais 
pačių pasigamintais marškinėliais ir pasklidome po miestelį – parduotuves, bažnyčią. 
Po peticijos tekstu pasirašė Išlaužo, mokyklos bendruomenės nariai, svečiai, prita-
riantys, jog mūsų Lietuvoje saugiai ir garbingai turi teisę gyventi ir kitokie – tautybės, 
religijos, amžiaus, lytinės orientacijos ir kt. atžvilgiu – žmonės. Per pusdienį surin-
kome beveik 130 parašų. Aišku, pritariančių buvo ir yra žymiai daugiau. Pasijutome 
stiprinantys savo šalies įvaizdį. taip kartu paminėjome ir Europos dieną.  

Projekto veiklose už Lietuvos ribų mūsų mokinių laukė pats didžiausias iššū-
kis – savaitę gyventi slovakų, rumunų, ispanų, turkų šeimose, laikantis jų tradicijų, 
elgesio šeimose normų, derinant jas su savo – lietuviškos – šeimos dėsniais. Moki-
niai labai stengėsi išlikti mandagūs bei pagarbūs namiškiams: padėkoti už valgį, už 
rūpinimąsi visą savaitę, apkabinti naujuosius „tėvus“ išeinant į mokyklą ir sugrįžus 
iš jos, papasakoti apie lietuviškos šeimos tradicijas, įpročius. Anot vaikų, dalyvavusių 
mobilumuose, keletą dienų būdavo psichologiškai sunkoka priprasti, kamavo namų, 
šeimos narių ilgesys. o paskui – „kaip mumis rūpinosi!“, „pasakojau apie Lietuvą“, 
„išmokiau lietuviškų žodžių“, „labai džiaugėsi lauktuvėmis iš Lietuvos“, „parodžiau 
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žemėlapyje Lietuvą“… Kai atsisveikindami ir tėvai, ir vaikai apsikabinę braukdavo 
ašaras, suprasdavome – mus pamilo, vertino, nes sugebėjome išlikti „lietuviški“. Su 
iššūkiu susidūrė ir mūsų šeimos, mobilumo Lietuvoje metu į savo namus priėmusios 
apsigyventi vaikus iš užsienio. Kartu gamino lietuvių tradicinius patiekalus, paminė-
jo šeimos šventes, aprodė artimiausias lankytinas vietas. Svečiai džiaugėsi, jog lietu-
vių šeimose jautėsi tarsi savo namuose.

Kur palikome lietuviškus ženklus? Mokiniai surinko medžiagą, paruošė pristaty-
mus bei dalyvaudami CLIL pamokose, paskleidė žinią užsienyje apie žymiausius Lie-
tuvos muzikantus / kompozitorius (M. K. čiurlionį, J. Naujalį, V. Miškinį ir kt.), šokėjus 
(N. Jušką, E. špokaitę, A. Choliną, E. Daniūtę ir kt.), aktorius (R. Adomaitį, V. Masalskį, 
I. Dapkūnaitę ir kt.), tapytojus (M. K. čiurlionį, K. Kasparavičių, A. žmuidzinavičių ir 
kt.), Prienų krašto skulptorius (A. Sakalauską, E. Banį, S.Straigį ir kt., prieš tai aplankę 
savo krašto skulptorių dirbtuves Prienuose), demonstruodami jų darbų nuotraukas, 
pasirodymų video įrašus. Patys atradome naujų dalykų apie savus menininkus ir savo 
žinojimu pasidalinome su užsienio partneriais. Mokyklos dramos trupė pastatė spek-
taklį „teisybė ir neteisybė“ būtent lietuvių liaudies pasakos motyvais. Joje atskleidė-
me, kaip teisingumas, tiesa, teisybė buvo suprantama mūsų protėvių – tai irgi vienas 
iš akcentų lietuviškumo formulėje. Mobilumo metu Slovakijoje mokykloje Zakladna 
skola Razusova kartu su miesto čadsa skulptoriais sukūrėme bei lietuviškais simbo-
liais padekoravome medžio skulptūrą „Draugystei“, kuri kartu su kitų šalių skulptū-
romis puošia mokyklos partnerės parką. Mobilumo Lietuvoje metu įsukome užsie-
niečius draugus į mūsų tautinių šokių sūkurį kartu su Birštono folkloro ansambliu 
„Raskila“ (vadovė R. Ruočkienė), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir mūsų mokyklos 
skautais (vadovės A. Liutkienė ir A. Ramoškienė). Praktinėje veikloje „Būk toleran-
tiškas mano tautiniam šokiui“ išmokėme užsieniečius šokti lietuvių liaudies šokį „Bi-
tute pilkoji“ bei pagarbiai šokome jų liaudies šokius – rumunų „Brasoveanca“, kata-
lonų „Santa La Spina“, slovakų „žmurkajuci“, turkų „Damat Halayı”. Refleksijos metu 
projekto draugai ypatingai dėkojo už Vilniaus, Kryžių kalno aplankymą, edukaciją 
apie gintarą ir su gintaru Palangos gintaro muziejuje. Paskutinio mobilumo turkijoje 
metu, Akhisar miesto Ulku Ortaokulu mokykloje, dalyvavome „Menų nakties“ ren-
ginyje miesto kultūros centre. šalies pris(is)tatymo metu, pasipuošę mokyklos uni-
formos marškinėliais su trispalvės ženkleliu, sudainavome Gyčio Paškevičiaus dainą 
„Mano kraštas“, fone besikeičiant Lietuvos trispalvės bei čiurlionio paveikslų vaiz-
dams, taip nuoširdžiai ir įtikinamai, jog širdyje labai didžiavomės būdami lietuviais. 
Ir turkų vaikų choras maloniai nustebino, padainavę lietuviškai dainą „Du gaideliai“. 
Negana to, turkijoje pristatę M. K. čiurlionį kaip vieną garsiausių ne tik lietuvių, bet 
ir pasaulio tapytojų, šalims partnerėms padovanojome keturias jo paveikslų – „Bičiu-
lystė“, „Rex“, „Karalių pasaka“, „Jūros sonata. Finale“ – reprodukcijas. Jos jau puošia 
šių keturių mokyklų interjerus. o turkų mokiniai per muzikos pamokas jau klausosi 
ir M. K. čiurlionio simfonijų, organizuoja lietuviškos muzikos savaites!  

Pasiekti rezultatai nepamatuojami jokiomis anketomis. Sustiprėjome patys, pa-
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jutę, jog ir mes – provincijos jaunimas – GALIM, GEBAM sudominti Lietuva Euro-
pą. Mus pamilo, pajutę mūsų lietuvišką nuoširdumą, atvirumą kitų tautų ir kultūrų 
žmonėms. Atsakymas – taip. Ir pavyko!

Daugiau informacijos – nuotraukų, video įrašų, straipsnių – projekto svetainė-
je www.bewareofvs.com, Išlaužo pagrindinės mokyklos, švietimo naujienų facebook 
paskyroje, Prienų rajono laikraščiuose, svetainėje www.geraprienuose.lt.
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Aldona Ruseckaitė
 

lietuvišKuMo sKlaida, Kai netiKĖtai nublošKia liKiMas 

šiame pranešime bus trumpai prisimenami du žmones, kurie, gyvendami Brazi-
lijoje ir JAV, skleidė lietuvybę ne lietuviams, bet gyventojams tų šalių, kuriose gyveno. 
tokia sklaidos forma yra gana sunki ir sudėtinga, tačiau, kalbėdami apie išeivius, 
pasitraukusius į Vakarus, dažno biografijoje rastume tokių momentų – lietuviškumo 
ženklų kitataučiams. Petras Babickas savo publicistikos knygoje „Gyvenimas – laimė“ 
(1940) teigė: „turime kurti gerovę ir laimę čia, savame krašte, o ne dangintis kur į 
Braziliją ar Argentiną vargo vargti.“1 tačiau įvyko kitaip. Poetas, prozininkas, publi-
cistas, vertėjas, fotografas, dailininkas, kraštotyrininkas, muziejininkas, diplomatas 
Petras Babickas gimė 1903 m. balandžio 29 d. Kupiškio krašte, Laukminiškių kaime. 
Lietuvoje įsitvirtinęs daugelyje meno ir kultūros sričių, 1944 m. rudenį, besibaigiant 
Antrajam pasauliniam karui, Petras kartu su brolio Kazio šeima traukėsi į Vakarus, 
pasiekė Vokietiją, iš ten jis patraukė į Italiją, metus pagyvenęs šioje šalyje ir ištyrinėjęs 
jos kultūrą, 1946 m. pirmą kartą pasiekė Brazilijos krantus. šioje šalyje P. Babickas 
nugyveno ilgą gyvenimą, nepriėmė Brazilijos pilietybės, nes vis ruošėsi grįžti į laisvą 
tėvynę, todėl saugojo savo lietuvišką pasą, negavo pensijos. Mirė 1989 m., į mylimą 
tėvynę grįžo urnoje 2006 m. ir atgulė Petrašiūnų kapinėse. 

1950–1965 m. P. Babickas dirbo Lietuvos atstovybėje Rio de žaneire sekretoriumi, 
kultūros ir spaudos atašė, tad jo pagrindinis tikslas visada buvo tas pats – kaip įmanoma 
garsinti Lietuvą ir skelbti, jog tėvynė yra okupuota. 1955 m. Rio de žaneiro Dailės moky-
klos salėje buvo surengta gana didelė Lietuviško meno paroda, kurios vienas iš iniciatorių 
buvo Babickas. Nemažą kolekciją į Braziliją buvo atsivežęs Lietuvos atstovybės įgaliota-
sis ministras Frikas Meieris, pavyko surinkti nemažai dirbinių iš lietuvių bendruomenės, 
kai ką atsiuntė ir menininkai iš JAV. Parodos fotografijose matyti daug tautiškų audinių, 
drožinių, paveikslų, žemėlapių, nuotraukų. ši paroda sulaukė gausaus lankytojų srauto ir 
rengėjų euforijos. P. Babickas 1955 m. rugpjūčio 10 d. laiške bičiuliui, dailininkui Zenonui 
Kolbai apie šią parodą rašo, kad ją aplankė 100 000 lankytojų, kad jie paliko knygoje gra-

1 Babickas P. „Gyvenimas – laimė“. Kaunas, 1940, p. 180.
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žiausių atsiliepimų apie Lietuvos meną, kad būriai žmonių telkėsi gatvėje, norėdami pa-
matyti parodą, kad brazilai daug sužinojo apie mūsų tėvynę ir jos kančias. Ir nors nebuvo 
jokio draudimo, niekas salėje nerūkė... tuomet ir gimė P. Babickui idėja, kad reiktų įkurti 
Rio de žaneire pastovų lietuviško meno ir kultūros muziejų – Rio de Janeire Arte Sacra 
Lituania. „toks muziejėlis turėtų neįkainojamos vertės mūsų tėvynės kovoje dėl laisvės...“2 
Muziejaus stegėjai buvo sukaupę 300 eksponatų, miesto valdžia žadėjo patalpas. tada ir 
pradėjo P. Babickui skaudėti širdį, kad jo surinktos prieš karą Lietuvoje vertybės tūno 
uždarytos Garliavos namelyje.3 traukdamasis į Vakarus, jis paliko gan didelę sukauptą 
liaudies meno dirbinių kolekciją. Dabar Babickas troško bet kokia kaina parsisiųsti iš oku-
puoto krašto šiuos turtus ir juos eksponuoti planuojame įkurti lietuviškame muziejuje. 

Iš pradžių įvykiai klostėsi palankiai: geroji sesuo aktorė Unė Babickaitė-Grai-
čiūnienė, grįžusi iš Sibiro tremties, supakavo iš Garliavos namelio trylika dėžių ir, 
kadangi tiesioginis ryšys su Brazilija buvo neįmanomas, 1957–1958 m. išsiuntė į 
čikagą kitam broliui Kaziui. šis visus eksponatus įvairiais būdais persiuntė, per-
davė per pažįstamus Petrui į Rio de žaneirą. Svajonė įrengti muziejų atrodė ranka 
pasiekiama. tačiau viskas pasisuko į blogąją pusę. 1965 m. Lietuvos atstovybę Rio 
de žaneire staiga uždarė, valdžia patalpų muziejui nedavė, pats P. Babickas netu-
rėjo nei savo namų, nei turtų, o dar liko ir be darbo. Supratęs, kad muziejaus tikrai 
nepavyks įkurti, apie 1970 m. jis pradeda rūpintis, ką daryti su jam taip brangiais iš 
Lietuvos atsiųstais eksponatais, kuriems netinka nei braziliškas karštis, nei drėgmė, 
kur aktyvios kirvarpos ir kiti įkyrūs kenkėjai, kur tvyro didžiulė baimė, kad vis-
kas, kas taip nelengvai tėvynėje sukaupta, čia gali pražūti. Laiške bičiuliams rašė: 
„likviduoju verkdamas muziejų...“4 Pirmiausia Petras siunčia laiškus į Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejų čikagoje, siūlo šį tą paimti, tačiau kiek nusivilia ir susier-
zina, kai už nusiųstą tautinę vėliavą iš muziejaus gauna tik stereotipinę padėką an-
gliškai... tuomet rašo patikimam žmogui, garsiam kraštotyrininkui, kolekcininkui 
Broniui Kvikliui, kuris gyvena čikagoje ir taip pat turi vertingą įvairialypę kultūros 
kolekciją. Jiedu susirašinėja, tariasi, P. Babickas randa būdų persiųsti vertingiausius 
eksponatus, tuo pačiu pasilengvina savo skurdžią buitį, gaudamas piniginę para-
mą iš B. Kviklio. Nors P. Babickas rašo, jog jam tie daiktai yra tiek barngūs, kad 
jokia kaina nebūtų per didelė. „tačiau brazilai sako <...> maždaug šitaip – nieko iš 
šio pasaulio neišsineši, jei bent tik gyvenimą, kurį išgyvenai, atseit, atsiminimus, 
malonumus...“5 Jau vieną kartą pasisvečiavę čikagoje pas brolį Kazį, iškeliavę į Bra-
ziliją, eksponatai vėl grįžta į šį Amerikos miestą, tik jau į kitus namus. Babickas yra 
ramus, jis pripažįsta: „Man labai smagu, prieš iškeliaujant pas Praamžių, žinoti, 
kad tos mano lietuviškos žemės ir sielos atplaišos yra gerose, tėvynę mylinčiose 
rankose, jūsų name apsaugotos.“6 

2 Iš P. Babicko laiško Z. Kolbai. 1955 08 10.
3 1936 m. P. Babickas pasistatė nedidelį namą Garliavoje prie Jiesios, Kauno r. tai – vienintelis namas, 
kurį jis turėjo kaip savo nuosavybę. Po tremties jame apsigyveno sesuo Unė Babickaitė.
4 Iš P. Babicko laiško neišaiškintiems bičiuliams. 1970 10 24.
5 Iš P. Babicko laiško B. Kvikliui. 1970 09 08.
6 Ibid.
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P. Babickas stovėjo prie Lietuvos radijo ištakų. Kuriantis radiofonui Kaune, nuo 
1926 m. jis užsidegė šiuo darbu, buvo vedėju, diktorium, vaikų valandėlių organiza-
torium, švelniai ir pagarbiai tituluojamu „Radijo dėde“.Vėliau, jau Brazilijoje, jis su-
grįžo prie radijo bangų, kurios lyg jūra traukė jį visą gyvenimą. Nuo 1958-jų rudens 
ilgiau nei dešimtmetį vedė savaitinę radijo valandėlę Rio de žaneire „Atvirlaiškis. 
VoZ da Lituania“ („Lietuvos balsas“) portugalų kalba. Kai 1965 m. Lietuvos atstovy-
bė buvo uždaryta, o Babickas iš darbo atleistas, šį įvykį jis išgyveno labai skaudžiai, 
liko bedarbis. Vienintelis veiklos siūlelis tebuvo jau minėtos valandėlės apie Lietuvą 
portugalų kalba. Didis Lietuvos patriotas kalbėjo tolimo krašto žmonėms apie savo 
tėvynę ir jos laisvės siekius. ši savaitinė radijo valandėlė, kurioje rašytojas buvo ir 
kalbėtojas, ir redaktorius, ir vedėjas, ir finansinis rėmėjas, dar jungė jį su aktyviuoju 
gyvenimu, suteikė prasmę ir buvo bent menka dirva, kurią jis galėjo purenti lietuvy-
bės labui maždaug iki 1970 m. Laiške draugams pasakojo, jog per šią valandėlę patei-
kia daug informacijos apie Lietuvos istoriją, įvykius, apie garsius lietuvius, apie gam-
tą, gražiausias vietas. Jis įsivaizdavo, kad tos programos klausosi daug brazilų, ypač 
moksleivių, kuriems žinios apie Lietuvą reikalingos mokslo tikslu. Prašė B. Kviklio, 
kad jam paskolintų enciklopedinį veikalą „Mūsų Lietuva“7, jog turėtų iš kur semtis 
žinių šioms laidelėms, nusipirkti negalįs, esąs materialiai visai elgeta. 

o štai 1951 m. vasario 16 d., dar dirbant Lietuvos atstovybėje, P. Babickas kalbėjo 
per Valstybinį Brazilijos radiją. Kalba išties buvo jautri, labai patriotiška. „Malonūs 
radijo klausytojai, sesės ir broliai lietuviai! Pirmą sykį per Brazilijos valstybinį radiją 
girdite lietuviškai kalbant ir dar tokią reikšmingą – visų brangiausią mūsų tautai die-
ną – Vasario 16! Kodėl mums teko ši garbė? tai nuopelnas mūsų gimtosios kalbos, 
nuostabios lietuvių kalbos, apie kurią garsusis prancūzų mokslininkas Elise Reclus 
yra parašęs – „Jei tautos vertė būtų sprendžiama pagal kalbos gražumą, lietuviai būtų 
pirmoje vietoje visų Europos tautų šeimynoje“. Mūsų kalbos senoviškumo ir gražu-
mo paveikta Radiofono vadovybė pakvietė mus prabilti radijo bangomis, kad ne tik 
lietuviai, bet ir Brazilijoje žmonės galėtų jos pasiklausyti. Pasaulis yra dabar mažytis. 
Akimirka ir radijo bangos jį aplekia. Lėktuvu vienos paros pakanka pasiekti Lietuvą, o 
tačiau mes tik mintimi į ją tegalime nuskristi. Mintimis mes, lietuviai, šiandie išblaš-
kyti visame pasauly, esame vieningi, sudarome nedalomą vienetą, pasaulio plėšikų 
nuskriaustą ir kenčiantį, tačiau nenusimenantį ir kovojantį. Mūsų tėra 4–5 milijonai 
visuose žemynuose. Atrodo, taip maža. tačiau, anot M. Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus, „Jei ant didumo pareitų, karvė zuikį pralenktų“. Laimė, taip nėra. Atvirkščiai: 
lietuvių tautos kūrybos ir proto žvilgesiu ir mūsų kultūros žiedais kaišėsi kitos tautos. 
Visą eilę valdovų davėme kaimynams, o kūrybos galiūnų, kaip čiurlionis, Milašius, 
vardai liks amžiams gyvi žmonijos istorijoj. šimtus savo vaikų Lietuva davė pasaulio 
civilizacijai, o šimtai tūkstančių jų padėjo savo galvas kovos lauke, gindami Vakarų 
Europą nuo totorių antplūdžio ir sulaikė vokiečių žygį į Rytus, sutriuškindama juos 
žalgirio laukuose... tuo pat drąsumu ir didvyriškumu žavi mus, esančius toli nuo 
tėvynės, mūsų broliai – kovojantieji pavergtoje Lietuvoj. Visada tebūnie jie pavyzdys 

7 „Mūsų Lietuva“ – enciklopedinis, gausiai iliustruotas veikalas, 4 tomai, 1964–1968 m., sudarė B. Kviklys.
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mums: kur būtume ir ką beveiktume, mūsų pirmasis tikslas tebūnie darbuotis švie-
sesnei tėvynės ir mūsų tautos ateičiai. Nė viena tauta nėra parodžius tiek gyvybingu-
mo ir drąsos kovoje dėl laisvės, kaip lietuvių tauta. Ji amžius išlaikė nesuteptą sąžinę 
ir dorovę. Ji niekam negeidė ir nedarė pikto. Kadaise priklausiusių Lietuvai žemių 
gyventojai vadina save lietuviais, prisimindami humaniškiausį Lietuvos valdymą, kai 
Lietuvos sienos ėjo nuo Baltijos lig Juodąją jūrą ir kai ji buvo galingiausia to meto 
valstybė. Mums yra svetimas slavų gobšumas, kaip yra papiktinantis germanų išdidu-
mas ir materialumas. Mus dar veikia protėvių tradicija, protėvių, apie kuriuos prieš 
2000 metų romėnų istorikas tacitas yra pasakęs – žmoniškiausioji tauta. Mes esame 
paveikti mūsų nuostabios tėvynės grožio, kur kiekvienas kampelis apsuptas pasakų ir 
padavimų, kur medžiai turi šerdį, kaip lietuviai – širdį...“8 

P. Babicko kultūrinis veikimas Brazilijoje yra tikrai ženklus ir turiningas. Visko 
būta – literatūros vakarų, parodų. Parengė ir išleido informacinių leidinių apie Lietuvą: 
„Lituano antigna“ (1947, ispaniškai), „o Baltico“ (1947) ir „Lituania Ilustrada“ – abi 
kartu su F. Meieriu (1951, 1954, portugališkai), „Gražioji Lietuva“ (1958, lietuviškai, 
angliškai ir ispaniškai). Parašė jau minėtą kelionių knygą „Brazilija“, surinko medžiagą 
antrajai jos daliai.

Kita asmenybė – Amerikos lietuvis Miltonas Starkus, gimęs 1925 m. spalio 12 d. 
Los Andžele, lietuvių emigrantų Kazio Stankevičiaus ir Bronės Valaitytės šeimoje. tė-
vas mirė 1936 m., tad savo vienturtį sūnų auklėjo ir augino mama Bronė (1898–1990), 
kuri buvo aktyvi lietuvių bendruomenės veikėja, tautiškumo puoselėtoja, kultūrinin-
kė. Būdama patriotė lietuvė, motina sūnui įskiepijo meilę Lietuvai, išmokė taisyklingos 
gimtosios kalbos. Mažasis Miltonas tėvų gimtinę pamilo ne tik iš jų pasakojimų. Paau-
glystėje berniukas lankėsi ir kiek ilgėliau gyveno Lietuvoje, netgi kurį laiką čia mokėsi 
pradžios mokyklose – Kelmėje, Simne, atostogaudavo pas gimines. Jaunuolio ryžtas 
darbuotis Lietuvos labui gimė gana anksti, jam tapo brangi tėvų gimtoji šalis. Savo die-
noraštyje Miltonas paliko tokį įrašą: „Manau, kad savo gyvenimą paskirsiu literatūrai. 
Labai norėčiau savo darbais prisidėti prie to, kad didysis pasaulis pažintų mažą Lietu-
vą.“ šį jaunystės užsibrėžimą M. Starkus atkakliai vykdė visą savo gyvenimą. 

1950 m. baigė Kalifornijos universitete anglų kalbos ir literatūros studijas bei 
žurnalistiką. Iki 1957 m. darbavosi įvairiuose lietuvių-amerikiečių leidiniuose, duoną 
pelnė kaip Kalifornijos greitkelių valdybos ryšininkas-žurnalistas. Spaudoje bendra-
darbiauti pradėjo dar 1943 m., kai „Hearsto“9 laikraščiams pasiuntė ilgą straipsnį, gi-
nantį Lietuvos reikalus, keliuose leidiniuose tas straipsnis buvo išspausdintas. Vėliau 
Starkus pradėjo rašyti anglų kalba ir kitiems laikraščiams. Amerikoje lietuviška spauda 
buvo leidžiama dviem kalbomis. Pavyzdžiui, žurnale „Vytis“ („The Knight“, 1944 m. 
Nr. 2) įdėtas M. Starko straipsnis „Lietuviai kovoja už laisvę“, kuriame autorius anglų 
kalba rašo apie Lietuvos okupaciją, trumpai apžvelgia valstybės istoriją nuo seniausių 

8 tekstas iš mašinraščio su P. Babicko taisymais. Saugoma MLLM.
9 „Hearst Corporation“ – JAV spaudos magnato Viljamo Randolfo Hearsto (William Randolph Hearst, 
1863–1951) įkurta korporacija, kurios veikla prasidėjo 1887 m. nuo vieno laikraščio leidybos. šiai 
vienai didžiausių pasaulyje komunikacijos kompanijų priklauso 15 dienraščių, 34 savaitraščiai, apie 300 
žurnalų, 29 televizijos stotys.
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laikų, pateikia istorinių datų, faktų, informacijos. Jis įvairiomis temomis rašė į ameri-
kiečių ir lietuvių spaudą, akiratyje nuolat buvo Lietuvos įvykiai ir gyvenimas, kultūra, 
lietuvių išeivių rašytojų kūryba, knygų apžvalgos. Nuo 1948 m. M. Starkus redagavo 
mėnesinio žurnalo „Kalifornijos lietuvis“ anglišką dalį, o kai šis žurnalas buvo uždary-
tas ir 1950 m. vietoje jo įsteigtas kitas – „Lietuvių dienos“, šiame leidinyje jis irgi tapo 
angliškos dalies redaktoriumi nuo pirmųjų dienų iki paskutiniojo numerio 1992 m. 

Laiškuose, rašytuose Miltonui Starkui, vėliau žmonos perduotuose į Maironio 
lietuvių literatūros muziejų, išties yra daug puikių atsiliepimų apie šį jauną, energin-
gą žmogų, pasišventusį lietuvybei. JAV lietuvių demokratinės pakraipos savaitraštyje 
„Vienybė“ (1952 m. spalio 24 d.) publikuotos tokios literatūros kritiko, žurnalisto 
Bronio Railos mintys: „Retas reiškinys, kad iš lietuvių tėvų Amerikoje gimęs ir augęs 
jaunas lietuvis, čia aukštąjį mokslą išėjęs, tobulai kalbos išmokęs, neatitrūksta nuo 
lietuviško visuomeninio, kultūrinio ir politinio veikimo. Los Andželo lietuvių ko-
lonija turi tokį vieną savo tarpe. tai Amerikos lietuvis žurnalistas Miltonas Starkus. 
Kadangi jis yra retenybė, „išimtis iš taisyklės“, nors ir džiugus, bet retas fenomenas, 
tai daugelis to net neįvertina, nesuvokia reikšmės ir rolės, kokią toks asmuo gali su-
vaidinti lietuviškuose reikaluose. <...> Savo uoliu talkininkavimu jis yra prisidėjęs 
beveik prie kiekvieno didesnio ir viešesnio lietuvių pasirodymo – ar tai parengimas 
spaudai bei draugijoms informacijos anglų kalba, ar atlikdamas vertimus, suredaguo-
damas rezoliucijas, ar dalyvaudamas kaip pranešėjas. Įsijungė į Los Andželo lietuvių 
žurnalistų skyrių, buvo išrinktas jo sekretoriumi. <...> Jei būtų dešimtys tokių Mil-
tonų Starkų mūsų spaudos ir literatūros dirvonuose, jie greit sužaliuotų ne usnimis, 
bet vešliais lietuviško reikalo javais. Lietuviams žurnalistams yra tikras džiaugsmas 
turėti jį savo tarpe.“ 

Didžiausias M. Starkaus nuopelnas lietuvių kultūrai ir literatūrai yra lietuvių ra-
šytojų romanų vertimai į anglų kalbą. šiuo kruopščiu ir sunkiu darbu vertėjas norėjo 
paskelbti didžiajam pasauliui apie mažutės Lietuvos egzistavimą. Jis išvertė romanus: 
Jurgio Jankaus „Pabučiavimas tamsoj“ (J. Jasmin „A Kiss in the Dark“, 1954), Vinco 
Ramono „Kryžiai“ („Crosses“, 1954), Jurgio Gliaudos „Namai ant smėlio“ („House 
upon the Sand“, 1963), Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos“ („The Brothers Domei-
ka“, 1976), Kazio Borutos „Mediniai stebuklai“ („Wooden Miracles“, 1988). turėjo ir 
dar vieną grandiozinį planą – išversti Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ („In 
the Altar Shadows“), jau buvo nemažai darbo padaręs, angliški romano fragmentai 
spausdinti „Lietuvių dienose“, tačiau susirgo, šio vertimo nebaigė. Be didžiųjų prozos 
kūrinių, nuolat vertė ir smulkesnius dalykus: lietuviškas pasakas, J. Biliūno, M. Peč-
kauskaitės – šatrijos Raganos, J. Grušo, A. Vaičiulaičio, A. Barono, B. Pūkelevičiūtės, 
Alės Rūtos, B. Gražulio ir kitų rašytojų kūrybos fragmentus. „Lietuvių dienų“ žur-
nalo angliškai daliai kas mėnesį parengdavo kultūros naujienų, apžvelgdavo ne tik 
lietuvių, bet ir latvių literatūrą. M. Starkus priklausė Amerikiečių vertėjų sąjungai. 
Mirė 1992 m. balandžio 2 d. 

M. Starkaus vertimai buvo geri, autoriai jam dėkojo, kad verčia atidžiai, tiksliai, 
taisyklingai. Jis mokėjo abi kalbas vienodai gerai – ir anglų, ir lietuvių. Be to, kaip pats 
prisipažino, naudojosi daugybe įvairiausių žodynų, dirbo gal kiek lėtokai, bet labai 
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kruopščiai, kartais vieno žodžio ar samplaikos ieškodavo valandų valandas, vartyda-
mas visus žodynus, lygindamas ir tikrindamas.

Pirmasis vertimas – Vinco Ramono romanas „Kryžiai“, kurį rašytojas išleido 
1947 m. Vokietijoje. Starkus buvo užsispyręs rasti kokią nors amerikiečių leidyklą, 
kuri išleistų šį romaną, siūlė į keletą vietų, siuntinėjo rankraštį, bet iš visur gaudavo 
tik neigiamą atsakymą. Po ilgų ieškojimų ir pastangų, V. Ramono „Kryžius“ 1954 m. 
išleido mėnraščio „Lietuvių dienos“ leidykla, vadovaujama Antano Skiriaus. Atsilie-
pimai apie vertimą buvo tik teigiami. o ir pati knyga solidi, ant gero popieriaus, su 
dailininko S. Makarevičiaus iliustracijų įklijomis. 

Išėjus pirmajam lietuviškam romanui anglų kalba lietuvių rašytojams sužibo 
viltis, kad Amerikoje jiems atsivers kelias į didžiulę anglakalbių skaitytojų audito-
riją. Recenzijos apie V. Ramono „Kryžius“ ir lietuvių kritikų, ir amerikiečių buvo 
puikios – tiek apie patį kūrinį, tiek ir apie vertimą. štai ištrauka iš rašytojo Jur-
gio Gliaudos straipsnio „V. Ramono „Kryžiai“ anglų kalba“, išspausdinto „Drauge“ 
1954 m. rugsėjo 25 d.: „Netenka kalbėti apie vertimo kokybę, nes labiau kvalifikuo-
to vertėjo, kaip M. Stark, su jo tų dviejų kalbų mokėjimu, vargu ar berasime? <...> 
Mums žūtbūtinai reikalinga kultūrinė propaganda kitataučių tarpe, kuri ir gilesnė, 
ir svaresnė už politinę propagandą. Mes esame nežinomi pasauliui tuo atžvilgiu. 
Mes esame tik geografinė sąvoka. Vertėjas M. Stark dėjo daug pastangų prasilaužti su 
„Kryžiais“ į stambias Amerikos leidyklas. tačiau dvylika leidyklų nesutikę „Kryžių“ 
leisti. Romaną išleido leidėjas lietuvis.“ 

Kitas romanas, kurį M. Starkus išvertė į anglų kalbą, buvo Jurgio Jankaus „Pabu-
čiavimas tamsoje“, išėjęs taip pat 1954 m. Išleistas slapyvardžiu – J. Jasmin. (Iš J. Jankaus 
laiško M. Starkui, 1954 11 17): „žinau, kad darbo bus ir Jums, ir man, bet kas bijo 
meškos, tas į mišką kojos nekelia. Bet tikiu, kad toji meška nebus stipresnė už mus abu 
krūvon sudėtus...“

1952 m. pavasarį M. Starkus gavo laišką iš rašytojo Jurgio Gliaudos, kuris prašė 
išversti į anglų kalbą jo romaną „Namai ant smėlio“. Starkus, nors ir būdamas labai 
užimtas, išpildė Gliaudos prašymą, knygą „Namai ant smėlio“ išvertė, 1963 m. šį ro-
maną išleido leidykla „Manyland Books“, įkurta Niujorke Stepo Zobarsko ir spausdi-
nusi lietuvių rašytojų kūrinių vertimus į anglų kalbą. 

Ilgas ir įdomus epistolinis archyvas yra dėl Liudo Dovydėno romano „Broliai 
Domeikos“ vertimo. čia buvo kiek kitaip: M. Starkus pats panoro šį kūrinį išversti 
ir išleisti savo lėšomis. 1967 m. rugsėjo 29 d. Miltonas Starkus parašė pirmąjį laišką 
L. Dovydėnui. „Mielas p. Dovydėnai, sakykim, imčiau ir išversčiau jūsų 1936 metais 
rašytą romaną „Broliai Domeikos“. Na, ką pasakytumėt? Ar gaučiau tamstos leidimą 
išleist tą veikalą savo lėšomis? Ar tamsta norėtumėt pats prisidėt prie tokio biznio? 
žodžiu, kaip, kokiom sąlygom būtų galimą p. Užubalį išlydėt į pasaulį? Nekantriai 
lauksiu tamstos atsakymo. Viso gero, Milton Stark.“ L. Dovydėnas sutiko, tačiau ver-
timas užtruko, romanas išėjo tik 1976 m. Dėl užsitęsusio laiko buvo kaltos dvi prie-
žastys – viena, jog teko rankraštį ilgai redaguoti, tikslinti, tvarkyti, antra – ilgos ir 
sudėtingos leidėjo paieškos. 

Miltono Starkaus kaip vertėjo gulbės giesmė – Kazio Borutos romanas „Medi-
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niai stebuklai“, Lietuvoje išėjęs 1938 m. šį kūrinį versti išsirinko pats vertėjas, leido 
savo lėšomis, ieškojo dailininko, norėjo, kad knyga būtų puošni, reprezentatyvi. to-
dėl 1984 m. spalio 30 d. rašė dailininkui Vytautui Kazimierui Jonynui, prašydamas 
iliustruoti, šis sutiko: „Mielas p. Jonynai, mano vertimas ir Jūsų piešiniai, paėmus 
kartu, sudarytų puikų paminklą Borutai anglų kalbos pasauly... Ar ta knyga papul-
tų į suamerikonėjusios lietuvių namų šeimininkės rankas – man nėra svarbu, tačiau 
padarysiu viską, ką galiu, kad daug pareklamuočiau šį vertimą lietuvių spaudoje ir 
radijuje. taip pat ir Amerikos spaudoje bandysiu paskelbti kūrinio ištraukas.“ Galop 
1988 m. Kazio Borutos knyga „Mediniai stebuklai“ („Wooden Miracles“) atkeliavo 
pas skaitytojus. Vertėjas šią knygą paskyrė Lietuvos Dukrom Bronei ir Elenai Valai-
tytėm. tai mamai ir tetai. Parašė trumpą įvadinį žodį, taip pat išspausdino neilgus 
informacinius tekstukus apie K. Borutą, V. K. Jonyną ir patį save. Knyga išties puošni: 
didelio formato, kietais viršeliais, puikus popierius, per dvidešimtį dailininko iliustra-
cijų, 500 egzempliorių tiražas. Rašytoja ir žurnalistė Rūta Kleva Vidžiūnienė straipsnyje 
„Mediniai stebuklai“ – stebuklas ir kalbine prasme“, išspausdintame „Drauge“ 1988 m. 
gruodžio 17 d., pažymi: „Miltonas Starkus prisėdo prie šio milžiniško darbo ne pelno 
sumetimais. Knyga, atrodo, užgavo kažkokią slaptą stygą vertėjo sieloje, užgavo taip 
stipriai, kad jo nepabaidė tokios milžiniškos skalės darbas versti šią mūsų sparnuotą 
ir romantišką apysaką į anglų kalbą.“ 

Deja, liko ir neįgyvendintų M. Starkaus planų, sumanymų dar versti vieną ar kitą 
lietuvių autoriaus kūrinį. 

Miltonas Starkus savo išverstų knygų nepalikdavo likimo valiai, rūpinosi jų pla-
tinimu ne dėl kokio pelno – to niekada nesiekė, atvirkščiai – visada turėjo daug finan-
sinių nuostolių, juk kai kurias knygas leido iš savo asmeninių lėšų. Vertėjas siekė, kad 
lietuvių autorių romanai papultų į Amerikos, Australijos, Kanados didžiąsias biblio-
tekas bei universitetus, siųsdavo, kur galėdamas, kad tik paliktų lietuviškumo ženklą. 
Iš minėtųjų institucijų gaudavo oficialias padėkas, tokių raštų yra gan daug saugoma 
M. Starkaus archyve. Vertėjas kiek galėdamas, kiek pajėgdamas vykdė savo jaunystės 
priesaką – garsinti Lietuvą, tarnauti literatūrai.




