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Auksė Svidraitė 

Mes – jūros vaikai
Galėčiau diena iš dienos pasakoti, 
kodėl geriausia čia gyventi. Gimęs 
prie jūros, tu gauni dvi mamas: vie-
ną – biologinę, o kitą – šniokščiančią, 
banguojančią ir visada laukiančią... 

Auksės Svidraitės nuotraukos
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Šiam numeriui pasirinkau kalbinti klaipėdietį 
menininką, kurio kūryboje Klaipėdos ne tiek ir daug. 
Tapo smalsu: gal vis dėlto Klaipėda turi savitą dvasią, 
kurios „portretas“ ryškus šio menininko darbuose? 

Su Rodion Petroff kalbamės apie studijas, uosta
miesčio specifiką bei santykį su miestu, teminį kūrybos 
lauką, hiperrealizmo ir fotorealizmo skirtumus, auto
rinę barzdos plaukų techniką, tapybos ir instaliacijų 
sinergiją, mėgstamus autorius bei vasaros aktualijas. 
Klausimus kėlė Austėja Mikuckytė-Mateikienė.

„Klaipėdoje lengviau pagauti 
minčių tėkmę“

Baigėte Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos sky
riaus Vizualiojo dizaino katedrą, bakalauro ir ma
gistro studijas. Kokios tai studijos? Kaip pasukote į 
tapybą? Kaip manote, kaip studijos formavo, paveikė 
Jūsų tapybinę raišką? 

Akademijoje įgijau dailės magistro laipsnį. 
Mano studijų metu tai buvo labai platus kursas, 
buvo daug skirtingų dalykų: nuo kaligrafijos, gra
fikos iki architektūros ir grafinio dizaino. Studijos, 
be abejo, mane paveikė, tačiau tapybinės raiškos 

Rodion Petroff. Šiukšlių maišai III, 2016, drobė, aliejus, 130x90 cm
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jos neformavo. Tapyti ir kurti pradėjau dar iki sto
jimo į Akademiją. Visada jutau tokį poreikį, man 
kūryba yra laisvė. Prieš penkiolika metų, stodamas 
į bakalauro studijas, dar nežinojau, ar būsiu tapy
toju, menininku, ar nueisiu kita linkme. Po pus
mečio nuo studijų pradžios buvau atrinktas kon
kurse ir patekau į tarptautinę autoportretų parodą 
Lenkijoje. Nuvykęs į parodos atidarymą, susipaži
nau su daugybe menininkų iš kitų šalių. Ši patirtis 
man buvo labai svarbi.

Gimėte, užaugote, meno mokslus baigėte ir gyve
nate Klaipėdoje. Koks yra šio miesto vizualiųjų menų 
gyvenimas? Kaip jį vertinate? Ar dažnai lankotės pa
rodose? Ar daug yra kolegų dailininkų, kuriančių šia
me mieste? Tradicinis klausimas – ar nesinori traukti 
gyventi į sostinę ar kokią užsienio šalį ir kodėl? 

Klaipėdoje vizualiuosius menus pristato Klaipė
dos kultūros komunikacijų centras, galerijos Baroti 
ir Si:said. Dažniausiai kartu su šeima apsilankome 
šių įstaigų rengiamose parodose. Kol neprasidėjo 
restauravimo darbai Meno kieme, užsukdavome ir į 
LDS galeriją. Per parodų atidarymus pastebiu, kad 
labai trūksta jaunimo, vidutinio amžiaus žmonių 
dėmesio. Mano amžiaus tapytojų ir menininkų 
Klaipėdoje nedaug, labiau bendrauju su kolegomis 
iš Vilniaus.  Kartais to bendravimo trūksta, norisi 
pasidalinti savo atradimais, patirtimis su žmogumi, 
kuris gyvena tuo pačiu – teptukais, dažais... Menu. 
Dažnai pagalvodavau apie galimybę persikelti į 
kitą miestą ar šalį, tačiau visgi šiuolaikiniame pa
saulyje neprivalai būti tam tikroje vietoje fiziškai, 
kad surastum pažinčių, papasakotum apie save, 
bendrautum, dalyvautum meniniame gyvenime. 

Kaip miestas formavo Jūsų paties vizualinę kal
bą – ar turėjo jai įtakos miesto istorija, urbanistinis 
ir gamtos kraštovaizdis? Ar turėjo įtakos teminiams 
polinkiams? Ar neknieti tapyti jūros? 

Dažnai kūrinių motyvai ir idėjos atsiranda 
vaikščiojant po miestą ar būnant gamtoje, kai esu 
atsipalaidavęs ir stebiu minčių tėkmę. Tai medita

tyvi būsena, kai nebandai sukurti idėjos, ji ateina 
pati iš pasąmonės jau suformuota įvairių patirčių ir 
matytų vaizdų. Dažnai randu inspiracijų keliauda
mas, todėl būtų neteisinga pririšti tam tikras idėjas 
prie miesto. Tačiau drąsiai galiu teigti, kad šaltuoju 
sezonu užsnūdusioje Klaipėdoje lengviau atsipalai
duoti ir tą tėkmę pagauti. 

Kaip apibūdintumėte savo kūrybinių temų lau
ką – paprastai tariant, apie ką yra Jūsų kūryba? Jūsų 
kūriniuose nemažai aktualijų – kokios aktualijos da
bar Jums yra svarbiausios? Ar jos atsispindi/atsispin
dės ir Jūsų kūriniuose? Kiek kūriniuose asmeninių, 
privačių istorijų?

Savo kūryba perteikiu asmeninius pastebėji
mus, faktus ir aktualijas, nusėdusias galvoje, šiek 
tiek pamirštas, bet vėliau iškilusias į paviršių de
formuotu pavidalu. Tai yra visa ko permąstymas, į 
kurį noriu įtraukti ir žiūrovą. Žodis „abejonė“ labai 
gerai perduotų mano kūrybos esmę – kad ir kokia 
būtų atskiro kūrinio mintis. Abejojama matomu 
vaizdu, jo prasme – ta, kurią pateikia autorius, ir 
ta, kurią sukūrė žiūrovas. 

Rodion Petroff. Sveikinimai iš praeities, 2017, drobė, aliejus, 
plaukai, 73x70 cm
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Kas yra Jūsų kūrybos adresatas? Juk čia gausu 
kontekstinių nuorodų, be kurių paveikslo prasmė ne
atsiskleis. 

Pirma – kūryba yra labiau susijusi su asme
niniu kūrėjo gyvenimu nei gali pasirodyti iš pir
mo žvilgsnio. Ar menininkas kuria tam tikrai, iš 
anksto pasirinktai žmonių grupei? Arba pasirenka 
temą, jos aktualumą nustatęs pagal empirinio ty
rimo duomenis? Būna įvairių atveju. Tačiau, nors 
mes esame gerokai nutolę nuo pirmykščio meno 
laikų ir save vadiname šiuolaikiniais menininkais, 
kalbama dažnai apie tą patį – kas supa mane, kas 
mane jaudina ir kas yra aktualu man. Žiūrint iš 
šito taško, adresatas esu aš pats – individas, kilęs iš 
kolektyvinės pasąmonės.

Antra – taip, menininkas, kuratorius ar besido
mintis menu žmogus darbą iškoduos greičiau. Ta
čiau, nors darbas gali pasirodyti neaiškus, įtraukia 
pats jo vizualumas. Tada, tikiuosi, atsiranda klausi
mų, analizė, diskusija. Abejonės ir ginčai. 

Jūsų tapybą apibūdinčiau kaip hiperrealistinę. Ar 
sutinkate su šiuo įvardijimu? Kaip pasirinkote būtent 
tokią raišką? Kaip manote, kodėl lietuvių kūryboje ši 
stilistika taip retai sutinkama? Kaip tapote – iš nuo
traukų, fotokoliažų, realybės, „iš galvos“? 

Išskirčiau dvi sąvokas – hiperrealizmas ir fo
torealizmas. Fotorealistinė tapyba tik simuliuoja 
nuotrauką, o hiperrealizmas nebūtinai turi būti 
fotorealistiniu. Pavyzdžiui, Charleso Ray skulptū
ros yra hiperrealistinės, jose yra daug žaidimo su 
įvairiomis prasmėmis, o Richardo Esteso tapyba 
yra fotorealistinė, kur mes matome vien žaidimą su 
efektu. Man hiperrealizmas yra išstumta ir inter
pretuota realybė, išstumta iš normalaus suvokimo 
rėmų, tokia, kurios neįmanoma aptikti realiame 
gyvenime. Dažniausiai tapau iš paties sukurtų fo
tokoliažų arba naudoju asmeninę fotomedžiagą, 
bet, jeigu leidžia situacija, pasitelkiu natūrą ar ta
pau iš atminties. 

Naujausi Jūsų kūriniai sukuriami autorine 
technika – klijuojami plaukai. Visi jie bendrai pa
vadinti „Triukšmu“. Kaip atradote šią techniką? Ar 
sunku buvo ją įvaldyti? Kodėl šią seriją pavadino
te „Triukšmu“? Kaip apskritai vertinate triukšmo 
šiuolaikiniame pasaulyje fenomeną – ar priimate jį 
kaip neišvengiamą duotybę, ar tai yra Jums nema
lonus reiškinys, nuo kurio norėtųsi pabėgti į tylą, į 
gamtą?

Vienu metu į krintančius ant kriauklės plau
kelius pradėjau žiūrėti kaip į medžiagą. Nustojau 
juose matyti būtent plauką ir pabandžiau atrasti 
vaizdus tarp šių abstrakčių dėmių. Darbas tokia 
technika primena nesutirpintą dažų pigmentą, iš 
kurio taip pat galima formuoti vaizdus naudojant 
teptukus arba beriant iš viršaus. Monochromiš
kumas ir birumas man sukėlė vaizdinio triukšmo 
asociaciją, turiu omenyje Perlino triukšmą, kurį 
anksčiau matydavome televizoriuje, kai nebūdavo 
signalo. Taip ekranai transliuoja daugiausia infor
macinio triukšmo. Šiandien, nors ir turime tiek 
daug įvairių galimybių (arba gal tiksliau dėl to, kad 

Rodion Petroff. Pjūvis, 2019, drobė, aliejus, sintetiniai plaukai, 120x90 cm
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turim jų daug), informacija tam tikra prasme yra 
vis dar sunkiai prieinama, tik dabar dėl jos pertek
liaus. Šitas perteklius formuoja situaciją, kai žmo
nės gyvena kažkieno simuliuojamose informacinė
se tikrovėse. Šį reiškinį ir vadinu triukšmu. 

Kaip nusprendėte imtis ir instaliacijų? Kaip jos 
papildo Jūsų tapybinę kūrybos dalį? Kaip Jūsų tapyba 
ir instaliacija veikia tarpusavyje? Kada imatės ku
rios raiškos? Ką gali tapyba, ko negali instaliacija, ir 
atvirkščiai? Papasakokite apie keletą savo instaliacijų 
(pavyzdžiui, eksponuotos parodoje „Triukšmas“).

Kartą pamačiau tagu sugadintą stiklinę auto
busų stotelės sienelę, ji buvo išbraižyta naudojant 
švitrinį popierių. Vandalizmo idėjai nepritariu, bet 
technika pasirodė įdomi ir man kilo idėja išbraižyti 
vaizdą sename lange. Tuomet pradėjau kurti darbą  
Bulgakovo, Kastanedos ir Pelevino atėjimas skutimo
si metu. Žodis „atėjimas“ tapo atspirties tašku ir 
padėjo atrasti idėją, kurią panaudojau vėliau darbe 
Praeities beieškant, tik vietoj išbraižymo buvo nau
dojamas 3D graviravimo metodas. Kuriant darbus 
su plaukais, teko daug eksperimentuoti. Kartą visi 
plaukai nuskrido nuo gulinčios drobės... Pagalvo jau apie uždarą tūrį, kuriame galėtų judėti mažos 

dalelės, sukurti nepaliaujamai judanti paveikslą.

Kas yra Jūsų mėgstami vizualiojo meno kūrėjai 
(Lietuvoje ir pasaulyje). Su kuo lygintumės tam tik
rais savo kūrybiniais aspektais?

Labai stebiu Katharinos Grosse, Fabio Viale, 
Rinat Voligamsi kūrybą. Žaviuosi Hanso Hartun
go darbais. Patinka Žilvinas Kempinas.

Kuo užsiimate šią vasarą – ar plėtojate naują kū
rybinę seriją? Kaip Klaipėda pakinta vasarą? Ar tai 
trukdo, ar padeda kūrybiniams procesams?

Lietuvoje šilti ir saulėti orai trukdo dirbti ir 
būti susikaupusiam tikriausiai kiekvienam. Klai
pėdiečiams ypač, nes čia balto smėlio paplūdimyje 
gali atsidurti be jokio varginančio lagamino paka
vimo ir kitų prieškelioninių ritualų. Šią vasarą pra
dėjau ruoštis personalinei parodai Švedijoje, taip 
pat stengiausi daugiau laiko skirti šeimai, poilsiui. 

Rodion Petroff. Ši pusė, 2017, drobė, aliejus, 180x120 cm

Rodion Petroff. Skambutis draugui, 2019, drobė, aliejus,150x120 cm 
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Kada ir kaip spalvos įsiveržė į Tavo gyvenimą? 
Spalvos į mano gyvenimą įsiveržė, kai pradėjau 

jausti emocinį jų poveikį. Ėmiau domėtis spalvų 
atsiradimo istorija, pradėjau mokytis tapybos, o 
vėliau profesionaliai užsiėmiau kūryba. Spalvų pa
slapčių daugiausia mokiausi individualiai, ieškojau 
atsakymų gamtoje ir meno istorijoje. Tapo aišku, 
kad spalva nėra tik priemonė perteikti norimą vaiz
dą, spalvotai iliustruoti paveikslėlį. Tai paslaptinga 
energija, tikra kūrybiškumo stichija, galinti stipriai 
koreguoti menininko kūrybą.

„Spalva yra tapybos dvasia“
Spalvų bangos, išsiliejusios iš Vilniaus Galerijoje AP pamatytų paveikslų, paskatino paieško-
ti jų autoriaus. Pasirodo, tai klaipėdietis dailininkas ir spalvų filosofas Tadas Dromantas.  
Iš kur liejasi tos spalvos, klausinėja Audrė Karaliūnaitė.

Kas iš esmės yra spalva tapyboje? Materialiu 
požiūriu tai yra vienas iš keturių bazinių tapybos 
plastinių elementų. Forma, tonas ir kompozicija yra 
kiti trys elementai. Visi jie sudaro nedalomą tapybos 
vientisumą. Skirtinga šių elementų kombinacija su
kuria unikalų ontologinį meno kūrinio turinį. 

Savaime spalva tapyboje nėra mažiau ar labiau 
svarbi nei tonas, forma ar kompozicija, tačiau ji 
turi specifinius savo bruožus ir išsiskiria emociniu 
poveikiu subjektui. Geras spalvos potencialo išvys
tymas sukuria nematerialią tapybos kūrinio jėgą. 

Tadas Dromantas. Spectrum fundatus 2, 2019, drobė, aliejus, 50x50 cm
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Spalvą galima prilyginti nematerialiai substancijai. 
Kitaip tariant, spalva yra tapybos dvasia. Nuo jos 
priklauso kūrinio nuotaika. Tai stipri emocinės 
prigimties informacija. 

Šiuo požiūriu aš keliu sau užduotį būti origina
liu spalvos tyrinėtoju, nes tapyboje spalvą suvokiu 
kaip vertybę, kuri gali būti prarasta elgiantis netin
kamai, grubiai ir neprofesionaliai. 

Šiuolaikinėje tapyboje vis labiau dominuojant 
sintetiniams dažų pigmentams, ryškioms spalvi
nėms kombinacijoms, vietoje subtilaus meninės 
patirties išgyvenimo, šiuolaikinis žiūrovas dažnai 
lieka tapybos dvasios užribyje. Todėl man svarbu 
mąstyti apie spalvos galimybių pažinimą, jų po
tencialo išvystymą ir jų poveikį subjektui. Ji – ne 
tik formali priemonė, suvokiama kaip dažai vaiz
dui modeliuoti, tačiau ir bazinis emocinio turinio 
elementas, be kurio tapybos darbas būtų išskirtinai 

sietinas tik su konceptu. Ir nors meno istorijoje, 
taip pat ir dabartiniame tapybos lauke, yra daug 
menininkų, sąmoningai atsiribojančių nuo spal
vos tapyboje, mane domina tos intencijos, ku
riose spalva subordinuoja svarbų vaidmenį meno 
kūrinyje. Pats santykis su spalva mano kūryboje 
keičiasi ir koreguojasi iš lėto. Tai vyksta nuolat. 
Iš pradžių dominavo technologinio pobūdžio ieš
kojimai, tačiau pamažu vis labiau ėmė dominuoti 
emocinė motyvacija. Išsakyti spalva tai, ko nega
lima pasakyti žodžiais, tapo kūrybiniu iššūkiu. 
Tenka ieškoti ir keistis. Tai sukuria nepastovumo 
jausmą, kuris yra net reikalingas tam, kad menas 
netaptų monotoniškas. 

Kaip tapai tapytoju? 
Kaip ir daugelis jaunimo, kuris domisi vaiz

duojamuoju menu, jaunystėje pradėjau mokytis 

Tadas Dromantas. Spectrum fundatus 1, 2019, drobė, aliejus, 50x50 cm
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tapybos dailės mokykloje. Baigiau tapybos baka
lauro studijas Vilniaus dailės akademijoje, vaizduo
jamųjų menų magistrantūros studijas – Jungtinėje 
Karalystėje (University of Brighton). Natūralu, 
kad tapyba įsirėžė į mano biografiją ir joje palieka 
savo antspaudą, kuris iš esmės labai glaudžiai siejasi 
ir su asmenine mano pasaulėžiūra. Kaip aš suvokiu 
mane supantį pasaulį ir kaip jį priimu, perteikiu 
savo tapybos darbuose. Tai – tarsi dienoraštis, ku
riame išreiškiama, kas svarbiausia. Mano manymu, 
tokia ir turi būti mano kūryba: iškelianti svarbiau
sius kūrybinės būties aspektus ir nepriklausoma 
nuo socialinės bei politinės problematikos.

Kokią reikšmę dailininkui turi jo gyvenamoji 
aplinka, Tavo atveju – jūra? 

Gyvenamoji aplinka yra tam tikra terpė, kurio
je žmogus bręsta, gyvena ir miršta. Ir turbūt visai 
natūralu, kad žmogus sugeria įvairias tos terpės vi

bracijas. Tai kultūrinės, moralinės, estetinės ir kitos 
vibracijos. Man, kaip žmogui, kuris gyvena ir kuria 
pajūrio ir pamario aplinkoje, labai įdomios esteti
nės gamtos vibracijos. Tai – unikali šviesa ir jos ku
riami atspalviai. Nuo pačių subtiliausių pilkų tonų 
žiemą iki pačių kontrastiškiausių spalvinių išraiškų 
rudeniško pajūrio peizažo danguje. Tai – ryškūs 
pojūčiai, kurie sukuria išgyvenimo vizijas. Man jos 
dažnai asociatyvios, be ryškiai akcentuotų detalių, 
tačiau turinčios harmoningą visumą.

Todėl natūralu, kad abstrahuoti motyvų įvaiz
džiai kūryboje ateina iš mano gyvenamosios aplin
kos. Tai – pamario, pajūrio vietovės ir jų naratyvai. 
Būtų keista, jei tokie kontekstai manęs visai ne
veiktų. Mano manymu, atskirtis nuo artimos gam
tinės terpės yra žalinga kūrėjo prigimčiai. Veikti 
visuomenės subkultūrų rėmuose man niekada 
nebuvo prioritetinis tikslas. Menas, kuris remiasi 
sinteze ir skirtinga egzistencine patirtimi, yra tin

Tadas Dromantas. Spectrum fundatus 10, 2019, drobė, aliejus, 80x80 cm
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kamiausia formulė kūrėjo būčiai atsiskleisti. Todėl 
inspiracijos, ateinančios į mano kūrybą per gyve
namąją terpę, man yra vidaus ir išorės sintezė, tam 
tikras dialogas. Pajūris kaip būties kontekstas yra 
unikali medžiaga kūrybai. Ir naratyviniu, ir jaus
miniu požiūriu – tai stipriai estetizuota duotybė, 
kuri puikiai tinka kūrybai, sutelkiančiai skirtingus 
darbo metodus. 

Iš kur semiesi įkvėpimo: iš gamtos, muzikos, lite
ratūros ar kitų dailininkų? Kas mėgstamiausi?

Skirtingi dalykai inspiruoja skirtingus tapybos 
elementus. Muzika gali sužadinti emocinę patirtį, 
o literatūra, teatras ar kinas gali būti stiprūs vaiz
duotės dirgikliai. Tai visada priklauso nuo konkre
čių tikslų ir kuriamos darbų serijos. Pavyzdžiui, 
paskutinėje darbų serijoje Spectrum fundatus nara
tyvas tiesiog nereikalingas. Visas dėmesys sutelktas 
spalvos, tono ir kompozicijos potencialui išvystyti. 

Ypatinga reikšmė tenka nuotaikai inspiruoti. 
Įkvėpimo tenka ieškoti gamtoje, muzikoje, kitų ta
pytojų kūryboje. Tačiau tik radus tinkamą santykį 
su savo būties centru, galima sukurti iš tiesų kažką 
įdomaus. Inspiracijos iš išorės neveikia tol, kol nėra 
gilaus kontakto su vidiniu Aš. 

Kitų dailininkų kūryba kartais taip pat inspi
ruoja, tačiau čia visada reikia būti labai sąmoningam 
ir aiškiai suvokti, kad kiekvieno autoriaus patirtis 
skirtinga. Būtina visada vengti epigonizmo, siekti 
sukurti savo individualią plastinę tapybos kalbą. 

Tapytojai, kurie inspiruoja mane: Wayne Thie
baud, Fred Cuming, Daniel Sprick, Geoffrey R. John
son. Iš ryškių istorinių asmenybių paliko įspūdį 
Arkhipo Kuindzhi, Isaaco Levitano, Eugene’o Bou
dino, Edwardo Hopperio, Joaquino Sorollos kūryba. 

Ačiū už atsakymus. Linkime sodrių rudeniškų 
spalvų.

Tadas Dromantas. Spectrum fundatus 11, 2019, drobė, aliejus, 80x80 cm 
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Vydūnas (Vilhelmas Storosta, 1868–
1953) – didis lietuvių humanistas, rašyto
jas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros 
veikėjas. Aukščiausia vertybe laikydamas 
žmoniškumą, Vydūnas savo įvairiašake 
veikla siekė ugdyti sąmoningų ir laisvų 
žmonių tautą, kuri būtų iš esmės, o ne pa
viršiaus dalykuose laisva. Šį tikslą pasiekti, 
pasak Vydūno, galima tik ugdant tautos 
dvasinę kultūrą – mokslą, meną, dorovę.

2019 metų rugsėjo pirmosios vidurdie
nį buvo oficialiai atidarytas skveras Klaipė
doje, tarp Puodžių ir Bokštų gatvių, kuria
me pastatytas paminklas vienam žymiausių 
Mažosios Lietuvos veikėjų, dvasios milžinu 
vadinamam Vydūnui. Įamžinti Vydūną iš
skirtinėje erdvėje užtruko net septynerius 
metus, o šiam tikslui daugybę skirtingų 
žmonių suvienijo šviesuolio idėjos. Meni
niam objektui ir architektūriniam skvero 
sutvarkymo projektui sukurti buvo organi
zuotas konkursas, kurį laimėjo menininkų 
grupė: architektas Petras Džervus, skulpto
riai iš Ukrainos Olesis Sidarukas ir Borisas 
Krylovas, kuriems Klaipėdoje atstovavo 
skulptorius Arūnas Sakalauskas. 

„Žmogus, sėdėdamas ir žiūrėdamas į 
Vydūno skulptūrą, galės mąstyti apie būtį, 
egzistenciją, žmogaus pašaukimą ar tiesiog 
gėrėtis medžių ir gėlių spalvomis, jų kva
pais“, – anksčiau yra sakęs P. Šmitas.

Eglė Budrytė

„Niekuomet žmogus nėra toks 
gražus, koks jis yra kurdamas“

Paminklas Vydūnui Klaipėdoje. Eglės Budrytės nuotrauka

Straipsnio antraštei panaudoti Vydūno žodžiai.
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Jau senokai ėjau pro muzikos mokyklos pasta
tą. Šįkart mane lydi visai kitokie jausmai nei kadai
se – nebejaučiu malonaus virpulio ir nebegaudau 
pro langą sklindančios pianino melodijos garsų, o 
ir durys jau kažin kokios svetimos – jų slenkstis 
turbūt jau nebeatmena mano žingsnių… Dabar 
galiu nebeskubėti. Paglostau akimis pavasarinę 
žolę ir nedidelių pušelių spyglius. Einu aplankyti 
Vydūno kaštonų. 

Štai ir Katedros aikštė. Tokia pažįstama, sava iš 
vaikystės, paskutiniais metais keičianti savo veidą, 
atsinaujinanti, besipuošianti mažosios architektū
ros stebuklais. Pavasarinės saulės nušviesti Kated
ros mūrai atrodo šiltesni ir didingesni.

Žvilgsnis nukrypsta į Karolinos Praniauskaitės 
viešosios bibliotekos pastatą, kurio veidrodiniuo
se languose atsispindi ne tik Katedros bokštas, bet 
ir medžių šakos. Jos, lango stikle susiraizgiusios į 
magiškas pynes, tarsi šnibžda kažin kokias paslap
tingas istorijas. Tos istorijos senos kaip ir jos pa
čios. Apie praeities pėdsakus, paliktus prieš mus 
gyvenusių žmonių, jų darbus, siekius ir priesakus 
ainiams. O! Ar tikrai šie medžiai jau praaugo teatro 
stogą? Šimtamečiai, bet dar tvirti senoliai. 

Suprantu, kad bibliotekos languose ne kaštonų 
atspindys, ne, tai medžiai, augantys prie Katedros. 
Visai kiti medžiai. Stipresni. Jų niekas neketina nu
kirsti. O kaštonai, prigludę prie senosios mokyk
los ir teatro mūrų, sako, kelia pavojų praeiviams ir 
aikštės mažajai architektūrai... 

Netikėtai aikštė, kurioje stoviu, ima keistis tarsi 
dekoracija teatro scenoje... 1923ieji. Pavasaris. Re
giu džiaugsmingą jaunuolių būrį, sodinantį glež

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Telšių Žemaitės gimnazija, IV klasė

Agnė Radžiūtė

Penki kaštonai Vydūnui

nus sodinukus – būsimą kaštonų alėją. Tuometinės 
Telšių Saulės gimnazijos gimnazistai, apimti paky
lėtos nuotaikos, kartu su savo mokytoju užberia 
žemėmis laibų medelių šaknis. Regiu Vydūną, tarsi 
žynį, laiminantį jų būsimo gyvenimo dešimtme
čius, o gal šimtmetį... Medelių sodinimo šventės 
prasmė itin gili. Atlikę šį naudingą, jų pačių širdis 
šildantį darbą, jaunuoliai klausosi Vydūno žodžių 
apie vidinio augimo svarbą: „Augdami spręskime 
gyvenimo uždavinį, savo gyvenimo ir visos tautos.“ 
Šie žodžiai dar ilgai ilgai skambės tuometinių gim
nazistų ausyse ir lydės juos visą gyvenimą. Jų paso
dinti kaštonai augs, stiprės, keisis kartos, laikai, o 
jie vis dar tebestovės, vis naujoms kartoms primins, 
jog kadaise juos sodino Vydūnas su gimnazistais. 
Niekur nedings ir paties Vydūno gyvenimiška iš
mintis – ji kris į protus ir širdis tarsi aksominiai 
kaštono branduoliai, pasiekdama nūdieną.

Apsižvalgau aplinkui... Ir negaliu patikėti savo 
akimis! Lapai gelsvesni, rudenėja, o ten, tarp lapi
jos, – kaštonai...

Pirmasis kaštonas  
(kūno sveikata ir dora)

Visados žmogus turėtų savo gyvenimo ir elgesio 
vadžias savo valioje laikyti. 

Vydūnas

Bumbt! Ant grindinio nukrinta kaštonas... 
Prieinu arčiau. Pasilenkiu ir imu žalsvą duriantį ka
muoliuką, pro šone įskilusį plyšį prasišviečia rudas, 
lyg nulakuotas branduolys. Spygliuotas apsiaustas 
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taip lengvai neįleidžia į vidų. Trokštu įminti šią 
mįslę. Juk branduolėlis ir žalsvasis apdaras taip 
prisiderinę vienas prie kito... Kaip žmogaus kūnas 
ir siela. Kai siela serga, nesveikas ir kūnas. Kūnas 
be sielos – tai tarsi upės vaga be vandens. Sako
ma, kad laikai keičiasi, bet žmogaus esmė ne. Tar
si vadėmis virtusių (bedvasių) žmonių gyvenimas 
paklūsta įtampos kupinam gyvenimo ritmui. Kai 
kurie neria į malonumų jūrą urmu pirkdami įsi
vaizduojamą džiaugsmą tuštybės mugėse – vaikosi 
trumpalaikių įspūdžių, išlaidauja, pramogauja ir be 
saiko perka, perka... Ir prieš šimtmetį matydamas 
didžiulį žmonių sudaiktėjimą, dvasinį apkiautimą, 
išminčius Vydūnas ragino bet kokia kaina išsau
goti savyje tobulą darną. Jo manymu, būtent do
ros puoselėjimas gelbsti mus nuo visokio blogio. 
O kūno maistas, dar priduria Vydūnas, turi būti 
kuo sveikesnis. Jaunystėje dar tebesirgdamas tais 
laikais nepagydoma džiova, o paskui pasveikęs visą 
gyvenimą laikėsi griežto mitybos režimo. Svarbiau
sia – saikas! „Kas per daug, tas nesveika“, – byloja 
ir lietuvių liaudies išmintis. Jei neribojame suvar
tojamo maisto, be reikalo apkrauname savo kūną, 
jį žalojame. Vydūnas buvo užsispyręs vegetaras: 
mėsa, jo nuomone, ne tik kenkia silpnos sveika
tos žmonėms, bet ir kelia žiaurumą, žmogų daro 

žvėrimi. Manė, kad žmogus turėtų būti kaip saulės 
spindulys, šildantis žemę, o ne kruvinas skerdikas. 
Viename laiške tuometinės Telšių Saulės gimna
zijos direktoriui A. Simaičiui Vydūnas dėkoja už 
atsiųstus riešutus – jam esą labai malonu, kad jo 
maitinimosi ypatumai nebuvo pamiršti. 

Ant filosofo stalo niekada nebūdavo kiauši
nių, netgi saldumynų. Vydūnas stengėsi valgyti 
kuo mažiau virtų bei keptų valgių. Jo manymu, 
būtent netinkamas mitybos režimas, nuodingos 
tam tikrame maiste esančios medžiagos, persi
valgymas ir yra kone visų ligų priežastis. O kur 
dar jausmai, nuodijantys, naikinantys žmogų, – 
pavydas, pyktis, kerštas... Anot Vydūno, piktos, 
bjaurios mintys ne tik „pūdo“ mūsų vidų, bet ir 
tampa įvairių išorinių ligų priežastimi. Šitokiu 
būdu savo gimties jėgas, kaip pasakytų Vydū
nas, švaistome veltui, atimdami energiją iš savo 
kūno ląstelių. Pasak Vydūno, didžiausi mūsų 
priešai – įvairūs svaigalai. Ne veltui filosofas teigė 
esąs šventai įsitikinęs, kad pragaras šiuo metu yra 
tuščias, visi velniai trokštą sumindyti, išniekinti 
žmogaus dvasią, įsikūnija į žmogų. Tik blaivas 
žmogus gali išlikti švarios sąžinės, kilnaus elgesio 
ir eiti dorovinio tobulėjimo keliu, – sakė išmin
čius. Argi įmanoma su tuo nesutikti?

Telšių gimnazijos 5a 
ir 5b klasės medžių 
sodinimo šventėje 
1923 m. pavasarį. 
Centre stovi Vydūnas. 
F. Kaplanskaitės 
nuotrauka  
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Antras kaštonas (tiesos reikšmė)

Niekados nemeluok! Nė vieno žodžio! 
Žmonės mano, kad tai nesvarbu. Melas žudo.          

Vydūnas

Ant Katedros aikštės laiptų randu kitą kašto
ną. Šitas jau išsinėręs iš spygliuoto žalio apsiaus
to. Nematau jame jokios apgavystės, jokio farso. 
Jis toks, koks yra, – raudonmedžio spalvos, tvirtas. 
Viliuosi, jog Vydūno kaštonai veda vien tik gėrio 
bei tiesos vaisius. Kodėl žmonių gyvenime melas 
ir saviapgaulė tokie dažni, lyg duona kasdieninė?.. 
Ir giriamės, puikuojamės savimi fotografuodami 
asmenukes, savo tikros ar tariamos laimės akimir
komis dalydamiesi socialiniuose tinkluose. Visi lai
mingi, visi sėkmingi? O juk daugelį kausto baimė 
kalbėti apie tikruosius jausmus, tikrąsias patirtis, 
nes įvaizdis svarbiau... 

Nesunku užsidėti rožinius akinius ir patikėti 
saldžia neteisybe. Melas tapo norma, o gal neišven
giama būtinybe ir viešojoje erdvėje. Jis dar dažnai 
patraukia minias žmonių, pasiryžusių bet ką paau
koti dėl laimės iliuzijos. O dar blogiau, kai meluo
jama siekiant sau naudos. Vydūno akimis, netiesos 
sakymas yra absoliučiai žalingas ne tik visuomenei, 
bet ir pačiam ją į platųjį pasaulį paleidžiančiam 
asmeniui. Netiesos sakymas destruktyviai veikia 
kalbančiojo sąmonę: skaldo ją į dvi nesutaikomas 
dalis. Juk žmogus, sakydamas netiesą, negali pa
neigti tiesos, kurią žino. Vydūnas šiukštu draudė 
pas jį apsilankiusiems, pagalbos ieškantiems ligo
niams ištarti nors vieną melagingą žodį. Jo many
mu, melas žudo taip pat kaip ir rūkalai (svaigalai), 
negana to, dar ardo ir vidinę harmoniją. Melagiai 
neišvengiamai pasmerkti pražūčiai. Pats filosofas 
uoliai laikėsi tiesos principo, vengdamas netgi „bal
to“ melo kartais visiškai absurdiškose situacijose: 
perkūnui svaidant žaibus jis net nesiryžo nuraminti 
nuo paranojos kenčiančio garsaus poligloto J. Zau
erveino – pasakyti, jog name įrengtas perkūnsargis 
ir niekur jo atsinešti raštijos turtai nepražus. Per
kūnsargio juk iš tiesų nebuvo. O kartą Vydūnas su

tiko seniai matytą žmogų, šis jam pažadėjo atvykti 
į blaivininkų šventę, tačiau pažado netesėjo. Kitą 
sykį Vydūnas vėl sutiko tą žmogelį – šįkart šisai iš
drįso prisipažinti neateisiąs. Didžiulei jo nuostabai, 
Vydūnas nudžiugo, ėmė šypsotis – jam buvo džiu
gu, kad žmogus laimėjo vidinę kovą, sakė tai, ką 
jautė ir žinojo, žengė skaidrėjimo keliu. Tiesa, Vy
dūno akimis, yra pagrindinis gyvenimo pamatas, 
gerovės kūrėja, vedanti žmogų teisingu gyvenimo 
keliu. Ji juk padeda švarinti, turtinti žmogaus sielą.

Trečias kaštonas (žmogus ir gamta)

O žmogus negali būti kita kas, kaip atsigaunan
čios gamtos dalelė. Reikėtų tai suprasti ir atitinka

mai gyventi. 
Vydūnas

Kaštonas – unikali gamtos dovana mums, ne 
visada ją branginantiems. Prisimenu vaikystę. 
Mūsų gatvėje augo kaštonas. Žydėjo įspūdingomis 
baltomis žiedų žvakėmis. Rugsėjį eidama į mokyk
lą kaskart nuskubėdavau prie medžio ir prisirink
davau pilnas kišenes ruduolių. Ir kas dabar pasa
kys – ar tai nebuvo vaikui didesnis džiaugsmas nei 
šiuolaikinės prekybininkų vilionės prie kasų pre
kybcentriuose – puponautai, lipdukaiveidukai... 
Juk medis dalijosi savo turtais be išskaičiavimo. 
Kartą savo laimikį sukroviau į dėžę ir pamiršusi pa
likau iki pavasario... Visas mano sukauptas turtas 
sunyko – kaštonai sudžiūvo ir nė iš tolo nepriminė 
tų, kuriais taip džiaugiausi rudenį... Tai buvo pa
moka. Reikia mokėti elgtis su gamtos dovanomis. 
Vydūnas yra sakęs, kad nevalia netgi skinti gėlių ir, 
pamerkus į vazą, jomis džiaugtis. Nuskinta gėlė – 
jau mirštanti. Žinau, daugelis su Vydūnu nesutiks: 
mums įprasta įvairiomis progomis dovanoti skintų 
gėlių – be jų neįsivaizduojame Moters, Motinos, 
Valentino dienos, gimtadienių ir kitokių švenčių... 
Taip pat jomis puošiame artimojo kapą pagerb
dami jo atminimą. Vydūnas – nepalenkiamas: 
jo manymu, kambaryje (ypač ten, kur miegama) 
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laikomos nuskintos gėlės nuodija orą, kenkia svei
katai. Į vandenį sumerktų gėlių kvapas ilgainiui 
primena mirtį. Pasak išminčiaus, gimimo, vardi
nių proga mylimiems žmonėms reikėtų dovanoti 
knygų, o ne „lavonų“. Gamtos ir žmogaus ryšio at
kūrimas – svarbiausia siekiamybė. Dar jaunystėje, 
gelbėdamasis nuo klastingos plaučių ligos, Vydū
nas daug laiko praleisdavo gamtoje, stengdamasis 
taisyklingai kvėpuoti. Kiekvieną rytą trimitu pasi
tikdavo kylančią saulę, rinko dosnias gamtos gė
rybes. Matė, kad žmonės tiesiog nemoka pasinau
doti gamtoje, ypač pavasarį, sklindančia energija. 
Bent jau tada žmogus, kaip gamtos dalelė, turėtų 
atsigauti, pasveikti. Deja, patys žmonės ignoruo
ja gamtos ritmą ir trokšta gyventi kiaurus metus 
žvelgdami vien į mechaninį laiką skaičiuojantį laik
rodį, skubėdami – būtent dėl to jie ir kenčia nuo 
įvairių ligų. „Reikia išmokti būti pavasario žmogu
mi“, – bylojo Vydūnas. Bet kas gi šiandien skaito 
Vydūno raštus? Praėjus kone šimtui metų nuo kaš
tonų sodinimo šventės šalia Telšių katedros, bea
todairiškai kertami medžiai... Vydūnas paklaustų: 
kodėl tolstame nuo savo prigimties – negi pamir
šome, kokio tikėjimo buvo mūsų seneliai? Jiems 
miškas, visų pirma – medžiai, buvo sakralumo, 
šventumo, dievų įsikūnijimo vieta. Medžius žaloti, 

o juo labiau kirsti buvo nusikaltimas. Medžiai – 
gyvieji istorijos paminklai. Miestų plaučiai. Tautos 
dvasios saugotojai. Juk ne veltui ir Vinco Krėvės 
skerdžius Lapinas sakė: be miško suskursta žmo
gus. Jo dvasia nuskursta. 

Ketvirtas kaštonas  
(viltis ir parama artimam)

Dalinkimės dvasia su silpnesniais, prikelkime. 
Žadinkime viltį... Kokia žmogaus paskirtis 

žemėje, ar pagalvoji? 
Jo paskirtis gyventi dėl kitų. 

Nuo pat išdygusios žolytės gamtoje visi gyvena, 
kad būtų naudingi. 

Vydūnas

Vienas gudruolis kaštonas slepiasi po lapu. Pa
galvoju: kiek energijos, kiek jėgų atiduoda medis 
savo „vaikams“, savosioms „atžaloms“, brandinda
mas nuo mažo pumpurėlio iki vaisiaus. Ir visas au
galo gyvenimas skirtas brandinti sėkloms, iš kurių 
išaugs kiti medeliai, iš jų – dar kiti... Ar mūsų, žmo
nių, gyvenimo tikslas toks pat? Senieji pritariamai 
palinkčiotų galvas, o jaunikliai gintų savąją (egois
tinę?) teisybę. O tempora, o mores! Šių dienų visuo

Vydūnas su 
Saulės gimnazijos 
mokiniais ir 
mokytojais
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menėje ne tik egoizmas, bet ir narcisizmas klesti. 
Kodėl neretai jaučiame priešiškumą vieni kitiems, 
svetimėjame? Juk pagalba kenčiančiam, nuoširdus, 
gyvas bendravimas visada buvo žmogiškojo ryšio 
pagrindas. Vydūnas teigia, kad ir rytais, ir vakarais 
jis vis atmena telšiškius, linki jiems „viso labo“, o 
savo mokiniams – „augštesnių galių tikram, kil
niam darbui ir gyvenimui“. Šiam humanistui rūpi, 
kad mokiniams nepritrūktų jėgų puoselėti savitą, 
jo įskiepytą pasaulėžiūrą. Labiausiai trokšta išvys
ti, kad gimnazistai yra gerame kelyje, jų „sielos yra 
augusios“ ir jo, mokytojo, darbas nenuėjo perniek; 
baiminasi, kad Telšių nebūtų pasiglemžęs susveti
mėjimas, tamsuma ir dar kas nors tikrai blogo. Šiam 
mokytojui labai svarbu, kad mokiniai nepamirštų 
Platono žodžių, bylojančių, kad „sielai sparnai tam 
teauga, kuomet maitinasi tuo, kas teisu, gera ir gra
žu, vėlgi, kad sielai sparnai džiūsta nukrinta, kad 
žmogus pasiduoda tam, kas nedoru, bjauru“. Ta
čiau dauguma mokinių, anot Vydūno, „žengia tais 
takais“ – dvasingumo link, todėl atsiranda vilties, 
kad visuomenė taps tobulesnė.

Kuo daugiau žmonių mus supa, tuo jaučia
mės vienišesni? Norėčiau, kad tai būtų netiesa. 
Norėčiau, kad nebūtų dvasia sergančių ir palūžu
sių, o nelaimingieji rastų paguodos ir paramos. 
Didis mąstytojas Vydūnas žinojo, kokia yra arti
mo žmogaus reikšmė gyvenime. Kalbėdamasis su 
dailininku simbolistu M. K. Čiurlioniu, sakė, jog 
sveikai žmogaus egzistencijai būtina turėti žemę
maitintoją ir dvasios draugę/draugą. Viena iš jų 
globoja, gaivina sąmonę, padeda kasdienės buities 
rūpesčiuose, o artimas sielai žmogus turtina sielos 
klodus, yra puikus pašnekovas, padeda išsaugoti 
dvasios pusiausvyrą. Išduotas, palaužtas žmogus, 
niekaip nerandantis savojo ramybės uosto, negali 
jaustis laimingas. Tad turime skleisti viltį – rūpintis 
kitais, tapti jų gyvenimo ramsčiu. Pagalba kitiems 
gali būti ir kitokia – auka gyvenimo vėtrų nublokš
tam žmogui. Pats Vydūnas kadaise iš sukčių rankų 
išgelbėjo jaunuolį K. Stankevičių, aukojo jam pi
nigų, kad šis pasiektų Ameriką – čia jis tapo garsiu 

gydytoju. Meilė, atjauta duoda gražiausius vaisius. 
Atviras, nuoširdus bendravimas – tai kelias į asme
ninę ir visuotinę laimę. 

Penktas kaštonas  
(vidinė ramybė ir grožis)

Nelaikyk savyje pykčio, nerimo, pavydo minčių. 
Nurimki savyje. <...> Vos tik pajusi pyktį, 

tuojau imki 
galvoti, kas gera, kilnu. Nuolat galvok apie 

grožę. 
Tai didi galybė.

Vydūnas

Sakoma, kad kaštono vaisiai žmonėms padeda 
išguiti blogą nuotaiką. Apkabinu medį ir mąstau – 
ką jis jaučia? Galbūt tą patį, ką ir mes? Liūdna re
gėti ligų apniktus, kenčiančius gamtos kūrinius! 
Gal žmogus išties panašus į medį, o pastarasis – į 
žmogų? Žydime, kai esame sveiki ir turime ener
gijos, ir vystame, kai serga mūsų dvasia ir kūnas. 
Pas Vydūną ateidavo daugybė ligonių, trokštančių 
taip, kaip ir jis, atgauti kūno ir dvasios stiprybę. 
Visiems Vydūnas patardavo žvelgti į gyvenimą po
zityviau, vengti liūdesį, skausmą keliančių minčių. 
„Vos tik pajusi pyktį, tuojau imki galvoti, kas gera, 
kilnu“. Savo sielą, kūną gaivinti derėtų ir matoma 
šviesa iš aplinkinio pasaulio – ypač saulės spindu
liais. Kuo kambaryje šviesiau, tuo geriau. Vydū
nas žinojo, kad ne tik gamta, bet ir menas taurina 
žmonių sielas, gydo. Pats buvo ne tik filosofas, bet 
ir dramaturgas, suprato teatro meno galią, rengė 
dainų šventes – šių veiklų ėmėsi ne tik trokšdamas 
skleisti savąją pasaulėžiūrą, bet ir gelbėti žmones 
iš nuopuolio. Patarė mąstyti paveikslais, vaizdais, 
įsivaizduoti save kaip žmogų, šviečiantį žibintu. 
Būtina dalintis, skleisti šviesą kitiems. Juk vėliau ir 
poetas Vytautas Mačernis apie tai rašys dienorašty
je: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame sau
lė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes 
nemokame sau kelio nušviest. Kiekvienas nešam 
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sielą lyg žibintą. <...> Tačiau aš norėčiau, norėčiau 
visiems nušviesti kelius. Aš norėčiau, kad kas nors 
mane lyg degantį ugnies kamuolį išspjautų dan
gaus gelmėn. Ir aš tada šviesčiau virš jūsų galvų per 
visas dienas lyg nepasiekiama saulė.” Be galo svar
bu mėgautis tinkamu menu, skaityti tokias knygas, 
iš kurių šviečia gėrio, grožio saulė, gaivinanti mūsų 
gyvybinį pradą. Pasak žymiojo mąstytojo, mūsų 

gyvenimas pernelyg trumpas, kad gaištume pake
lėse ir sąmonę skandintume šio pasaulio šiukšlėse. 
Vydūno namuose buvo gausu ne tik kruopščiai 
atrinkto turinio knygų, bet ir M. K. Čiurlionio, 
K. Šimonio bei kitų garsių dailininkų paveikslų, 
iš kurių jis semdavosi stiprybės. Kūrinius filosofas 
nuolat keisdavo, kai, jo manymu, šie prarasdavo 
gydomąją galią, pabosdavo, nebekeldavo jokių tei
giamų jausmų. Perskaitęs ar išgirdęs neapykanta 
alsuojančius žodžius, tuoj imdavo sklaidyti taurių, 
šviesių paveikslų kupinus albumus, o neturėdamas 
galimybės jų matyti, bent jau įsivaizduodavo, pri
keldavo atmintyje. Stebuklinga vaizduotės jėga irgi 
gydo. Šviesos, grožio, ramybės Vydūnas semdavo
si ir gamtoje, mėgavosi kiekviena akimirka, gerte 
gėrė į save gamtos teikiamą energiją. Pasisotinęs 
gražiais vaizdais, geromis emocijomis, vėl galėdavo 
kibti į savo darbus. 

***

Vakaras. Tebestoviu Katedros aikštėje, šalia 
Vydūno kaštonų. Jie vis dar gyvi. Šimtamečiai. 
Menantys iškilią asmenybę Telšiuose. Pro debesis 
norom nenorom vis kyšteli saulutė – šildo žemę, 
mūsų sielas, neša viltį mums, žmonėms. Apsižval
gau, vėl pakeliu akis į kaštonus... Stebuklas! Jie 
žydi! Didžiulės kaštonų žvakės užburia savo kvapu 
ir sakralia balta spalva. Stebiu baltus, lyg pūkais 
apibarstytus žiedus, ir į širdį ima smelktis ramybė... 
Bundu kartu su gamta, nes jau pavasaris pačiame 
gražume. Aš ir vėl savam laike. Tačiau vis dar jau
čiu kaštonus savo delnuose. Keista! Mane apima 
nenumaldomas troškimas suteikti jiems žemelės 
prieglobstį... Lai auga, žydi, brandina savus vaisius, 
gyvuoja dar daugiau nei šimtą metų! Laikas! Pats 
laikas sėti Vydūno išmintį į dirvą, auginti ją ateities 
kartoms... 

Apmąstymus paskatino perskaityta P. Antalkio knyga „Nepažįs
tamas Vydūnas“ ir P. Šverebo straipsnis „Vydūno laiškai Telšių 
gimnazijos direktoriui Antanui Simaičiui“ laikraštyje „Kalvotoji 
Žemaitija“.

Vydūno sodintų kaštonų alėja Telšiuose. 
Dalios Pabrėžienės nuotrauka
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* * *

ant susiglaudusių vėjų 
(taip būna)
pateka mėnuo.

ant mano rankų 
kuždasi bangos.

jūra.
         aš.
               muzikali tyla.

* * *

aš mylėsiu  – 
sau pasakiau  – 
kaip dovaną  
tas beribes akis... 
mėlynas... 
mano jausmų pasaulio 
žvilgsnį  
į tylą... 
tas tykumas  – 
lyg jaustumeis 
vakaro minkštu vėjeliu, 
supynusiu pušelių šakas 
ir jų kvapą 
į jūros  
artėjimą... 
neapsakoma. 
tarsi neliktų tavęs, 
bet absoliučiai Esi. 
nes matai, 
kai klausais 
širdimi...

buvau. 
o esu  – 
nes būsiu.

...savo jūrai... 

* * *

tekėčiau ir tekėčiau 
neišsitekdama 
savy 
todėl tik dėl tavęs 
prašau atokvėpio 
basumui 
nuo vandens 
kad žemei 
smėliui 
ir mediniams pamario takams 
pajusčiau dėkingumą 
tokiu neįprastu oru 
išėjusiam 
į pasimatymą 
gerumui 
lengvu sparnu 
žuvėdra 
išrašys kas bus 
tekėčiau ir tekėčiau 
už tavęs 
už vėl ir vėl 
sugrįžtančio 
sraunumo

Klaipėda – mano sielos miestas,  
prisijaukinęs savo vėjais  
ir džiazine nuotaika. 

Eglė Bandzevičienė
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vaidilutės

joms liepė
iškratyti smėlį iš batų
iškrapštyti iš plaukų žuvėdras
išrauti dumblius iš akių 
išgarint iš ašarų druską
o dangų su saule iškeist
į diodais apsagstytą iliuminatorių
tačiau nesuprato kad lempų
ūžesy jos girdės jūrą
kurią vos panorėjusios ras
mineralinio vandens bakuose

nusiskandindamos

ciklas

tyla ant mūsų žvejų
kaimelio užmetė tinklą –
dabar čia nieks nežvejoja,
tik sniegas užkloja laukus
lig pat medžių viršūnių.
aštrus bažnyčios kryžius 
iškyla ir tinklas suplyšta –
ima skambėti varpai,
į gatvę įrieda šiukšliavežis.
švinta. visi atsimerkia. tėtis
išeina su meškerėm.

vakare
jo tinklas irgi suplyš.

Mūza Olimpija Svetickaitė

autorenesansas

išvydai save, tviskantį
sidabriniam silkės pilve.

nenustojai mėtyti meškerės,
ilgėdamasis drėgno atvaizdo rombuose,
kurį virtuvinis 
peilis panardino į kraują.

įžiūrėjai save,
besimarkstantį grundalų žvynuose –
niaurūs šypsniai sulindo į panages.

šitoks gražus! į ausis prisikaišiojęs
narcizų vainiklapių,
pilve nešiojąs vienintelį
tinkamą veidrodį ir apšvietimą.

matei tik erškėčių
vainiką ant savo galvos –
nežinojai, kad kaimynai
girdi, kaip šlapinies.

kai pametei kliurzę,
parodžiusią gražųjį veidą,
jų ausys buvo prie rozečių.

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Palangos senoji gimnazija, IB klasė
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barkarolė

1

juoda naktis
raudoni švyturiai
kraujas tekantis 
iš kranto žaizdos
akimirksniu krešantis 
bėgantis atgal
mūrine gysla
kol miesto širdis
jį stumia atgal
subliūkšta vyzdys

2

mes plaukiam
užmerkta akim
juodu debesiu
link pūliuojančių molų
sutvarstytų rūku

laikrodžių dūžiais
tirštinam vandenį
mūsų jūra tik pelkė
iš dulkių ir dūmų

3

prakiurusia valtim
kursuojam į triukšmą
to miesto žvaigždžių
kad sau leistume mirti

sepuku

raudonas taškas
plūduriavo juodoje jūroje.

raudonas taškas
buvo jūrų arkliukas
plaukiojęs ant piranijų nugarų.

ant kranto stovėjo
raudonskruostė mergaitė
susisupus į juodą apsiaustą.

ji gaudė piranijas
užmerktomis akimis.

švelniais delniukais
kartojo kaimynų
daromas egzekucijų apeigas.

vienąsyk pagavo arkliuką –
į akį įkrito jo žvynas,
rankos sustingo.

bet už nugaros ėmė
dvokti belzebubo galva,
tūkstantis musių
sulindo į ausį.

apkurtus mergaitė
perrėžė arkliuko pilvą –

ji paskendo jo kraujyje
pirmiau nei suprato
žudanti savo fantomą.

musės vis zyzia.
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Gavin Bryars

Jesus blood never failed me yet

II  

Nežinau, ar begali būti baisesnis žodis dvy
liktokui už paprasčiausią „kontekstą“. Bet kad ir 
kaip norėtume priešintis, nuneigti jo reikalingumą 
pagrindžiant asmeninės interpretacijos skirtingais 
laikotarpiais skirtingose vietovėse poreikiu, be 
konteksto mes niekada neatkasime visų lobių, ku
riuos kai kuriais atvejais užkasa net ne autoriai, o 
tiesiog užpusto laikas. Situacija dar labiau paaštrėja 
diskutuojant apie muziką – patį abstrakčiausią iš 
menų. Čia joks leidėjas neparašys išnašos, nenupieš 
amžiams paveikslo rėmuose įkalinto namo – viskas 
vyksta klausytojo kanale tarp ausies ir smegenų, 
o ten, nors kelias ir neatrodo labai ilgas, nutinka 
nemenkų avarijų. Nors šiame kūrinyje ir nėra di
delio pavojaus nuslysti į priešpriešinę eismo juostą, 
kontekstas tampa tiltu, nukreipiančiu link tikro
sios prasmės. 

Pagrindinė kūrinio gija – garso įrašas, kuriame 
girdima senyvo amžiaus vyro atliekama religinės 
tematikos giesmės ištrauka. Gavinas Bryarsas tuo 
metu dirbo kartu su Alanu Poweriu – jie kūrė fil
mą apie skurdžiuose Londono rajonuose (viename, 
beje, skurde augo ir Charlie Chaplinas) gyvenan
čius benamius. Kai kurie, apimti girtos ekstazės, 
pradėdavo dainuoti, tačiau vienas iš jų išsiskyrė pro
to aiškumu – jis ir dainavo apie Jėzų, kurio kraujas 
dar niekada jo nenuvylė. Šis įrašas nebuvo panau
dotas filme ir atiteko Gavinui Bryarsui. Autorius 

pasakoja, kad, pradėjęs klausytis šios trylikos taktų 
melodijos, jis sugebėjo pianinu improvizuoti nesu
dėtingą pritarimą – neaišku, ar tas žmogus turėjo 
muzikinį išsilavinimą, ar turėjo absoliučią klausą, 
ar jam tiesiog pasisekė imituoti kadaise kažkur gir
dėtą melodiją, bet faktas, kad, atlikdamas melodi
ją, jis gana tiksliai pataikė į natą, man atrodo vertas 
išskirtinio paminėjimo. Pamatęs galimo naujo pro
jekto galimybę, Gavinas Bryarsas nusinešė įrašą į 
savo darbo vietą ir, įjungęs jį suktis be sustojimo, 
išėjo atsigerti kavos galvodamas apie orkestrinį pri
tarimą. Grįžęs jis nustebo radęs įprastai gana gyvy
bingą erdvę, kurioje visada verda intensyvus darbas, 
netikėtai apdujusią. Tvyrojo visai kitokia atmosfe
ra: žmonės vaikščiojo gerokai lėčiau, užsisvajoję, o 
kai kurie sustingę tiesiog klausėsi begalinio įrašo. 
Toks kardinalus pokytis akivaizdžiai įrodė emocinę 
nedidelio muzikinio motyvo galią, kuri gali būti 
aiškinama iš dviejų požiūrio taškų. Pirmiausia, tai 
melodikos potencialas: banguojanti linija praside
da nuspėjama (nors intonacija šioje vietoje nėra 
labai tiksli, antrame sakinyje toje pačioje vietoje 
atkartojama jau švariais intervalais) fryginio tetra
chordo slinktimi į nuspėjamos mažorinės tonacijos 
III laipsnį; ši slinktis tampa tramplinu melancho
liškos mažosios sekstos šuoliui aukštyn ir tragiškos 
mažosios sekundos nusileidimui – tokia intervali
ka dažniausiai byloja apie begalinį jausmingumą, 
susijaudinimą, svajonę skristi aukštyn, bet likimo 
pakirptus sparnus (ja paremtas ir pirmasis Mozar
to simfonijos Nr. 40 gmoll motyvas, dėl kurio 
simfonija dažnai vadinama tragiška, dramatiška); 
jausmų antplūdį netrukus numalšina sekvenciškai 

Gintarė Valionytė

Erdvės, dievai ir žuvys

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Klaipėdos Vydūno gimnazija, IV klasė (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
kompozicijos studentė)
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besileidžianti grynųjų kvintų pora, nuraminanti ir 
atlikėją, ir klausytoją ir užbaigianti pirmąjį sakinį; 
antrame sakinyje mažoji seksta sukuria ilgiau trun
kantį dramatizmą, nes jos nebeatsveria kvintos – 
melodija minorine slinktimi nusileidžia į emocinę 
nedidelio motyvo kulminaciją, kyla aukštyn iki vir
šūnės virš oktavos, grįžta stabiliu mažoriniu kvint
akordu ir baigiasi dominantseptakordo apvertimu, 
dabar jau maldaute maldaujančiu jį išrišti. Tačiau 
viena melodija niekada nėra paveiki be kitų veiks
nių – šiuo atveju didžiausią poveikį turi paprastos, 
tačiau išraiškingos melodijos atlikimas, skambantis 
neįprastai nudailinto klasikinio vokalo mėgėjams: 
čia niekas nesirūpina dėl nešvarios natos, netikslaus 
ritmo, bet po virpančiu balsu skausmingai aiškiai 
girdimas žmogaus vidinis pasaulis, patirtis, užko
duota paprastume. Balsas užburia savo emocine 
gelme, prasmingumo vandenynu, į kurį norom ne
norom neria visi, išgirdę giesmės pradžią, vidurį ar 
pabaigą. Gavinas Bryarsas, pajutęs tokį stiprų įrašo 
emocingumą, nebandė jo aplipdyti nei barokiniais 
melizmais, nei klasikinėmis tobulomis formomis, 
nei romantinėmis transcendentinių jausmų ban
gomis, nei miglotais modernizmo skaičiavimais – 
jis pasirinko tradiciniams dėsniams paklūstančią 
akordiką, išdėstytą tirštėjančioje, vėliau skaidrė
jančioje homofoninėje orkestrinėje faktūroje. Iš 
pirmo žvilgsnio toks akompanimentas gali pasiro
dyti banalus, gali net būti pavadintas holivudišku, 
lėkštu ir taip toliau, tačiau daugiau pamąsčius kyla 
klausimas: o kam reikia tą ir taip emociškai tirštą 
motyvą spalvinti dar naujomis priemonėmis? Jis 
ir taip be galo ryškus ir iškalbingas, todėl autorius 
nusprendė tik paryškinti jau turimą medžiagą au
siai malonia harmonija, kad kiekvienas klausytojas 
galėtų visiškai pasinerti į meditatyvų estetinį ir fi
losofinį potyrį. Žinoma, terminas „paryškinti“ nėra 
labai tikslus turint omenyje kūrinio kulminaciją, 
kurioje nuosekliai tirštėjęs orkestro audeklas beveik 
visiškai užgožia įrašą ir papiktina dalį klausytojų: o 
kur temos ir pritarimo balansas? Nuo kada Tutti 
prisiima visą garbę ir užnugaryje palieka didingąjį 

solistą?! Nuo tada, kai solisto kasdienybė – ne jaut
rią išlavintą klausą sauganti sterili tyla ar lengvas 
džiazas, o kurtinantis eismo ūžimas, reklamos, iš 
skirtingų parduotuvių sklindančios muzikos kako
fonija. Galų gale kulminacijoje mes jau mokame 
nuolatos kartojamą įrašą atmintinai ir svarbiausia 
raiškos priemone tampa orkestro dinaminis augi
mas, įsupantis klausytoją į tankų garsais išreikštų 
išgyvenimų pasaulį. Vėliau, jau pavargęs audrinti 
baigiančius pakrikti klausytojų protus, orkestras po 
truputį atsitraukia – lyg truputėlį susigėdo užėmęs 
visą eterį, lyg tiesiog atėjus nakčiai nusprendęs pa
sitraukti ir palikti solistą vieną su jo malda. Kitas 
bene svarbiausias akompanimento aspektas – tai 
visiškai skirtingų erdvių sugretinimas klasikine 
harmonija ir didingu, iškilmingu orkestro skambe
siu apgaubiant gatvės ūžesyje įdainuotą melodiją. 
Autorius ant scenos pastato ne kokį nors vargšų 
atstovą pagal specialų užsakymą siūtu kostiumu, 
ne ministrą skurdo klausimams ir ne kokį nors dar 
fikciškai, deja, nefikcinį veikėją – šį kartą aksomu 
išmuštose koncertų salėse laukiamiausiu solistu 
tampa žmogus, kuris iš tikrųjų savo rankomis nuo 
asfalto renka praeivių abejingai metamus centus. 
Mūsų, atėjusių į didingą muzikos triumfo šventę 
prigesintų krištolinių šviestuvų fone, ausys klauso 
visų Šventas Kalėdas stočių dulkėse pasitinkančių 
balsų, kurie nepriekaištauja, nesmerkia ir nesigaili 
nei savęs, nei savo gyvenimų. Su visom šilkinėm 
sukniom atsiduriame konteinerių šešėliuose ir 
esame priimami prie suskirdusiomis rankomis už
kurto laužo. „Kontrastas“ būtų per švelnus žodis 
apibūdinti tokiai skirtumų aibei – tai groteskiškas 
sugretinimas, praradęs būdingą sarkastišką atspalvį. 
Gavinas Bryarsas įveikia neapsakomo sunkumo už
davinį – jis parodo pasaulio ir visuomenės neteisybę 
nemoralizuodamas, neteisdamas ir nereikalauda
mas kam nors ką nors grąžinti ar ką nors nubausti. 
Viskas lieka paties klausytojo sąžinei, į kurią šis mu
zikinis pasakojimas įsiterpia net neplėšydamas durų 
ir nedaužydamas langų. Pagrindine kūrinio žinute 
tampa tekstas, kurį vėliau labai sunku pamiršti: 
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Jesus‘ blood never failed me yet
This one thing I know
That He loves me so

Jėzaus kraujas dar niekada manęs nenuvylė 
Vienintelė tiesa, kurią žinau – 
Jo meilė man neišblėsta 

Tikėjimas ir pasitikėjimas jėga, kurios žmogaus 
protas nėra pajėgus apčiuopti, – tai lieka vienintele 
tikra atrama, kai esi numetamas likimo paraštėn. 
Įsivaizduokite stiprybę žmogaus, kuris tokioje be
viltiškoje situacijoje pajėgia jaustis mylimas. Labai 
tikėtina, kad atlikėjas, besislepiąs už trylikos tak
tų įrašytos melodijos, linki visiems įmanomiems 
klausytojams būtent tos drąsos patikėti, kad šiame 
pasaulyje dar egzistuoja jėga, galinti mylėti kiekvie
ną iš mūsų ir skleisti gydančią meilę net tada, kai 
joks žmogus, net ir mes patys, to nebesugebame. 

III

Sveiki, ponai.
Žinau, kad visada prieš kokį nors pasakojimą 

kalbantysis dažniausiai trumpai prisistato, pateikia 
koncentruotą savo versiją ir taip truputėlį apšildo 
nejaukiai besijaunčiančią publiką, kuri dar nelabai 
supranta, kas čia bus ir ko čia tikėtis. Tačiau man 
ši užduotis visada atrodo baisiai sunki, veik neįma
noma, todėl dažniausiai šaukiuosi kitų pagalbos. Šį 
kartą save pristatysiu Juozo Grušo bepročio žodžiais:

Taip, ponai, aš neapčiuopiama.
Protas apčiuopiamas. Protą galima kojomis min

ti, iškeisti į sriubos lėkštę, į ragaišį, manęs – ne.
Baimė apčiuopiama. Baimę galima sverti, ma

tuoti, galima štabuose ir kalėjimuose iš jos košę virti. 
Iš manęs – ne.

Taigi.
Pirmiausia nulipdžiau Dievą.
Šią išganingą istoriją leista pasakoti man vie

nai, kad neliktų ji apipinta kvailų „mokslinių“ išve
džiojimų, amžinai temdančių tą skliautą, iš kurio 
taip intensyviai nuolatos stengiuosi nupūsti net ir 
pačius storiausius debesis. Nepaisant to, kad atsi
radau pirmoji iš gyvųjų, nelabai galiu laikyt save 
„pirmąja iš gyvųjų“, nes aš kaip ir... nelabai gyva, 
tokia daugiau metaforinė. Ir sukurti manęs nelabai 

kas sukūrė – aš atsiradau pati, ir tik tada prasidėjo 
visos Didžiosios statybos. 

Pirmąją dieną sukurti Dangus ir Žemė, įjung
tas apšvietimas, atlikta dvynių – dienos ir nak
ties – atskyrimo procedūra. Antrąjį rytą šiek tiek 
pasitreniravus mėtant skliautą ir po fizinio aktyvu
mo sukūrus Dangaus pavadinimą, nuo jo atsky
rus vandenis, atėjo vakaras, vėliau išaušo Trečiasis 
rytas. Jau apšilus buvo imtasi rimtesnės kūrybinės 
veiklos: visi padūkę vandenys suvaryti krūvon ir 
pavadinti Jūromis, o sausumoms, įvardintoms 
Žeme, teko pradėti želdinimo darbus. Sužaliavus 
įvairių įvairiausiems augalams, atėjo vakaras ir visi 
su nekantrumu laukėme Ketvirtojo rytmečio. Tą 
dieną buvo sugalvoti šviesuliai, turintys atskirti die
ną nuo nakties (lyg jie iš tikrųjų būtų panašūs!) – 
užgimė Saulė ir Mėnulis, o šiam pasiskundus, kad 
naktį, augalėliams suskliaudus savo lapelius ir ty
liai snaudžiant, jam daręsi liūdnoka vienam, drau
gėn budėti jam buvo paskirtos Žvaigždės. Diena 
nebuvo iš produktyviausių, o jai pasibaigus jau 
aušo Penktasis rytas – Saulė su nekantrumu pra
dėjo savo bandomąjį laikotarpį. Nuo tada nebeliko 
jokios ramybės – prisiveisė pilni vandenys įvairių 
įvairiausių gyvių, negana to, paukščiai pradėjo ga
nytis po aukštąjį Dangų. Šeštąją dieną Žemę pra
dėjo drebinti skirtingiausių žvynų, kanopų, letenų 
ir nagų bildenimai, o galų gale užgimė ir Vyras su 
Moterimi, turėję viršenybę prieš visus kitus iki šiol 
sukurtus tvarinius.

Va tada ir prasidėjo visos problemos – kūriniai 
nusprendė nepaklusti Kūrėjo valiai, toli gražu ne iš 
bado atsikando uždraustojo vaisiaus ir buvo išmesti 
iš Edeno sodo, tad teko jiems iš naujo viską kur
ti nuo pradžių. Žinoma, nelabai smagu trainiotis 
po pilkšvoką Žemę, kai ką tik dar galėjai mėgautis 
Rojaus vaivorykštėmis, tad man teko juos truputė
lį įkvėpti – nuo tada tapau ištikimiausia žmogaus 
palydove.
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Nelabai pavyko susitvarkyti su Kainu – jį ap
ėmė nežmoniškas pyktis, kurio mano rankos ne
sugebėjo išrauti. Bet man pavyko jį apsaugoti nuo 
kerštingų jo paties palikuonių – įkalbinau Dievą 
bausti ne mirtimi, o gyvenimu, kad niekas negalė
tų nužudyti save išpirkinėjančios sielos.

Ir Kainas turėjo daug sūnų ir dukterų. Ir tie 
sūnūs ir dukterys turėjo daug sūnų ir dukterų, kol 
jų pasidarė visai daugokoka, o su jais visais mano 
veiklos ir darbų apimtys padaugėjo dar šimtus mi
lijonų kartų. Atėjo epizodas, kai aš baisiai pavargau 
ir nusilpau. Už tai iki šiol negaliu sau atleisti.

Vos tik aš truputėlį atsitraukiau nuo viso veiks
mo, Dievui staiga susisuko smegenys ir jis baisiau
siai supyko ant visų savo kūrinių – visi pasirodė 
esą nedori, visų širdys linko į pikta. Todėl, nespėjęs 
net apsižvalgyti, Kūrėjas nusprendė Tvano vande
nimis nuplauti visą Žemės paveikslą išskirdamas 
vienintelį dorą ir mylimą Nojų. Kuo daugiau Die
vas planavo, kaip čia protingai viską nuplovus, tuo 
labiau jam darėsi gaila vieno vargšo Nojaus, todėl 
jis leido išsigelbėti ne tik jam pačiam, bet ir visai jo 
šeimai. Dar vėliau pagailo ir visų gyvulėlių, kurių 
kiekvieną gi jis pats lipdė savo mintyse ir rankose, 
kuriuos visus lig vieno mylėjo, bet buvo nusivylęs 
bendra nuodėmių gausa. Dievas visai nusiminė ir 
nebežinojo, kur jam dėtis. Tuomet aš susizgribau, 
kad kažkas čia toj mūsų Žemėj ir Dangaus skliaute 
vyksta ne taip, kaip turėtų, tad nuskuodžiau Dan
gun ir vos neišsikrausčiau iš proto suvokusi visą si
tuaciją. Kaip tai SUNAIKINTI VISKĄ? Taigi mes 
viską sukūrėme ir tu jau viską naikini?! Žinoma, 
nebesugebėjau perkalbėti Dievo visiškai atsisakyti 
savo planų – per daug jau buvo padaryta, bet su
gebėjau įtikinti suteikti sau ir savo kūriniams dar 
vieną galimybę. Tada į iš pradžių planuotą mažą 
laivelį nusprendėme sutalpinti visų kūrinių – visų 
gyvūnų rūšių – po porą, kad Tvano vandenims 
nuplovus Žemės purvą atgimtų naujas paveikslas, 
prasidedantis Nojaus arkos denyje.

Žemė patvino vandenimis ir Dievo pykčiu.
Šimtą penkiasdešimt dienų niekas nieko jam 

nesakė – Dievas plūkėsi kaip reikiant, kėlė audras 

ir uraganus. Net nežinau, kūrė ar griovė jis su di
desniu užsidegimu. Bet taip jau būna, kai užval
do nusivylimas ir kerštas. Kai didžioji dalis blogos 
energijos jau buvo išsidūkę, aš jam tyliai priminiau 
apie Nojų ir jo arką, bandančią laviruoti šiame tik
rai intensyviame tvane. Tuomet vanduo pradėjo 
slūgti ir atėjo naujoji pradžia.

Teko labai gerai apgalvoti, ką dabar daryti, kad 
neatsidurtume tokioje pat situacijoje po dar keleto 
kartų. Nežinau, ar yra žodžių, apibūdinančių tą sun
kumą sutarimo su savimi, Dievu ir Žemės gyvento
jais, kai vien meilės vienas kitam pasirodė esant per 
maža tvarkai palaikyti. Galų gale Dievas atleido ir 
nusprendė sudaryti Sandorą, kuria pažadėjo:

Ligi tik žemė tvers,
sėja ir pjūtis,
šaltis ir šiluma,
vasara ir žiema,
diena ir naktis
nesiliaus.

Nors galėjau lengviau atsikvėpti, kad Žemė 
daugiau nebebus sunaikinta dėl žmonių klaidų, 
nebeleidau sau pailsti.

Išgelbėjau dorus žmones iš Sodomos ir Gomoros.
Dovanojau Abraomui Izaoką, kurį vėliau išgel

bėjau prieš peiliui pasiekiant vaiko krūtinę.
Ištraukiau Juozapą iš šulinio, į kurį jį įmetė jo 

paties broliai.
Mozės rankomis išvedžiau išrinktąją tautą iš 

baudžiamo Egipto.
Kur bepažvelgsi, visur perskaitysi mane.
Vėliau iš senų aptrūnijusių knygų nusileidau 

pas jus ir esu visur, net kai atsisakote mane matyti 
arba kai negalite manęs apčiuopti.

Aš vis tiek esu ir būsiu,
Net kai žemė nebetvers,
Sėja ir pjūtis,
Vasara ir žiema,
Diena ir naktis
Liausis.
Tada sukursiu naują Dievą.



Poezija

24

krikštas 

skaitai horizontą 
sklaidai spindulių puslapius 

kopomis brenda šešėliai 
kirų legionai 
taršo pajūrio plaukus 

vėjai kužda evangelijas 
kai debesų punktyrais 
nušalvena kaitra 

prinoksta mylėti 
šilkinėj migloj 
įsipynęs donkichotas

(ne)prišvartuoti 

prie kranto 
prišalusiuose laivuose 
bastosi šalna 

apšarmoja atodūsiai 
lūpų metrikoj 

benamis iš šerkšno 
bando išskaptuoti lėktuvą 
sako pakanka tikėti 

o gal ir tereikia 
restauruoti viltį 
kad galėtum skristi 

Linas Daugėla

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Kretingos Pranciškonų gimnazija, III klasė

su smilčių karūna

purslai tipena bangomis 
pasišiaušęs saulėlydis 
apšarmojęs mirusių serbentų vėlėmis 
skalbia balkšvus saulės marškinius 
rudeniniai žalčiai 
lenda į juos 
rangosi 

pasaulį išmoksti per vėlai – 
kraujas jau sukrešėjęs 
o purslai 
į krantą išmeta vakarus 
iš aptemusio vasaros archyvo

išauštant

gubojos sušnara lietaus kišenėj 
tipena pasišiaušus skruzdėlė 
šapeliu paliktu ant kopų gimti 
kuris į dangų žvelgs 
tarsi šešėlis 
maldingai suglaudęs rankas 
it pajutęs dalgio pėdsakus 
ant suakmenėjusių lūpų 
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Carinės Rusijos imperijos kariuomenė buvo iš
trėmusi kelis tūkstančius žmonių, tarp kurių buvo 
ir žinomų visuomenei bei aktyvių žmonių Prūsi
jos Lietuvoje. Karo metu trėmimai buvo vadinami 
priverstiniu gyventojų perkėlimu, ir būtų galima 
išskirti dvi grupes, tačiau jas kartu ir palyginti dėl 
lemties ir padėties karo metu. Tai savanoriai su 
prievartos elementais – pabėgėliai ir kita grupė – 
tremtiniai, tokie kaip šiuo atveju Martynas Jankus. 
Pasak M. Gelžinio, „rusai išsivežė daugiau kaip 500 
žmonių į Rusiją, į nelaisvę, jų tarpe ir Jankų šei
mą“1. M. Jankus šiuo atveju yra svarbi asmenybė, 
nes atstovauja Prūsijos lietuvininkų tremtiniams. 

Martynas Jankus buvo Prūsijos Lietuvos visuo
menės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas, vienas 
iš Aušros leidėjų, dar vadinamas Prūsijos Lietuvos 
patriarchu. Jis buvo ir Mažosios Lietuvos Vyriau
siojo gelbėjimo komiteto pirmininkas ir atstovas 
Valstybės taryboje, Tilžės akto signataras. Marty
nas Jankus gimė 1858 m. rugpjūčio 7 d. Bitėnuose, 
Ragainės apskrityje. Baigęs pradinę kaimo mokyk
lą Bitėnuose, lavinosi savarankiškai, J. Albano ir 
K. Kybelkos spaustuvėje Ragainėje išmoko poligra
fininko amato. Iš liaudies dainų ir savo eilių, papil
dytų Silvestro Valiūno romantiniu eilėraščiu Biruta 
sudarė ir 1882 m. išleido knygelę Lietuviszkos ir se
niausios dainų knygelės. Jau 1882 m. buvo suma
nęs Tilžėje leisti lietuvišką laikraštį. Šio sumanymo 
atsisakė, kai 1883 m. pasirodė Aušra, tapo jos rė
mėju ir platintoju, 1884–1885 m. – atsakinguoju 
sekretoriumi. Padėjo Jurgiui Mikšui suredaguoti 
ir išleisti Aušros kalendorius (1883–1885). 1889–
1892 m. buvo Varpo administratoriumi ir atsakin

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, humanitarinių mokslų magistrė

Eglė Budrytė

Martynas Jankus – Klaipėdos krašto 
„vizitinė kortelė“ Sibiro tremtyje

guoju redaktoriumi. Sustabdžius Aušros leidimą, 
M. Jankus leido Garsą (1886–1887), Ūkininkų 
prietelių (1894), Naująją aušrą (1892), Saulėteką 
(1900–1902), pirmąjį lietuvišką satyrinį laikraštėlį 
Tetutė (1891–1893), Lietuvišką darbininką (1894), 
pradėjo leisti dienraštį Dienos laps (1909–1910). 
Savo spaustuvėse Ragainėje (1889–1890, bendra
savininkis Kristupas Voska), Tilžėje (1890–1892), 
Bitėnuose (1892–1909), Klaipėdoje (1909–1912), 

Martynas Jankus Jungtinėse Amerikos Valstijose.  
Nuotrauka iš Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose
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Šilutėje (1922–1923, įmonė buvo pavadinta Sie
berto įpėdinio spaustuve, bendrasavininkis Alber
tas Bruoželis) išspausdino apie 400 knygų ir 27 
periodinius leidinius lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Iš jų 150 knygų ir 10 periodinių leidinių lietuvių 
kalba buvo skirta Mažajai Lietuvai. Šie leidiniai 
darė didelį poveikį visuomeniniam gyvenimui, 
skatino tautinės minties plėtotę, stabdė kai ku
rias socialinės ir tautinės priespaudos tendencijas. 
Nuolat prekiavo savo leistomis knygomis, jas tiekė 
knygnešiams, o nuo 1905 m. ir Didžiosios Lie
tuvos knygynams. Palaikė spaudos ryšius su JAV 
lietuviais, įvairių orientacijų politiniais latvių, len
kų ir gudų tautiniais judėjimais. Martynas Jankus, 
gyvendamas netoli tuometinės Rusijos ir Vokieti
jos sienos, organizavo nelegalių knygų gabenimą į 
Didžiąją Lietuvą, buvo vienas iš kultūros draugijos 
Birutė steigėjų (1885), Mažosios Lietuvos lietuvių 
blaivybės draugijos Lietuvos žvaigždė svarbiausias 
organizatorius. Per Pirmąjį pasaulinį karą M. Jan
kus su šeima deportuotas į Rusiją. 

Martynas Jankus buvo labai aktyvus veikėjas 
Prūsijos Lietuvoje, o prasidėjus Didžiajam karui, 
kai Rusijos imperijos kariuomenė įsiveržė į Ryt
prūsius, 1914 m. gruodį su šeima buvo ištremtas 
į Sibirą, Samaros guberniją. Būdamas tremtyje, 
rašė laiškus ir dienoraštį, kurie yra publikuoti 
Domo Kauno. Dienoraštis straipsnyje yra cituo
tas originalia kalba, tad yra stiliaus bei gramatikos 
klaidų.

 P. Alšeno teigimu:

1914 m. rudenį, kai aš būdamas studentu važia
vau mokytis į Varšuvą, Simno geležinkelio stoty ma
čiau Rytprūsių gyventojus, vežamus į Rusiją. Tarp jų 
buvo nemažai kalbančių lietuviškai; jie atrodė kaip 
sugaudyti žvereliai. Tai buvo visokio amžiaus žmonės 
(seni ir jauni, daugiausia moterys), prievarta vežami į 
Rusijos gilumą kentėti šaltį ir vargą. Buvo ir M. Jan
kaus šeima. <...> Gyvendamas Pavolgėj, Jankus neri
mo, jo siela veržėsi prie Nemuno, prie Rambyno – į 
Lietuvą, pas savo tautos karo žudomus brolius.2 

Pasak D. Kauno:

...kai prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, M. Jan
kus su visa šeima iš Klaipėdos persikraustė į Bitėnus. 
Du jo sūnūs buvo mobilizuoti karui. Kadangi Jankus 
rusams buvo žinomas kaip lietuviškų kontrabandinių 
knygų leidėjas, tai caro armijoms įsiveržus į Rytprū
sius tūli lietuviai jam siūlė pasitraukti į Karaliaučių. 
Bet to jis jau nebespėjo padaryti. 1915 m. įsiveržę į 
Bitėnų kaimą rusai paėmė senus ir jaunus gyventojus, 
tarp jų Jankų bei visą jo šeimą, ir nugabeno anapus 
Volgos upės, Samaros gubernijon. <...> Elzė Janku
tė, Edė Jankutė ir Urtė Jankutė buvo atskirtos nuo 
šeimos ir išgabentos į kitą vietovę. M. Jankaus tėvas, 
Martynas, mirė deportacijos metu. M. Jankaus sūnus 
Nikas, Pirmojo pasaulinio karo pradžioje mobili
zuotas į kaizerinę kariuomenė ir žuvo Vakarų fronte 
pasktutinėmis to karo deinomis.3

Lymanto pastebėjimu:

1917 m. pavasarį ten [Prūsijos Lietuvoje – E. B.] 
atsilankė iki 1917 m. demokratinėj spaudoj bendra
darbiavęs, vėliau komunistu tapęs Zigmantas Valaitis. 
Jis išvežė Jankų ir jo šeimą į Saratovo miestą. Saratove 
susiorganizavę Mažosios Lietuvos lietuviai nutarė siųs
ti delegaciją į Petrapilį, kad iš Rusijos valdžios išsirei
kalautų leidimą grįžti į tėvynę. Martynas Jankus balsų 
dauguma buvo išrinktas delegacijos pirmininku.4 

Martyno Jankaus dukra, Elzė Jankutė, savo at
siminimuose mini skaudžią savo šeimos tremtį:

...man dar ir šiandien neaiškus rusų, arba, kaip 
mes tąsyk tėviškėje vadindavome, maskolių, palinki
mas iš užimtų kraštų vežti nekaltus civilius, ardyti 
šeimas ir pridaryti daug skausmo. <...> maskoliai, 
vos tik įkėlę koją į Mažąją Lietuvą, tai darė be jokio 
pasigailėjimo. Jų išvežimo, arba, kaip mes sakydavo
me, pavilkimo aukomis tapo ir mūsų šeima. Nepaliko 
net mūsų sergančio senelio.5 

Toliau E. Jankutė prisimena: 

...išvežimams į Rusiją buvo sudarytas ilgas pre
kinių vagonų traukinys. Kiekviename vagone buvo 
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patalpinti 40 išvežamųjų, kuriuos saugojo du rusų 
kareiviai. Nors buvome vežami tuo pačiu traukiniu, 
bet dauguma atvejų tėvai buvo atskirti nuo vaikų. 
Taip važiavome savaitėmis Samaros link. Kai susto
davome didesnėj stotyj, sargybiniai mums leisdavo 
išlipti, vandens atsinešti ir t. t., o po to vėl varydavo 
atgal į vagonus.6 

Martynas Jankus savo rankraštyje iš Sibiro ap
rašė gamtą, aplinką, kasdienybę, kelionę, gailestį 
bei sūnaus mirtį. 

Šyryt labai gražus oras, tai ir nors nuspausta 
dvase, vis dar nauja gyvasti atgauna. Nakti rods 
negalejau užmigti, nes pakilo baisus gailestis mano 
žuvusios šeimynos. Užvis labjaus mirtis mano En
druko, kuri lajaus [labjaus] už viska mylėjau, mane 
kožnu atminimu į ašaras veria. Teipgi man pripuola 
baugios mislis, kad jo gyvastis ne galėjo teip lengvai 

užsibaigti. Vienok nes jis buvo juk šaunokai stiprus. 
Aplinkybes mokina, kad ji ligonbutyje palikta viena 
draug sergantieji bus užmuše, ir tada ponai liekorei 
nudavė liga, rasti jis patsai negalėjo niekam savo beda 
pasiguosti, o ir pasiguodus, kas je teip veik išklausė, 
rusams tik ant to ir teparėjo. Kad mus nugaluotu. 
Jei toke mislis [mintis – E. B.] nebutu buvus, tai jie 
mus tyčia ant Siberijos rubežiaus [sienos – E. B.] 
žiemos metu nebutu galeje gabenti. Galiaus su tokeis 
vežimais, kur ir gyvuolius [gyvulius – E. B.] negali 
sveikus nugabenti į savo paskirta vieta.7

M. Jankus atsimena, karo pradžioje gavęs te
legramą iš Lietuvos, „kur kalba, kad vokiečei jau 
Panevežyje Baisiogaloje Mitavoje ir Lybavoje. Taigi 
jau iš pašalpos prisiuntamo menk lukesties tėra, nes 
jau tokiu budu ir Vilnius labai priegadoje“8. Toliau 
aprašinėdamas savo kasdienybę, M. Jankus mini 
Sibire atliekamus darbus bei vargingus užmokes
čius, kurių reikėdavo laukti mėnesiais. Jis pasakojo, 
kaip siuvo batus, kalė klumpes, o jo draugas statė 
rusams prūsiškus namus. Vėliau jis mini, jog vėliau 
gavo dar vieną žinią iš karo fronto, jog „Liepoju ru
sai vėl atsilaimėję ir 10,000 vokiečiu sugavę? Kiek 
rusu į sugavimą papuole be paimant Liepoju, to 
nieks nežino. <...> vakar pravažiavo 2 tartarai <...> 
sako neilgai rusija išsilaikys“9.

Vėliau rašo:

...iš Vilniaus vis nei jokios žinios, dievas anuos 
žino ar jie tiktai ne vokiečiu rankose.10 

Sekminems vel tape nuo austrijoku atimta ir ru
sai su visu iš Galicijos išbriauti. Apie turkus nieko 
nera girdeti, ar jie dar gyvi ar jau visi iššaudyti. Iš to 
galima numanyti, kad Vilnius teipgi jau yra vokiečių 
rankose, kad tas mano telegrams nenuejo. Mitava ne
toli nuo Rygos, taigi ir Ryta teipgerai kaip dingusi.11 

Martynas Jankus prisimena, jog buvo apsilan
kęs vienas žmogus, kuris perdavė šiek tiek žinių 
iš pačios Liepojos, jog vokiečiai tapę šeiminin
kais, pjauna javus ir „šeria“ sugautuosius. Taip 
pat M. Jankus sužino apie plintančias ligas, tokias 
kaip skorbutas, sifilis, bei minima „Turfan – akių 

Martynas Jankus su dukromis Elze ir Ede.  
Nuotrauka iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
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liga“12. Lietuvių pabėgėlių ir tremtinių gyvenimą 
galima įsivaizduoti iš daugybės šalpos draugijų 
skelbiamų pranešimų, jog varganos kelionės sąly
gos, pastogės trūkumas, badas, epidemijos, ligos 
ir priėmimas karo tremtinius varė į neviltį ir vertė 
jaustis apleistais. Toks jautėsi ir Martynas Jankus 
rašydamas atsiminimus. 

Iš M. Jankaus rankraščio fragmentų būtų gali
ma pastebėti, jog laiškai buvo ypatingai tikrinami 
dėl lietuvių kalbos naudojimo. Jis pats teigė:

...rašiau grometa Elzei, kuri Mordva Bugurus
lane sugavime skursta. Sakau po pietu nunešu ant 
pačtos, bet reikia juk visas grometas uredninkui pa
rodyti, tas nevelyja lietuviškai rašyta grometa sius
ti, tur buti rusiškai rašyta. Tai ir pabaigtas krukis. 
<...> puikus tai žmones ir tikrai žydai Babele ne
buvo taip prispausti kaip mes rusijoje. Tai jau tik 
bene bus gals tos nelemtos valstijos, kuri teip bjaurei 
svieta vargino.13 

Liepos mėnesį, Martynas Jankus sulaukęs per
keltos dukros Edės Jankutės, prisimena:

...ir tai pasirodo mano dukte Ede su da viena drau
ge, Rike Vallnerike iš Varkuliskiu. Mano džiaugsmas 
buvo didelis, nes jau nuo Kaledu ana ir kitus kudikisu 
nebuvau regėjęs o nors viena dar gyva pamačius ir vel 
man naujas lukestis ant gaivesties atsirado.14 

Toliau M. Jankus pasakojo, jog girdėjo kalbų, 
jog 1915 metų liepą Klaipėdą užėmė vokiečių ka
riuomenė

...sako: kad privažavusi nekuri familije rusiško 
popo į Kamala, kurie rodos, kaip begunai atsikrauste 
yra, o kurie pasakoja, kad Pietrapile jau kanuliu grio
vimas girdzius. Teipgi iš Klaipėdos buk buvę 3000 
žmoniu į nelaisve paimti, bet jiems nesuspeta anuos 
tolyn pagabenti, užpuole anuos vokiško kariauna ir 
jie velniui dekavojo, kad ir patis į nelaisve pakliuvo.15 

Kaip teigia A. Lymantas, 1917 metų pavasarį 
buvo siunčiama Prūsijos Lietuvos delegacija į Pet
rapilį dėl prašymo sugrąžinti lietuvius į tėvynę. Pa
čiame Petrapilyje, Martynui Jankui labai daug pa
galbos suteikė Prūsijos Lietuvos tremtinių globotoja 
Felicija Bortkevičienė ir Švedijos konsulas. Pagal jų 
bendrąsias idėjas, buvo planuojama, jog vokiečiai 
būtų turėję paleisti iš nelaisvės Didžiosios Lietuvos 
lietuvius, o rusai – ištremtus Prūsijos Lietuvos lietu
vius. Tačiau, vokiečių teigimu, lietuviai Vokietijos 
nelaisvėje nėra paprasti tremtiniai, jie yra vokiečių 
darbininkai ir visaverčiai žmonės. Tad ir Didžiosios 
Lietuvos, ir Prūsijos Lietuvos tremtiniams lietu
viams, beliko sekti tolesnius karo įvykius.

1918 m. grįžęs iš deportacijos Rusijoje, M. Jan
kus pasinėrė į lietuvių politinį sąjūdį ir kartu su 

Martynas Jankus – 
Tilžės akto (1918) 
signataras
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kitais 1918 m. lapkričio 30 d. pasirašė Tilžės aktą 
apie priglaudimą Mažosios Lietuvos prie Didžio
sios Lietuvos. Tačiau šio sprendimo įgyvendinimas 
buvo komplikuotas, o kelias iki tikslo – gana ilgas. 
Iš pradžių išeities ieškota diplomatijos ir viešųjų 
akcijų priemonėmis. Įprasminant abipusį interesą 
vienytis, keturi Mažosios Lietuvos lietuvių politi
kai – Vilius Gaigalaitis, Martynas Jankus, Kristu
pas Lekšas ir Jurgis Strėkys 1920 m. kovo 20 d. 
Kaune kooptuojami į Lietuvos Valstybės Tarybą. 
Rengiantis 1923 m. karinei akcijai Klaipėdos kraš
te ir siekiant savo pusėn patraukti kuo daugiau 
vietos gyventojų, už Lietuvos vyriausybės pinigus 
buvo nupirkta Šilutės spaustuvė su vokišku laik
raščiu Memelgauzeitung, o jai vadovauti pakviesti 
M. Jankus ir A. Bruoželis. Klausimas dėl Klaipėdos 
krašto išspręstas 1923 m. sausį ginkluota akcija, 
kurioje M. Jankus vadovavo Vyriausiajam Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komitetui. M. Jankaus po
litiniai sprendimai buvo nuoseklūs ir ryžtingi, jis 
visada tikėjo Lietuvos valstybės ateitimi. Jos inte
resams atstovavo reprezentacinėse kelionėse į Ame
rikos ir Skandinavijos šalis, kalbomis ir darbais sa
viems ir svetimiems visada simbolizavo Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos vienybę. Dėl nepaliaujamo 
populiarinimo ir įgyto pripažinimo M. Jankus 
tapo savotiška Klaipėdos krašto vizitine kortele: 
buvo apdovanotas aukštais Lietuvos ir užsienio 

šalių ordinais, pagerbtas išskirtiniu Mažosios Lie
tuvos patriarcho vardu, dar gyvam esant, laikino
joje sostinėje Kaune jam buvo pastatytas pamink
las (1939). Dėl nacistinės Vokietijos invazijos į 
Klaipėdos kraštą, M. Jankus 1939 m. pasitraukė 
į Kauną. 1944 m. grįžo į Bitėnus, tačiau, artėjant 
frontui, hitlerinės kariuomenės iškeltas į Vokietijos 
gilumą. Martynas Jankus mirė 1946 m. gegužės 
23 d. Flensburge, perkeltųjų asmenų stovykloje. 
1993 m.  gegužės 30 d. iškilmingai perlaidotas Bi
tėnų kapinėse.

1 M. Gelžinis. Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva. – Vilnius, 1996, 
p. 310.  

2 P. Alšėnas. Martynas Jankus. Mažosios Lietuvos patriarchas. – 
Torontas, 1967, p. 330.  

3 D. Kaunas. „Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinki
nys. – Vilnius, 2011, p. 452.

4 A. Lymantas. Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies. – 
Vilnius, 2001, p. 158.  

5 Šeimos deportacijos į Rusiją užrašai [1915 m.] 5ta brošiū
ra, F. 179281. Kelionė į Siberijos pakrašti.  

6 A. Lymantas, op. cit., p. 141–142.  
7 D. Kaunas, op. cit., p. 426.  
8 Ibidem, p. 426.  
9 Ibidem, p. 428.  
10 Ibidem, p. 429.  
11 Ibidem, p. 431. 
12 Ibidem, p. 433. 
13 Ibidem, p. 436437. 
14 Ibidem, p. 446. 
15 Ibidem, p. 447. 

Martyno Jankaus muziejus 
Bitėnuose
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Klaipėdos miesto istorija visada buvo ir yra neat
siejama nuo Klaipėdos uosto istorijos. Buvimas prie 
jūros brėžė miesto raidos galimybių trajektorijas nuo 
pat jo įkūrimo. Apie Klaipėdos uostą ankstyviausiu 
jo laikotarpiu (nuo miesto įkūrimo 1252 m. iki 
1422 m. Melno taikos) yra žinoma labai mažai. To
dėl straipsnį tenka pradėti nuo ankstyviausių ir ben
driausių paties miesto istorijos faktų. 

Pasak istoriko Valdo Rakučio, „Kryžiuočių pi
lių tinklas plėtėsi keliais etapais, tačiau buvo labai 
susijęs su vandens kelių tinklu ir kryžiuočių eks
pansijos kryptimis.“1 „Didelis dėmesys buvo ski
riamas bendro pilių tinklo plėtrai. <...> Paprastai 
pagrindinė komtūrijos pilis stovėdavo prie jūros ar 
didelės upės, o kitos pilys buvo statomos mažiau 
saugiose teritorijose.“2 Kitaip tariant, iš pradžių 
kryžiuočiai užgrobdavo upės žiotis ir kartu žemupį, 
o tada tęsdavo savo ekspansiją upės aukštupio link. 
Klaipėdą vokiečiai vadino Memel, nes manė, kad 
pilį stato prie Nemuno (kurį vadino Memel) žiočių. 
Iš tikrųjų Nemuno žiotys buvo į pietus nuo Klai
pėdos; Nemunas įtekėjo ne tiesiai į Baltijos jūrą, 
o į Kuršių marias (kurios maždaug ties Klaipėda 
jungėsi su Baltijos jūra). Klaipėda buvo pastatyta 
toje vietoje, kurioje senoji Dangės upės vaga įte
kėjo į Kuršių marias. 1252 m. Livonijos ordinas 
Dangės upės žiotyse įkūrė Klaipėdos pilį (tikėtina, 
kad pirmoji pilis galėjo būti saloje). Pagal pradi
nį miesto įkūrimo susitarimą du trečdaliai įkurto 
miesto priklausė Livonijos ordinui, o likęs trečdalis 
priklausė Kuršo vyskupui.3 „Dėl nuolatinių kovų 
su žemaičiais ir lietuviais 1328 Livonijos ordinas, 

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto magistrantas

Valentinas Kulevičius

Istorinė Klaipėdos uosto raida  
XIII–XX amžiuje 

1392 Kuršo vyskupas perleido savo Klaipėdos val
das Vokiečių ordino Prūsijos šakai.“4 Taip Klaipėda 
teritoriškai ir teisiškai atsidūrė Prūsijos teritorijoje, 
kuri, kaip ir Livonija, priklausė tam pačiam Vokie
čių ordinui (nes po 1236 m. pralaimėto Saulės mū
šio livoniškoji ordino šaka 1237 m. buvo sujungta 
su prūsiškąja ordino šaka). „1258 m. Memeliui 
suteiktos Liubeko savivaldos teisės, sudariusios 
dideles galimybes plėtoti jūrinį verslą. Tačiau lau
kiamo rezultato nebuvo.“5 Dėl nuolatinių Vokiečių 
ordino ir Lietuvos karų Klaipėda, kaip pasienio te
ritorija, buvo dažnai puolama žemaičių ir lietuvių, 
todėl tuo metu prekyba (kaip ir bet kuri kita eko
nominė veikla) mieste merdėjo. Mieste buvo mažai 
gyventojų, o didesnio masto jūrinė veikla tuo metu 
nesiplėtojo. Tokia padėtis tęsėsi iki pat Ordino ir 
Lietuvos karų pabaigos. 

1422 m. Melno taika (įtvirtinusi politinę Klai
pėdos priklausomybę Kryžiuočių ordinui) žymėjo 
Lietuvos karų su vokiečių Ordinu pabaigą ir turėjo 
atverti naują etapą. Po Melno taikos Klaipėda apie 
500 metų priklausė įvairiems vokiškiems valstybi
niams dariniams, ir todėl buvo susieta su įvairiais 
Vokietijoje vykusiais procesais. „Tačiau situacija iš 
esmės nepasikeitė: po Melno taikos Klaipėda ken
tėjo tiek dėl neramaus pasienio su Žemaitija, tiek 
dėl stiprėjančios krizės pačioje Ordino valstybėje. 
Ypač didelė nelaimė miestui buvo Trylikos metų 
(1454–1466) karas, tapęs, anot vokiečių istoriko, 
Klaipėdai žiauria lemtimi. Šio karo metu Klaipė
dos uostą ir miestą blokavo, puolė, niokojo ir degi
no Gdansko laivynas bei gdanskiečių sąjungininkai 
žemaičiai (Lietuva į karą nesikišo). <...> Gdansko 
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laivynas puolė Klaipėdą 1456, 1457, 1458 ir 1464 
metais, savo veiksmus gdanskiečiai derino su nuo
lat Klaipėdai grasinusiais žemaičiais. 1466 m. To
rūnės taika užbaigė karą, tačiau Klaipėdos vargai 
nesibaigė. Karo metais Klaipėdos uostas buvo tapęs 
Ordino kaperių baze. Karui pasibaigus, Klaipėdos 
komtūras toliau globojo dabar tikrais jūrų plėšikais 
tapusius kaperius. Gdansko ir Liubeko reikalavi
mai sutramdyti komtūro savivalę galiausiai priver
tė didįjį magistrą 1472 m. žygiuoti į Klaipėdą ir 
šturmu paimti pilį: sučiupti 42 piratai buvo nu
bausti mirtimi. Po viso to iš miesto ne kažin kas 
liko, ir 1475 m. Klaipėdai suteikta Kulmo teisės 
privilegija praktiškai reiškė miesto atkūrimą iš nau
jo.“6 „Oficialų komercinio uosto statusą Klaipėdos 
jūrų uostas gavo 1475, kai Vokiečių ordino ma
gistras suteikė Klaipėdos gyventojams Kulmo teisės 
privilegiją, pagal kurią jie galėjo verstis jūrų pre
kyba ir statyti laivus. Klaipėda nepriklausė Hanzos 
sąjungai, kuri kontroliavo beveik visą Baltijos jūros 
prekybą, todėl kildavo konfliktų. 1520 m. Gdans
ko laivynas užgrobė Klaipėdos jūrų uosto laivus, 
padegė miestą, akmenimis užvertė įplauką į Danės 
upę.“7 „Uosto plėtrą stabdė gretimų uostų – Kara

liaučiaus ir Liepojos – konkurencija ir su ja susiję 
prekybos apribojimai.“8 Todėl miestas XV–XVI a. 
laikotarpiu ir toliau liko aplinkinių uostų šešėly
je. Nepaisant to, XVI a. Klaipėdoje prasidėjo laivų 
statyba. „Šaltiniai bei tyrinėjimų duomenys liudija, 
kad tik XVI a. pirmojoje pusėje Klaipėda pradėjo 
tapti tikru prekybiniu uostamiesčiu. Jūrinių laivų 
statyba prasidėjo irgi šiuo laikotarpiu. 1517 m. bir
želio mėn. laiško, saugoto Ordino laiškų archyve, 
anotacijoje kalbama apie laivo Klaipėdoje statybą. 
Informacija lakoniška ir neduodanti garantijų, jog 
laivas iš tiesų buvęs pastatytas. Tačiau šią žinią pa
tvirtino archeologiniai tyrimai. 1992 m. vasarą, 
tęsiant kasinėjimus Klaipėdos senamiestyje, buvu
siame dešiniajame Senosios Dangės krante buvo 
aptiktos laivų statyklos liekanos. Dendrochrono
logine analize rasti medienos pavyzdžiai datuoti 
maždaug 1519 m. Vadinasi, 1517–1519 m. lai
kotarpiu Klaipėdoje tikrai buvo pastatytas jūrinis 
laivas, ir tai yra ankstyviausias neginčijamas jūrinių 
laivų statybos egzistavimo Klaipėdoje įrodymas.“9 
„Viduramžių Klaipėda dėl įvairių priežasčių buvo 
labai nedidelė gyvenvietė, jos ekonominis potenci
alas buvo menkas. Pagrindinė, svarbiausia, jūrinių 

Klaipėda. XVII a. graviūra
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laivų statybos prielaida – klaipėdiečių jūrinė preky
ba – atsirado tik XVI a. Iki tol Klaipėdos pirkliai 
atliko stipresnių prekybos centrų aptarnaujančio 
personalo funkcijas. Dėl to jūrinių laivų statyba 
Klaipėdoje irgi atsirado tik XVI a.“10 „Laivai XVI a. 
Klaipėdoje buvo statomi miesto pakraštyje prie Se
nosios Dangės, žemiau miesto tilto (dabar Tomo g. 
ir Didžiojo Vandens g.). Čia 1987 m. archeologas 
R. Sprainaitis atrado pirmąją Klaipėdos laivų staty
klą. Vieta laivų statybai parinkta prie senosios Dan
gės neatsitiktinai – Didžioji Dangė dėl dancigiečių 
akmenų, matyt, netiko dideliems laivams.“11 Šie 
akmenys Dangės upėje atsirado tada, kai „1520 m. 
gegužę Gdansko laivynas puolė Klaipėdą, sudegino 
dalį miesto, užgrobė prekybinius laivus ir užvertė 
akmenimis Dangės žiotis.“12 Akmenys dar ilgus 
dešimtmečius trikdė Klaipėdos laivybą ir uosto 
plėtrą, nes tuo metu nebuvo techninių galimybių 
juos iškelti. „1549 m. kunigaikštis Albrechtas leido 
neįvardytam Klaipėdos laivininkui pasistatyti jūri
nį laivą. Tai būtų pirmas konkretus jau išaugusios 
Klaipėdos miesto jūrų prekybos ir prasidėjusios lai
vų statybos mieste faktas. Visa tai sutampa su jau 
minėta aplinkybe, kad Karaliaučiaus pirkliai skųstis 
ir protestuoti prieš Klaipėdos jūrų prekybą ir laivi
ninkystę pradėjo XVI a. antrojoje pusėje.“13 

Visą XVII amžių Klaipėdos uosto raida ne
buvo labai intensyvi. Vienas iš nedaugelio to 
amžiaus įvykių, davusių naujų impulsų uostui, 
buvo laikinas jo atitekimas švedams. Pagal Štumo 
(Stuhm) paliaubas, sudarytas tarp Švedijos ir Len
kijos, Klaipėda ir Klaipėdos kraštas, Kuršių neri
ja, Fišhauzenas bei Piluva buvo šešeriems metams 
perduoti Švedijos administracijai.14 Pasak istoriko 
Arūno Baublio, „Švedų okupacija turėjo daugiau 
pozityvių padarinių Klaipėdai nei negatyvių. Visų 
pirma, ji atgaivino Klaipėdos prekybą ir padidino 
jos apimtis, nes Karaliaučiaus konkurentai laiki
nai neteko juridinių svertų, galėjusių daryti įtaką 
tiems procesams. Škotų bendruomenės atsiradimas 
pagyvino ir gerokai praplėtė Klaipėdos prekybinius 
ryšius, atverdamas naujas, iki tol dar neišbandytas 
rinkas.“15 Tačiau kito (gerokai didesnio) postūmio 
Klaipėdos uostas sulaukė tik XVIII a. viduryje. 
„Laivų statybos pakilimas Klaipėdoje siejamas su 
jūrų prekybos suklestėjimu. Iki tol Klaipėda vertė
si smulkia žemės ūkio produktų, daugiausia linų, 
sėmenų importu ir druskos eksportu. XVIII a. 
vid. Klaipėdos jūrinė prekyba ypač pakilo, kai 
klaipėdiškiai atrado naują, labiausiai Anglijai rei
kalingą prekę – medieną. Medienos prekyba augo 
neregėtais tempais. Sielius iš Rusijos ir Didžiosios 

Klaipėdos pilis XVI a. 
(1535 m. graviūra)
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Lietuvos į Klaipėdą plukdyti buvo daug patogiau 
nei į Karaliaučių ar Dancigą. Klaipėdoje radosi 
daugybė vėjo lentpjūvių, nes išpjautą medieną par
duoti buvo gerokai pelningiau. Iš kitų šalių atvykę 
pirkliai, daugiausia anglai, škotai ir net dancigie
čiai, steigė savo medienos kontoras, statė medie
nos sandėliavimo aptvarus ir aikšteles. Jie buvo ir 
naujos laivų statybos eros iniciatoriai...“16 „Laivų 
statyba Klaipėdoje vyko su pertrūkiais. Nuolat 
veikiančios laivų statyklos nebuvo. Dokumentai 
rodo, kad būtiniausioms uosto reikmėms laivus 
statydavo Karaliaučiuje <...> Pastačius Dangės 
molus (1749–1752), pradėta tvarkyti ir krantines. 
Miesto pusėje jau seniau buvo įrengtos pakrovimo 
aikštelės su krantinėmis. Dešinysis Dangės krantas 
aukštyn už tilto dar buvo nesutvarkytas, pelkėtas 
ir seklus. Burinių laivų statybos atnaujinimas Klai
pėdoje priskiriamas anglų kilmės pirkliui Johannui 
Simpsonui (1695–1774).“17 „1786 m. balandžio 
14 d. buvo išduota Klaipėdos laivų statytojų cecho 
privilegija ir tų pačių metų rugpjūčio 14 d. cechas 
buvo iškilmingai įkurtas. Nuo šiol prasidėjo tikra 
laivų statybos era Klaipėdoje. Dangės pakrantėje 
ir Pietiniame Dangės rage kūrėsi laivų statyklos, 
buvo statomos vėjo lentpjūvės medienai paruošti, 
iškasti kanalai laivams nuleisti į Dangę ir medienai 
atplukdyti.“18 „Klaipėdos jūrų uosto infrastruktū
ra kūrėsi 17–18 a.; imta ženklais žymėti įplaukos 
laivakelį, statyti šviečiamuosius ženklus, laivų prie
plaukas, švyturį (įžiebtas 1796). Klaipėdos jūrų 
uostą pradėta aprašinėti locijose (1644), vaizduoti 
to meto žemėlapiuose. Nuo 1745 m. pradėta gilin
ti ir valyti uosto akvatoriją, Danėje buvo palaiko
mas 3,3 metro gylis. 1749–1752 akmens krantinė
mis sutvirtintos Danės žiotys, 1784–1791 įrengtos 
balasto krantinės.“19 Istoriko Dainiaus Elerto teigi
mu, „Kopų smėlio pustymas į marių protaką, nuo
lat susidarančios seklumos paskatino apželdinimo 
darbus, bei hidrotechninių įrenginių atsiradimą. 
<...> Nepastovi, neprognozuojama padėtis labai 
apsunkino Klaipėdos uosto laivybą“, nes „po di
desnės audros ar ledonešio tekdavo tikslinti uosto 

farvaterį.“20 „XVIII a. pabaigoje Klaipėdos uostas 
persikėlė į Kuršių marių sąsiaurį, arčiau medienos 
uostų. Jau 1797 metų uosto aprašyme pažymima, 
kad uostas sudarytas iš Kuršių marių sąsiauryje 
esančio didelio baseino ir upės uosto.“21 „Sąsiaurio 
dešiniajame krante, ant 9,6 m kopos, 1796 metais 
pastatytas 17,2 metrų aukščio mūrinis švyturys, 
kuris pradėjo rodyti laivams kelią į Klaipėdos uos
tą. Nuo tada laivai į uostą galėjo įplaukti ir tamsiu 
paros metu. Švyturio žibinto šviesa matėsi beveik 
už 4 km jūroje.“22 „Klaipėdos švyturio atsiradimą 
lėmė labai spartus uosto augimas XVIII a. pabai
goje. Atplaukusių laivų skaičius šoktelėjo iki kelių 
šimtų. Daugelis uosto tarnybų iš Dangės uosto 
persikėlė prie Kuršių marių, arčiau naujų balasto 
aikščių. Čia buvo įsikūrusios balasto inspektoriaus, 
uosto meistro, arba uosto kapitono, muitų ir akci
zų, locmanų ir gelbėjimo tarnybos.“23 

„XVI a. viduryje Klaipėdos konkurentai dan
cigiečiai užvertė akmenimis Dangės uostą, todėl 
iki pat 1820 m. į upę galėjo įplaukti tik nedide
li laivai. Dangės uostas gyvavo iki XX a. vidurio. 
Upės pakrantėje buvo ne tik krantinės prekėms 
iškrauti, žinoma, daugiausia druskai, bet ir mies
to svarstyklės bei viešieji sandėliai. Už tilto įsikūrė 
laivų statyklos. Dangėje žiemodavo Klaipėdos bur
laiviai – vienu metu upėje būdavo daugiau nei 50 
laivų.“24 „1825 m. Klaipėdos miestiečio teises gavo 
laivų statytojas, su kuriuo susiję to meto Klaipėdos 
laivų didžiausi pasiekimai. Tai buvo, matyt, anglų 
tautybės laivų statytojas Behrendtas Pieperis. <...> 
B. Pieperio laivų statykloje, kuri buvo įsikūrusi 
dešiniajame Dangės krante, vienu metu buvo sta
tomi 5–6 burlaiviai, dirbo keliasdešimt pameistrių 
ir darbininkų.“25 1829–1877 m. laikotarpiu jis pa
statė net 144 burlaivius26. „18 a. pabaigoje – 19 a. 
pradžioje pastatytas pietinis molas, 1834–1878 m. 
jis pailgintas ir pastatytas šiaurinis. Uostas perkel
tas iš Danės upės į Klaipėdos sąsiaurį. 19 a. vidury
je uosto gilinimo darbams pradėta naudoti garines 
kasimo mašinas; sąsiauris pagilintas iki septynių 
metrų gylio. 18–19 a. uosto reikšmė didėjo.“27 
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XIX a. Klaipėdoje garlaiviai po truputį išstūmė 
burlaivius. XIX a. smėlingos teritorijos, esančios 
abipus sąsiaurio (Kopgalis ir Smiltynė, Melnragė), 
buvo apželdintos mišku taip sustabdant slenkan
čio smėlio keliamą pavojų laivybai uoste28. Pradė
tos apželdinti miesto apylinkės suteikė labai daug 
naudos uostui. Molų pastatymas ir kiti svarbūs 
uosto plėtros darbai galutinai suformavo senojo 
Klaipėdos miesto (kartu ir uosto) veidą. „Dažnai 
rašoma, kad Žiemos uostas Klaipėdoje atsirado dėl 
Krymo karo (1854–1856). Karai ne kartą gyvino 
Klaipėdos prekybą. Jie buvo tarsi varomoji uosta
miesčio plėtimosi jėga.“29 „Didysis gaisras, įvykęs 
1854 metų rudenį, nesustabdė miesto augimo ir 
uosto plėtros. Šie keli pašėlusios prekybos metai 
Klaipėdos uosto plėtimuisi buvo reikšmingiausias 
etapas.“30 „Trumpas XIX a. vidurio laikotarpis, su
sijęs su Krymo karu, gali būti laikomas didžiausiu 
Klaipėdos miesto ir uosto klestėjimo laikotarpiu. 
Tuomet Rusijos prekyba per Juodąją ir Viduržemio 
jūras buvo visiškai užblokuota, britų karo laivai 
budriai stebėjo Rusijos uostus Baltijos jūroje, tad 
Klaipėda tapo puiki išeitis Rusijai įvežti ir išgaben
ti prekes. Esant dideliam laivų judėjimui Klaipė
dos uoste, krovai pritrūko krantinių. Klaipėdos 
uostas Dangės upėje tapo per ankštas, ir nutarta 
jį pamažu perkelti į Klaipėdos sąsiaurį. Pirmieji 
žingsniai buvo žengti, ir 1855 m. naujame plote 

prasidėjo Žiemos uosto statyba, kuri vėliau strigo 
dėl sumažėjusios krovos ir lėšų trūkumo. Krymo 
karas pasibaigė, lengvai uždirbti pinigai baigėsi.“31 
„Po Didžiojo gaisro Klaipėdoje buvo pradėtos svar
biausios uosto ir miesto statybos – iškastas naujas 
Žiemos uostas, nutiesta pagrindinė uosto gatvė, 
kuri pavadinta Malkų (Holtz) gatve, pastatytas 
dujų fabrikas. Dėl prekių gausos ir krantinių joms 
pakrauti į laivus trūkumo 1855 m. rugpjūčio 25 d. 
vyriausybės sprendimu šalia Pietinės balasto aikštės 
pradėtas kasti naujas uostas. <...> Naujasis uostas 
turėjo būti naudojamas kroviniams į laivus krau
ti ir žiemą, taip išvengiant stovėjimo farvateryje 
bei apsaugant laivus nuo bangavimo ir ledonešio. 
Be to, čia galėtų žiemoti tie laivai, kurie netilpo 
Dangėje. Todėl uostas buvo pavadintas Žiemos 
uostu.“32 „Pamažu plečiantis geležinkelių, kuriais į 
Baltijos jūros uostus buvo gabenami grūdai ir kiti 
žemės ūkio produktai, tinklui Rusijoje, o Klaipėdą 
su Rytprūsiais jungiant vos vienai vietinės reikšmės 
linijai į Tilžę, Klaipėdos uostą ėmė aplenkti pre
kybiniai laivai. Komercinė sėkmė atsuko nugarą. 
Klaipėda buvo per toli nuo galios centrų. Karaliau
čiaus uostas visada sulaukdavo protekcionistinės 
paramos iš Prūsijos valdžios.“33 „1876 m. Klai
pėdoje buvo pastatytas paskutinis burlaivis. <...> 
1901 m. Klaipėda nebeturėjo nė vieno krovininio 
jūrų burlaivio. Burlaivius galutinai pakeitė garlai

Klaipėdos 
uosto jūros vartų 
vaizdas
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Klaipėda XIX amžiaus pabaigoje

viai.“34 Istorikas Vygantas Vareikis šio Klaipėdos 
uosto raidos etapo pabaigą apibūdina taip: „XIX a. 
viduryje technologinis progresas, kai rankų darbą 
keitė mašinos ir mechanizmai, atvedė ne tik prie 
uostų infrastruktūros plėtros, bet ir prie garlaivių, 
jau nekėlusių tokio estetinio susižavėjimo kaip 
burlaiviai, dominavimo. Bures ir vėjo jėgą pakeitė 
garo varikliai ir anglys. Burlaivių epocha nugrimz
do į praeitį. Tačiau burlaivių epochos pabaiga Klai
pėdai reiškė ne tik naujus iššūkius, bet ir naujas 
galimybes.“35

Nors XX amžiuje Klaipėdos politinė priklau
somybė (kartu ir politinė santvarka) ne kartą kito, 
uosto plėtra vis dėlto tęsėsi. Vienas tokių uosto 
raidos tęstinumo pavyzdžių galėtų būti pietinio 
molo modernizacijos darbai: „1900–1902 m. 
Kopgalio molas buvo pailgintas. Iš pradžių jis sie
kė 300, o 1906 m. – 400 metrų. Amžių sandūroje 
molas pratęstas iki 445 m. <...> Statybos tęsėsi ir 
1909–1913 m. Statybos darbai buvo atnaujinti po 
Pirmojo pasaulinio karo. 1925 m. pietinis molas 
siekė 1238 m. <...> Molo remonto darbai tęsėsi ir 

1928 m., uosto valdyba jiems išleido 2 794 213 
litų. 1930 m. pietinio molo remontui bei tvirtini
mo, apsaugojimo darbams išleista 4 499 973 litų. 
Naudoti sunkūs granito akmenys, plytos, betonas. 
<...> 1945 m. molas buvo susprogdintas dviejose 
vietose. 1946–1955 m. molas suremontuotas.“36 
Istorikas Vygantas Vareikis aprašo intensyvią uosto 
plėtrą po 1923 m. įvykusio Klaipėdos prijungimo 
prie Lietuvos: „Lietuvos laikais Klaipėdos uosto 
plėtimas vyko tiek vertikalia (gilinimo darbai), tiek 
horizontalia (uosto krantinių plėtimas) kryptimis. 
Buvo pagilintas Žiemos uosto baseinas, užbaigti Pi
etų molo įrengimo darbai, sustiprintas Šiaurės mo
las, nutiesta naujų uosto geležinkelio atšakų, įsigy
ta naujų galingų kranų. 1925 m. Klaipėdos uoste 
jau buvo užtikrintas 7,5 metrų gylis. Tiesa, didesni 
Baltijos kaimynų uostai tokį gylį turėjo jau XIX a. 
pabaigoje... Kita vertus, ir pasiektas beveik 8 metrų 
gylis nebuvo visiškai išnaudojamas, nes daugiausia 
į uostą atplaukdavo laivai su 6,5 metrų grimzle. 
1932 m. danų firma „Hoejgaard u. Schultz“ užbai
gė naujo 8 metrų gylio uosto baseino statybą. Tada 
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įplaukos kanalo gylis jau siekė 10 metrų. Nors prie 
kai kurių krantinių Žvejybos ir Malkų uoste gylis 
tebebuvo tik 2–3 metrai, prie svarbiausių krantinių 
jis siekė jau 8,2 metrų. Į uostą jau galėjo įplaukti iki 
10 BRT talpos laivai, o pats uostas jau buvo pajėgus 
apdoroti daugiau kaip 2 mln. t krovinių per metus. 
AB „Maistas“ pastatė naujus šaldytuvus. 1938 m. 
rudenį buvo pastatyti du nauji kranai, „Lietūkis“ 
baigė statyti didžiausius uoste sandėlius, buvo už
baigta 541 m ilgio krantinės, sujungtos su Pietų 
balasto krantine, statyba. Kartais sakoma, kad Lie
tuva mažai rūpinosi Klaipėda, bet per 15 metų šalis 
Klaipėdos uostui vystyti išleido 29,5 mln. litų dau
giau, negu gavo iš uosto pajamų. Ir tai neįskaitant 
lėšų, kurias išleido privačios bendrovės, Lietuvos 
Bankas, „Lietūkis“, „Sandėlio“ bendrovė, Lietuvos 
muitinė ir kitos lietuviškos institucijos. Lietuvos 
laikais Klaipėdos uostas iš beveik jokios modernios 
infrastruktūros neturėjusio medienos uosto virto 
tikru jūriniu uostu.“37

Istorikas Vasilijus Safronovas konstatuoja, kad 
Klaipėdos uostas pokariu, kitaip nei tarpukariu, 
tapo daugiausia eksporto (pirmiausia naftos pro
duktų eksporto) uostu.38 „TSRS ekonomikoje pri

oritetiškai buvo vystoma sunkioji pramonė, nuo 
kurios kasdienio vartojimo produkcijos gamyba 
atsiliko. Tai pasireiškė ir Klaipėdoje, kur daugiau
sia dėmesio, vystant pramonę, pokariu buvo skiria
ma su sunkiąja pramone susijusios infrastruktūros 
plėtotei: Baltijos laivų statyklos, naftos eksporto 
bazės, anglies perkrovimo komplekso, Vakarų lai
vų remonto įmonės, galiausiai tarptautinės jūrų 
perkėlos TSRS–VDR terminalo statybai. Vis dėlto 
pagrindinis pramonės raidos pokytis buvo naujo 
žvejybos uosto statyba, pramoninės žūklės ir žu
vies apdirbimo pramonės išvystymas Klaipėdoje, 
nulėmęs maisto pramonės įsivyravimą bendroje 
Klaipėdos pramonės struktūroje.“39 Po 1990 m. 
Klaipėdos uoste prasidėjo naujas etapas, tačiau 
tai jau dabartis (o ne praeitis), todėl straipsnį apie 
Klaipėdos uosto istorinę raidą galima baigti būtent 
ties šia data.

Apibendrinant galima teigti, kad Klaipėdos 
uostas XIII–XX a. patyrė ir palankių, ir nepalankių 
laikotarpių, tačiau uosto plėtra (greičiau ar lėčiau) 
vyko visais laikais. Šie uosto plėtros procesai per 
ilgus šimtmečius suformavo dabartinį Klaipėdos 
miesto ir uosto veidą. Klaipėda, 1923 m. pirmą 

Smiltynės prieplauka XIX a. pab. – XX a. pr.
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kartą istorijoje patekusi į Lietuvos valstybės sudė
tį, tapo „Lietuvos vartais į pasaulį“. Kadangi šiais 
laikais Klaipėda (kaip ir tarpukariu) yra vienintelis 
Lietuvos uostamiestis, reikia jį branginti ir vertinti. 
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Vasaros pabaigoje Klaipėdoje, KKKC parodų 
rūmuose, veikusi Romo Klimavičiaus kūrybos pa
roda Pasmerkti būti laimingais, kvietė susipažinti su 
autoriaus požiūriu į laimės išgyvenimo fenomeną 
ir siūlė patrauklų būdą kalbėti apie gyvenimo pras
mę pasitelkus tapybos išraiškos priemones.

Tokia šviežiausiomis aktualijomis ir vos ne 
virtualybe persmelkta paroda, kurios autorius 
principingai atsisako net turėti elektroninio pašto 
adresą, intriguoja savo potekstėmis ir sukeliamo
mis asociacijomis. Parodos Pasmerkti būti laimin

Rosana Lukauskaitė

Pasmerkti būti

gais anotacijoje užsimenama, kad kūrėjui būdingos 
sakralumo paieškos. Kiekvienam kūriniui parinkęs 
citatą iš Šv. Rašto, menininkas tokiu būdu akcen
tuoja vaizdo ir minties kontrastą ir įtraukia žiūrovą 
į tam tikrą žaidimą. „Nes viskas yra žaidimas. Baž
nyčioje taip pat vyksta savotiškas spektaklis: kuni
gai tarsi aktoriai, apsirengę sceniniais kostiumais, 
pasitelkiama muzika, vaidyba, scenografija. Vyks
ta šventas aktas. Bet mes visi nuodėmingi – netgi 
kunigai nusideda. Ir mano darbuose – nuodėmių 
atspindžiai, o tomis citatomis aš nei gąsdinu, nei 

Romas Klimavičius. Geroji žinia
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mokau, nei moralizuoju – tarsi bandau tas nuo
dėmes išrišti...“ – argumentuoja savo pasirinkimą 
menininkas. Nenuostabu, kad salėje aidi itališkai 
kunigo įšnekėti poteriai. Įrašui pasibaigus, jis vėl 
prasideda iš naujo, nes ne taip jau lengva užkalbėti 
dantį Dievui...

Pirmiausia dėmesį patraukia Romo Klimavi
čiaus paveikslas Kojų nuplovimas – tai kompozicija,  
įkvėpta garsios 2016 metais, prieš Velykas, pada
rytos fotografijos, kurioje Popiežius Pranciškus 
plauna ir bučiuoja musulmono pabėgėlio koją, kai 
pasaulis dar gedėjo dėl Briuselį sudrebinusių teroro 
atakų aukų. Dailininko paveiksle pabėgėlis ištirps
ta, tarsi nuasmeninamas iki kelnių klešnės su pre
kiniu ženklu Adidas. Pontifikas paveikslo realybėje 
nusilenkia ir bučiuoja ne žmogų ar žmonių grupę, 
o kapitalizmą, vartotojiškumą – amžinybė nusiže
mina prieš laikinybę. Kartu tai ir socialinė kritika – 
į Vakarus taip noriai iš trečiojo pasaulio plūstantys 
žmonės taps pigia didžiųjų verslo konglomeratų 
darbo jėga ir dar paklusnesniais vartotojais, kurie 
net nemokės ar nenorės sukilti prieš juos išnaudo
jančiuosius. Šaknų ir autentiškos kultūros netekę 
žmonės save galop pradės sieti tik su prekiniais 
ženklais, išduodančiais socialinį padėtį, vartotojiš
kus pomėgius. Kultūra išsigims į subkultūrą (pačia 

blogiausia to žodžio prasme), o ne į kontrkultūrą, 
kuri būtų pajėgi priešintis primetamam globaliz
mui ir pasakyti kažką naujo.

Kartu tokios Romos Katalikų Bažnyčios „vie
šųjų ryšių akcijos“ yra tarsi reklama religijai, 
bandymas pritraukti „potencialius krikščionis“. 
„Potencialus krikščionis“ tokiu atveju tampa sino
nimišku žodžiu „potencialiam klientui“, kuriam 
reikia įsiūlyti, parduoti naują religiją, patį pato
giausią planą su geriausiais tarifais įtikėjimui. Baž
nyčia, prisidengdama kilnumo ir meilės artimui 
skraiste, iš tikrųjų tik bando užglaistyti praeities 
ryšių su visuomene klaidas, pedofilijos skandalus 
ir pritraukti naujus demografinius pokyčius pati
riančios visuomenės narius. Popiežius Pranciškus 
bučiuoja kalinių ir pabėgėlių, kitų konfesijų at
stovų kojas, nesutariančių Pietų Sudano lyderių 
brangius odinius batus, vaikučių galvytes, vieną 
dieną išbučiuoja Holokaustą išgyvenusių asmenų 
rankas, o kitą dieną susibučiuoja su antisemitiniais 
pareiškimais pasisvaidančiu musulmonų dvasinin
ku Ahmedu al Tayyebu, bet pats dažnai neleidžia 
bučiuoti savo rankos „dėl higieninių sumetimų“.

Galiausiai nusižeminimas lieka tik tuščiu gestu 
(tuščiu kaip ir kiaurymė vandens dubenyje R. Kli
mavičiaus paveiksle), nes Popiežius po kojų nuplo

Romas Klimavičius. Čia gyvena Merkurijus Romas Klimavičius. Sargyba
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vimo akto lieka toks pat galingas ir įtakingas, o pa
bėgėlis – vis dar sutrikęs, senąją tapatybę praradęs, 
o naujos dar nesusikūręs politinių karo žaidimų 
statistinis vienetas ir būsima vartotojiškos kultūros 
bei globalizmo auka, kuri, ko gero, niekada negy
vens taip gerai, kaip, pavyzdžiui, buvusio Popie
žiaus Benedikto XVI katinas... Dailininkas mato 
pabėgėlių klausimą kaip kompleksinę problemą – 
neretai žmonės iš Artimųjų Rytų (kuriuose ir gimė 
krikščionybė) savo kraštus palieka dėl nuolatinių 
karinių konfliktų, dažnai inicijuojamų politinių 
jėgų Vakaruose. Apie tai užsimena Romo Klima
vičiaus paveikslas Čia gyvena Merkurijus, kuriame 
šeši auksiniai naikintuvai raudonos įtampos fone 
pasirengę mūšiui. Prie paveikslo – ir tekstas iš Bibli
jos: „Pasaulį nuo maro, bado ir karo saugoti teikis“. 
Tam šalia kabo paveikslas Sargyba, vaizduojantis 
po modernia anonimo kauke pasislėpusį sfinksą. O 
štai paveiksle Imigrantės tapytojas kimba į kiek už
mirštą pabėgėlių moterų temą, kurios keliaudamos 
skaudžiau išgyvena atsiskyrimą nuo šeimos, patiria 
daugiau pavojų, prievartos. Paveikslo forma – tarsi 
apdegusios kino juostos, nepamatyto filmo, kurį at
kurti gali jau tik menininko vaizduotė.

Romas Klimavičius. Izaijo pranašystės

Romas Klimavičius. 
Klajojantis pasaulis
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Ir vis dėlto pabaigoje maga pasiduoti laisvų 
asociacijų srautui, kurį sukelia šis žavus Romo Kli
mavičiaus paveikslų kuriamas pasaulis. Tapytojas 
Šv. Rašto istorijas pavaizduoja tarytum šiuolaiki
nę sakmę (urban myth). Antropomorfiniai gyvū
nai ir zoomorfiniai žmonės, kažką slepiantys arba 
norintys atskleisti, apsivalyti nuo savo ar svetimų 
nuodėmių, giliai krikščioniški savo simbolių kalba, 
bet ir negailintys kritikos religijai – tokie yra Romo 
Klimavičiaus paveikslai ir jis pats, visada siekian

tis nustebinti pats save ir žiūrovą ne tik formos ir 
spalvų žaisme, bet ir turiniu. Dailininko paveikslų 
kompozicijos dinamiškos ir ryškios, tačiau kartu ir 
monumentalios, retsykiais vaizduojančios religi
nius motyvus, bet kartu ir įkvėptos gatvės meno 
bei grafičių stilistikos. Drobių formos netradicinės, 
dažnai nelyg trimatės – leidžiančios paveikslų per
sonažams išlipti iš įprastinio kvadrato, pakvėpuoti 
grynu oru ar net trumpam įsilieti į žiūrovų minią. 
Forma paklūsta idėjai, o ne atvirkščiai.

Romas Klimavičius.  
Išgydymas Betzatoje

Romo Klimavičiaus paroda KKKC. Rosanos Lukauskaitės nuotraukos 
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Pagrindinis Klaipėdos jaunimo teatro kūry
binis variklis – didelis, profesionalus ir aktyvus 
aktorių kolektyvas, kurio indėlis svarbus ne tik at
liekant vaidmenis spektakliuose, bet ir kuriant bei 
formuojant visą KJT veiklą.

Istorija 

2008 m. režisierius V. Masalskis Vilniaus ko
legijoje surinko pramoginio scenos meno aktorių 
kursą. 2010 m. šio kurso narių pagrindu buvo 
įkurta trupė p.s.

2011 m. Klaipėdos universiteto Menų fakulte
te buvo surinktas antrasis V. Masalskio vadovauja
mas aktorių kursas, o Vilniuje koleginį išsilavinimą 
įgiję aktoriai pradėjo išlyginamąsias bakalauro stu
dijas Klaipėdoje.

2012 m. gegužės 24 d. trupė p.s. pripažinta pro
fesionaliu scenos meno teatru, jos ir KUMF vai
dybos studentų pagrindu įkurtas naujas juridinis 
vienetas – Klaipėdos jaunimo teatras. 

Veiklos pradžioje KJT kolektyvas kūrė muzi
kinius ritmo spektaklius bei šiuolaikinės lietuvių 
dramaturgijos pastatymus. KJT aktoriams įgau
nant vis daugiau vaidybinės praktikos ir profesio
nalumo, trečią ir ketvirtą teatro sezonais repertu
aras buvo papildytas draminiais spektakliais pagal 
užsienio autorius ir pačių KJT narių kurtą drama
turgiją, nuo 2017 metų KJT veikia aktyvaus soci
alinio teatro srityje ir kuria moderniosios klasikos 
pastatymus. Klaipėdos jaunimo teatras kuriant 
repertuarą nuolat siekia tobulėti tiek formos, tiek 
turinio prasme. 

„Kai mes dirbam kartu, 
mes tampame vienetu“

Kūrėjai

Idėjinį Klaipėdos jaunimo teatro branduolį su
daro teatro įkūrėjas ir vadovas Valentinas Masalskis 
bei jo išugdytų aktorių trupė. Visi aktorių trupės 
nariai yra teatro profesionalai, 2012 ir 2015 metais 
baigę vaidybos bakalauro studijas Klaipėdos uni
versitete. Dalis aktorių turi režisūros ar vaidybos 
magistro laipsnį. Šiuo metu teatre aktyviai kuria 
šešiolika aktorių.

KJT aktorių pastangomis bei pajėgomis te
atro repertuaras kasmet pasipildo trim keturiais 
naujais spektakliais. Dalis iš jų pastatyti išskirtinai 
aktorių iniciatyva. Trupės nariai kūrybinio proceso 
metu imasi ne tik vaidybinės praktikos, bet ir re
žisūros, dramaturgijos ar scenografijos kūrimo bei 
kitų meninių procesų. Savo vietą KJT repertuare 
atrado aktorių režisuoti darbai – Pauliaus Pinigio 
Šauktiniai, Evelinos Šimelionės antiopera Pamoka 
ir spektaklis kūdikiams Čia tu? Čia aš!, Neringos 
Krunglevičiūtės Knygų personažai atgyja. Edukaci
nis spektaklis vaikams OPA! (Operacija: perdirbtas 
aš!), spektaklis Žiurkiagalviai bei spektakliskon
certas Graži ir ta galinga buvo sukurti išskirtinai 
aktorių kūrybinių komandų dėka.

Šis trupės aktyvumas ir nuolatinė repertuaro 
plėtra rodo nuoseklios V. Masalskio aktorinės ir 
teatrinės pedagogikos paveikumą ir naudą – studijų 
ir darbo Klaipėdos jaunimo teatre metu buvo 
išugdyti ne tik talentingi aktoriai, bet ir visapusiški 
kūrėjai. Prie KJT įvairiapusiškumo prisidėjo ir 
kiti savo sričių specialistai, turėję daug įtakos KJT 
vystymuisi ankstesniuose veiklos etapuose: teatro 
muzikalumas – kompozitorės Nijolės Sinkevičiū

Straipsnio antraštei panaudoti Valentino Masalskio žodžiai iš ilgų pašnekesių su Naujosios Romuvos bičiuliais prieš penkiolika metų. 
Atrodo, jie įsikūnijo Klaipėdos jaunimo teatre, aktoriaus ir režisieriaus įkurtame 2012 metais.
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tės darbo tąsa, spektaklių vizualumas – scenografės 
Renatos Valčik indėlis, šiuolaikinės dramaturgijos 
tendencijos – dramaturgo ir poeto Mindaugo Nas
taravičiaus darbo rezultatas. 

Spektakliai  

Vieni iš esminių Klaipėdos jaunimo teatro veik
los tikslų – telkti Klaipėdoje profesionalius jaunus 
teatro kūrėjus, bendradarbiauti su jaunais režisie
riais iš Lietuvos ir užsienio bei užtikrinti nuolatinį 
Lietuvos teatrinio konteksto gyvybingumą ir kaitą. 
Šiems tikslams pasiekti KJT kviečia ir suteikia gali
mybę Klaipėdoje kurti įvairiems režisieriams: KJT 
repertuare jau yra spektaklių, kurtų su režisieriais 
Pauliumi Ignatavičiumi, Olga Lapina, JeanCyril 
Vadi (Prancūzija), Jonu Terteliu, Živile Mičiulyte, 
Kamile Gudmonaite, Dariumi Rabašausku, Povilu 
Makausku. 

Teatro spektaklių sąraše – trisdešimt pozicijų. 
Kaip režisierius, KJT įkūrėjas Valentinas Masals

kis ne kartą įvertintas įvairiuose teatro festivaliuose. 
Už aktorinį meistriškumą apdovanoti aktoriai 

Paulius Pinigis ir Donatas Želvys.  Už muzikines 
kompozicijas – Nijolė Sinkevičiūtė. 

Festivalis Jauno teatro dienos

Nuo 2013 metų KJT organizuoja teatro festi
valį Jauno teatro dienos (JTD), kuris skatina jaunus 
teatro profesionalus iš Lietuvos ir užsienio bendra

darbiauti, atrasti naujų kūrybinių partnerių bei 
planuoti bendrus darbus ateityje. Festivalis vyksta 
kasmet kovą–balandį.

2013–2015 m. festivalių Jauno teatro dienos 
programos buvo sudarytos iš jaunų teatro profe
sionalų ir studijas baigiančių studentų pasirody
mų Klaipėdoje. Festivalio metu bendradarbiavo 
Klaipėdos universiteto Menų fakultetas ir Lietu
vos muzikos ir teatro akademija, kitos aukštosios 
menų mokyklos, vyko paskaitos, forumai.

2016 m. JTD festivalio programa perskelta į 
dvi dalis – savaitės trukmės kūrybines dirbtuves ak
toriams, režisieriams, scenografams, dramaturgams 
iš Lietuvos ir užsienio bei parodomąją programą. 
Kūrybinių dirbtuvių metu jauni šalies teatro kū
rėjai mezga naudingas kūrybines pažintis, o pagal 
organizatorių pasiūlytas temas rengia pasirodymus, 
kuriuos po dienos repeticijų pristato viešose Klai
pėdos erdvėse. 2017 m. festivalio metu pradėtos 
rengti ir kino dirbtuvės, kurių metu pagal organi
zatorių temas kuriami trumpametražiai filmai.

Nuo 2016 metų, pasikeitus renginio formatui 
ir atsiradus kūrybinėms dirbtuvėms, JTD yra viena 
labiausiai vertinamų KJT veiklos sričių, sulaukianti 
itin daug teigiamų profesionaliosios teatro kritikos 
vertinimų. Tolesnė festivalio plėtra ir koncepcijos 
kaita numatoma ir 2020 metų festivalyje.

Festivalis Jauno teatro dienos yra ypač svarbi 
KJT veiklos dalis, nes pritraukia jaunus režisierius, 
su kuriais pastatyti spektakliai formuoja teatro re
pertuarą. Festivalyje dalyvavusių režisierių darbai 

Scena iš spektaklio kūdikiams Čia tu? Čia aš!                                      Scena iš spektaklio Graži ir ta galinga 
Eglės Sabaliauskaitės nuotraukos
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Klaipėdos jaunimo teatre: Žvaigždės vardas – Mete
lė (rež. JeanCyril Vadi, Prancūzija, 2016), R.E.M. 
(rež. Jonas Tertelis, 2017), Dvi Korėjos (rež. Kamilė 
Gudmonaitė, 2018), Audra (rež. Povilas Makaus
kas, 2019). 

Jaunieji kūrėjai

Nuo 2015 metų kasmet Klaipėdos jaunimo 
teatras organizuoja edukacinę vasaros stovyklą vai
kams Jaunieji kūrėjai. Programa veikia Klaipėdoje, 
nuo 2019 metų – ir Kaune. Stovyklos metu vykdo
ma kultūrinė edukacija, apimanti teatro, muzikos, 
dailės, cirko, kino ir šokio sritis. 

Per penkias vienos pamainos dienas stovyklo
je 5–12 metų vaikai supažindinami su kūrybos 
pradmenimis, kurie skatina komandinį darbą bei 
lavina jų kūrybiškumą. Profesionalūs Klaipėdos 
jaunimo teatro aktoriai stovykloje dirba su skirtin
gų amžiaus grupių vaikais, kolaboruoja su įvairių 
meno sričių profesionalais bei pritaiko veikloje vai
kams tinkamus metodus bei priemones, padedan
čias pažinti kūrybą. Stovykla unikali, nes supažin
dina vaikus su populiariausiomis kūrybos sritimis 
ir suteikia galimybę rinktis, kurią iš jų jie galėtų 
tęsti mokslo metų eigoje.

Nuo 2017 metų Klaipėdoje veikia ir vaikų bei 
jaunimo teatro studija Jaunieji kūrėjai. Šie teatro 
užsiėmimai skirti lavinti vaikų sceninę kalbą ir ju
desį; dalyviai žaidžia teatrinius žaidimus ir impro
vizuoja, keliauja į profesionalų teatrą ir bendrauja 

su jo kūrėjais, lankosi KJT spektakliuose vaikams, 
taip pat kuria savo dramaturgiją ir spektaklius. 
Užsiėmimai skatina vaikų tarpusavio bendravimą 
ir kūrybą, atsipalaidavimą, fantazijos išlaisvinimą. 
Ugdomas vaikų ir jaunuolių gebėjimas susikaupti, 
lavinama jų atmintis, gebėjimas kalbėti viešai, jau
kiai jaustis scenoje ir vaidinti. 

Kita veikla

Nuo pat įsikūrimo neatsiejama Klaipėdos jau
nimo teatro veiklos sritimi išlieka aktualus teatras 
vaikams – vaikų literatūros klasikos pastatymai, 
edukaciniai spektakliai bei įvairios edukacinės te
atrinės programos. Apie 45 procentus per metus 
Klaipėdos jaunimo teatro parodomų spektaklių 
sudaro pastatymai vaikams. Nuo 2018 metų KJT 
aktyviai dalyvauja Kultūros ministerijos rengiamo
je programoje Kultūros pasas ir savo kūrybą pristato 
Lietuvos ugdymo įstaigose.

KJT yra aktyvus uostamiesčio kultūrinių rengi
nių dalyvis ir organizatorius. Nuo 2013 m. kasmet 
rengiama nemokama šventė Motinos dienos proga 
Patiekalas kito mamai, kelis kartus, 2012, 2013, 
2014 m., buvo vykdomos viešos meninės provo
kacijos Senamiesčio turgaus naktis. Klaipėdos jauni
mo teatras aktyviai dalyvauja ir kitų uostamiesčio 
kūrėjų organizuojamose akcijose bei renginiuose – 
Jūros šventėje, Teatro dienos renginiuose bei kitose 
visuomeninėse iniciatyvose.

Klaipėdos jaunimo teatro info.

Jauno teatro dienų akimirkos. Domo Rimeikos nuotraukos
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