
 KNYGŲ AIDAI

 30 2011    Nr. 4

Kad ir kur klajočiau, po kokius žemynus, visada buvau 
atsigręžęs veidu į Upę.

Jausdamas perkrimsto balto ir raudono ajerų sultingumo 
skonį ir aromatą.

Girdėdamas senas pagoniškas dainas pjovėjų, grįžtančių iš 
lauko, kai saulė geso anapus kalvų giedrais vakarais.

Czesław Miłosz, Šeteniuose1

Negalime nesididžiuoti, kad toks iškilus ir visuo
tinai pripažintas kūrėjas kaip Česlovas Milošas 

gimė pačiame Lietuvos viduryje, Šeteniuose, o savo 
mokslo ir studijų metus praleido Vilniuje, kur išleido 
pirmuosius poezijos rinkinius, tapusius reikšminga 
lenkų literatūros dalimi. Šį pasididžiavimą dar labiau 
sustiprina tai, kad jo kūryboje, išverstoje į tiek pasaulio 
kalbų, nuolat iškyla gimtojo Nevėžio slėnio kraštovaiz
džiai, ten gyvenę žmonės, tų vietų kultūrinė aplinka ir 
jo jaunystės miestas Vilnius, kurio paveikslas pakelia
mas bemaž į mitinį lygmenį.

Milošui Lietuva visuomet buvo sava: jam iki pas
kutiniųjų dienų rūpėjo jos politinė situacija, kultūrinis 
ir visuomeninis gyvenimas, kuriame jis stengėsi daly
vauti, pasisakydamas jam rūpimais Lietuvos istorijos 
ir kultūros klausimais, taip pat kreipdamas lenkų ir 
lietuvių santykius tolerancijos linkme. Dėl savo lietu
viškų šaknų ir rodomo didelio prielankumo Lietuvai 
bei lietuviams Milošas mūsuose buvo ir yra labai šiltai 
priimamas: neblėstantį jo populiarumą liudija verčiami 
į lietuvių kalbą jo raštai, rengiamos jam skirtos moksli
nės konferencijos, leidžiami straipsnių rinkiniai.

Tačiau nepaisant to, į jį visada buvo žiūrima šiek 
tiek rezervuotai, turint galvoje jo lenkų kalbą ir savęs 
laikymą lenkų poetu. Būtent Milošo lenkų kalba ir ja 
paremtas tautinis apsisprendimas iki šiol trukdo jį su
vokti kaip savą, o jo kūrybą – kaip lietuvių kultūros 
dalį. Tai akivaizdžiai atsispindi ir moksliniuose tekstuo
se, kur kalbant apie jo sąsajas su Lietuva, linkstama ap
siriboti ryšiais su LDK tradicija ir Adomo Mickevičiaus 
kūryba, poetinių vertimų analize, jo veikla Vilniuje, da
lyvavimu tarpukario lietuvių kultūriniame gyvenime 
arba gimtųjų vietų architektūrinės, kultūrinės ir kal
binės aplinkos bei istorijos tyrimais, kurie pateikiami 
monografijoje Česlovo Milošo žemė2.

Toks savas Miłoszas:  
lieTuviškieji Milošo konTeksTai
Vaiva Narušienė

Dail. Elona Marija Ložytė

Viktorija Daujotytė, Mindaugas Kvietkauskas,
LIEtuVIšKIEjI ČEsLoVo MILošo KoNtEKstAI: 
Monografija,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
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1  Czesław Miłosz, „šeteniuose“, vertė tomas Venclova, in: 
Czesław Miłosz, Rinktiniai eilėraščiai = Poezje wybrane, sudarė 
Algis Kalėda, Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 361.
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Viktorijos Daujotytės ir Vytauto Kvietkausko mo
nografija Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai yra pir
masis mėginimas plačiau aprėpti Milošo sąsajas su 
Lietuva, ne tik parodant jo kūrybos paraleles su lietu
vių autorių kūriniais ir ryšius su lietuvių kultūra, bet 
ir atskleidžiant jo gimtinės kraštovaizdžio, istorinio bei 
kultūrinio konteksto įtaką poeto pasaulėžiūros for
mavimuisi, taip pat ieškant lietuviško pasaulėvaizdžio 
atspindžių jo kūryboje ir sąmonėje. Siekdami „nenu
krypti nuo paties Milošo sąmonės linijų“ ir vengdami 
„kokio nors savinimosi, priskyrimo, siauro lietuvini
mo“ (p. 11), knygos autoriai stengiasi parodyti, kad 
Milošas, nepaisant savo kalbos ir tautinio pasirinkimo, 
yra savas ir lietuviams.

Įvardijant pagrindines lietuviškąsias sąsajas, knygos 
įvade teigiama, kad „su Lietuva Milošą sieja prigimtis 
(ypač motinos pusė), pirminė patirtis gimtuosiuose 
Šeteniuose, LDK tradicija, įrėminanti ir Vilnių, svar
biausią miestą“ (p. 8). Reikia pastebėti, kad tai bemaž 
atitinka savojo ryšio su Lietuva apibūdinimą, Milošo 
pateiktą garsiojoje kalboje, pasakytoje Nobelio premi
jos įteikimo proga, kuri monografijoje tampa atspirties 
tašku svarstymams apie tautinę tapatybę ir skirtingai 
suvokiamą lietuviškumą:

Gera yra gimti mažame krašte, kuriame gamta 
atitinka žmogaus mastelį, kur amžiams bėgant su
gyveno kartu skirtingos kalbos ir skirtingos tikybos. 
Kalbu apie Lietuvą – mitų ir poezijos žemę. Ir nors 
manoji šeima jau nuo XVI amžiaus kalbėjo lenkiškai, 
lygiai kaip daugelis šeimų Suomijoje kalba švediškai, 
o Airijoje – angliškai, dėl ko aš esu lenkų, o ne lietu
vių poetas, tačiau Lietuvos kraštovaizdžiai ir galbūt 
jos dvasios niekada manęs nepaliko.3

 Įsiskaičius į šią trumpą Milošo kalbos ištrauką, kyla 
klausimas: apie kokią Lietuvą poetas čia kalba, ir ar tai 
yra toji pati mūsų Lietuva, kurioje gyvename? Su šiuo 
dviprasmiškumu ar net daugiaprasmiškumu, atsiran
dančiu dėl skirtingų Lietuvos ir lietuviškumo samp
ratų, susiduriame ir monografijoje. Kalbėdami apie 
Milošo lietuviškąsias šaknis ir jo ryšius su Lietuva, jos 
autoriai aptaria ne tik tai, kas atitinka istorinę lietuviš
kumo sampratą, ateinančią iš Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės tradicijos, tačiau ieško ir to, kas išeina už 
šios tradicijos ribų, vadindami tai „pirmine patirtimi 

gimtuosiuose Šeteniuose“, kurią pats Milošas įvardija 
kaip „kraštovaizdžius ir dvasias“.

Leisdamiesi į svarstymus apie lietuviškąją tapatybę, 
knygos autoriai per įvairioms epochoms priklausančias 
asmenybes – Martyną Mažvydą, Mikalojų Daukšą, 
Kristijoną Donelaitį, Simoną Stanevičių, Mikalojų 
Konstantiną Čiurlionį, Elizą Orzeszkową, Maironį, 
Jurgį Lebedį ir kitus – parodo skirtingų tautinių ir kal
binių pasirinkimų galimybes, kartu mėgindami nusa
kyti juos nulėmusias aplinkybes. Itin daug dėmesio čia 
skiriama lietuvių tautinio atgimimo epochai, kai įsi
tvirtinant modernaus lietuviškumo sampratai, lenkų 
kalba kalbėję ir save lietuviais laikę Lietuvos žmonės, 
daugiausia priklausę bajorijos luomui, buvo priversti 

atsisakyti iš LDK paveldėtos pilietinio lietuviškumo 
sampratos ir iš naujo apibrėžti savo tapatybę. Jų apsis
prendimą dar labiau sunkino tai, kad lietuviškumas 

2  Česlovo Milošo žemė, mokslinė redaktorė ir sudarytoja Nijolė 
taluntytė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Vy-
tauto Didžiojo universitetas, Menų institutas, Česlovo Milošo 
slavistikos centras, 2007.

3  Kalba Nobelio premijos laureatai: Apie kūrybą, žmogų ir pa-
saulį, sudarė juozas jasaitis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 1997, p. 22.

Česlovas Milošas skaito eiles Poezijos pavasaryje Palemone. 
1992. Vlado urbono nuotr. ČMGFA
Nuotraukos iš Viktorijos Daujotytės ir Mindaugo Kvietkausko 
knygos Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai (2011)
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buvo siejamas su valstietiškumu. Šio proceso sudėtin
gumą liudija ir tai, kad neretai tautiniai pasirinkimai 
skyrėsi net tarp šeimos narių, kaip tai matyti iš patei
kiamo brolių Gabrieliaus Narutowicziaus ir Stanislovo 
Narutavičiaus pavyzdžio.

Šiame kontekste ypatingai svarbią vietą užima 
kalbinėms ir kultūrinėms alternatyvoms knygoje pri

skiriamos asmenybės, tokios kaip Mykolas Römeris, 
Konstancija Skirmuntaitė ir Ludwikas Abramowi
czius, kurie nepanoro tapti lenkais, kaip didžioji Lie
tuvos bajorijos dalis, bet ir nepasirinko modernaus 
etnolingvistiniu ir etnokultūriniu kriterijumi parem
to lietuviškumo, tačiau siekė išsaugoti LDK piliečių 
savimonę. Jų ištikimybė savo gimtajai lenkų kalbai 
ir kultūrai, kurios dvasioje buvo išauklėti, netrukdė 
jiems būti karštais savo krašto patriotais. Prie šių Vil
niaus krajovcų savo pažiūromis pritampa ir Milošas, 
iki gyvenimo pabaigos likęs ištikimas daugiatautei ir 
daugiakultūrei LDK tradicijai, kurios pavyzdžiu at
kurtoje valstybėje jis būtų galėjęs būti, jo paties žo
džiais tariant, „lenkų kalba rašančiu lietuvių poetu“4. 

Knygoje pateikiama Milošo atlikto Vinco Kudirkos 
„Tautiškos giesmės“ vertimo interpretacija subtiliai 
parodo poeto siekį išlaikyti LDK tradicijos tęstinumą 
ir jo pažiūrų giminingumą bajoriškos kilmės lietuvių 
demokratų Mykolo Biržiškos, Ludwiko Abramowi
cziaus ir Mykolo Römerio idėjoms. Vis dėlto susi
klosčiusi visuomeninė ir politinė situacija nulėmė 
tai, kad šios tradicijos paveldėtoja tapusi moderni 
lietuvių tauta, susiformavusi valstietiškosios lietuviš
kosios kultūros pagrindu, atsiribojo nuo jai svetimo 
bajoriškumo ir lenkiškos kultūros, taip pažeisdama 
LDK istorinės bei kultūrinės tradicijos tęstinumą, 
kartu atimdama galimybę kurti lietuvių literatūrą 
lenkų kalba. Knygos autoriai pripažįsta, kad nepai
sant kultūrinių nuostolių, patirtų dėl didelės bajori
jos dalies nusigręžimo nuo lietuvių tautinio judėjimo, 
atgimstanti Lietuva, pasirinkdama etnolingvistinę 
tautiškumo sampratą ir ja pagrįstą kultūrinę politi
ką, neturėjo kitokios išeities:

Jei jauna Lietuvos Respublika, augusi iš filologinių 
pamatų, nebūtų griežčiau žiūrėjusi į luomus ir lenkų 
kalbą, kalbinis lietuviškumas Lietuvoje nebūtų sustip
rėjęs, lietuvių kalba nebūtų įsipilietinusi. [...] Nebū
tų taip sustiprėjęs lietuviškumo prestižas, paskatinęs 
dalį dvarininkų, bajorų grįžti prie protėvių kalbos. 
Bet menama ir kaina – nuo Lietuvos respublikoniško 
lietuviškumo nusigręžė dalis lenkų kalba kalbančių, 
bajorais ir Abiejų Respublikų5 patriotais save laikan
čių lietuvių. (p. 192)

Kaip jau minėta, monografijos autoriams rūpė
jo ne tik parodyti Milošo artimumą „bajoriškajam 
LDK lietuviškumui“, tačiau taip pat rasti ir tai, kas 
netelpa į šią sąvoką, bet gali būti priskirta „valstietiš
kajam lietuviškumui“. Čia turimi galvoje vaikystėje 
poeto sąmonėje įsirėžę gimtinės kraštovaizdžiai ir jo 
kūryboje atsiskleidžianti lietuviška pasaulėžiūra, ku
riai būdingos senojo pagoniško tikėjimo liekanos, 
taip pat lietuviškos tautosakos nuotrupos. Tačiau ne 
tik tai. Milošo lietuviškumą liudija ir jo kalba, susi
formavusi, veikiant vaikystėje girdėtai lietuvių kalbai, 
dalyvavusiai „pirminėse, pamatinėse sąmonės krista
lizacijose“ (p. 218):

Kalbinė aplinka veikia sąmonę, joje įsigyvena, 
stip rinama gamtos, krašto jutimo [...] Milošo atmin
tyje lietuviškas kalbinis fonas išliko labai aktyvus kū

4  Czesław Miłosz, „o konflikcie polsko-litewskim“, in: Kultura, 
1989, Nr. 5, p. 7.

5  Čia derėtų ištaisyti netiksliai knygoje pavartotą terminą: 
turėtų būti Abiejų tautų Respublika.

Česlovas Milošas atsiimant krikšto liudijimą 
šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje. 1992. 
Vlado urbono nuotr. ČMGFA
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rybinės vaizduotės šaltinis. Pirmiausia – kaip kalbinis 
kraštovaizdis. Jį sudaro vietovardžiai ir su jais susiję 
senieji bajorų giminių asmenvardžiai. (p. 193)

 Taigi, nepaisant to, kad bajoriškoje lenkakalbėje 
Milošo aplinkoje „neatsirado kokios nors abejonės dėl 
kalbinės tapatybės, kokio nors impulso, atgręžiančio 
akis į lietuvių kalbą“ (p. 202), jo sąmonė liko paveik
ta lietuvių kalbos, ir šis poveikis matyti jo kūryboje. 
Reikia pastebėti, kad toks kalbos poveikio išskyrimas 
nėra atsitiktinis. Monografijoje kalbai skiriamas ypa
tingas dėmesys, tikint, kad gimtoji kalba yra pamatinė 
tautos kategorija, „tautai įgimtos tvarkos struktūrinis 
kodas; nustojęs ja kalbėti, žmogus praranda tvarkos po
jūtį, kurį laiką jo sąmonė lieka sumišusi“ (p. 83). Tad 
teigiant, kad Milošo lenkų kalba „stovi ant lietuviškų 
pamatų“, kartu esmingai pagrindžiamas jo lietuvišku
mas, suprantamas nebe istorine, bet moderniąja pras
me. Taigi nors mūsų „kultūriniame registre“, knygos 
autorių žodžiais tariant, nėra lietuvių literatūros lenkų 
kalba, tad į jį negali patekti ir Milošo kūryba, vis dėlto 
joje iškylantys Lietuvos kraštovaizdžiai, lietuviška pa
saulėjauta ir ant lietuvių kalbos pamato susiformavusi 
poeto lenkų kalba daro ją mums savą ir artimą. Milo
šo artimumą lietuvių kultūrai liudija ir literatūrinės jo 
romano Isos slėnis, poemų Miestas be vardo, Kur saulė 
teka ir kur leidžiasi bei „Dar vieno eilėraščio apie tėvy
nę“ paralelės su lietuvių autorių – rašytojų, dailininkų 
ir kompozitorių kūriniais, parodančios jų pasaulėžiūrų 
giminingumą.

Tyrinėdami Milošo pasaulėžiūros lietuviškumą, 
atsiskleidžiantį jo kūryboje, ir ieškodami paralelių su 
kitais lietuvių rašytojais, monografijos autoriai plačiai 
naudojasi Daujotytei itin artimu fenomenologiniu 
metodu, leidžiančiu užčiuopti ar pajausti savivokos ir 
pasaulėjautos panašumus, kūrybinės sąmonės artimu
mą. Šis didele dalimi intuicija paremtas metodas sąly
goja ir patį dėstymo būdą, kai pateikiama ne nuosekli 
analizė ir argumentacija, bet daugiau nuorodos, kon
teksto fragmentai, pavienės įžvalgos ir kilusios asocia
cijos, dažnai lipdomos viena prie kitos kiek netikėtu 
būdu, kaip antai:

Šimtmetis, Milošo metai davė daug galimybių šio 
kūrėjo apmąstymui, darbams. Kai lietuviai ištaria žodį 
metai, išsitaria Metai, Kristijonas Donelaitis, Kalinin
grado (Karaliaučiaus) srityje likęs jo Tolminkiemis, 
Tolmino (senas dvikamienis lietuvių asmenvardis) 
kiemas, kaimas, rūpestingas pastorius, jo poema Me-
tai, svarbiausias lietuvių kalbos meno indėlis į Euro
pos kultūrą. (p. 24)

 Dėl to tekstas darosi fragmentiškas, kiek padri
kas, primenantis mozaiką, jame nuolat grįžtama prie 
tų pačių temų. Tad nors knygoje randame daug gilių 
minčių ir pastebėjimų, jai pritrūksta sistemingumo ir 
aiškumo. Dėstymo tikslumą trukdo pasiekti ir meta
foriškas, neretai eseistikai artimas stilius.

Šie trūkumai mažiau pastebimi tračiajame kny
gos skyriuje, skirtame Milošo kontaktams su lietuvių 

Česlovas Milošas šeteniuose. 1999. ČMGFA



 KNYGŲ AIDAI

 34 2011    Nr. 4

kultūra, užsimezgusiems tarpukario Lietuvoje, plėto
tiems emigracijoje ir tęstiems, atsikūrus nepriklauso
mai Lietuvai. Šiame skyriuje pateikiama daug naujos 
vertingos archyvinės medžiagos, surinktos Jeilio uni
versiteto Beinecke bibliotekos archyve. Perskaičius šį 
skyrių, nebelieka abejonių, kad Milošo dalyvavimas 
lietuvių kultūroje buvo itin svarus – jo kūryba ir sklei
džiamos idėjos reikšmingai veikė ir tebeveikia lietuviš
ką kultūrinę erdvę.

Nusakydami Česlovo Milošo reikšmę Lietuvai, 
knygos autoriai teigia, kad „visuminis Milošo kūrybos 
tekstas, įjungiant į jį ir patį asmenį, Lietuvai itin reikš

mingas ir svarbiausiais iš viso, kas sukurta XX amžiuje 
už jos kintančių išorinių ribų“ (p. 27). Tad ši knyga, 
atsiradusi iš dėkingumo Milošui, „kad pasiekęs dide
lių kūrybinių aukštumų, įvertintas prestižiniais apdo
vanojimais, įgijęs moralinį autoritetą, liko atsigręžęs į 
Lietuvą, į gimtinę Nevėžio slėnyje, į Vilnių, kurį jautė 
ne kaip provinciją, o kaip sostinę“ (p. 9), iš esmės yra 
bandymas giliau jį suvokti, žvelgiant iš lietuvių kultūros 
pozicijų, kartu parodant, kad jis yra tapęs neatskiriama 
šios kultūros dalimi. Ir galima teigti, kad šis Viktori
jos Daujotytės ir Mindaugo Kvietkausko bandymas 
yra itin pavykęs. 

Česlovas Milošas prie pastato totorių g. Vilniuje, kur 1936 m. buvo išspausdinta poezijos 
knyga Trzy zimy (Trys žiemos). 1997. Aleksandro Fiuto nuotr. 


