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  Lituanistika su vosilkomis 

 

 Iš didelio, neaprėpiamo lituanistikos lauko man jau betenka tik pats pakraštėlis, 

mažai teįdirbtas, piktžolėtas. Piktžolė kaip ir piktybės ar blogio gėlė – gili dviprasmy-

bė. Mano pokario  rugiai su rugiaveidėmis ir vosilkomis. Gražu, jei negalvoji apie 

duoną. Bet gražu ir jei galvoji. Tad su šypsena ir ištariu šio spalio popietės trumpos 

paskaitos pavadinimą: „Lituanistika su vosilkomis“. Ir pradedu nuo epigrafo:   

   Vosilką rankoje laikai 

    visai kitaip negu po karo. 

  Epigrafas iš Vlado Šimkaus „Tobulo eilėraščio“, temai tikrai tinkamas. Su 

Vladu Šimkumi galiu sugrįžti į tas pačias Vilniaus universiteto filologų auditorijas. 

Arba nuo Pavandenės pėsčiomis nueiti iki jo Vaiguvos, kur dar turėtų būti jo vardo 

mokykla – mažutė, mažėjanti. Arba pasėdėti, jau temstant lapkričiui, mažame „Me-

tų“ kambarėlyje, juk esame kartu, kad ir neilgai, dirbę „Pergalės“ redakcijoje. To 

trumpo laiko užteko abipusiam pasitikėjimui, kaip užteko nakties perskaityti iš Vlado 

gautiems Henriko Radausko „Eilėraščiams“, išleistiems prieš trejus metus. Graži nak-

tis su eilėraščiais tos pačios 1968 metų vasaros, kai į Prahą, auksinę Prahą, įvažiavo 

agresorių tankai. Ir kai baigiau Vilniaus universitetą. 1968 – aisiais Šimkus išleido 

savo svarbiausią knygą „Geležis ir sidabras“ ir įrašė: dabar vėl mano rankos tuščios ir 

ką turėsiu, paaiškės negreit. Bet ir tas, kurio rankos tuščios, sidabro neužmiršta. Si-

dabro begalinė kantrybė – ir tūkstančius metų po žeme. Ir atsikasė tą sidabrą beveik 

po penkių dešimtmečių Rolandas Kazlas, ir galėjau apie tai su aktorium pasikalbėti, 

pasakyti, ką apie tą knygą galvoju. Tie 1968 – ieji visais požiūriais man lemtingi (bai-

giau universitetą,  profesorius Jurgis Lebedys, mano likimo lėmėjas, neišleido moky-

tojauti į Luokę prie Šatrijos, ko pasąmonėj iki šiol gailiuosi, lyg kokio nenugyvento 

savo gyvenimo, nepamatytų vosilkų)). Tais pat metais, sėkmingai išlaikiusi paskutinį 

TSKP istorijos egzaminą, nesuklydusi nė dėl vieno suvažiavimo, plenumo nei nuta-

rimo, įstojau į Lietuvių literatūros katedros aspirantūrą. Ir daugiau jau lyg ir nebuvo 

nieko išskirtinio, ir jau lyg ir nieko, ką būčiau galėjusi pasirinkti. Viskas man jau buvo 

parinkta. Parinkta lituanistika, lietuvių literatūra. Pirmasis jos etapas – sunku erškė-

čiuotas, ir Jurgio Baltrušaičio eilėraščių rinkinio pavadinimas „Erškėčių vainikas“ yra 
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man tikra metafora, galvoju, kad kokį jo spyglį esu jutusi ir ant savo galvos. Jau bu-

vau apgynusi savo pirmąją disertaciją, tokia rimtuolė, tokia lituanistikos pasiryžėlė, ta 

tamsiai mėlyna spalva vis dar traukė, bet jau mokėjau gražiai ištarti rùgiagėlė, ne 

rugiãgėlė  (dabar liberalizuota, galimi abu variantai), aišku, kodėl, jau turėjau nuosavą 

fonetiką, akcentologą, kuris ir dabar, nė nežvilgtelėjęs į jokį žodyną, gali pasakyti 

kiekvieną kirtį, galėtų ir priegaidę, bet jau man būtų per daug, tiesą sakant, turiu mei-

lės visokioms kalbos klaidelėms, juk ir ta vosilka  – gal iš pačių didžiųjų), bet litua-

nistinio kelio pradžioj jau tik rugiagėlė, tik Sofija Čiurlionienė (ne, ne Čiurlionienė). 

Mano taisyklingumas buvo įstatytas į vėžes – dabar jau visagalės Gramatikos. Bet tas 

gramatinis taisyklingumas nepadėjo suvokti, ką sako Alfonsas Nyka-Niliūnas eilė-

raštyje „Skausmo gramatika“, nors daug kartų citavau ir bandžiau aiškinti – gal net 

mokytojams: „Mano ir tavo, / Rytoj ir vakar / Tapo įvardžiais, ir visą / Buvimo 

išmaldą / Atsiėmė rūsti Gramatika“. 1958 metai, kai tas eilėraštis parašytas, aš pereinu 

į aštuntą klasę. Kodėl turėčiau tą sunkų eilėraštį suvokti? Kodėl turėčiau? Gal nesu-

vokimas kartais gali būti lygus suvokimui? Koks visko susipynimas, kiek linijų – ir 

kuri persveria, kuri įsitvirtina, išlieka, sugrįžta, lyg naujai nusispalvindama gražiai 

mėlyna vosilkos spalva. Kai lituanistika vis labiau nusidažo vosilkų atspalviais, nebesi 

sau tokia reikli, sutinki likti ir daug ko šiame pasaulyje nesuvokusi. Tegu tas pasaulis 

rūpinasi ir mane nors kiek suvokti. Kodėl tik aš jį? Kodėl? Kodėl tik mes? O mus? Bet 

juk ir skaitome, ir esame skaitomi, matome ir esam matomi. Girdime ir esam girdimi. 

Turiu gražią Ramutės Skučaitės dedikaciją, kurios pradžia tokia: „Toj rugiagėlių 

mėlynoj tarty / Dar praeitis. Dar Patria. Saldumas“ („Ir dūmas tėviškės...“). 

 Parašius tokį tekstą kaip Vlado Šimkaus „Tobulas eilėraštis“, jau sunku rašyti 

netobulai, vadinasi, vaikščioti amžinaisiais lyrikos klystkeliais, kuriuos man (maždaug 

tuo pačiu metu, praėjusio amžiaus aštunto dešimtmečio pradžioje) paženklino Arvydo 

Šliogerio dovanota kserokopija – Martino Heideggerio „Holzwege“. Taip, klystkeliai, 

kurių žmonija išvengti negali, nors vis tikisi, kad jau eina keliu. Ir dar negreit Do-

naldas Kajokas eilėraščių knygoje „Apie vandenis, medžius ir vėjus“ ištars: „kai akys 

atšvinta, akimirksnį regis ir tai / kas tobulai netobula“ („Tai tik miražas...“). Juokas, 

toks, kurį poezijai suteikė Vladas Šimkus, bando atverti akis. Pačiame socializmo kul-

tūriniame „įsibėgėjime“ Šimkus ryškino linksmą konfrontaciją (Ritos Tūtlytės sąvoka) 

su stereotipais, klišėmis, su pačiu socializmu. Linksma konfrontacija kultūroje gali 
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būti paveikesnė už rimtą, net rūsčią. Man atrodo, kad tą labiausiai pajuto Donatas 

Sauka, Vlado Šimkaus tomelį ant spintelės turėjęs iki paskutiniųjų dienų.  

 Toje linksmoje konfrontacijoje, atveriančioje ir daugiau pasirinkimų, gali 

sugrįžti ir vosilkos, nebetrukdančios rugiagėlėms. Bet parašius tokią knygą kaip „Bi-

tės pabėgėlės“, kažkas atsitinka poeto sieloje, jis nebepagauna žodžių melodijos (atsi-

sako, nebegali). Ir Šimkus daugiau nebeprabilo, nebepaklausė: „Kas gi tu esi, tėvyne, / 

kas gi, jei ne sugrįžimai?“ („Aviliai“). Patriotinių šūkių šiuo metu mes gal ir neturime, 

bet patriotinių klausimų turime. Migrantų ir emigrantų epochoje dar didelėm raidėm 

išrašytinas tas Vlado Šimkaus klausimas „Kas gi tu esi, tėvyne, / kas gi, jei ne sugrį-

žimai?“ Ir čia, prie tų aukštų klausimų, kaip kartais suprantame, glaudžiasi ir mūsų 

Lituanistika: ir  norėdama būti vien švarus mokslas, ir negalėdama atsiskirti nuo savo 

tautos, savo valstybės rūpesčių. Dalis Lituanistikos visgi išsigrynina, ją globoja jos 

didenybė mokslas, kaip žinome, negalintis turėti jokių sentimentų. Ir tai yra gerai, turi 

būti ir tokia siekiamybė. Mano daliai teko neatsiskyrusi, neišsigrynusi, netgi piktžo-

lėta lituanistika; kaip galėjau, tarnavau jai su Maironiu ir Šatrijos Ragana, su Vydūnu 

ir Biliūnu, su Salomėja Nėrim, su Justinu Marcinkevičiumi, Janina Degutyte, Jonu 

Strielkūnu ir didžiuoju savo išbandymu – Sigitu Geda. Marcelijus Martinaitis mokė 

mane ir Kukučio meno, ak, mažiau graudulio, dažniau nusišypsoti, bet juk grąžino ir 

prie atminčių, kurių savo ankstyvojoj jaunystėj mokėjau nemažai, gal ir tebemoku, 

netgi su vosilka  („Tu vosilką glaudi prie širdies, / tu man tyliai sakai, / kad jau 

niekada neužmirši, / kad  mylėsi mane amžinai“). Kieno balsas šiame banaliame, bet 

iš pirminių būsenų iškilusiame, gal tik ant nuotraukos teužrašytame ketureilyje – vyro 

ar moters? Klausimas, kuris lydi mane nuo to laiko, kai rašiau savo „Moteriškąją 

literatūos epistemą“, kai mąsčiau apie kalbos vientisumą ir kalbos pasidalinimus. Gal 

vyro, nes vosilkos glaudimas prie širdies labiau tinka moters paveikslui, kurį galima 

įsivaizduoti ir gražiai išsiuvinėtą, gelsvaplaukę, tokį kilimėlį virš lovos. Bet prisipa-

žinimas meilėje  (gražus netaisyklingas vietininkas) tradiciškai skirtas vyrui. Visgi 

atmintis kaip ir apskritai lyrines lietuvių dainas daugiausia iškalbėjo ir išdainavo mo-

terys. Ar tebedainuoja? Kaip į kokias formas, atpažintas ir dar neatpažįstamas, trans-

formavosi tas stiprusis lyrinis mūsų prigimtinės pasaulėjautos pradas, kuriuo pasiti-

kėjo Balys Sruoga ir Salomėja Nėris? 1926 metais parašytas Salomėjos Nėries eilė-

raštis „Aguonos ir vosilkos“: „Kur supasi dienos, ir šviesios, ir pilkos, / Ten žydi 

aguonos, žydrakės vosilkos“. Rimas (vosilkos-pilkos) yra rėmas, kuris, tinkamas 
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mūsų gėlėtajam lyrizmui. Salomėja yra išbandžiusi ir rimą vosilkos-vagilkos. Nepa-

sisekė. Ir dar sykį, jau pačios brandžiausios kūrybos metu: „Dėl aguonėlės raudonos, / 

Rugių gėlelės mėlynos / Toli paklydo mano vaikelis / Baltuos miškuos“ („Mano 

vaikelis“). Vosilka – rugių gėlelė mėlyna. Ar lituanistika turi ambicijų tas transfor-

macijas justi, maždaug: neprarasti to jausminio lietuvių kultūros kelio, to ėjimo nuo 

svetimžodžio vosilka  iki gražiaskambės ir gražiasielės rugiagėlės, iki rugių gėlelės 

mėlynos? Bet juk ir tas graudžiai gražių, romansinių vosilkos atspalvių klodas neiš-

nyksta. Ir Marcelijui Martinaičiui jo lenciūgų reikėjo neatšaukiamai. Lyg kokių šali-

kelių, šalutinių kelių saugojimo, kad jų neišnaikintų greitkeliai. Ir man šiuo metu rei-

kia vosilkos, jos mėlynavimo menkuose kolchoziniuose rugiuose, jos atšvaitų jaunose 

akyse, jos romansinio virpėjimo negarsiame, nestipriame motinos balse: „Kad ne 

auksiniai vakarai, ne mėlynos vosilkos...“ Ir man likusi lituanistika – su vosilkos prie-

maiša, jei gražiau – tai su atspalviu. O jei su kvapu – tai su žemuogių, mano mitinių 

uogų ir mano asmeninės mitologijos podirvio. Palyginti anksti, maždaug nuo 1977-

ųjų (iš „Metmenų“ ir „Akiračių“) man pasisekė bent punktyriškai suvokti, kas yra 

Marija Gimbutienė. Niekieno nenurinktoms mano uogoms priklauso 1976 metų 

Marijos atsakymai į „Akiračių“ klausimus: „Apie žemuogių skonį archeologijoje“. 

Pabėgti nuo sterilizuojančių kultūros reiškinių. Ir moksle išsaugoti žemuogių skonį. 

Arba patirties sluoksnį. „Tik poezija, sakė man Faustas Kirša, turi žemuogių skonį. 

Taip, šiandieninė archeologija toli nuo poezijos. Bet žemuogių skonio yra kiekvienoje 

mokslo šakoje“. Arba vosilkų-rugiagėlių atspalvio, tamsiai mėlyno graudulio. Na, jei 

jau ne mokslo šakoje, tai bent tose šakose ir šakelėse, kurios atsišakoja nuo pagrin-

dinio kamieno, kaip man labai svarbūs Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašu-

bienės laiškai, turintys ir vosilkų atspalvio. 

 Grįžtu prie paskaitos epigrafo: „Vosilką rankoje laikai / Visai kitaip negu po 

karo“ – iš Vlado Šimkaus „Tobulo eilėraščio“. Savo knygoje „Kas tu esi, 

eilėrašti?“ esu svarsčiusi tobulo eilėraščio galimybę, vienas skirsnis taip ir pavadintas 

„Tobulas eilėraštis“. 1980 metais mane dar labai traukė lyrikos būtis ir kiti aukšti pa-

vidalai, dar negalėjau gerai jausti Vlado Šimkaus,nuvainikuojančio tas aukštumas, 

pralaidžias ideologijai, ironiškai žvelgiančio ir į vosilką,  ir visiems įtinkantį tobulumą: 

„Ir tobulas eiles kuri, / kurias kur nori, ten ir kiški“. Bet viso Vlado Šimkaus neat-

skirčiau ir nuo vosilkų, nuo romansinio fono: „Į gatves alyvos veržėsi – / Drėgnos... / 

Ir vėl nuslūgo / Melsva jų puta. / O tavo profilis / Pavasario rėmuos/ Visada šypsosis 



 

 

5 

taip pat“ („Vienintele...“). Tai iš  žemaičių atminčių, iš pirminių užrašų ant fotografijų 

(dar galime jų rasti), iš to paties podirvio kaip ir Marcelijaus Martinaičio „Atmintys“. 

Greta tobulo eilėraščio savo klausiančioje knygoje „Kas tu esi, eilėrašti?“ (klausimas 

Onės Baliukonės, tada dar Baliukonytės) mačiau ir banalų eilėraštį, tada suvokiau jį 

kaip priešpriešą tobulajam, o dabar jau matau, kad be reikalo: mes gyvename banaliai, 

didžioji mūsų gyvenimo dalis yra banali, grynieji poezijos provaizdžiai, jei tik pajė-

giame juos įsivaizduoti, yra banalūs, ir Donaldo Kajoko eilėraščio „Tolioj 

stotelėj“ pradžios frazė – „Padainuok man ką nors banalaus“. Ką nors, su kuo siela 

susitiks lyg su kokiu signalu. 

 Kas yra tas romansinis pradas, tas graudulys, tas lyg ir banalus gražumas, kuris 

tikrai neaukštai, bet eina per širdį, ir yra tokių akimirkų, kai šiurpu nuo jo. Ir kai jau 

nueina, praeina, neišnyksta, pasirodo kitokiomis formomis. Dabar jaučiamas lyg koks 

to romansinio prado atgijimas, romansines dainas dainuoja Šorena ir Stano ( tolimi 

vardai, bet gal ne, nebūtinai), „Širdelės“ ir „Mokinukės“, „Skylė“ (su Aiste Smil-

gevičiūte), Aidas Giniotis ir Indrė Dirgėlaitė. Ir jau ne naujiena išgirsti, ką girdėjau 

niūniuojant motiną, tetas ir kaimo vakarėlių jaunuomenę, suvažiavusią dviračiais, ku-

rių „ragai“ buvo puošiami alyvomis, bijūnais, baltosiomis, kvapiosiomis rožikėmis, 

jurginais ir vosilkomis, deja, greit vystančiomis. Štai ta daina, greičiausiai iš tiesų 

partizaninė, tremtinių, bent kai kuriomis versijomis, aštresnėmis, tėvyniškesnėmis 

pabaigomis. Jos branduolys yra bendresnis, gilesnis, tas pats kaip ir Salomėjos Nėries, 

tik kiek kitaip šakojasi, skleidžiasi: 

 Kad ne auksinės vasaros,  

 Ne mėlynos vosilkos, 

 Nebūtume atklydę čia,  

 Kur slenka dienos pilkos. 

  

 O tas dulkėtas traukinys 

 kaip toli nukeliavo, 

 Prisimenu mamytę aš  

 ir pievas, kur žaliavo. 

 

 Taip tyliai slenka vasara, 

 Pražydę gėlės vysta, 



 

 

6 

 Mes tyliai šluostom ašaras,  

 Palaidoję jaunystę. 

  

 Šalie gimtoji, Lietuva, 

 Ar tavęs nemylėjau,  

 Bet kad neliks man vietos čia,  

 aš niekad netikėjau. 

 

 Išeisiu vieną vakarą 

 ir jau daugiau negrįšiu,  

 Žydės vosilkos mėlynai,  

 bet jų aš nematysiu.  

 

 

 Lituanistika su vosilkomis – gal  čia ir apie save, gal taip bandau apbūdinti 

savo paskutinį etapą. Bet ne tik. Man tikrai rūpi, kad mokytoje, europietiškoje li-

tuanistikoje neišnyktų ir jos pirminės melodijos, tas ypatingas lyrinis genas, tyliai 

glūdintis mūsų prigimties gelmėse, nulėmęs mūsų tautosaką, mūsų lyriką, paveikęs 

grafiką, muziką, apskritai kultūrą.    

 Ir paskutinė trumpa atogrąža – jau į akademinį laiką, į vieną seminarą, kuris 

truko dvejus metus, prasidėjo Maironiu, perėjo prie Adomo Mickevičiaus, o baigėsi 

romansais, bandymu įminti jo kalbą ir melodiją kaip pirminę širdies liniją, taip ryškiai 

ėjusią per Salomėją Nėrį, Paulių Širvį, Joną Strielkūną. Iš to seminaro – penki mano 

humanitarinių mokslų daktarai; ir vosilkų jie, kad ir griežti mokslininkai, tikriausiai 

negalėtų išsižadėti. Ir tai taip pat yra tradicija, kurios išlikimu Vilniaus universiteto 

Lietuvių literatūros katedroje vis dar rūpinamasi.  

 

  Viktorija Daujotytė 
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