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Liūnė Sutema
* * *

Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra –
jie šypsos atlaidžiai ir pritaria,
kad tau būtų ramiau ir saugiau –
kad nebijotum
ateinančio, pasislėpusio, tykančio,
ir viso, kas gąsdina tave –
kalbink, kalbink tuos, kurių nebėra,
jie šypsos raminančiai ir saugoja tave.

* * *

* * *

Jeigu rasčiau žemaitišką kūlgrindą,
išeičiau slaptai nematoma,
palikdama vielom apraizgytą,
dangoraižiais apaugusią,
dūstančią aplinką –
ir eičiau iki prieičiau dykumų dykumą,
kur žmonės išlipę iš Nojaus arkos
pradeda naują gyvenimą.

* * *

Kartais negyvenu,
tik vaikštau šalia gyvenimo
ir stebiu,
kaip žmonės kenčia, neapkenčia,
myli žudo vėl myli,
ir nesuprantu nei savęs, nei kitų,
lyg mozaika sudėstytų –
tada atsidūstu, ir vėl gyvenu.

vokietijoje, 1947

Vakarėja –
laikau saujoj užspaudus savo dieną
ir neturiu kam jos atiduoti –
ir nenoriu išsiduoti, kad belaukdama
užmiršau kokis buvo mano diena –
kai sutemus atsiveria sauja,
tiesiu ranką į Tave,
ir delne buvus diena,
lyg alkana paukštė,
yra Tau, mano malda.

* * *

Emigruosiu į šalį, kurios dar nėra
ir duosiu jai vardą
SUTEM A ,
ir ji bus nepriklausoma
nuo dangaus ir žemės,
neperkama, neparduodama,
ir ne pasaka –
Kai Didysis Magas
ranka debesį palies,
upelė Liūnė sroventi pradės,
nusinešdama visus paskendusius –
emigruosiu į šalį,
kuri vienąkart bus –
iš knygos Tebūnie
(lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006)
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Va c y s B a g d o n a v i č i u s

Balandžio 15-oji –
Kultūros diena

N

e viename lietuviškame kalendoriuje antrus
metus balandžio 15-oji pažymėta kaip Kultūros
diena. 2006 m. liepos 19 d. lietuvos respublikos seimas priėmė atmintinoms dienoms skirto įstatymo papildymą ir pakeitimą. Kažin ar kam nors gali kilti
klausimas dėl ypatingos kultūros svarbos bei tą svarbą
primenančios dienos reikalingumo, smalsu tik, kodėl
tokia diena pasirinkta būtent balandžio 15-oji ir kaip ji
susijusi su kultūra. ogi 1935 metais tą dieną vašingtone jav prezidento F. d. roosevelto kabinete dvidešimt
viena amerikos žemyno šalis ratifikavo rericho paktą –
sutartį dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų
apsaugos karo ir taikos metu.
šis istorinis įvykis turėjo savo ištakas ir tąsą, o šios –
sąsajų su lietuva. jo pradžia siekia 1904 metus. tais metais įžymus rusų menininkas, mokslininkas ir kultūros
veikėjas nikolajus rerichas viename iš intelektualiąją
visuomenę sudominusių pranešimų iškėlė mintį, kad
būtina apsaugoti kultūros turtus nuo visa griaunančių
karo audrų. 1914 metais jis tuometinės rusijos vyriausybei pateikė tokią apsaugą garantuojančios sutarties

niK ol aj r E r ic h . Pax Cultura, 1931

projektą, tačiau prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas ne
tik sutrukdė šį projektą įgyvendinti, bet ir nušlavė nuo
žemės paviršiaus daugybę kultūros vertybių. taigi šiurpi realybė tarsi savaime dar labiau suaktualino būtinybę
kuo rimčiausiai susirūpinti kultūros paveldo apsauga.
šios realybės akivaizdoje n. rericho iškeltoms mintims
kultūrai atsidavę įvairių šalių žmonės negalėjo likti abejingi. atsirado daug n. rericho siūlymo šalininkų, ir
jų judėjimas galutinai subrandino dokumentą, įgavusį
rericho pakto pavadinimą. su šio pakto projektu pats
n. rerichas 1929 metais kreipėsi į daugelio šalių vyriausybes. tais pačiais metais niujorke buvo įsteigtas rericho
pakto komitetas, o 1930-aisiais tokie komitetai atsirado
paryžiuje ir Briugėje.
1931 m. rugsėjo 13–15 dienomis Briugėje įvyko pirmoji paktui skirta konferencija. tada šio miesto švč. Kraujo bažnyčioje buvo pašventinta taikos vėliava, paliečiant
ją Kristaus kraujo relikvija. vėliavos simboliu pasirinktas raudonas žiedas, juosiantis tris raudonus skritulius.
1931 m. Briugėje buvo įsteigta tarptautinė rericho pakto sąjunga. po metų ten pat įvyko antroji konferencija.
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1933 m. lapkričio 17–18 d. vašingtone įvyko trečioji tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo 36 valstybių atstovai. lietuvai atstovavo ir kalbėjo įgaliotasis ministras
p. žadeikis. paktui pritarė daug įžymių žmonių, tarp jų
romainas roland’as, Bernardas show, rabindranathas
tagore, albertas Einsteinas, thomas mannas ir kiti. už
šį paktą ir kitus kultūrinius darbus popiežius pijus Xi apdovanojo nikolajų rerichą garbės raštu. nikolajus rerichas taip pat buvo iškeltas kandidatu nobelio premijai.
ratifikavus rericho paktą vašingtone 1935 m. balandžio 15 d., tų pačių metų gegužę vykusiame Baltijos šalių
užsienio reikalų ministrų susitikime ministras stasys lozoraitis pasiūlė irgi ratifikuoti šį paktą, bet latvijos ir Estijos atstovai atidėjo šio klausimo svarstymą ateičiai. tuo
metu vokietija ir anglija buvo nusiteikusios prieš paktą.
dėl šio pakto buvo paskelbti visuomenės Memorandumai:
1936 m. – lietuvos, 1937 m. – latvijos ir trijų Baltijos šalių. pastarasis buvo įteiktas Baltijos šalių užsienio reikalų
ministrų susitikimui, vykusiam 1937 metais Kaune, bet
atsakymo į jį tada nebuvo gauta. nors daugelyje šalių
buvo priimtos rezoliucijos paktui palaikyti, 1935 m. vašingtone ratifikuota sutartis dėl augančios tarptautinės
įtampos praktiškai nebuvo pritaikyta.
niujorko rericho pakto komitetas visą dokumentaciją pakto klausimu perdavė unEsco. 1954 metais,
remiantis šiuo paktu, buvo priimta hagos konvencija,
tačiau joje nebuvo kalbama apie kultūros vertybių apsaugą taikos metu. Kultūros paminklų ir įstaigų apsaugos
ženklu buvo parinkta ne taikos vėliava, o kitas simbolis,
aiškinant tuo, kad karo metu šios vėliavos simbolį sunku
nupiešti. ir vis dėlto taikos vėliava reikšminga ir dabar.
ji buvo iškelta ant aukščiausių planetos viršūnių, šiaurės
ir pietų ašigaliuose, jai plevėsuojant vykdomos įvairios
tarptautinės kultūrinės akcijos. 1990 m. taikos vėliava
pirmą kartą iškelta virš planetos kosminėje erdvėje ant

4

orbitinės stoties Mir, ten išbuvo 10 dienų, o 1997 metais
vėl iškelta orbitinėje stotyje, kurioje dirbo daug tarptautinių ekipažų. ji plevėsavo ir ant jav kosminių aparatų
Space Shuttle susijungiant su Mir. amerikiečių astronautas michaelas Foelas pasakė: „mes iškėlėme šią taikos
vėliavą į kosmosą, kad dar kartą primintume visiems
žmonėms apie mūsų visuotinę atsakomybę už žmonijos
ir planetos likimą... žmogaus skrydžiai į kosmosą... tai
pirmieji žingsniai vieningos kultūros, kurios simbolis yra
taikos vėliava, link.“
1999 metais taikos vėliava buvo nugabenta į pietų
ašigalį, o vėliau įteikta jungtinių tautų generaliniam
sekretoriui Kofi annanui. sugrįžusi iš kosmoso taikos
vėliava 2004 metais buvo įteikta indijos parlamento atstovui s. čatterdži, kuris pasakė, kad ji bus saugoma indijos parlamente kaip vertingiausia brangenybė.
impulsą vėliavos simbolikai, kaip rašė n. rerichas, davė andriejaus rubliovo ikona Trejybė. vėliau,
keliaudamas po daugelį šalių, trejybės simbolį jis rado
įvairių tautų religijose ir kultūrose, pradedant neolito
laikotarpiu. trijų skritulių, apjuostų ar neapjuostų žiedu, simbolis randamas meksikoje, japonijoje, senovės
graikijoje, ant senojo Egipto valdovų daiktų, senovės
indijos žynių rūbų, ant keltų monetų, skitų ir slavų
papuošalų, Kaukaze ir vidurinėje azijoje. trys skrituliai – Čintamani – seniausias indijos pasaulio laimės
įvaizdis. jis randamas dangaus šventykloje Kinijoje,
samarkando herbe, tamerlano ženkle. tibete jis laikomas Trijų brangenybių simboliu. jis užfiksuotas ant kryžiuočių skydų ir popiežiaus herbe. šis simbolis aiškiai
matomas garsiame h. memlingo paveiksle ant Kristaus
krūtinės, taip pat strasbūro madonos paveiksle, senuose ispanų paveiksluose, tiziano paveiksle, senojoje šv.
mikalojaus ikonoje Barėje ir daugelyje kitų ikonų, bažnyčių dekore.
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trijų sferų ženklas aiškinimas įvairiai: švč. trejybė
katalikų ir stačiatikių tradicijoje; religija, menas ir mokslas; tiesa, grožis ir teisingumas; praeitis, dabartis ir ateitis
amžinybės rate, pasaulinis susivienijimas ir pan.
rericho pakto aktualumas pripažintas ir šių dienų
lietuvoje. ir ne tik dėl kultūros paveldo apsaugos. susirūpinta nepavydėtina dvasinės kultūros situacija apskritai, t. y. pačios kultūros puoselėjimu, ugdymu, plėtra.
nerimo dėl tokios situacijos buvo apimtos veiklesnės
kultūrinės visuomeninės organizacijos ir judėjimai. iš to
nerimo kaip tik ir kilo Kultūros dienos idėja, kuriai įprasminti buvo pasirinkta balandžio 15-oji – rericho pakto
ratifikavimo 1935 metais diena. ši idėja kilo ne spontaniškai, ji subrendo per keletą metų. Kelių nevyriausybinių organizacijų (lietuvos kultūros fondo, vydūno,
lietuvos rericho, Ethos draugijų) iniciatyva 1999 metų
rugsėjo 16–18 dienomis vilniuje, dalyvaujant dvylikos
šalių atstovams, įvyko tarptautinė konferencija Dvasinės
kultūros svarba žmonijos ateičiai. Konferencijos metu buvo
nuspręsta rengti Etikos forumus, kurių tikslas, atsižvelgiant į kultūrinę ir pasaulėžiūrinę lietuvos įvairovę,
siekti konkretaus politikos ir kultūros bendradarbiavimo
plačiąja prasme stiprinant dorovės vaidmenį. nuo 2001
metų šios organizacijos jau surengė 13 tokių forumų.
dešimtajame forume Kultūros vyksmas ir inteligentija,
surengtame 2006 m. kovo 16 d. Kaune, paminėtas Memorandumo, kuriuo žymūs lietuvos kultūros veikėjai 1936
metais kreipėsi į užsienio reikalų ministrą dėl rericho
pakto ratifikavimo ir taikos vėliavos iškėlimo, 70-metis.
priminta, kad šio pakto ratifikavimo vašingtone 1935
metais septyniasdešimtmečio jubiliejus 2005-aisiais buvo
paminėtas daugelyje pasaulio šalių.
šio Etikos forumo dalyviai nutarė kreiptis į lietuvos respublikos prezidentą ir seimo pirmininką su
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prašymu, kad balandžio 15-oji būtų paskelbta Kultūros diena. prašymą pasirašė šimtas asmenų. tikint, kad
Kultūros diena bus įteisinta ne tik lietuvoje, bet taps
tarptautine, buvo siūlyta, kad tą dieną kaip daugeliui
tautų ir kultūrų bendras simbolis būtų iškeliama taikos vėliava.
įteisinus lietuvoje Kultūros dieną, iniciatyvinės grupės nariai kreipėsi į Baltijos asamblėjos lietuvos seimo
atstovus, siūlydami inicijuoti, kad Kultūros diena būtų
minima kartu visose trijose šalyse – lietuvoje, latvijoje
ir Estijoje.
Kultūros dienai paminėti buvo skirta konferencija
Ar taps kultūra prioritetu valstybės gyvenime?, įvykusi 2007
m. balandžio 13 d. lr seimo rūmuose. Konferencijos rengėjai buvo lr seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, lr Kultūros ministerija, lietuvos Kultūros fondas,
Kultūros, filosofijos ir meno institutas, vydūno draugija,
lietuvos rericho draugija, Ethos draugija. Konferencijos
dalyviai, suprasdami kultūrą kaip žmogaus dvasingumo raišką, tikėdami, kad ji gali suvienyti valstybės institucijų, visuomenės ir atskirų žmonių pastangas kurti
brandžią pilietinę visuomenę ir bendrą gėrį, rezoliucijoje
pateikė 9 pasiūlymus.
lietuvos Kultūros dienos iniciatyvinė grupė 2007 m.
gegužę nusiuntė savo atstovą į gotlando saloje, visbyje,
vykusią Baltijos miestų sąjungos Kultūros komisijos sesiją su pranešimu apie lietuvoje minimą Kultūros dieną ir kvietimu prisidėti prie minėjimo. ši idėja priimta
palankiai ir yra tolesnių svarstymų objektas. tuo tarpu
Baltijos asamblėja 2007 m. lapkričio 24 d. priėmė rezoliuciją, kurioje ragina Baltijos ministrų tarybą paskelbti
balandžio 15 dieną Baltijos valstybių Kultūros diena ir
koordinuoti veiksmus, reikalingus kuriant bendrą Baltijos kultūros erdvę.
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Krescencijus Stoškus

Ar gali kultūra
būti prioritetu?

B

uitinė mūsų kalba yra kiaurai situatyvi, o tai reiškia, kad jos prasmės neatskiriamos nuo tų padėčių, kuriose vyksta žmonių susitikimai. jeigu konferencija būtų suorganizuota kultūros ministerijoje, jos
tema nekeltų jokių nesusipratimų: visi žinotume, kad čia
kultūra iš esmės bus laikoma tai, ką kuruoja ši ministerija. Bet seimo rūmuose – įvairių profesijų žmonės, ir ne
visi jie kultūros turinį tapatina su ministerijai atitekusiomis valdymo funkcijomis.
nereikia stebėtis, kad visos civilizuotojo pasaulio
kultūros ministerijos sudarytos liktiniu pagrindu. tai
reiškia, kad: pirma, jos yra jaunos, vėliausiai atsiradusios (neskaitant aplinkos ministerijų), globojančios tuos
kuravimo vertus dalykus, kurių nevaldo visos kitos, t. y.
„klasikinės“, ministerijos; antra, jos yra gana skirtingos
apimties; trečia, jos visos paprastai priklauso dvasinės
žmonių veiklos sferai; bet, ketvirta, niekada neaprėpia
visos dvasinės kultūros, o juo labiau kultūros apskritai.
iš to liktinumo turėtume daryti aiškią išvadą, kad kultūros ministerijos visai nėra ir iš principo negali būti visos
kultūros ministerijos elementariausia teorine to žodžio
prasme. jos visada yra tik kai kurių kultūros sričių – meno,
muziejų, bibliotekų, paveldo ir pan. – ministerijos. tokia situacija susidaro ne dėl kokio neapsižiūrėjimo: pats
šiuolaikinės valstybės gyvenimas yra labai išsišakojęs
ir dėl to jos valdymas reikalauja tą gyvenimą skirstyti į
atskiras sritis, bet kultūra, kaip visuma, negali būti jokia
sritis. ir tas mano žodis „visuma“ čia tik pleonazmas. tas
visumiškumas visada aiškiai mąstomas, kai tik prisegamas prie kokios nors gyvenimo reiškinių srities.
tarkim, raštas yra nepaprastai svarbi kultūros sritis, nulėmusi civilizacijos atsiradimą, bet jis neaprėpia
jos visumos ir dėl to negali būti tapatinamas su kultūra
apskritai. Bet visai kas kita yra rašto kultūra. žodžiu „raštas“ mes apibūdiname tik atskirą kultūros reiškinį, juo
kultūros paprastai nemąstome; o rašto kultūra mus verčia
galvoti apie rašto priklausomybę nuo visos kultūros, t. y.
reikalauja neišleisti iš akiračio neapibrėžtos visumos tų
rašto įgūdžių, mokėjimų ir sugebėjimų, kurie būdingi
visai kultūrai ir yra susiję su visomis kitomis kultūros
sritimis ir kurių laikosi ir turi laikytis labiausiai ir visapusiškiausiai kvalifikuoti žmonės. taip pat galima kalbėti
ir apie mokslo kultūrą, meno kultūrą, religijos kultūrą,
straipsnį esu parengęs konferencijoje pasakytos kalbos pagrindu. tačiau
tai nėra tos kalbos atpasakojimas, bet naujas išsamesnis tos pačios problemos atskleidimas.

ūkio kultūrą, politikos kultūrą, sporto kultūrą ar pramogų kultūrą, nors kiekviena jų yra tik atskira kultūros
sritis. ne visos jos vienodai svarios ir lemtingos, bet jos
formuoja žmonių gyvenimo būdą.
Kultūra yra viso gyvenimo būdas, nusistovintis tam tikromis formomis ir suteikiantis gyvenimui kokybės bei prasmės,
padarančios patį gyvenimą vertą gyventi. Kultūros filosofai
kadaise kultūrą gretino su organizmu, vėliau vadino
konfigūracija, modeliu, sistema, bet jokiu būdu ne dalimi, ne komponentu, ne sritimi. Kaip įsikūrimo pasaulyje
būdas ji yra visuminis žmogaus kūrinys, priešprieša tam,
kas atsiranda savaime, t. y. gamtai, kuri yra ir vienintelė žmogaus buvimo pasaulyje galimybė, ir jo įsikūrimo
sąlyga; vadinasi, ji taip pat yra visuminė kultūros atžvilgiu. taigi gamta ir kultūra yra dvi žmogaus gyvenimo
pusės ar aspektai, kurių vieno be kito neįmanoma suprasti. Kaip tik gamtos atžvilgiu atsiskleidžia vertybinis
kultūros pobūdis, taigi ir jos išsaugomumas, perduodamumas, arba tradicija. tad pirmiausia kultūros sąvoka
ir atsiranda visose kalbose, kad nusakytų dirbtinumo
pranašumą prieš natūralumą kaip brangintiną žmogaus
galių skirtumą. taip ji iš esmės suvokiama visų etnosų ir
mitologinio mąstymo. ji apima visą gyvenimą, ją kuria
ne tik menininkai, o palaiko ne tik muziejininkai.
iš nekorektiško atskirų kultūros sričių tapatinimo
su kultūra apskritai iki šiol mūsų krašte tebėra vartojami pretenzingi kai kurių protinės veiklos žmonių grupių
įvardijimai – „kultūros žmonės“, „kultūrininkai“, lyg kiti
žmonės būtų ne kultūros žmonės. net ir pirmykščiai,
laukiniai, barbarai, net sunykę marginalai yra kultūros
žmonės. žmogus pasmerktas gyventi kultūroje ir būti
kultūros žmogumi. o tai reiškia, kad žmonės ne tik palaiko gyvybę, bet visada gyvena kaip nors įsikūrę pasaulyje. Kultūrai nusakyti yra vartojami įvairūs žodžiai bei
įvaizdžiai, bet jie visi nusako tą idėją, kuria visi žmonės
suvokia savo esminį skirtingumą nuo gamtos, o kartu ir
pranašumą prieš ją. tai viena. Antra, žmonių gyvenimo
sąlygos pasaulyje yra nevienodos, dėl to yra ir daugybė
įsikūrimo būdų. taigi kultūra yra ir skiriamasis įvairių
žmonių grupių (pirmiausia etnosų) bruožas. Trečia, kultūra akumuliuoja žmonių patirtis ir dėl to žmonės gali
progresuoti: ši ypatybė leidžia kalbėti apie skirtingus jų
pažangos, arba galių (civilizuotumo), lygmenis. vadinasi, kultūros sąvoka visada yra vertinamojo pobūdžio
idėja, skirianti žmogų (tam tikrą žmonių grupę) ne tik
nuo gamtos, ne tik nuo kitų žmonių (jų grupių), bet ir
nusakanti jų tarpusavio santykius. tiems lygmenims
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nusakyti vakarų Europoje paprastai vartojamas korektiškesnis terminas – civilizuotumas.
Kai vadinamoji „kultūrinė visuomenė“ atgimusioje
lietuvoje pirmąsyk iškėlė prioritetų klausimą, ji daugiausia polemizavo su lietuvos kultūros ministerija ir galvojo
apie tai visuomenei skaudų dalyką: kaip naujomis sąlygomis išgyventi ir išlaikyti funkcionavimą tų kultūros sričių,
kurias jie reprezentavo. jų netenkino nei ministerijos nusišalinimas nuo ankstesnių priedermių, nei pats likutinis
principas. diskusijose neapibrėžta kultūros samprata buvo
labai patogi: kiekvienas galėjo ginti savo kultūros sritį, bet
jos reikšmingumui suteikti visos kultūros svorį. todėl čia
ir buvo suformuluoti labai solidūs reikalavimai: atsisakyti
likutinio kultūros finansavimo, suteikti kultūrai prioritetinį rėmimą ir nustatyti atskirų kultūros sričių prioritetus.
nė vieno iš tų uždavinių kultūrą lyg ir reprezentuojanti
kultūros ministerija išspręsti negalėjo ir todėl visus juos
traktavo kaip tuščią retoriką. žinoma, ji galėjo imtis bent
trečio uždavinio. Bet ir tam stigo lėšų, bent jau jų nebuvo
tiek, kad patenkintų net seniai funkcionuojančių institucijų poreikius. visi (bibliotekos, muziejai, teatrai ir kt.) buvo
palaikomi tik bado dietos. o ministerijos kompetenciją
pranokstantys reikalavimai buvimas buvo puiki priedanga įsitikinti, kad intelektualai visada kelia nepamatuotus
reikalavimus ir dėl to į juos reaguoti nėra prasmės. tačiau
procesas buvo įdomus. iš pradžių buvo priešinamasi bet
kokių prioritetų skelbimui, o paskui politikų programose
jie pasipylė kaip iš gausybės rago. Buvo gerai suprasta: juo
daugiau prioritetų, tuo labiau jie nieko neįpareigoja. jei visos ministerijos kuruojamos sritys yra prioritetinės, patys
prioritetai netenka prasmės. ilgainiui pasigirdo kalbų net
apie prioritetų prioritetus, kai kur net – prioritetų prioritetų prioritetus. žodžiu, viskas virto kalbos žaidimais. Buvo
kalbama net ir apie kultūros prioritetą; tik jau čia niekas
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negalėjo pasakyti, ką jis galėtų reikšti. taigi prioritetų problema nebuvo išspręsta – ji tiesiog buvo sunaikinta.
Bet šiandien vėl keliame klausimą: „ar taps kultūra
prioritetu valstybės gyvenime?“ prašyčiau atkreipti dėmesį: čia kalbama ne apie kultūros politikos prioritetus,
pagal kuriuos skirstomos valstybės lėšos, bet apie tai, kaip
apskritai mums sureikšminti kultūrą valstybės gyvenime. tokį konferencijos pavadinimą apgynė jos iniciatorė
auksė narvilienė. įsidėmėtina, kad tai medikės, o ne vadinamųjų „kultūros žmonių“ sumanymas. Be abejo, taip
formuluojamas klausimas kiek provokacinis. jis priverčia
grįžti prie prioritetų temos ir prie kultūros sampratos.
dažnokai pasakoma, kad mūsų valstybė neturi prioritetų. tai nesąmonė: be prioritetų joks politinis veiksmas
neįvyksta. visada buvo prioritetų ir visada bus: niekada
nebus tiek lėšų, kad būtų patenkinti visų žmonių poreikius. Klausimas čia gali būti tik toks: pagal kokius kriterijus šie prioritetai yra nustatomi, kiek jie viešai aptariami ir kiek teisingi – ar jie duoda daugiau naudos tik kai
kuriems asmenims (sakysime, draugams, pažįstamiems,
giminėms, verslo ar užstalės partneriams), ar visai kultūrai; ar jie yra tik pramoginiai, fejerverkiniai, viendieniai,
ar turi ilgalaikės įtakos viso valstybės gyvenimo kokybei; ar jie tik parodomieji, paradiniai, fasadiniai (dabar
tai vadinama įvaizdžio formavimu), ar realų gyvenimą
gerinantys, žmonių galias sustiprinantys? štai klausimų
klausimas! mūsų bėda, kad dėl tų svarbiausių dalykų
kaip tik jau beveik niekas nesuka galvos: užtenka, kad
yra savi skirstytojai ir savi vartotojai. problema lyg ir išspręsta, bet labai paprastai, klaniškai ir vienareikšmiškai,
vadinasi, visai lietuviškai, t. y. pagal stipriojo teisę: vieni
prieina prie valstybės fondų visada, o kiti – niekada; vieni
valdo mikrofonus ir be perstojo aiškina, už ką mes turime
balsuoti, už kiek litų turime išgyventi, ką turime pirkti
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ir valgyti, į kokį pasaulio kraštą privalome siųsti savo
karius, o kiti – tik klauso ir puola į neviltį arba juokiasi
iš kalbančiųjų ir iš savo pačių likimo; vieni vadovauja ir
klesti, o kiti – tik dirba ir skursta; vieni naudojasi visomis
gėrybėmis, o kiti – sprunka iš lietuvos arba žudosi. projektų gana daug, o naujų idėjų nėra. pinigai išleidžiami
sėkmingai, bet ką jie duoda? Kas žino, kiek tie dabartiniai
prioritetai atitinka valstybės gyvenimo poreikius ir kiek
jie paveikia lietuvos žmonių gyvenimo būdą bei jo kokybę? nėra jokios to skirstymo padarinių analizės.
nors tokių tyrimų nėra, masinė visuomenės demoralizacija, socialinė patologija, emigracija ir spartus tautos
nykimas liudytų, kad valstybės rankose sukaupti pinigai
išleidžiami vėjais: šiandien arba iš viso neremiami krašto
kultūrą gerinantis projektai, arba tai, kas remiama, turi
nedaug ką bendra su kultūra. turėti daug kultūros produktų dar nereiškia būti kultūringam. Kita vertus, nebūtina gyventi vaisių sode, kad būtum vaisingas, nereikia
dirbti meno galerijoje, kad būtum menininkas. Kultūra
yra ne tai, ką mes turime ir naudojame, bet kaip turime ir
naudojame, kuo ir kaip mes gyvename, kuo ir kaip savo
gyvenamą priimame, užpildome ir įprasminame, kaip
santykiaujame su gamta, kitais žmonėmis ir pačiais savimi. lietuvoje yra daugybė komunikacijos priemonių,
daugybė projektų, partijų ir ginčų, dar daugiau daiktų ir
pramogų, bet nedaug tos kultūros, kuria Xviii a. didžiavosi vokiečiai, įvesdami šį terminą į masinę apyvartą.
tada i. Kantas sakė: „...esame civilizuoti beveik iki persisotinimo... tačiau daug ko trūksta, norint laikyti save
tikrai moraliais. juk moralumo idėja priklauso kultūros
sričiai... Bet kol valstybės visas jėgas skiria tuštiems ir
smurtiniams savo plėtros tikslams pasiekti, todėl kliudo
lėtam darbui, vidujai lavinant savo piliečių mąstyseną,
net nepalaiko jų šiuo požiūriu, tol nedera tikėtis, kad kas
nors panašaus atsirastų: juk tam kiekviena visuomenė
turi ilgai vidujai lavintis savo piliečių auklėjimo vardan.
tuo tarpu visas gėris, kuris nėra įskiepytas moraliniu
požiūriu gerame mąstymo būde, yra ne kas kita, kaip
gryna regimybė ir paauksuotas skurdas.“1 gal ne viskas,
kas čia pasakyta, atitinka modernios teorijos reikalavimus, bet vienu atžvilgiu Kantas visiškai teisus: kultūra
negalima be moralės, t. y. be teisingumo principų, be sąžinės, be atjautos, be padorumo, be atsakomybės ir pan.
juolab kad šiandien visa valstybė yra apimta gilaus moralinio nuosmukio, pakeitusio gerokai anksčiau įvykusį
ūkinį nuosmukį. tačiau kas mūsų krašte tą situaciją yra
gerai supratęs ir susirūpinęs ją pakeisti? Kas kelia moralinio atgimimo prioritetus mūsų kultūros politikoje?
atrodo, kad niekas. gal tik – jau gerokai pavėlavęs –
prezidentas tas negeras tendencijas pamini metiniuose
pranešimuose. Bet reakcijos jokios. net nesuprantama,
kad tokiems dalykams turėtų būti skiriama lėšų. viskas
palikta Bažnyčiai, lyg čia būtų tik jos reikalas. Kiek man
žinoma, moralinės krizės problemos kol kas rimčiau yra
svarstomos tik religinėse organizacijose ir mėgėjų klubuose. retkarčiais surengiamos konferencijos. Bet kas iš
to? net mokyklose nepavyksta įvesti sistemingo ir kvalifikuoto etikos dėstymo, o kvalifikuoti etikos mokytojai
dirba kavinėse. vienintelis vaisius – Europos sąjungos
spaudimu kai kuriose srityse įvesti profesinės etikos ko-
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deksai. tiesa, vykdomoji valdžia nė to dar neturi. Bene
jai vienai lietuvoje iki šiol taip ir nepavyko išsiaiškinti,
kam jie apskritai tarnautojams reikalingi.
Beje, padorumo kriterijus pastaruoju metu, atrodo,
pradeda aiškiau suprasti seimas. jame pirmiausia ėmė
dirbti etikos komisija, priimtas šioks toks etikos kodeksas. o beviltiškai įsivėlęs į neįveikiamas moralinio pobūdžio komplikacijas, jis galų gale buvo priverstas sutikti,
kad neišsprendus moralinių problemų visa politika virsta moralės politika.
sakoma, kai dievas nori ką nors nubausti, pirmiau
iš jo atima protą: didžiausia demoralizuotos visuomenės tragedija, kad ji ne tik nesuvokia savo demoralizacijos mastų, bet niekina ir tyčiojasi iš tų, kurie kaip nors
spontaniškai mėgina tai demoralizacijai priešintis. Buvo
tyčiojamasi iš drovumo, iš santūrumo, iš kaimietiškumo
(pejoratyvinis „runkelių“ įvaizdis iki šiol neužmirštas), iš
nacionalinio charakterio, iš literatūros klasikų, iš vėliavos,
iš etikos komitetų ir jų vadovų. tų komitetų nariai žiniasklaidoje iki šiol tebevadinami „moralės sargais“. ciniškiausios patyčios sklido iš tokių kontrkultūros diegimo
centrų kaip garsusis respublikinės televizijos Aukselis, Be
tabu, atrankiniai Eurovizijos konkursai, realybės šou ir
pan. patyčios lietuvoje jau tapo nacionaline problema,
pasiekusia Briuselio apartamentus. patyčios mokyklose – tik blausus viešų suaugusiųjų patyčių aidas. galima tik apgailestauti, kad iki šiol mūsų krašte moralinės
nuostatos buvo neigiamos beveik visų viešųjų institucijų,
išskyrus bažnyčias. visur, visada ir visais kanalais mes
girdėjome ir matėme tik „džiunglių įstatymų“ veikimą ir
įtvirtinimą, stipriojo „teisės“ viešpatavimą ir jos ideologų
„pamokslus“ bei patarimus, kaip nugalėti visus kitus ir
tapti „generolais“, kaip viešpatauti ir valdyti kitus.
dorovės problemos laikomos iš esmės vien privačiomis arba tik religinėmis. pasaulietinė visuomenė lyg
niekuo dėta. Kiek tik įmanoma, jos išstumiamos už valstybės ir, žinoma, kultūros politikos ribų. jei ne importiniai profesinės etikos kodeksai, viešajame visuomenės
gyvenime apie jas beveik nebūtų nė kalbama. atrodytų,
kad net šiurpiausi nusikaltimai mus domina tik kaip intriguojantys įvykiai, bet niekada kaip moralinės problemos, tiesą sakant, net nemokama žmogiškai į juos reaguoti. iki šiol labiausiai gluminančios problemos tebėra
vadinamajam viešajam diskursui neįdomios. atrodo, kad
nė etikų (įskaitant ir etikos mokytojus) lietuvoje nėra: per
penkiolika nepriklausomybės metų taip ir neteko išgirsti
nė vieno jų viešo tokių įvykių komentaro per radiją ar televiziją. šiuo metu, kai tautos moralinė būklė sunkiausia,
jokie fondai tokių problemų svarstymo nė nefinansuoja.
prioritetai neturėtų būti išgalvojami, iš piršto išlaužiami, bet tiesiog nustatomi, išvedami iš kultūros būklės.
dėl jų kartais tenka pasiginčyti. Bet tie ginčai turėtų būti
grindžiami principu: privalome rūpintis ne apskritai
kultūros, o žmogaus gyvenimui reikšmingiausių ir labiausiai
sunykusių kultūros sričių prioritetais. jei moralė lieka už
kultūros ribų, visų kitų kultūros sričių prioritetai netenka prasmės. Kas iš to, kad turime prioritetus, jei kultūra
išbalansuota, nepadeda išgyventi ir nyksta tauta.
Bet yra ir paradoksalesnių dalykų. Ką kalbėti apie
dorovės palaikymą, jei nemaža dalis valstybės finansuo-
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jamų projektų ir net vėliau premijuotų darbų patys yra
akivaizdžiai kontrkultūriniai, t. y. skirti kultūrai niekinti,
žeminti, suvulgarinti, nuskurdinti bei ardyti. dar nespėjome sukurti savo valstybės, o jau atėjo ištisas sluoksnis
postmodernių „intelektualų“, pasišovusių ją dekonstruoti. antai lietuvoje yra daugybė nerencenzuojamų knygų,
bet psichiškai nestabilios, o vėliau išprotėjusios teroristės
valerie solanas Vyrų išnaikinimo draugijos manifestas į lietuvių kultūrą įtrauktas su ypatingu entuziazmu, diskusijomis ir pritarimu. įvadiniame straipsnyje ji taip pristatoma: „ji ateina sužeista ir žeidžianti kitus, šaudydama
ir apnuogindama visus diskursyvaus saugumo tinklus
ir kultūrines atramas, kurios iki šiol amortizuodavo
prievartą. ji pašalino patriarchalizmo amortizatorius ir
panaikino migdomuosius, nuo kurių moteris ištikdavo
su viskuo sutaikantis stingulys. valerie solanas ardo
simbolines saugumo sistemas, palaikančias patriarchatą, ir aukštos psichotinės įtampos pagalba prasiskverbia
į realybę. tiems, kurie įsitikinę, jog toji kraštutinė solanas būklė buvo psichotinio nukrypimo atvejis, vertėtų
atkreipti dėmesį, kad psichozė taip pat kažką išsako,
kad dažnai ji įsiplieskia pagavusi realybėje išskeltą kibirkštį; ir tai, kad ilgainiui ji neužgęsta, bet yra įpučiama
ir kurstoma, įrodo, kad sužeistas kalbėjimas nėra vien
tik beprotybės apraiška. aš nesutinku, kad prieš mus

yra vien psichozės paveiktas tekstas.“2 Tekstu siekiama
„įrodyti“, kad vyras yra visuomenės parazitas ir neturi
teisės gyventi: „Kaip žmogus turi didesnę teisę gyventi
nei šuo, nes yra labiau išsivystęs ir pasiekęs aukštesnį sąmonės lygį, taip ir moterys turi didesnę teisę gyventi nei
vyrai. todėl bet kurio vyro sunaikinimas yra teisingas ir
geras poelgis, gailestingumo aktas, be to, itin naudingas
moterims.“3
juokaujant galima pasakyti, kad marxas kadaise apeliavo į proletariatą, o solanas – į „padugnes“: „Padugnės
naikins visus nenaudingus ir kenksmingus objektus, tokius kaip automobiliai, vitrinos, „didysis menas“ ir pan.
<...> Padugnės išžudys visus vyrus, kurie nepriklausys aptarnaujančiam Padugnių personalui. <...> Padugnės ne tik
naikins, gadins, grobs, ardys ir žudys, bet taip pat verbuos
naujas nares. <...> Padugnės vykdys kriminalinius nusikaltimus, o ne pilietinio nepaklusnumo akcijas, kur viešai pažeidžiamas įstatymas ir sėdama į kalėjimą. <...> Padugnės
yra prieš pačią sistemą, prieš patį įstatymų ir valdžios
principą“ ir pan.4 Kas rimtai žiūrėtų į paranojišką prostitutės bei psichopatės tekstą, jeigu jis neturėtų giminystės
su anarchistinėmis visai normalių postmodernistų nuostatomis ir jeigu jo nekomentuotų ir nereklamuotų garbūs
intelektualai. įvadinio straipsnio autorė a. ronell lietuviško vertimo leidėjų pristatoma kaip „niujorko universite-
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to vokiečių ir lyginamosios literatūros profesorė ir germanistikos departamento vadovė“, „viena iš įdomiausių
mūsų dienomis rašančių amerikos literatūros kritikių“. o
pati ronell įžvelgia solanas Manifesto ir prancūzų filosofinio postmodernizmo lyderio j. derrida esė Žmogaus pabaiga giminystę. Koks „intelektualus“ skaitytojas išdrįs po
tokia priedanga nematyti išminties net labiausiai pakrikusios ligonės rašinyje? juolab kad sveikieji ir ligoniai dažnai
kalba iš esmės ta pačia anarchistiška griaunamąja kalba.
ribos tarp išminties ir beprotybės ištrintos galutinai; ir ne
kokiose kultūros paraštėse, o elitinėse jos sferose.
Kas yra solanas Manifestas? ligos simptomas ar kultūros produktas? nieko keista, kad iš nusivylusios prostitutės gulto apibendrintas vyrų portretas atrodo gana
nykus, bet kas yra atsitikę kultūrai, kad ji taip lengvai
priima iš to atvaizdo daromas išvadas, kurios neturi nieko bendra su Europos civilizuotumu – nei su jos mokslu,
nei su sveiku protu? ne mažiau nykų įspūdį palieka ir
autorės mąstysena, nors gana rišli ir nuosekli, bet paranojiškai atplyšusi nuo realybės. Be to, ji kalba padugnių
(kurias ji rašo didžiąja raide) žargonu, gana skurdžiu ir
kupinu necenzūrinių žodžių. glumina ne knygos naivumas ir agresyvumas, o tai, kad lyginamosios literatūros
profesorė paranojišką kliedesį bando interpretuoti kaip
kontrkultūrinę kraštutinio feminizmo doktriną. derrida
filosofijoje randamas net to akivaizdžiai patologiško kraštutinumo pateisinimas. mums ne taip svarbu, ką kartais
sugalvoja karštos feminisčių galvos ir kokiose sferose jos
ieško savo kovingų nuostatų pateisinimo. įdomiausia,
kaip įvykdoma toji kontrkultūrinė diversija, kad taip lengvai nutrinamos ribos tarp psichopatologijos ir kultūros
ir pati kultūra ima „rūpintis“ savo pačios suardymu. solanas Manifestas čia tik pavyzdys tos kultūros būklės, kuri
sudaro galimybes daugiau remti kizę negu kultūrą.
Kas būtų atkreipęs dėmesį, jei solanas savo nuostatas būtų skelbusi žodžiu? turbūt niekas. čia tekstas
parašytas. o ką reiškia parašytas mūsų (ir ne tik mūsų)
„intelektualo“ galvoje? tai raštingumo, išsilavinimo, mokytumo liudijimas ir tikriausiai nemirtingumo garantija.
Biografiniame tekste pasakyta, kad solanas visai nėra
pusprotė, ji „baigia vidurinę mokyklą aukščiausiais pažymiais, pradeda studijuoti psichologiją marylando universitete. rašo straipsnius į koledžo laikraštį apie tai, jog
moterys gali ir turi daugintis be vyrų pagalbos“5.
tiesiog glumina daugelio „kultūrininkų“ galvose
įsiėdęs prietaras, kad pats knygos parašymas yra kultūros vertybė ir nuopelnas savaime. dar geriau, kai tų
knygų prirašyta daug; ir visai nesvarbu, ar tos knygos
ko nors vertos, ar tai tik banali, tuščia, absurdiška grafomanija. jie sako: ir iš blogos knygos galima pasimokyti.
tik kam mokytis iš blogos, kai tiek daug gerų knygų,
kurių ir taip jau neįmanoma per žmogaus amžių perskatyti, juo labiau išstudijuoti. skaičiais darbus matuoja
net akademinės mokslo institucijos. Kai knygų prirašyta
labai daug, autoriai ir knygų platintojai nori, kad jas kas
nors skaitytų, todėl pradedami knygų skaitymo vajai, į
kuriuos šiandien įsitraukia net ir politikai. Knygos skaitymas daromas priederme. raginama skaityti knygas,
net neprasitariant, kad knyga knygai nelygi. ir apskritai
koks normalus žmogus skaito bet kokias knygas? to juk
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nedaro net tie, kurie patį knygų skaitymą propaguoja
kaip dorybę. šiandien yra kalnai knygų-nuostolių, kurių
geriau nei pirkti, nei skaityti, t. y. neatimti iš gyvenimo
nei brangaus laiko, nei sveikatos, o svarbiausia – nuo jų
apsaugoti žmogiškąjį orumą. Kartais tik kelis puslapius
paskaitęs pajunti, kad reikia skubiai nusimazgoti rankas.
Blogai, kad knygą išstumia internetas ir televizija. Bet toli
gražu ne visos knygos geriau už televiziją; ne visa, kas
parašyta, priklauso tikrai kultūrai.
Kas gali būti paradoksaliau už kultūros fondus, finansuojančius projektus, kurie proletkultiškai ardo „senąjį pasaulį“ ir griovimą laiko svarbiausiu tikslu, sąmoningai neigia, niekina kultūrą ir tyčiojasi iš jos? stebimės,
kad šalį yra apėmęs nihilizmas, cinizmas, negatyvizmas,
nusivylimas. tik kažkodėl niekas nesistebi, kiek biudžeto
lėšų skiriama tokiai ideologijai remti. jau kurį laiką pagyvenę „intelektualai“ suka galvas, kaip pritraukti biudžeto
lėšų lietuviškam pornografiniam filmui sukurti, o nacionalinis radijas ir televizija šią idėją kartkartėm vis pareklamuoja. pagal žinomos reklamos pavyzdį būtų galima
tik tiek pasakyti: „to lietuvoje dar nebuvo“. reakcija į tokią situaciją galima tik viena – sarkastiškas juokas. juokas
iš tų projektų autorių ir iš savęs, vis dar norinčio tikėti,
kad gali būti kokia nors prasmė tuos žodžius pasakyti.
Kultūra niekada nebūna nei vienarūšė, nei lygiavertė, nei vienodai reikalinga paramos. Kai kurios jos sritys
auga ir klesti savaime, kitos smunka, yra ir nyksta, yra net
savinaikos ir mirties kultūra. Kai kas reikalauja nuolatinės ir išskirtinės globos ir priežiūros. reikia tik nuovokos
atskirti ir laiku įvertinti. šiandien miestai, pavirtę statybų aikštelėmis, konkuruoja tarpusavyje dangoraižiais ir
„akropoliais“, bet nyksta, o dažnai ir sąmoningai naikinamos aikštės, pėsčiųjų erdvės, unikalios gamtinės sąlygos,
istoriniai kultūros paminklai, vis dažniau virš miestų pakimba smogas, gatvėse kyla smėlio audros. vyksta gausybė pramoginių renginių, bet jie darosi vis vienodesni ir
panašesni į jokio pėdsako žmogaus gyvenime nepaliekančius muilo burbulus, kasdieniai fejerverkai jau varo žmones iš proto. išleidžiama daugybė knygų, bet vis mažėja
žmonių, mokančių, galinčių ir norinčių jas skaityti. dirba
keturios visai šaliai skirtos televizijos, bet vis labiau vienodėjančios, tuštėja jų turinys, kartojamos tos pačios banalybės, vulgarybės, šmėžuoja tas pačias mintis kartojančių
politikų ir komentuotojų veidai (pasitvirtina jau senokai
nustatytas dėsnis: juo daugiau televizijos stočių, tuo prastesnė jų kokybė; intelektinės galios atrodo beviltiškai išsekusios). nuolat pasirodo puošnūs spalvoti žurnalai, bet
tokie panašūs savo „herojais“, sekso bombomis, stiliumi ir
žargonu lyg būtų tų pačių autorių parašyti...
šiais laikais labiausiai klesti masinė kultūra, kontrkultūra ir su jomis baigianti suaugti avangardinė kultūra. privalu budėti ir stebėti, kokia sritis ar reiškinys šaukiasi pagalbos. neabejotinos paramos laukia istoriniai
paminklai, klasikinė ir etninė kultūra. Bet sunkiausia
moralinė visuomenės būklė. nuo jos labiausiai priklausys tautos išlikimas. tik kas tai pastebės?
1
2
3
4
5

i. Kantas. Politiniai traktatai. – Aidai, vilnius, 1996, p. 40–41.
v. solanas. Vyrų išnaikinimo draugijos manifestas. – Kitos knygos,
Kaunas, 2005, p.18–19.
ten pat, p. 76.
ten pat, p. 82–88.
ten pat, p. 97.
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Mindaugas Bloznelis

Kai giesmė tampa ginklu

S

ovietų reokupacijos metais ateizmas tapo valstybine
ideologija. tikėjimui dievu buvo priešpriešinama
materialistinė pasaulėžiūra, o religija neigiama be
jokių išlygų. žmonės, pasiryžę dalyvauti religinėje veikloje, buvo laikomi valstybės priešais, o jų veikla iš esmės
tapo pasipriešinimo veikla. Kita vertus, lietuvoje tautiškumas ir katalikybė yra neatskiriami dalykai. profesorius
z. žemaitis dažnai kartodavo, kad „kaip XiX amžiuje
religija išugdė lietuvių tautos tautinį sąmoningumą, taip
dabar lietuviškumas privalo padėti religijai“1.
muzika buvo svarbi religinių apeigų komponentė,
vargonininkais ir chorvedžiais dirbo įžymūs kompozitoriai ir atlikėjai. norėdami tęsti akademinį darbą, jie
privalėjo atsisakyti savo veiklos bažnyčiose. taip Kauno
katedra neteko vargonininko ir chorvedžio prof. K. Kavecko, Kauno įgulos bažnyčia – kompozitoriaus Balio
dvariono. su šia problema susidūrė ir gabus, ambicingas
pranciškus Beinaris.
jis gimė 1921 m. spalio 1 d. tauragės apskrityje, Eržvilko valsčiuje, serapiniškių kaime. tėvas buvo siuvėjas. motina turėjo gražų balsą. šeimoje buvo du broliai
ir dvi seserys. vyresnysis brolis kurį laiką dirbo Eržvilko
vargonininku, tad pranas anksti pradėjo jam talkininkauti. Kai brolis persikėlė vargonuoti į žeimelį, pranciškus nuvyko jam padėti. čia jis susipažino su kompozitoriumi j. juzeliūnu, kurio paragintas 1939 metais įstojo
į šiaulių muzikos mokyklą ir pradėjo komponuoti. pirmieji darbai – Pieta, Gegužio Marijai, solo dainos Gulbinėliai, Vai žydi darželis, chorinė daina Ak, neklauski – buvo
atlikti 1942 m. gruodžio 4 d. šiauliuose jėzuitų bažnyčios
choro minint prof. st. šalkauskio mirties metines2.
1945 metais atvykęs į Kauną, p. Beinaris pradėjo
vargonuoti šv. gertrūdos (šaričių) bažnyčioje ir subūrė
merginų chorą. Bažnytėlė nedidelė, tad chore dainavo
aštuonios merginos – kiekvieno balso po dvi. p. Beinaris
buvo reiklus dainininkėms – tik atgiedojusios kalėdines
mišias galėjo išvažiuoti pas tėvus3.
1945 metais p. Beinaris įstojo į j. gruodžio muzikos
mokyklos dainavimo klasę ir vakarinę bendrojo lavinimo
mokyklą. po pusmečio pradėjo lankyti kompozitoriaus
a. račiūno specialųjį harmonijos kursą. tarybų valdžia,
siekusi visiško žmogaus paklusnumo sistemai ir ateizmą
traktavusi kaip vieną svarbiausių priemonių šiam tikslui
siekti, bažnyčiose dirbusiems vargonininkams sudarydavo įvairiausių trukdžių, pavyzdžiui, delsė išduoti mokyklos klausytojo pažymėjimą ir pan.5 norėdamas gauti
j. gruodžio mokyklos baigimo dokumentus, p. Beinaris
įsidarbino koncertmeisteriu tos pačios mokyklos dainavimo klasėje, dirbo koncertmeisteriu Kauno muzikiniame
teatre, medicinos darbuotojų liaudies ansamblyje.

1948 metais p. Beinaris baigė j. gruodžio muzikos
mokyklą ir, atsisakęs viliojančių pasiūlymų tęsti muzikinį išsilavinimą, 1948 m. gegužės 1 d. tapo Kauno
katedros vargonininku. Katedroje ilgą laiką vargonavo
įžymus kompozitorius juozas naujalis, po jo – Konradas
Kaveckas. tuo metu Katedros chorą sudarė gerai apmokami profesionalai.
pokario metais choras dirbo visuomeniniais pagrindais. vykdant ateistinę programą Kaune buvo uždarytos
kelios bažnyčios, tad Katedra tapo pagrindiniu centru,
kur rinkosi jau idėjiškai apsisprendę ir muzikinį išsilavinimą įgiję choristai kunigai l. Blynas, a. žalkauskas, j. preikša (vėliau tapęs panevėžio vyskupu)5, taip
pat tenorai solistai j. tarnauskas, kunigai v. vaitauskas,
K. jakaitis ir kiti6. patalpų choras tuo metu neturėjo, repetuodavo po darbo susinešę į zakristiją suolus. p. Beinariui akompanuodavo Kazimieras dvarionas. jo brolis
Balys dvarionas tuo metu dar buvo įgulos bažnyčios
vargonininkas.
apsisprendęs dirbti Bažnyčiai, p. Beinaris iš esmės
visą gyvenimą savo kūrybine ir profesine veikla priešinosi ateizmo politikai. šios dvasinės rezistencijos veiklos
stimulais buvo didžiosios bažnytinės ir tautinės šventės
ir jubiliejai.
pirmas didelis koncertas įvyko 1953 metų verbų
sekmadienį. Buvo atlikta g. rossini Stabat Mater. solistai – zuzana miliūtė (sopranas), irena ališauskaitė (mecosopranas), kunigas a. žalkauskas (bosas), adomas
juodkauskas (tenoras).
1954 metų verbų sekmadienį Kauno arkikatedroje
įvyko dviejų dalių koncertas. pirmoje dalyje buvo giedama j. naujalio motetas Jau Tu eini kentėti, p. Beinario
kompozicija Kristus ir Jeruzalės moterys (B. Brazdžionio
žodžiais), Slenka tamsybės, Palaimink, Dieve ir kitos giesmės. antroje dalyje buvo atlikta l. van Beethoveno oratorija Kristus alyvų kalne. solo dainavo l. mykolaitytė
(sopranas), kunigas l. Blynas (bosas), Elena jonėnaitė
(sopranas).
1955 metais buvo paruošta ir atlikta t. dubois oratorija Septyni Kristaus žodžiai. manoma, kad tai buvo verbų sekmadienį. Kūrinį dirigavo kompozitoriai j. Blūšius
ir v. jurgutis. p. Beinaris vargonavo. solo arijas giedojo
choristai adomas jonkauskas (tenoras), zuzana miliūtė (sopranas), laimis Blynas (bosas), vytautas jurkštas
(bosas).
1956 metais Katedros choras paruošė j. haidno oratoriją Pasaulio sutvėrimas. ji buvo atlikta penkis kartus:
klierikams Kauno katedros koplyčioje, du kartus Kauno
katedroje sekmadienio popietėmis, birželį buvo koncertuojama panevėžyje, o liepą – Birštone.
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yra išlikusi verbų sekmadienio koncerto programa, skirta „melodiniam Kristaus Kančios apmąstymui“:
pateikiami trumpi atskirų kūrinių komentarai, nors nenustatyta konkreti koncerto data. skambėjo l. van. Beethoveno Parce Domine, j. haidno Tau duodame garbę,
a. dvořáko Fac me vere (fragmentas iš oratorijos Stabat
Mater), Lotti Vere languores, Xvi a. motetas, modernus
XX a. motetas, h. andriesseno Crucifixus, j. s. Bacho
dviejų dalių kūrinys Nerami širdis vaitoja7.
p. Beinaris į lietuvių kalbą išvertė g.verdi requiem,
buvo pradėtos repeticijos, tačiau neturime duomenų apie
kūrinio atlikimą.
artimiau su p. Beinariu bendravęs ilgametis Katedros choro dalyvis, dažnai giedodavęs solo (bosas),
a. palubinskas prisimena kanauninko j. stankevičiaus
žodžius viename iš choro susitikimų su juo kaip vyskupijos valdytoju: „jūs patys nežinote, kokį svarbų darbą
atliekate, choristai ir solistai. jeigu solistai yra kaip raketa kariuomenėje, tai choristai – pėstininkai, be kurių
jokio mūšio negalima laimėti. jeigu jūsų nebūtų, Bažnyčia būtų tyli kaip muziejus, o jūs ją padarote gyvą ir
veikiančią“8.
v. skuodžio duomenimis, 1960–1964 metais ypač
padaugėjo ateistinių publikacijų – jų buvo išleista beveik
keturiskart daugiau nei 1957–1959 metais ir net dvigubai
daugiau negu 1965–1970 ar 1971–1975 metais9. tad septinto dešimtmečio pradžioje Katedros choro atliekamų
šventinių koncertų ir išvykų į kitas bažnyčias sumažėjo
dėl stiprėjančios ateistinės administracijos veiklos. tuolaikinis kompartijos komitetas, įgaliotinis religijų reikalams, vykdomasis komitetas grasino ir vyskupijos valdytojui, ir p. Beinariui.
jau atgavus nepriklausomybę valstybinio choro vadovas p. Bingelis, ruošiant vieną iš p. Beinario jubiliejinių
koncertų, pasiteiravo, kokia liga suluošino dešinę muzi-
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ko ranką. į tai p. Beinaris atsakęs, kad ne vien liga – saugumiečiai daužydavo jam rankas, kad negalėtų groti ir
diriguoti10.
a. palubinskas prisimena p. Beinarį 1962 metais
pasakojus apie staigią saugumiečių kratą jo bute (tada
p. Beinaris gyveno netoli jonučių). vienas saugumiečių,
peržiūrinėjusių gaidas, aptikęs kompoziciją iš jav gautais B. Brazdžionio žodžiais, „nepastebėjęs“ greitai padėjo lapą peržiūrėtų apačion. p. Beinaris džiaugėsi, kad ir
tarp saugumiečių yra padorių žmonių11.
į Katedros chorą buvo priimami visi balsingi, nekreipiant dėmesio į muzikinį išsilavinimą, tad norint paruošti kūrinius p. Beinariui tekdavo daug dirbti, mokyti
ne tik dainuoti partijas, bet dažnai ir solfedžio. paprastai
repeticijos vykdavo 2–3 kartus per savaitę, kartais iki vėlumos – kol p. Beinaris pasiekdavo reikiamą rezultatą.
choristus jis vadindavo pseudonimais – liūnė, Karūzo,
Kučingis, Karmen, Beatričė ir pan., šitaip iš dalies juos
apsaugodamas, nes saugumiečiai grasindavo ir choristams12. Beje, choristai irgi daugiau bendravo vadindamiesi pseudonimais, vengė dalintis adresais, nesigirdavo, kur dirba.
nepaisant grasinimų, ir kompozitorius, ir choristai
dirbo su dideliu entuziazmu ir pietizmu. Kasmet choras
keletą kartų – neretai net keliskart per mėnesį – išvykdavo į kitas bažnyčias: vilniaus, šiaulių, telšių, Klaipėdos,
tauragės, rokiškio, anykščių, debeikių, koncertavo kitose Kauno bažnyčiose.
sykį nuvykus į žilinus (varėnos rajone), kur klebonas iš anksto pranešė apie į atlaidus atvyksiantį Katedros
chorą, jau grįžtant po pamaldų prie netolimame miškelyje palikto autobuso, grybautojais apsimetusius choristus
pasitiko kolūkio pirmininkas ir pareikalavo žmonių sąrašo. vairuotojas sąrašo neturėjo, tad kolūkio pirmininkas išvyko pasikviesti autoinspekcijos. p. Beinaris liepė

Kauno katedros
choras, 1963
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žmonėms išsklisti po mišką. atvykęs su kolūkio pirmininku autoinspektorius vairuotojui surašė protokolą, ir
šis pažadėjo sąrašą įteikti Kaune. p. Beinaris, saugodamas choro dalyvius, vairuotojui sąrašo nedavė, ir už tai
vairuotojas buvo atleistas iš darbo.
p. Beinaris pasakojo, kaip kartą jį iš miesto autobuso
išlaipinę saugumiečiai nuvežė į mišką ir ten ilgai gąsdino
ir grasino. tokiomis aplinkybėmis anais laikais žmonės
neretai ir dingdavo13. nors tokių įvykių ir pasitaikydavo,
choras kelionių nenutraukė.
specialios muzikinės programos, dažnai ir naujos
ta proga sukurtos kompozicijos buvo atliekamos minint
svarbius religinius ir tautinius jubiliejus. tarp įžymesnių
įvykių buvo minimos šv. Kazimiero 500-osios metinės
(1984), lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus (1987) – jiems
buvo paruošti ir atlikti keli muzikinių kompozicijų ciklai. 125-osioms maironio metinėms p. Beinaris sukūrė
originalią kantatą maironio žodžiams Aukščiausias, davei
man širdį, kurioje įspūdingą solo partiją atliko vyskupas
j. preikšas.
sekmadieniais Katedroje būdavo giedamos įvairių
kompozitorių mišios – kai kurios paprastesnės, kai kurios iškilmingesnės, tačiau per vasario 16-ajai artimiausias šventadienio pamaldas visada buvo giedamos itin
gražios, iškilmingos mišios: ir choras, ir pamaldų dalyviai puikiai suvokė šventišką akcentą, nors apie tai kalbama nebuvo14.
p. Beinaris buvo vedęs talentingą, nuostabaus balso
(soprano) dainininkę, kuri, kaip vargonininko žmona,
nors ir labai gerai išlaikiusi stojamuosius egzaminus,
nebuvo priimta į konservatoriją15. ji buvo tiesiog choro
puošmena ir p. Beinaris jai buvo sukūręs nepaprastai
skambių religinių kompozicijų.
p. Beinario, kaip kompozitoriaus, palikimą sudaro ne
vien religiniai kūriniai. greta daugiau kaip 220 įvairių gies-

Kauno katedros
choras, 1996
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mių16 – iškilmingos mišios Es-dur, moderniai skambantis
originalus requiem, kompozicijos pagal Byrono misteriją
Kainas, kantata pagal oskaro milašiaus misterijos tekstą,
kantata iš sudužusio laivo B. Brazdžionio žodžiais.
po j. naujalio p. Beinaris tapo ryškiausiu lietuviškos
religinės muzikos kūrėju sovietinės okupacijos metais.
ypač pabrėžtinas p. Beinario muzikos sakralumo pajautimas – jis sugebėjo tai perduoti ir choro dalyviams
atliekant religines kompozicijas. savo organizacine ir
kompozicine veikla p. Beinaris buvo vienas ryškiausių
dvasinės rezistencijos pavyzdžių. giesmė tapo veiksminga priemone ginant tautinius ir religinius įsitikinimus.
nuolatiniai sovietinio saugumo grasinimai ir reikalavimai nutraukti Katedros bažnytinio choro veiklą liudija
šios veiklos svarbą priešinantis dvasiniam genocidui.
1
2

3

4
5
6

7
9
9
10

11
12

13
14
15

16

v. skuodis. Dvasinis genocidas Lietuvoje. – Mintis, vilnius, p. 328.
a. petrauskas. lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto magistranto referatas (vadovas prof. p. Bingelis) tema Kompozitoriaus
Pranciškaus Beinario chorinė veikla ir kūryba. – Kaunas, 1966, p. 4.
a. steponaitytė. Šv. Gertrūdos bažnyčios choras 1945–1946 metais
(asmeninis autoriaus archyvas).
a. petrauskas. op. cit., p. 4.
ten pat, p. 5.
pokalbio su choristu algimantu palubinsku įrašas 2007 05 16
(asmeninis autoriaus archyvas).
a. petrauskas. op. cit., p. 6–7.
pokalbis su a. palubinsku 2007 05 16.
v. skuodis. op. cit., p.22–23.
pokalbis su p. Bingeliu prie filharmonijos, Kaunas, 2007 03 28
(asmeninis autoriaus archyvas).
pokalbis su a. palubinsku 2007 05 16.
j. Kirlys. Ateizmo metais užgavę jautriausią stygą // XXi amžius, 2005
04 22, nr. 31.
pokalbis su a. palubinsku 2007 05 16.
pokalbis su a. palubinsku 2007 05 16.
v. narvilaitė. P. Beinario gyvenimas ir kūryba (magistro darbas). –
vilnius, 2006.
p. Beinaris. Giesmių puokštė Sopulingajai Dievo Motinai. – Judeks,
Kaunas, 2002, p. 3.
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D a i v a Ta m o š a i t y t ė

Una cosa mistica
Užrašai iš Umbrijos

U

žkopiau į aukščiausią spelio miestelio vietą, iš
kurios atsiveria vaizdas į umbrijos kalvas, norėdama išvysti vos už aštuonių kilometrų boluojantį asyžių, kuriame prieš kelerius metus, dar prieš
lemtingai sugriūnant bazilikai, žvilgsniu matavau parciunkulės ir kitų pranciškonų šventenybių bei vėlesnių statinių proporcijas. tačiau jos jaukiai skendi drėgname debesyje, it marška dengiančiame miesto veidą
ir saugančiame jo poilsį nuo įkyrių akių. šiais metais
daug piligrimų ir dar daugiau prašalaičių mina ir taip
jau nuzulintus, visko mačiusius šventųjų italijos miestų
akmenis, laiptus, grįstas gatveles, kelius ir aikštes. ar
esu viena jų?
puiku čia sėdėti vėlyvą rytmetį ir niekieno netrukdomai vedžioti plunksną po baltas lankas. ulba paukščiai,
tačiau jų giesmę gožia civilizacijos gaudesys. tiek to,
tegaudžia, juk svečiuojuosi ypatingame krašte. čia ant
kalvų, nusėtų vienuolynais, šimtmečiais buvo atliekama intensyvi, aistringa, tapaso kupina sadhana. Kvėpuoju paprastu ir podraug mistinės esamybės prisodrintu
oru, kurio neišsklaido nė tik ką pasirodžiusių pirmųjų
keliauninkų keliamas akmenų ir žvirgždo šiugždesys
po batais. pasakiško vaizdo su išlakiais kiparisais, alyvmedžiais nusėtais šlaitais ir tarp dirbamų laukų ruoželių
bei mišku apaugusių kalvų kyšančiais namais bei tvirtovėmis nesusiurbia godus, smaigus ir trumparegis sekuliaraus žioplinėtojo žvilgsnis.
tik čia, mažame Bevanjos miestuke, miniatiūriniame operos teatre, kuriame vis dar atliekamos monteverdi muzikinės dramos, gali pajusti tikrąją šio žanro
dvasią, kaip ir montefalko ar bet kuriame umbrijos
vienuolynų – dvasinio gyvenimo savastį. tai tinka bet
kuriam italijos regionui, turinčiam unikalų kultūros paveldą: kiekvienas miestukas gyvena nepakartojamą gyvenimą, ir būtent juose, o ne didmiesčiuose, gali čiuopte
apčiuopti tikrą krašto savastį. žinoma, umbrija yra labai
specifinė vieta. Kaip ir pietų indija, ji garsėja čia gyvenusiais ir kūrusiais šventaisiais ir ypač šventosiomis, palikusiomis neišdildomą žymę vėlesnėje Europos istorijoje.
ir vis dėlto apsilankius santa chiaros (šventosios Klaros)
augustiniečių vienuolyne arba šv. ritos vienuolyne Kašijoje ar dar kitur, bendra po augustiniečių skliautais tvyranti atmosfera davė pradžią mintims, kurios, nors tėra
paremtos nuojauta, prašyte prašosi užrašomos.
pirmas ir neabejotinai aiškiai smelkiantis įspūdis:
nūdienė italija ir šiuolaikiniai italai neturi nieko bendra
su romos imperijos ir renesanso laikų italais. natūralu,
jog dvasinis šalies elitas yra užsirakinęs po devyniais užraktais ir tyliai gyvena už devynių mūrų. tačiau iš esmės

viską pasako dabartiniai poetai, muzikai ir menininkai.
šiuo požiūriu padėtis tokia pat kaip lietuvoje ir visoje
Europoje. iš tikrųjų ne dabar, o daug seniau, jau prieš
šimtmečius, prasidėjo kultūrinė ir dvasinė erozija, tad
mūsų laiko skaičiavimas yra netikslus – ne materialiojo,
o dvasinio laiko. antai apačioje pradėjo kirsti medžius:
zvimbia pjūklas, pritardamas ore plevenančioms mintims. iš tiesų simboliška.
Ecco... štai po pietų tęsiu savo rašymą. taigi kaip
kiekvienas save gerbiantis kilmingas jaunikaitis ar dama,
imsiu ir parsivešiu įspūdžių iš kelionės po italiją užrašus... tikrojo dvasinio elito nematyti. ne religinio, turiu
galvoje. pastarasis yra toks, koks ir turi būti: šiuolaikiškas, racionalus ir išpuoselėtas. 150 km per valandą
nutrūktgalviškai vairavęs prabangų automobilį lietuvis
nuo seinų, poliglotas, kuo tikriausias Bažnyčios tarnas
ir popiežiaus bičiulis, geriąs su Wojtyła popiečio arbatą,
veikiau priminė tyliai ir fanatiškai besidarbuojantį jėzaus
agentą, savotišką džeimsą Bondą, vieną tų tylių ilgaskvernių, dabar jau trumpašvarkių, atkakliai dirbančių
savo darbą, idant vatikano valstybė klestėtų. naujus vienuolynus už lotynų amerikos aukotojų lėšas nuo Kongo
iki lietuvos statyti, jų reikalus pasaulyje kuruoti gali tik
itin inteligentiškas ir protingas žmogus.
tačiau iš ankstesnio apsilankymo italijoje prisimena,
jog formalus „susitikimas“ su popiežiumi švento petro
Bazilikoje didžiąja politika nė nedvelkė. apsuptas triukšmingos minios, sėdėjo jis gigantiškame soste vidur akį
rėžiančio turtingo interjero, o aplinka priminė didžiulę
halę. tikrąjį paslaptingumą išsaugo tie šventieji, kurių
palaikai iki šiol ilsisi krištoliniuose, sidabru ir auksu inkrustuotuose karstuose. tiesa, pomėgis visur viešai garbinimui iškelti mumijas, stebuklingas relikvijas ir kitus
daiktinius įrodymus, kuriais matuojama religijos stiprybė, įtartinai primena stabmeldiškus polinkius: kiekviena
save gerbianti koplyčia už stiklo demonstruoja šventojo
palaikus ar bent kaulus. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, romos griuvėsiuose aidi labai silpnas, vos girdimas
galingosios imperijos balsas, o krikščionybės trimitai, ko
gero, neką garsiau. žvelgiau į šv. Klaros veidą ir regėjau
kadaise, prieš septynis šimtus metų, buvusią nuostabaus
grožio moterį. ji ir dabar graži. autentiška mistikė, atsidavusi Kristaus kančiai, įdavusi inkvizicijai pranciškoną
brolį Bentivengą, kuris, iš visko sprendžiant, buvo gnostinių pažiūrų žmogus. gelbėjo jo sielą. jei ne tas gelbėjimas... tvyro nežemiška esamybė. tačiau ko esamybė?
neabejotina, jog mistiniai potyriai, išgyventi daugybės
šventųjų ir palaimintųjų, buvo tikri ar bent sklido iš
tikro šaltinio, sukelti dieviškosios prezencijos, galingo
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jos kvėptelėjimo. šis judesys buvo toks
valingas, kad jo negalėjo sustabdyti nė
žmogiškosios prigimties ribotumas bei
silpnybės, kuriomis sirgo ir šios žemės
galingieji. nepajėgė išdeginti nė inkvizicijos ugnis, nė ribotas, įtarus, pavydus mirtingųjų pasišventėlių elgesys su
savaisiais, visada įtartinais ir niekada
nepasiekiamais mistikais. Būtent jie, tokie kaip pranciškus, ir lieka stipriausios
traukos židiniu. apvalios montesubasio
kalnų kupros, apaugusios ąžuolynais ir
švelniai nugeltusiais, nuraudusiais krūmokšniais, rudenį tiesiog stulbina grožiu,
kuris pats savaime nuskaidrina sielą ir
nuskraidina mintis į tolybes. štai ir pranciškus, užkopęs į savo kalną ir svajojęs po
ąžuolu, – kuris ir šiandien dar žaliuoja, vienuolės įšventinimas
nors ir visai sutrūnijusia šerdim, – grožėjęsis žvaigždžių keliais danguje virš galvos, su paukš- stebuklai kaip stigmos ar kruvina ostija yra natūralus,
čiais ir žvėrimis kalbėjęs jų kalba, buvo neatsiejamas nuo logiškas susitapatinimo rezultatas. ir kaip tik šie realūs
gamtos. jis buvo jos dalis, iš jos sėmėsi dvasios ir jėgų. ši padariniai, šio kančios garbinimo jėga kelia šiurpą. net
vieta kupina nekalto pranciškaus buvimo, kuris sukrečia ne pati jėga, o jos transformacija, tarsi ji viena būtų kelias
paprastumu ir nuoširdumu, net savotišku pažeidžiamu- į anapusinę tikrovę. galbūt paulius, kadaise labiausiai
mu, ir sykiu meilės jėga visai kūrinijai. o šventoji rita, išgarsėjęs krikščionių nazariečių kankinimu ir persekiokopusi melstis į uolos viršūnę, kurioje trykšta tyriausias jimais, atsivertęs į šią kruviną kančią sukoncentravo visą
šaltinis, kiek akis užmato apsuptas kalnų ir skardžių (ru- savo patirtį, galią ir iškalbą, nes tai jam buvo svarbiausia.
denį tai tarsi monet paveikslas), juk ji iš esmės jautė tą labiausiai prisidėjęs prie žaizdos aitrinimo, jis regimai
patį vienijantį ryšį su visata. nejučia, jau ne pirmą kartą, jautėsi amžinai prasikaltęs ir nepajėgė atsiplėšti nuo auį galvą šovė „šventvagiška“ mintis: ak, tokiõs didingos, kos fenomeno, nors ir jam, ir jo sekėjams galią kreipti į
tarsi kontempliacijai skirtos gamtos prieglobstyje, nuodė- kitas apreiškimo tiesas ir jas realizuoti būtų buvę tiesiog
mė netapti šventąja...
sveikiau. paradoksalu, jog po šio liūdno įvykio praėjus
iš tiesų, maža išrinktųjų, nors kelias atviras visiems.
dviem tūkstančiams metų, užuot tas žaizdas gydęs, katačiau katalikybė ir jos misticizmas yra be galo spe- talikas antgamtines jėgas naudoja tam, kad jos nuolatos
cifinis. viešnagė pas augustiniečių vienuolius auksu ir atsinaujintų, jaudintų ir dilgintų, keltų baimę ir sielvartą.
marmuru žilpinančioje naujoje žemutinėje bazilikoje su iš savo kaltės paulius išaugino keistą medį – sukūrė kankitais privalomais pastatais, pietūs su dešimtimis vynų čios kultą, kuris gali kelti pasidygėjimą, siaubą ir nenorą
ir patiekalų rūšių prabangioje salėje, sutanotas juodao- prisidėti prie keistokų šio tikėjimo raiškos formų. negalidis padavėjas, kukliai aptarnaujantis didingų manierų ma ignoruoti iš tiesų vykusių įvykių, tačiau būtina į juos
vyresnybę – viskas kėlė prieštaringus jausmus. supran- žvelgti blaivia akimi, fizinę kančią suvokiant natūraliai –
tama, dievui reikia skirti visa, kas geriausia: kodėl jis tokią, kokia ji yra, nepriklausomai nuo aukos, tačiau už
turi lankytis tik aptriušusiose lūšnelėse ir bendrauti vien jos matant suprafizinę jėzaus prigimtį, kuri savo ruožtu
su prasčiokais arba pagonimis, kuriuos vienas aristokra- nepriklauso nuo kankinimų, kuriuos savo gelbėtojui netiškųjų kulto tarnų mūsų akivaizdoje pavadino villane, pelnytai suteikė žmogus. (vis dėlto, kad ir kaip žiūrėsi,
palydėdamas „epitetą“ atitinkamu gestu? Bet kaip tai šis susidorojimas kitų religijų fone, kurios didžiuosius
kontrastuoja su, pavyzdžiui, mažulyte, asketiška marti- savo pranašus bei mokytojus laikė ir laiko didžioje pano lutherio cele vartburgo pilyje; koks mažučiukas sta- garboje, atrodo ganėtinai gėdingai.)
lelis, prie kurio jis vertė Bibliją, ir langelis sienoje šalia
uždaros mišios, kuriose ne kartą dalyvavau, tik sukampo, į kurį metė garsiąją rašalinę, išvydęs kipšą! ži- stiprino šį įspūdį. vienose graikas pamokslavo apie minoma, prie jo pietų stalo buvo vietos ir gausiai šeimynai, sionieriavimą. jis pats, buvęs misionierius, kalbėjo apie
ir studentams, tačiau, atrodo, kuklų pavyzdinį luthe- tai, kad „misijų tikslas esąs ne kitų kultūrų naikinimas,
rio ūkį vėliau nukonkuravo pompastiški, grandioziniai bet pastanga suteikti išsigelbėjimą“. ir visada buvo. tovokiečių politinės ir religinės aukštuomenės priėmimai kie pamokslai dar yra įmanomi XXi amžiuje! jo gražus,
toje pačioje pilyje. jei tikiu, kad, pavyzdžiui, šventojo šaltas veidas neatskleidė jokių jausmų. iš manojo išskaipranciškaus santykis su tikrove buvo paprastas ir na- tęs geriausiu atveju nepasitikėjimą, o blogiausiu – gėdą
tūralus, stigmatizavimo faktai liudija ne vien antgam- dėl tokio akivaizdaus melo, jis visą laiką atkakliai vengė
tinės tikrovės apraiškas, kurios tą santykį padaro nebe žiūrėti į mano pusę. Kunigai turi didelę ezoterinę panatūralų ar, veikiau, supranatūralų. mane keistai veikia tirtį, jauste nujaučia, kas vien mąstymu (pamaldų metu
pati identifikacija su fizine Kristaus kančia, kuri, rodos, mąstyti negalima, reikia klausyti ir dalyvauti apeigose)
buvo daugumos mistikų tapatinimosi objektas. tokie ir laisva laikysena išsiskiria kaip ne to rato žmogus (re-
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liginė priklausomybė ne taip svarbu). žiūrėdama į jį,
perpratau saldų mėgavimąsi tuo atnašavimu. geriau
būtų nutylėti viziją, kuri nužengė stebint jauną kunigą,
pasipuošusį plonyčiais, prabangiais, auksu ir sidabru
siuvinėtais rūbais ir dvelkiantį kvapiaisiais aliejais, susikaupusį stovintį vidury stulbinamos prabangos. Bet
rašau juk sau1. štai jo grakščios baltos rankos liečia auksu žėrinčius, brangakmeniais inkrustuotus bažnytinius
indus, tabernakulį... jo judesiai rafinuoti, angeliškame
veide sustingęs nuodėmingas nekaltumas, jam tariant
šventus žodžius, balsas stiprus ir melodingas, kupinas
nesumeluoto eroso. staiga persmelkė suvokimas, kad
jie susikūrė galingą ir rafinuočiausių vilionių kupiną
imperiją, neprieinamą ne tik pasauliečiams. tokio pavidalo uždraustas vaisius – pats saldžiausias, nors ir
neatsiejamas nuo žiaurybės, ir moteriai vietos čia nėra.
prasiskleidė nėriniuota užuolaida į euforiją, kurią turėtų
jausti galingas hierarchas, su saldžiu artėjančios meilės
pojūčiu žvelgdamas į dar nekaltą jauno kunigo veidą.
vizija buvo tokia netikėta ir kone kinematografiška, kad
neabejoju psichologiniu jos tikslumu. ji išnyko taip pat
staiga, kaip ir atsirado. tik sustiprėjo vienišumo ir atmetimo jausmas. pati nesuprasdama kodėl, likau už ribos,
pasijutau raupsuotąja, apėmė slogus nevisavertiškumo
jausmas, atbangavo priešiškumo verpetas – dievaži, niekada nieko panašaus nebuvau patyrusi jokiose maldos
vietose, net mečetėje. ritualizuotas, psichologiškai ištobulintas žmonių skirstymas į savus ir priešus – ar tatai
yra geroji žinia? Una cosa mistica...
italijoje apskritai visur pilna sutanotų kunigų ir vienuolių, skamba varpai, čia vien vienuolynai ir bažnyčios. pradeda rodytis, kad sapnuoji. pasijunti atsidūręs
vienoje iš neįprastų tikrovių, tik neaišku, kokio pasaulio.
nejučia į galvą atėjo soliario įvaizdis. su romos katalikybe – kaip su ta planeta: mąstoma ir kontempliuojama
kančia virsta realybe. tačiau akivaizdu, kad šiame kosmose galima realizuoti bet ką. o gal visa ši karalija – tai
kažin kokia iliuzija, kuri realiai ir neegzistuoja, galbūt
kančia – tai tik iškreiptas tiesos aspektas, nenatūraliai
padidintas ir vedantis žmogiškojo orumo sumenkinimo
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link. galbūt tai vėl tėra netikėtai šmėstelėjęs miražas.
tačiau juk buvo sukurta galinga tikėjimo imperija, neatpažįstamai pakeitusi Europos ir naujojo pasaulio veidą.
tikrasis dvasingumas, kaip visada, tapo priedanga siekti
hegemonijos ir galimybės naudotis visomis pasaulio gėrybėmis. tikėjimas išplito už palestinos sienų, nes teikė
fantastišką pelną. taip nutinka visada, kai krusteli dieviškumo monolitas ir virpesiai šioje ašarų pakalnėje nebegali likti neišgirsti – prasideda kažkokia vertybių griūtis, o veiksmų, sumišusių taip, jog nebeatskirsi, kas tikra,
o kas ne, lava be atrankos šluoja visa, kas pasipainioja ant
kelio. Baisiausiai sujudusiame, suirzusiame skruzdėlyne
neretai sumindomi geriausieji – tie, kurie ne tik inicijavo
naujosios sąmonės rytą, bet ir turėjo aiškiausią geresnio
rytojaus, dvasingesnio žmogaus vaizdą.
todėl manęs neapleidžia nuojauta, jog visa, kas geriausia, krikščionybė jau sukūrė. jau gimė ir buvo nukankinti šventieji, išbaigę ir ištobulinę dievo žodį. visi
ir negali būti tikrais krikščionimis. ta daugybė Bažnyčios tarnų kartais nėra geresni už darbininkus, kurie
visoje umbrijoje triūsia po katedrų ir bazilikų skliautais
ir atstatinėja įstabųjį meno ir architektūros paveldą po
1997 metų žemės drebėjimo, arba už paprastus italus,
savanoriškai ateinančius patarnauti prie vaišių stalo per
vienuolių įšventinimus, nes tai laiko didele garbe ir tarnavimu dievui. sakoma, kad italų kunigų luomas jau
garsėja netinkamu laisvumu ir malonumų ieškojimu. o
tos akys, padre, kokios keistos jūsų akys!
Filippo lippi, pinturricchio ir kiti dailininkai buvo
tikri rišiai, vidiniu žvilgsniu regėję tai, ko nematė paprasta akis. tačiau jų darbuose jau plika akimi gali pamatyti ir, jei pasiseks, atpažinti dangišką aplinką, asmenis,
veiksmus, atidengtą prasmę. neturėčiau sau leisti pamiršti, kad visą laiką Europoje egzistavo ezoterinės estetinės
tradicijos, ir ne taip paprasta atsekti, kas įkvėpė tokius
stebukladarius kaip raffaello sanzio ar leonardo da vinci, michelangelo Buonarotti ar vėliau gianlorenzo Bernini. o poezija? renesanso lopšys... Kas inspiravo įstabiausius meno ir filosofinės minties laimėjimus, į kuriuos
žvelgiant svaigsta galva? čia itin giliai pajunti tolimų

Klituno šaltiniai, Folinjo
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tūkstantmetis šv. pranciškaus ąžuolas montesubasio kalnuose

ĄŽUOLAS
Ąžuole, Ąžuole, tu toks man gražus,
Tavo lapuose šniokščia lietus,
Ąžuole, tavo šakas siekia dangus,
Tavo kamienas kaip upė platus.

ŠALTINIAI
Gražieji šaltiniai, jie trykšta visados,
Jie nepailsta niekados.
Gražieji šaltiniai tyri amžinai,
Teka ir bėga žydri vandenai.
J Ero N i M o M AN TVy D o S E i B U Č i o

(10 metų) poetinės improvizacijos
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laikų aidą, šurmulį ir ekstazę, išgyventą išgirdus gerąją naujieną.
čia tebegyva tikra ir nesumeluota religinė paskata, kažkur netoli
šventosios žemės, nors ir užklota laiko bei griuvėsių sluoksniu,
užnešta religinių legendų ir falsifikacijų pelenais. sykiu kiekvienas stebuklas – pakylėtas, išaukštintas, įdėtas į brangius apsodus
ir monstrancijas; tas garbinimas fenomenų, o ne esmės...
žmonės daro tai, kas jiems yra patogu. štai ir per diskusiją
c. g. jungo draugijoje, kur buvo kalbama apie jungo ir krikščionybės santykį, kuris taip ir liko miglotas, pasakiau, jog tikėjimas
ir savivoka, arba savižina, yra du skirtingi dalykai. mintį susiurbė tyla, ir niekas jai nei paprieštaravo, nei pritarė. Buvo aišku,
kad apie tokius dalykus žmonės dažniausiai nesusimąsto.
dėmesio sutelkimas į išorinius reiškinius, stebuklus, kurie iš
esmės tėra atsitiktiniai dvasinio gyvenimo palydovai, labiausiai
nukreipia tikinčiojo dėmesį nuo daug svarbesnių dalykų, nors
dažniausiai yra manoma, jog būtent jie tą dėmesį atkreipia! ir,
žinoma, padeda išsaugoti kultą bei ritualą gyvą. vis dėlto nebe
labai matyti perspektyva iš esmės mirusiam ir išsisėmusiam dievybės pavidalo garbinimui ir raiškai. ankstesnį kruviną žmonių
ir gyvulių aukojimą pakeitė subtilesnės aukos; tačiau gal jau ruošiamas kelias ir šias aukas pakeisti kuo nors kitu?
pasauliečiai italai neretai išlepę ir arogantiški, gana agresyvūs ir vulgaroki, be savęs ir gurmaniškų savo interesų, regis,
niekuo nesidomintys. susitikę jie dažniausiai klausia, ką kitas
valgė per pietus... Keistai jie atrodo spoleto tvirtovės mūrų fone.
neskoningos italės primena plėšrias kates, kurių daugybė tai čia,
tai ten murkso ant įkaitusių akmenų. Bendraudamas nepajunti
nieko apčiuopiamo. Kartais pamanai, kad visas šis pasakiškas
grožis – draperijos gražiam vaidinimui. taip, žaidimų ir duonos! šitai visai tinka. du tūkstančiai metų – anoks laiko tarpas...
ir visiškai jau nesuvokiamos gitaros ir pionieriškos dainelės po
rūsčiais genijų sukurtais skliautais, kaip ir modernios abejotinos
vertės teplionės kokioje nors fantastiškoje X amžiaus bažnyčioje,
lyg niekur nieko kabančios šalia umbrijos meistrų. iš daugelio
korozijos požymių, nelyginant iš plyšių, sunkiasi purvas, kuris
pamažėle semia dvasingumo apraiškų liekanas. ateina jis ne iš
išorės, bet iš vidaus, taip pat ir iš bažnyčios vidaus. galbūt per
daug verkšlenti dėl to nederėtų prisiminus, kiek žmonių nukankino, nužudė, suluošino ir apiplėšė šventoji inkvizicija, naudodamasi sensacingu žydų paveldu ir vykdydama vatikano politiką.
dabar europeizuota pasaulio dalis yra atsidūrusi nekokioje padėtyje: unikalus keltų, baltų ir kitų tautų, pavyzdžiui, meksikos
indėnų, paveldas pakeistas adaptuotu religiniu pseudofolkloru.
antipagoniškoji agresija baigia išsikvėpti, nes kadaise labiausiai
puolami ir beatodairiškai naikinami pagoniškosios tikybos aspektai – gamtos meilė, išmanymas bei pastangos gyventi darnoje
su ja – tampa kone svarbiausiais civilizacijos išlikimo ramsčiais.
stovėdama prie nuzulintos uolos, ant kurios dangum užsiklojęs
kadaise miegojo pranciškus, bendravęs tik su paukščiais, ąžuolais ir užklystančiais piemenimis (o žiemą ir italijos kalnuose
šalta), supratau, kad savo amžininkams jis turėjo atrodyti kaip
visiškai nesuprantamo elgesio beprotis. o juk klasikinės jo meditacijos po ąžuolu niekuo nesiskiria nuo mūsų vaidilų ar bet
kurio jogų siddhos, nesvarbu, po kokiu medžiu dieviškasis žinojimas nužengia: po ąžuolu ar banjanu. apmaudu, kai geriausieji
aukoja ant svetimo aukuro.
matant tokią dalykų padėtį, nekelia nuostabos komunistuojančių masių bruzdėjimai italijoje: ir dabar neretai eini gatve ir
pamatai ant sienos vienoje kažkokios būstinės durų pusėje nutepliotą kūjį ir pjautuvą, o kitoje – svastiką. jie dar nežino, kad
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tai didybės ir viešpatavimo, jėgos ir baimės kulto dvasiai,
kaip ir savito grožio ištobulintiems ritualams, kuriuos
mėginant pakeisti (mat juo toliau, tuo labiau jie kontrastuoja su moderniuoju pasauliu), – nelyginant tai čia, tai
ten patrumpinti piliorius ir nudrožti papuošalus, – rekonstrukcija gresia sugriuvimu. pašalinus kontraforsus,
skliautas griūva. garbinga, žemės drebėjimą primenanti
žūtis griūvant katedroms ar niekingas nunykimas – tai
vieną gražią dieną gali virsti ateities pasirinkimu.
prieš išvažiuodama ankstyvą rytmetį sėdžiu vienuolyno koplyčioj ir žvelgiu į nukryžiuotąjį. štai mąstau sau:
septyni šimtai metų žmonės gyvena tarp nuostabaus grožio kūrinių. jiems sudarytos unikalios sąlygos tyloje ir ramybėje mąstyti būties paslaptis. vien žiūrėdamas į tobulo,
nežemiško grožio šventųjų veidus, rodos, negali nepakilti virš kasdienybės (kur tik benukreiptum žvilgsnį, visur
tavo akis pasitinka tyki tauraus anapusinio grožio esamybė). viskas buvo paruošta, kelias nutiestas, pagalbos ranka
ištiesta. ir vis vien šiandien žmogus nėra arčiau dievo.
Kada pagaliau krucifiksas virs dangaus ir žemės
sankirta, o pietà – fiesta? laiko liko nedaug: ateina bažnyčių ir vienuolynų tuštėjimo metas.
spelas–roma, 2000 spalis
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šių minčių ir pastebėjimų nieku būdu nebūčiau drįsusi publikuoti
iškart po kelionės, tačiau dabar visi tabu sulaužyti ir draudžiamų
temų nebeliko. nieko nenustebinsi Bažnyčios kritika, todėl galiu
atsiminimus spausdinti, tikėdamasi objektyvaus vertinimo. antai šios
vizijos autentiškumą patvirtino po ketverių metų, 2005-ųjų pradžioje,
lietuvoje rodytas autobiografinis pedro almodovaro filmas Blogas
auklėjimas. scena vienuolyno mokykloje, kurioje berniukas gieda
giesmę priešais dvasinius vadovus, savo nuotaika identiška šiam
regėjimui. niekada specialiai nesidomėjau panašiomis temomis, bet
negaliu atstumti įžvalgų ir intuicijų, kurios ateina savaime ir padeda
susieti kultūrinius ar psichologinius įvykius ir taip juos paaiškinti.

Nukryžiuotasis, Xiv a. d aiv o s ta mo š a ity tės nuotraukos

mokėti naudotis privilegijomis – toli gražu ne viskas.
neaišku, kuo tai baigsis; nejaugi mussolini tipo fašizmo
restauracija? priklausau prie liūdnų ir vienišų žiūrovų,
kurie, besislepią po tylos ir anonimiškumo kauke, stebi
pasaulio scenoje vykstančią dramą.
galima būtų paprieštarauti, esą politeizmą pakeitęs
monoteizmas yra aukštesnė religinės minties pakopa.
pavyzdžiui, kone „materialistinės“ doktrinos pagrindėjai budistai tokį mąstymą laiko iš esmės klaidingu.
pasak jų, nėra tokio dalyko, kaip kūrėjas ar siela. šitaip
į reikalą žvelgiant, ekstatines krikščionių vizijas, bendravimą su Kristumi ir net stigmas galima paaiškinti
„blaiviai“ – kaip kryptingos vizualizacijos padarinį ir
imaginacinės veiklos rezultatą. prisiminkime, kaip savikritiškai Krišnamurti vertino savo vaikystėje ir jaunystėje
patirtas vizijas. vėliau jis jas negailestingai įvardijo kaip
proto projekcijas. tačiau toks sveikas požiūris galimas tik
protu įtvirtinus tylą, kai sąmoningai liaujamasi dvasinį
kontempliacijos veiksmą sieti su kuria nors dievybe ar
asmeniu. tai pagalbinė pakopa, kuri, atėjus laikui, tampa nebereikalinga.
dvi savaitės intoksikacijos – taip galiu apibendrinti savo būseną. tik čia gali sušukti: o tempora, o mores!
Keistas tas polinkis valandų valandas malti tuščius komplimentus. šiaudinis galantiškumas neturi nieko bendra
su mums įprastu emocingo, atviro ir gilaus žmogaus suvokimu. nors italijoje viskas turėtų būti kiek kitaip, kaip
opera buffa: nauji personažai, kontrastingi charakteriai...
Be abejo, mano pastabos daugiausia apie vadinamąją
provinciją, su kuria man teko garbė susipažinti. tačiau
provincijos italai tokie plepiai ir ilgaliežuviai, jog lietuviai šalia jų atrodo kaip trapistų šventieji! „Voi capucino al
letto?“ Kažkodėl nenustembi, kai prie vaišių stalo į tave
taip kreipiasi koks nors linksmų plaučių kapucinas. tik
tokiose vietose, kaip tra Spoleto e Foligno, prie vergilijaus,
Byrono ir carducci apdainuotų Klituno šaltinių versmių,
pasijunti italu esąs.
tikras dvasingumas – retas deimantas žmonijos rūdynuose. dvasingas žmogus nulipdytas iš kitokio molio.
jo matymas, mąstymas ir visa pasaulėjauta turi iš esmės
visiškai kitokius pagrindus negu paprasto žmogaus.
žmonės primena skirtingas planetas, kurios amžinai
juda dangaus skliautu savais keliais, bet nesusieina. planetos priartėja viena prie kitos, kaskart vis prasilenkia ir
vėl nutolsta. Kartais jos turi palydovų, bet jie yra savitos
cheminės sudėties, skiriasi gabaritais, reljefu ir kitais požymiais. jos sudarytos iš skirtingos materijos... ir net suvokiant tai, kad sielos evoliucija yra nuoseklus procesas,
darosi vis akivaizdžiau, kad į gyvenimą žmonės ateina
su jau „sukomplektuotu“ sielos turiniu ir forma, o jos
plėtra yra kaip iš sėklos augąs augalas: žirnis – tai žirnis,
pupa – tai pupa. nepriklausomai nuo maldos objekto,
besimeldžiančiojo nuoširdumas ir ugningumas pats savaime gali transformuoti jo esybę, pakylėti sielą į beasmenę erdvę ir vieną gražią dieną atlikti mistinį susivienijimo su dievyste veiksmą, kuris vyksta nebe šioje erdvėje
ir laike ir yra išlaisvintas iš be kokių sąlygotumų.
romos katalikų bažnyčia – daugelį šimtmečių stovinti galinga katedra, kurioje viskas subalansuota pagal
proporcijas. iš esmės jos demokratizavimas yra svetimas
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artą sulaukiau skambučio:
– vytautai, kai būsi sąjungoje, užeik į mano
kabinetą, pasitarsime dėl rašytojų leidyklos kūrimo, – balsas jaukus, artimas, bet niekaip negaliu atspėti
kieno.
tokios tylios ir subtilios moduliacijos atmintin įstringa iš karto, bet, regis, telefonu nesu jų girdėjęs. tembras
minkštas, žodžiai, lyg įvynioti į vatą, iš karto grimzta tyloje, o aš pats lyg bundu iš snaudulio, kuris buvo apėmęs,
kai prieš pusmetį palikau tarnybą enciklopedijų redakcijoje ir tariausi esąs tikras kūrėjas, kas rytą sėdantis prie
rašomojo stalo ir vykdantis Emilio zola priesaką: Nulla
die sine linea. tiesa, kai tik vadai pašaukdavo, lėkdavau į
mitingus, stodavau į grandinę prie parlamento, dainuodavau, skanduodavau kartu su visomis tomis miniomis,
kurių vis dar nemažėjo. neatsisakydavau dalyvauti pokalbiuose, konferencijose, dalinau interviu radijui, bet į
oficialias struktūras vis dar nebuvau įtrauktas. ir džiaugiausi – penktosios knygos rankraštis sparčiai storėjo.
atvirai šnekant, tai buvo ne visai naujas tekstas – galvoje siužetas senokai buvo supintas, bet reikėjo visa tai
užrašyti, išdailinti, nugludinti kampus: pasakojau „tikros meilės istoriją“, tarytum visos kitos būtų buvusios
kažkokios dirbtinės. Ką mylėti, nebyliai klausinėjo savęs
svarbiausioji romano veikėja. aplink sukinėjasi daugybė
vyriškos padermės padarų, o vyro, verto jos dėmesio ir
meilės, neatsiranda. gal žuvo per karą ar pokario neramumus, gal apskritai nebuvo pradėtas, vadinasi, ir jai
lemta nieko nepradėti, išeiti iš šios planetos tuščiomis
rankomis, be nieko. Komponuoju tekstą ir perkomponuoju, kol galų gale padedu tašką.
– nepažinai? – kužda man į ausį tas pats jaukus
pusbalsis.
„martinkus, – staiga atsikvošėju, – vytautas martinkus, rašytojų sąjungos pirmininkas. privalėjau pažinti
savo vadą, nuojauta turėjo pakuždėti, kad esu pamalonintas aukščiausio mūsų gildijos pareigūno. nesvarbu,
kad susitikimai su juo iki šiol buvo labai epizodiški –
pasilabinimai, ir nieko daugiau. mat jis buvo kauniškis,
neseniai persikėlęs į sostinę. jis pasirodė tinkamiausias
tvarkyti skyrybų su didžiuoju broliu popierius. Bičiulyste su juo girtis negalėjau, nors buvom kilę iš to paties
krašto, net tą pačią Eržvilko gimnaziją baigę, tik jis daug
vėliau, nes yra geru dešimtmečiu jaunesnis. studijavęs
technikos mokslus Kauno politechnikos institute, susidomėjęs filosofija ir tame pačiame institute ją dėstęs, o
laisvalaikiu šį bei tą rašinėjęs. iš tų popierių buvo susidariusi viena, antra, trečia, o paskui ir ketvirta knyga. Kai
ką iš jo parašymų, žinoma, buvau skaitinėjęs, bet ypatin-

go žavesio nepajutęs – vytauto stiliui būdingas intelektualumas, keliais lygmenimis išsišakojusi fabula, konstruktyvumas. apskritai su tais „didžiaisiais ir tikraiasiais“
raštininkais ryšių turėjau mažai, pats buvau nuo jų gerokai atitolęs, nes daugiausia laiko tekdavo skirti tarnybai
ir fabrikuose, ir vėliau enciklopedijų leidykloje. artimiau
bedravau tik su buvusiais jaunaisias – antanu masioniu,
gediminu jokimaičiu, alfredu gusčiumi, alma Karosaite. visi kiti buvo kažkur toli – už mūro, už mano interesų ribos. susitikdavome tik per suvažiavimus ir kūrybos
namuose dubultuose, o vėliau ir nidoje, bet vytauto
martinkaus figūra ten retokai sušmėžuodavo. jo interesų
ir darbų amplitudė taip pat apėmė ne vien literatūrą, o
kūrybos namų apskritai, regis, nemėgo.
– laisvo laiko dabar turiu marias, – sakau atsitokėdamas, bet vis dar nelabai suprantu, ko iš manęs norima. – nemažą dalį jo galėčiau kam nors perleisti, jei tik
atsirastų suinteresuotųjų.
– tai puikiau nei puiku, mes tokių laisvūnų kaip tu
ir ieškome. rytoj vienuoliktą tavęs laukiu savo kabinete.
atsigersime kavos ir šį bei tą aptarsime.
į tą kabinetą paprastam mirtingajam įžengti ne taip
jau paprasta. ir ne tik į kabinetą, bet ir į rūmus. ir visai
ne dėl to, kad juos saugotų kokie nors cerberiai ar kiklopai. dažnai ten net kasdienio budinčiojo nebūna, bet
jų aura dėl to nenukenčia. po juos kadaise vaikštinėjo
grafai ir grafaitės – lubų, krosnių ir net laiptų turėklų
ornamentai įžengiančiam į juos tuoj pat primena anuos
tolimus laikus. o ir dabartinis jų statusas ne bet koks –
čia šventovė, pateptųjų buveinė, beveik dievų. į tas sferas
braunuosi nedrąsiai, nors ir atkakliai. Be rimto reikalo į
juos kojos nekeliu. gal apskritai niekada čia nebūčiau
užsukęs, jei pati jo didenybė gyvenimo tikrovė nebūtų
atkakliai pareikalavusi. jaunystėje, studijuojant literatūrą, eilėraštukų rašinėjimas buvo tik pasismaginimas ir
paišdykavimas – jei jie gali, kodėl aš ne. pasirodo, galiu,
ir ne taip sunkiai įstengiu suregzti ketureilį. paskui šio
to prireikė mano mokiniams – vienveiksmė pjesė taip
pat ne kažin koks stebuklas. o dar vėliau tuose požemio
kazematuose ir taišeto taigoje prireikė tokio daikto, už
kurio būtų galima įsitverti ir išlaikyti vertikalų būvį. Kad
ta efemeriškoji dvasia visai neišsivadėtų, kad pamatas
iš po kojų neišsprūstų. Kaip tiems, kurie į čefyrą įjunko
arba su kauliukais dienų dienomis nesiskiria. tas pamatas, pasirodo, besąs baltas popieriaus lapas, kurį primarginęs pasijunti dar tebesąs žmogus, nesunkiai randantis
ir bendraminčių, ir priešgynų, tegu ir ne visai realių, bet
kažkur čia pat esančių. tada net į galvą neateidavo mintis, kad aš kažką liudiju ar ką nors kuriu – paprasčiausiai
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kalbuosi pats su savimi. ar dar kam nors tie dalykai bus
reikalingi, taip pat negalvoji, net nelabai nutuoki, kokios
formos jie atsiranda – esė, apsakymas, novelė ar tik šioks
toks vaizdelis, padrika scenelė. tik daug vėliau, kai imi
juos iš naujo skaitinėti, o kai ką ir perrašinėti, atsiranda
kažkas panašaus į formą – buvai juk kažkada girdėjęs,
kas yra novelė, romanas ar poema. ne, prie studentiškų
poemų ir odžių grįžti nesinori, nes į jų rėmus spraudžiama tikrovė priešinasi, o prievartauti nei save, nei apskritai gyvenimą netinka.
– šis tas yra, – ištarė lrs konsultantas jonas mikelinskas, kai surinkęs pluoštą išdrįsau parodyti šiam
inteligentiškam, geranoriškam, bet rūstokam vidutinio
amžiaus vyriškiui. – reikia dirbti.
tada gal pirmą kartą ir apsilankiau tuose rūmuose,
bet tik pirmame aukšte, kur buvo įsikūrę tie jaunųjų literatų patarėjai.
– o talento? – vapteliu. – ar bent kruopelė juose yra?
– o ar tu žinai, vyre, kas talentą sudaro? – lėtakalbe, beveik skanduodamas skiemenis paklausia, o kai aš
neatsiliepiu, jis tęsia: – 99 procentai darbo ir tik vienas
vienintelis gabumų.
– o tas vienas vienintelis ar čia yra? – nenoriu nusileisti.
– iš pradžių išsiaiškinkim, ar yra tie 99, o tada pakalbėsime ir apie tą paskutinįjį.
tie prieš kelis dešimtmečius rašytojo ir pedagogo ištarti žodžiai buvo lemtingi. tai gal ir dabartinis užėjimas
bus panašus? įtempęs jėgas atstumiu sunkias paradines
duris. tada pats pasisiūliau, dabar esu kviečiamas. praėjo vos ne ketvirtis amžiaus, per tą laiką įgijau tam tikros
patirties, kuri, kaip supratau iš pirmininko žodžių, gali
ne tik man vienam praversti. dabar dairausi kur kas drąsiau nei tada bei vėliau čia apsilankęs. įmantrus dekoras
šiek tiek apiblukęs, tik raudonas kilimas ant laiptų žėrėte
tebežėri. jis – rūmų pasididžiavimas, nes išryškina tai,
kas be jo gal nė nekristų į akis. atsargiai žengiu laiptelis
po laiptelio, kad mano nevertos kojos jo neįžeistų. dar
vienerios sunkios durys ir maloniai besišypsanti moteriškaitė ištaria:
– pirmininkas jūsų laukia.
nelabai žinau, ką sakyti ir kaip elgtis – ant žemo stalelio išdėlioti puodeliai kavai. sveikinamės, sėdamės, nieko
nepaprasto lyg ir nevyksta. draugiški žodžiai ir gestai, tas
pat negarsus ir neskubrus pirmininko kalbėjimas.
– senokai pasvajodavome, o kartais ir pakalbėdavome apie rašytojų leidyklą, – keldamas kavos puodelį prie
lūpų, sako jis, – pats esi vienas iš labiausiai prityrusių
leidėjų mūsų gildijoje.
Kol kas dar tyliu, nieko nesakau, nes vis dar nelabai
nutuokiu, ko iš manęs norima, kas man siūloma. mano
leidybinė patirtis iš tiesų yra menka, galima sakyti jos visai
nėra, nes turėjau reikalų tik su tekstais. neblogai nutuokiu, kaip privalo atrodyti enciklopedinis straipsnis, kaip jį
derinti su kitais, panašiais į jį, kaip „timptelti“ stilių, išgryninti logiką, bet ką daryti ir kur dėti popierių kalną, kuris
vadinamas romano rankraščiu, nelabai žinau.
– trejetą mėnesių konsultantu dirbo Eugenijus ignatavičius ir šiokios tokios medžiagos pirmiesiems leidiniams
jau sukaupė, bet staiga pakėlė sparnus – jį suviliojo Kul-
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tūros ministerija. ten ir prestižas, ir atlyginimas kur kas
svaresnis, todėl sukliudyti jo karjerai neturime teisės.
greitai sužinau, kad antano škėmos Balta drobulė
jau spaustuvėje, mat bus fotografuojama nieko nekeičiant. aleksandro solženicyno ramaną Pirmajame rate į
lietuvių kalbą verčia pats Eugenijus, rinkiniui Atgimimo
balsai straipsniai užsakyti, bet ne visi dar gauti, tomas
venclova greitai žada atsiųsti savo Vilties formų rankraštį,
o vytautė žilinskaitė baigia rengti medžiagą apie sovietinėje armijoje žuvusius kareivėlius – knygos pavadinimas
turėtų būti Prašė neverkti.
– vytautės per daug nespausk, – įspėja pirmininkas, – žinai, moterys greitos įsižeisti ar užsispirti.
su moterų charakterio subtilybėmis jau buvau šiek
tiek susipažinęs, todėl tas perspėjimas labai nenugąsdino. žinoma, asmeninės rašytojų savybės gali būti dar labiau hipertrofuotos. Be to, grožis, – juo moteris gražesnė,
tuo ji sukalbamesnė. tiek to, pagyvensim – pamatysim.
man buvo parodyta trejetas stalų, nelabai derančių prie
senovinės kambario erdvės. jie čia atrodė kažkokie per
maži, ne vietoj pastatyti.
– prie šito dar neseniai sėdėjo poetas sigitas geda,
prie ano – algirdas pocius, o prie to trečiojo – pats petras
Bražėnas, – rodo rūmų šeimininkas.
stalai beveik vienodi, mintyse jau pasirenku pociaus
stalą. vis dėlto prozininkas ir charakteris jo, regis, ramiausias, nors iš tikrųjų dar nieko nenuspręsta.
– tai ką, sukertam rankas? – lenkia neatstodamas
pirmininkas. – pareigas gali pradėti eiti nors rytoj, tuoj
pat rašau įsakymą.
– gal nuo naujo mėnesio pirmosios? – dar mėginu
laimėti keletą dienų.
– gerai, tegu bus nuo pirmosios.
sviro į pabaigą 1990-ieji, o mano tarnybos pradžia
sutaps su paskutinio jų mėnesio pirmąja diena.
laisvas mano rašytojavimas baigėsi, bet gal ir gerai:
ką parašysiu, čia pat ir išleisiu. nors nesijaučiau visiškai
ramus. ar ne per didelį krūvį užsikraunu ant pečių? pagal
etatą esu konsultantas, o pagal pareigas – leidėjas. vos ne
direktorius. cha! vadas be pavaldinių, generolas be kareivių. Bet apie tokias aukštybes nesvajoju, nesu vertas –
mėginsiu dirbti juodą darbą, kurio čia, atrodo, nestigs.
greit atsirado ir pretendentas į tą minkštą kėdę – šarūnas
Birutis. jaunas, aukštas, lieknas vyrukas iš rūmų, esančių
pietinėje prospekto pusėje, kur dar neseniai buvo lKjs
cK būstinė. Komjaunimo lyg ir nebeliko, rūmai tebestovi
ir jaunuoliai ten tebevaikšto. Ką jie ten veikia, nežinau ir
klausti nelabai noriu. paties šarūno beveik nė nematau –
jis ten su valdžia kažką derina, reguliuoja, mat būtina
registruoti leidyklą, nes greit pasirodys škėmos knyga,
vadinas, jos leidėjas privalo būti nurodytas. Bet tai man
mažiausiai rūpi, aš kamšau skyles Atgimimo balsuose, nes
ir jų maketas greit privalės atsidurti spaustuvėje, skaitinėju venclovos Vilties foramas. Kietas tas tomas – ne ką
galiu prikibti. ir stilius beveik švarus, ir korektūros taisyti
nebereikia, o apie turinį ir kalbėti nėra ko: lietuvoje taip
sukaltų tekstų dar nėra buvę. gal ne visiems jie bus įkandami, bet ne visiems autorius ir rašo, o tik tiems, kuriems
tokių minčių reikia. Kelsime eseistinio rašymo intelektinį
lygį, dabar su bet kokiu pliurpalu, vyručiai, nesirodykit.
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tų pačių metų gruodžio pabaigoje šaukiamas neeilinis visuotinis lrs narių susirinkimas. galutinai pakeičiamas sąjungos pavadinimas, ji tampa lietuvos rašytojų sąjunga. jokių užuominų į buvusius ryšius, iš esmės
keičiama ir programa – pirmoje vietoje meniškumas ir
tautiškumas. visas kitas idėjas galima pamiršti – laisvė ir
demokratija svarbiausi kriterijai. o ką daryti su tais, kurie
buvo labai labai idėjiški, kaip antai romanas šarmaitis –
jis tebėra sąjungos narys, nors grožinės literatūros veikalų
nėra išleidęs, saugojo tik idėjinę kūrybos švarą. vieni siūlo varyti tokius lauk, kiti – palikti, lai patys apsisprendžia.
daugumos nuomonė tokia: raganų medžioklės nebus.
vytautas martinkus kaip tik iš tų, kurie ragina vengti tarpusavio peštynių – jis ir išrenkamas pirmuoju nepriklausomos rašytojų sąjungos pirmininku. per suvažiavimo
šurmulį pasirodo ir pirmieji Baltos drobulės egzemplioriai.
jie akimirksniu išgraibstomi, nespėju nė pamatyti. nors
jau žinau, kad leidinys neišvaizdus, net viršeliai minkšti.
Bet tai dabar visai nesvarbu – pirmasis blynas iškeptas.
ir jis atrodo solidžiai. į panašų meniškumą ir ateityje teks
orientuotis. Kažin ar visada pavyks. tą Drobulę nedaug
kas yra matęs, nekalbant apie skaitymą, užtat dabar visiems pakaks, tiražas 100 000. rašytojai džiūgauja, bet
greit paaiškėja, kad tai – klaidinantis orientyras, jis mus
išmuš iš vėžių, kai trečiąją savo knygą paleisime 30 tūkstančių tiražu. tada ir suvoksime, kad atgimstanti publika nelabai skuba šluostyti svetimas ašaras, o apie mirtį
ir kankinimus verčiau apskritai nekalbėti. daugiau oro,
daugiau laisvės ir daugiau pinigų. Bet tai suvoksiu šiek
tiek vėliau, įsisiautėjus pučui kitą rudenį: siekiant paskubinti jos išleidimą, tos knygos maketą teks nešiotis rankinėje, mat jei pučas būtų laimėjęs, šis leidinys niekada
nebūtų išvydęs dienos šviesos. o ir mes, jos leidėjai, kažin
ar ilgai būtume galėję džiaugtis laisve. laimė, pučas pralaimėjo ir mes jau rengėmės išeiti į platųjį kelią. nors jis,
regis, nebus toks jau lygus, švarus, be kliuvinių. Bet juk
tarp realybės ir svajonės visada būna daug properšų.
politinė ir karinė įtampa išvakarėse buvo pasiekusi aukščiausią laipsnį. liko tik kelios valandos, o gal, ir minutės
iki momento, kai įvyks sprogimas. sąjūdžio vadovybė
vilniaus įgulos štabe turėjo savų žmonių, todėl žinojo, kas
ten vyksta ir kokie nurodymai bus duoti kariams – buvo
aišku, kad jie kovinių šovinių neturės, bet juos lydės tankai ir sunkioji artilerija, kuri, reikalui esant, galės gąsdinti
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minią mokomaisiais šūviais. tauta tų dalykų nežinojo, bet
nuo saugomų objektų nesitraukė nė per žingsnį, priešingai – gynėjai plaukte plaukė ir iš visų miesto kampų, ir
iš provincijos. Kaunas taip pat rengėsi sitkūnų gynybai.
visa šalis budėjo ir stebėjo kiekvieną okupanto judesį. jau
buvo aišku, kad bus atakuojamas televizijos bokštas, radijo ir televicijos centras ir spaudos rūmai, dvejonių buvo
tik dėl parlamento. Beginklės minios, dainuodamos dainas, mosuodamos nepriklausomos valstybės vėliavomis,
laukė šturmo. niekas nežinojo, kas bus po jo – skelbiama
nepaprastoji padėtis, rengiamos represijos. visi sąjūdžio
aktyvistai buvo pasirengę areštams ir tardymams. tą pavakarę praleidau rašytojų sąjungos rūmuose. čia taip
pat buvo rengiamasi atremti ataką – pirmininkas davė
nurodymą ūkio darbuotojams išvežti ir paslėpti visas
dauginimo priemones: kopijavimo aparatus, elektrines
rašomąsias mašinėles. Baigiantis darbui buvo sukviesta
lrs valdybos dauguma, kad būtų įmanoma priimti ir pasirašyti nepriklausomybės manifestą. Kadangi dokumeto
rengimas ir redagavimas užsitęsė, sekretorės išsilakstė,
mašinraštį teko gaminti man. niekas nieko neragino, niekas niekam neprieštaravo, visi puikiai žinojo savo funkcijas. turbūt apie 21 valandą tekstas buvo parengtas ir
pasirašytas. jame buvo aiškiai pasakyta, kad, įvykus valstybės perversmui, lrs su okupantu nebendradarbiaus ir
visais įmanomais būdais priešinsis prievartai. trumpam
sugįžęs namo, sėdau į automobilį ir nuvykau į lietuvos
radiją Konarskio gatvėje. redaktoriaus valentino stazdelio paragintas, kalbėjau tiesiai į eterį, prašydamas žmonių
nesitraukti iš savo vietų, nes laisvės siekimo, jei tauta yra
vieninga, sustabdyti niekas negali. grįžęs apie vidurnaktį,
priguliau, bet miegoti neteko – per televiziją buvo rodomas šios įstaigos šturmas. diktorė Eglė Bučelytė raportavo
tautai apie kiekvieną okupanto žingsnį, kol pati buvo nutildyta. nieko nelaukdami patraukėme prie parlamento
rūmų namie palikę tik mažamečius vaikaičius. paryčiais,
pamačiusi mane minioje, gražina mareckaitė puolė į glėbį
džiaugsmingai riktelėjusi:
– nejaugi tu gyvas? neseniai girdėjau tavo balsą per
radiją, maniau esi supakuotas. juk ten – jau rusai.
– Kalbėjau prieš vidunaktį, o dabar, matyt, dar kartojo, kol darbuotojų neišvaikė.
tankų atakos laukėme kiekvieną sekundę ir tarėmės, kaip reikės elgtis jiems priartėjus. Bet jie nesirodė,
tik cypaudami lakstė greitosios pagalbos automobiliai
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gabendami sužeistuosius nuo televizijos bokšto į čia pat
esančią ligoninę. prie parlamento rūmų jie neatvažiavo.
televizija nutilo, bet garsiakalbiai tebetransliavo žinias
pasauliui iš sitkūnų. mes vis dar laisvi, nors ir aplaužytais sparnais. aušo rūškanas sekmadienio rytas, šalveno, bet speigo nebuvo, tik šarma. priešpiečiais ėmėme
skirstytis, nes naujų atakų nesulaukėme. ne tik tą, bet ir
kitą, ir dar kitą dieną. televizijoje įsitaisę Burokevičiaus
parankiniai suokė apie tvarkos atkūrimą, gyvenimo sugrąžinimą į senąsias vėžes, bet jų beveik niekas nesiklausė – visi laukė, kas bus toliau: nauja represijų banga
ar galutinė imperijos griūtis. dabar jau tai priklausė ne
nuo mūsų, o nuo jų, imperijos valdovų, kurie rengėsi
perkąsti vieni kitiems gerkles. michailo gorbačiovo reikalai kasdien prastėjo, užtat vis daugiau galios ir įtakos
rodė Borisas jelcinas. Buvo ir dar viena jėga, kuri galėjo
ant kojų pastatyti klumpantį milžiną, bet ir ji svyravo
ir delsė – kariuomenės ir saugumo vadai buvo sutrikę,
nesutarė tarpusavy. Buvo aišku viena: lems jie. Bet jų
viduriuose jau buvo įsimetęs laisvės virusas – atsirado
net savižudžių. tiesa, aš pasakoju ne imperijos, o savo
gyvenimą, bet jis daug kuo priklauso nuo valdančiųjų;
gyvenimą, kai savanoriškai dalyvavau pirmame absurdo spektaklio veiksme, kuriame vaidino realūs žmonės,
kur teko matyti nesuvaidintas mirtis, ne muliažinius lavonus. abiejų pusių režisieriai puikiai nutuokė, ką daro,
kreipdami veiksmą vienokia ar kitokia linkme, bet mes
buvome tokie naivūs ir kvaili, jog manėme, kad esame
pagrindiniai veikėjai, dar svarbiau – dabarties pjesę rašome patys. šventvagiška būtų buvę teigti, kad iš tikrųjų
esame tik paprasčiausi statistai, stumdomi apspangusių
nuo šlovės režisierių ir dirigentų. suprantama, taip pat
ne savarankiškų, nes vietiniai vadukai, kad ir kokie talentingi ir apsukrūs būtų, vieni, be orkestro ir aktorių ansamblio, didžiojo vaidinimo nesurengs. dabar laiko atgal
neatsuksi ir jokių korekcijų nepadarysi. Kita vertus, jos
net neįmanomos, nes laiko imperatyvas buvo nepaneigiamas, anksčiau regėtas tik sapnuose. tad budinantis iš
to laisvės svaigulio, tenka grįžti į tikrovę, užimti deramą
vietą ir tęsti pradėtą pasaką.
iki rugpjūčio pučo dar buvo likęs geras pusmetis,
todėl privalėjome suskubti kai ką padaryti. Atgimimo balsų nebesustabdysi, jie tuoj tuoj pasirodys, o kaip bus su
kitomis, nežinia. tad reikia spausti spaustuvę, skubinti
redaktorius ir vertėjus, o jie lyg tyčia delsia, o kai atneša,
pasirodo, kad vertimas prastas, tenka beveik pradėti nuo
pradžios. leidykloje esu ne visai vienas – finansines operacijas atlieka sąjungos buhalterė alma. gerai nė nežinau,
ką veikia šarūnas Birutis – kartais pasirodo, pasirašo kokį
popierių ir vėl išnyksta. su niekuo nepasitaręs spaudai
atiduoda seniai verstą istorinį ignaco Kraševskio romaną
Karalių motina. jis staigiai išspausdinamas ir paleidžiamas
į apyvartą, bet tai sukelia kai kurių įžymių kritikų bei
literatūrologų nepasitenkinimą dėl archajiškos, nepriderintos prie šiandieninės stilistikos kalbos. Kyla skandalas
ir dėl popieriaus „švaistymo“, todėl Birutis vasaros pabaigoje apskritai dingsta iš horizonto – lieku vienas, gaunu teisę pasirašyti banke, bet naujosios įstaigos vadovu
nesijaučiu, nors kai kada prašalaičių ir esu tituluojamas
direktoriumi. tiesa, jau turiu savo kabinetą, nors ir daug
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mažesnį, bet jaukesnį. nuo kovo pirmosios pasikeičia ir
pareigos – tampu ne direktoriumi, o redaktoriumi. darbai, žinoma, lieka tie patys: direktoriaus nėra, buhalterės
nėra, tiekėjo nėra, nekalbant apie dailininką, sekretorę ar
kitus panašios įstaigos personažus.
– vytautai, – prašo pirmininkas martinkus, – ieškokim žmonių abudu.
Keista užduotis – ieškoti žmonių. Kur, kaip? išeiti į
gatvę ir surikti: ei, žmonės, kas galit būti direktoriumi,
pasirodykit. nors mirk, man reikia direktoriaus. nėjau,
nešūkavau, bet pasidairyti – pasidairydavau, ar nepamatysiu kokio bedarbio, tinkamo būti direktorium. nepamačiau, bet pavasariop buhalterė vis dėlto atsirado. iš
pradžių ją pasodino į tą patį kabinetą prie almos, o po
kurio laiko gavo ir pastovią vietą. onutė Balkutė buvo
darbšti, geranoriška, savo darbą išmananti ekonomistė.
nors kita vertus, dabar iš naujo reikėjo mokytis visiems –
senosios įstatymų normos lyg ir negaliojo, o naujų dar
nebuvo. tačiau kažkaip vertėmės, nes mūsų produkcijos
buvo nedaug. vis dar nebuvo ir direktoriaus. Keletą kartų mėginau pakalbinti laimoną rožuką, būsimo rašytojo
vytenio brolį, parūpinantį leidyklai šiek tiek popieriaus
ir įsteigusį nuosavą leidyklą Liktarna. direktoriauti atsisakė, bet savo leidykloje sutiko išleisti mano romaną
Ką mylėti. sakė išspausdinęs net 20 000 egzempliorių ir
visus išpardavęs, nubyrėjo šiek tiek pinigėlio ir į mano
kišenę, bet labai labai nedaug. greit pradėjo aiškėti, kad
iš leidybos nepraturtėsi. Bent jau iš tokios leidybos, kurią laikėme prioritetine. didžiąją rudeniop pasirodžiusios knygos Prašė neverkti tiražo dalį teko konservuoti.
išpardavėme vos trečdalį. gyvenimas staigiai vertėsi per
galvą, o mes kažkodėl ėmėme nespėti su juo.
– vytautai, – vėl pasigirdo rs pirmininko balsas, –
pakalbėk su vienu iš pretendentų į direktorius. tu geriau
žinosi, ko paklausti ir kaip įvertinti, jei tau tiks, patvirtinsiu ir aš.
atėjo toks pusamžis vyriškis, vilkintis odinį paltą, prisistatė esąs inžinierius vincas akelis. nelabai žinojau, ką
su juo kalbėti, vis dėlto apie kažką mudu kokį pusvalandį
kalbėjomės, o kai jis išėjo, paskambinau pirmininkui.
– jei geresnio nesurasi, tiks, – pasakiau, – nors nemanau, kad tai idealus variantas – apie leidybą nė mū,
nė mė.
– priimsiu laikinai, o paskui pažiūrėsim, – toks buvo
pirmininko sprendimas. tas „laikinai“ užsitęsė net aštuonerius metus. tada ir supratau, kad nieko nėra pastovesnio už laikinumą. pats palaiminau, o paskui pačiam
teko ir atleisti, nors tas procesas užsitęsė kur kas ilgiau ir
buvo daug skausmingesnis. Bet apie tai detaliau gal kitą
kartą, jei atsiras vietos ir noro.
mūsų siekius greit įsitvirtinti leidyboje ir tuoj pat
atsistoti ant kojų tikrovė naikino su piktu įniršiu. pirštu
badydama kakton reikalavo: dairykitės, stebėkite gyvenimą, įsitikinkite, kur esate atsidūrę. mes dairėmės,
žiūrėjome, bet dar nematėme. tiksliau – matėme tai, ką
norėjome matyti: savo vaizdinius apie būsimą laisvą, teisingą ir laimingą gyvenimą. matėme ir tai, kas tuos vaizdinius jaukia, bet buvome įsitikinę, kad tai laikina, kad
štai mėnuo kitas, ilgiausiai pusmetis ir tos drumzlės nusės dugnan, rūkai išsisklaidys, o mes, išėję į platų ir lygų
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laisvės kelią, švilpte nušvilpsime į laimingą ateitį. o apie
niūrią praeitį liudys tik tokios knygos kaip olgos ivinskajos В плену времени: годы с Борисом Пастернаком.
čiupome ją ir nieko nekeisdami paleidome į mašinas. ir
susuko mums tos mašinos 100 000 egzemoliorių. džiūgaute džiūgavome, kad užversime smalsius skaitytojus
tikra literatūra, kuriai ir faktologija ne svetima. juk tai
samisdatas, pogrindis – tokios knygos dar prieš metus net
už didelius pinigus nebuvo įmanoma įsigyti, ją skaitytojai plėšte plėšė viens kitam iš rankų. ir vos neiškritome
visi iš koto, kai paaiškėjo, kad knygos beveik niekas neperka. jokios sensacijos, jokio ažiotažo – skaitytojui tokia
literatūra jau nereikalinga, nes tai – praeitis, kuri skaitytojams ir taip neblogai prisimenama. tai kas, kad joje
figūruoja tokios garsenybės kaip pasternakas, mandelštamas ir kiti, kad aprašytos jų odisėjos. žiopsojome kaip
mietą prariję ir nežinojome, ką su tomis knygų stirtomis
daryti. prikrovėme pilnus lrs rūmų rūsius, būsimosios
kompiuterinės patalpą. mėginome susisiekti su rygos,
leningrado, minsko ir net maskvos knygų platintojais –
jie gal šiek tiek ir paimtų, bet kaip jas nugabenti tokius
tolius, juk atsirado naujų valstybių sienos, muitinės ir
muitininkai. taip ir liko mums tas leidinys kaboti lyg
koks damoklo kardas, lyg neišpirkta kaltė.
1992-ieji judėjo kažkaip vangiai, nenoriai. naujojo
laisvės darinio rateliai ir sraigteliai vis strigo – sąjūdininkai, sėdę prie valdžios vairo, nelabai susigaudė, kurion
pusėn jį sukti. ypač tragiška padėtis įsivyravo kaime –
bliūvavo fermose gaištantys neprižiūrimi galvijai, žvygavo išbadėjusios kiaulės. jas lyg ir mėginta dalintis, bet
niekas nežinojo nei kaip, nei kada. visuomeninis turtas
skydo ir byrėjo pro visus plyšius. dar visai neseniai gana
pasiturinčiai ir saugiai gyvenę fermų darbuotojai, staiga
pasijuto prie tuščio suskilusio lovio. vertingesnis turtas
buvo beregint išgrobstytas, nes jis buvo visų, o kartu ir
niekieno, todėl tai, kas atsidūrė tavo kieme ar klėtyje,
jau tavo, o kas nesugebėjo nieko pasigrobti, tas ir liko
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be nieko. aidint tokiam akompanimentui rūpintis originaliosios literatūros knygų leidyba buvo donkichotiškas
užsiėmimas, bet mes rankų nuleisti neketinome. susiradau buvusį politinį kalinį algimantą mačiuiką ir sakau:
girdėjau, esi parašęs romaną, duok jį mums. o jis beveik
negalvojęs sako: gerai. mes vėl mėginame drąsintis: neperka ivinskajos, gal pirks mačiuiką. tautietis ir unikali
asmenybė – poetas, skulptorius, romanistas. vienuolika
metų iškalėjęs sovietiniuose gulaguose. tris kartus teistas, du kartus už pabėgimus – vienąkart iš lukiškių kalėjimo persirengus čekisto uniforma, kitąkart iš sargybinių
nušvilptu laiveliu puolė į audringą ežerą ir pradingo iš jų
akiračio. dar keturiolikmetis būdamas sprogdinęs Kauno saugumą, stojęs į partizanų gretas ir vos nesučiupęs
garsiojo saugumiečio markulio. tai lietuviškasis grafas
montekristas, ir visa tai aprašyta romane Savi ir svetimi.
skaitome, redaguojame, leidžiame, bet dabar jau nesame
tokie narsūs, daugiatūkstantiniais tiražais nesišvaistome – pakaks ir poros tūkstančių, jei prireiks, pakartosime. neprireikė, nors autorius šiame tome buvo papasakojęs tik dalį savo nepakartojamo gyvenimo.
vien darbu leidykloje nesitenkinu, vakarais sėdžiu vilniaus sąjūdžio tarybos susirinkimuose. dažnai jie vyksta lrs klubo patalpose, už kurias nuomos valdyba dar
neprašo. diskutuojame, ginčijamės iki išnaktų. ten taip
pat vyksta grumtynės tarp „gerųjų“ ir „blogųjų“. nelabai susigaudau, kuo jie vieni nuo kitų skiriasi, bet kadagi
esu įvardytas geriečiu (matyt, pagal publikacijas periodikoje), tai nelabai ir aiškinuosi, balsuoju už savuosius,
bet greit paaiškėja, kad ir tarp geriečių ne visi tikrai geri.
iš gerųjų išskiriami geriausieji, jie ir komanduoja. tik ne
viešai, o slapčiomis; tarybos susirinkime priimtas nutarimas, mudviejų su jurgiu razma suredaguotas (esame
raštingiausi tarp jų), patvirtintas ir pasirašytas, kitą dieną
pasirodo spaudoje apverstas žemyn galva. jaučiuosi apmulkintas ir net apspjaudytas. Kai pasiguodžiu vienam

NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 1 (562)

iš bičiulių, tas „pralinksmina“: čia tik uogelės, kai pasieksite šakneles, teks dar labiau suraukti kaktas. vis dar netikiu. sukaupęs saują faktų, rėžiu kalbą sąjūdžio seime,
nes esu jo narys – tyla, jokios reakcijos, o per pertrauką
Etikos komisijos pirmininkas Edmundas simonaitis, paėmęs už rankos ir pasivėdėjęs į šoną, įtikinėja:
– nebūk toks karštas ir toks reiklus, viskas susikratys.
– vadinas, jūs komisijoje šios aferos nesvarstysite? –
klausiu visai suglumęs.
– negalime griauti to, ką taip sunkiai pastatėme.
– o ką gi mes tokio pastatėme? melo bokštą? dumsime tautai akis, kaip ir anie dūmė?
– tu juk žinai, kad esama ir švento melo.
daugiau nebuvo apie ką šnekėti. tai buvo paskutinis
lašas. mat prieš tai buvo dar vienas epizodas, į kurį tada
numojau ranka, bet dabar ėmiau labiau suvokti jo reikšmę ir prasmę. prieš vilniaus sąjūdžio tarybos pirmininko
perrinkimo posėdį „geriečiai“ surengė slaptą sueigą, kurioje aptarė, kaip organizuoti darbą, kad nebūčiau išrinktas pirmininku. o jeigu vis dėlto taip įvyktų, rinkimus
paskelbti negaliojančiais, tai yra lemiamu momentu išardyti kvorumą. jei būčiau laiku tai sužinojęs, pats būčiau
atsisakęs balotiruotis į tą postą. nežinojau, maniau, kad
vicepirmininko kėdę gavau natūraliai. deja, kai kam iš
tikrųjų geriečių ėmė kirbėti sąžinė ir jie ėmė raginti mane
pareikalauti perbalsavimo. tada į tai numojau ranka – ne
dėl postų atėjau į sąjūdį. ir tik dabar ėmiau suvokti, kad
jokio sąjūdžio jau nebėra, yra tik postų perskirstymas ir
pareigybių perkrikštijimas, tad protingiau būtų apskritai
tame turguje nebedalyvauti – ne tik nesigrumti dėl pirmininkavimo, bet ir užleisti turimas pavaduotojo pareigybes
ir vilniaus miesto sąjūdžio taryboje, ir lietuvos politinių
kalinių sąjungoje, juk ir čia tas pats raugas rūgsta – vieni
daromi tikraisiais, kiti kažkokiais menamaisiais ar virtualiais politiniais kaliniais. pamąstęs apsisprendžiau būti
tik leidėju – kultūrinės vertybės patvaresnės ir švaresnės
už politines. žinoma, aš klydau. nedaug, bet klydau. ir
klydau ne aš vienas. vieni tas klaidas skubiai taisė, kiti
taip ir liko užsikonservavę neišmanėliai.
olgos ivinskajos knygos tiražą išvežėme į makulatūrą. Beveik visą, daugiau nei 90 000 egzempliorių. popieriaus fabriko mašinos kartu su ta makulatūra malė ir
naivias mūsų viltis. tik mes vis dar neįstengėme suvokti,
kas vyksta iš tikrųjų. Kai priartėjo seimo rinkimai, leidausi
viktoro petkaus (tada jis buvo Krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas) įkalbamas ir išvykau į raseinių rinkiminę apygardą. ten ir susidūriau akis į akį su tikrove. ar
galėjau nuoširdžiai pasakyti savo rinkėjams, kad esu toks
išmintingas, jog žinau būdus, kaip išbristi iš tos kruvinos
makalynės? žinoma, ne. siūliau burtis ir ieškoti išeities visiems. Bet jiems reikėjo ne to, jiems reikėjo žinančių kelią
lyderių. tokių buvo. jie puikiai išnaudojo progą – lddp
pergalė buvo triuškinanti. skorpionas savo darbą padarė.
sąjūdžio mirtis buvo skausminga, bet neišvengiama. tiesą
sakant, numarintas jis buvo kur kas anksčiau, dabar dalyvavome tik jo šermenyse, kurios kai kam virto triumfu.
suprantama, ir ji buvo apgaulinga, bet tai jau aukštoji politinė matematika, grindžiama juodosiomis technologijomis, kurias lietuva tik pradeda perprasti.
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Buvo ir dar viena sritis, į kurią lyg prie kokio gyvybės šaltinio puolė ištroškusi sąjūdininkų minia. tai religija ir jos tarnaitė Bažnyčia. vilniaus arkikatedros grąžinimas tikintiesiems, vyskupų reabilitavimas, bažnytinės
muzikos renesansas – visa tai pripildė iki tol žiojėjusią
tuštumą. Klausytis kunigų disidentų pamokslų suplūsdavo ne mažesnės minios nei į politinius mitingus. Kai
kurie jų nevengė pasirodyti ir aikščių tribūnose. okupacijos metais viešai eiti į bažnyčią išklausyti mišių bei
pamokslo prilygo beveik didvyriškumui. ne vienas už
tai gana brangiai sumokėjo, o dabar visa tai gali glėbte
apglėbti, traukte į save įtraukti arba iškėlęs aukštai ant
rankų nešioti po gatves, demonstratyviai reikšdamas: aš
krikščionis, aš tikintis, aš išsaugojau savyje tai, kas vertingiausia. iš pradžių nedrąsiai, o paskui vis narsiau prie
religijos glaudėsi ir buvusieji ateistai bei komunistai. Kai
kurie kunigai tokius atstumdavo ir net pasmerkdavo, bet
nemažai buvo ir tokių, kurie juos priglausdavo, ramindavo ir padrąsindavo. vienas tokių tolerantų buvo kunigas
Kazimieras vasiliauskas. tapęs arkikatedros klebonu, jis
neišpuiko, liko toks pat paprastas, mielas, visus suprantantis. panašių tolerantų atsirado ir iš jaunimo. dabar
buvo lengva susisiekti ne tik su lenkija ar vokietija, bet
ir su italija bei vatikanu. leidyklą pasiekė žinia, kad ten
esama moderniai parašytų ir labai populiarių tikybos vadovėlių. vienas jų kaip tik ir atsirado mano rankose. tai
m. Filippi penkių dalių veikalas Tikiu. susiradę vertėją,
paskaitėme ir nusprendėme, kad tokia religinė literatūra
būtų labai pravarti mūsų užsikonservavusiai Bažnyčiai,
padėtų jai atsigauti nuo per okupaciją patirtų smūgių.
išvertėme vieną, antrą, pagaliau – visas penkias knygas
ir tikėjomės ne tik dvasininkijos, bet ir tikinčiųjų pritarimo. ir vėl prašovėme pro šikšnelę – liberali katalikybė
lietuvai buvo nepriimtina. tik marijampolės vyskupija
užsakė ir nupirko nelabai didelę šio leidinio tiražo dalį,
visos kitos jį ignoravo. gal taip atsitiko todėl, kad tame
vadovėlyje nebuvo aiškaus nei dangaus, nei pragaro
apibrėžimo. gal ir kitos tikėjimo tiesos kiek kitaip buvo
perteiktos, labiau akcentuojant gėrį ir grožį, gerą elgesį
ir gerus darbus nei galingojo ir teisingojo dievo rūstybę. leidykla ne tik nieko nelaimėjo, bet kai kurių aršesnių dvasininkų buvo pasmerkta už tikėjimo niekinimą.
laimė, kad anatemos dar arba jau nebegaliojo, todėl tie
šūkavimai didelio aido nesukėlė – galėjome dirbti toliau.
tiktai ką ir kaip leisti? mėginti pataikyti į taktą su laiku ar
laikytis principų, kurie galioja visiems laikams ir visoms
meno kryptims? dar pasiblaškę, nusprendėme, kad paskui madas nelakstysime, didžiųjų pelnų nesivaikysime,
leisime tai, kas turėjo ir turi išliekamąją vertę. ir lietuvoje, ir užsienyje. vadinas, nesvarbu kur ir kas, o svarbu
kaip. žinoma, prioritetą teiksime originaliajai literatūrai,
bet nevengsime ir vertimų. tad vytauto alanto, marcelijaus martinaičio eseistika ir antano jasmanto poezija bus
kaip tik, Egidijaus aleksandravičiaus XiX amžiaus profiliai bei Žalia bruknelė Daukantui, kurią pasisiūlė sudaryti
kauniškis literatas juozas jasaitis, taip pat prigis mūsų
programoje. su juozu buvome senokai pažįstami, mėgino
suartėti ir mūsų šeimos, bet šimtakilometrinių atstumų ir
laiko pasipriešinimo įveikti taip ir nepavyko. dabar atsiranda gera proga tam stygiui kompensuoti. aptariame
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būsimojo leidinio struktūrą ir juozas imasi darbo. šį kartą iš tikrųjų pataikėme. ir ne tik todėl, kad priartėjo daukanto jubiliejus, bet ir dėl to, kad tokios literatūros labai
stigo mokykloms. vos spėję atiduoti knygynams vieną tiražą, turėjome pateikti ir kitą. tai mus ne tik nudžiugino,
bet ir atgaivino – atidžiai ieškant šį bei tą galima aptikti,
nors tas leidinys mums pridarė ir rūpesčių. dėl neapsižiūrėjimo privėlėme klaidų, tad reikėjo taisyti jau tiraže.
gerai, kad tik pirmajame. tokie įvykiai aiškiai rodė, kad
leidyklai reikia pastiprinimo – direktorius su vienu redaktoriumi ir buhaltere daug nenuveiks. Be to, ir jiems
stinga leidybinio profesionalumo. tad ryžosi talkon stoti
pats lrs valdybos sekretorius valentinas sventickas. jis
ir sėdėjo tame pačiame kambaryje su manimi. tiksliau –
buvau pasodintas į jo kabinetą, atliekant tam tikrus darbuotojų pergrupavimus. valentinui tapus vyriausiuoju
leidyklos redaktoriumi, visiems pasidarė lengviau. viena, jis leidybinės patirties buvo įgijęs Vagos leidykloje, o
antra, atsirado arbitras, kuris tars paskutinį žodį atiduodant leidinį į spaustuvę. ir dar trečia – tai išmintingas ir
išmanantis vadovas, nevengiantis rėžti tiesos į akis. o jei
kartais tenka laviruoti – tokie gamtos dėsniai, jų niekam
išvengti dar nepavyko. šiek tiek kitaip nei valentinas
sventickas į leidyklos veiklą įsitraukė dailininkas romas
orantas. ieškodamas dizainerių knygų viršeliams, užklydau į Vagą ir ten įvyko mūsų pažintis. iš pradžių gal
tik telefoninė, o paskui ir susitikome. romo profesionalumas, braižo originalumas bei pareigingumas vis labiau
jį artino prie mūsų leidyklos, kol galų gale jis tapo vienu
iš jos stulpų, be kurio leidyklos veikla neįsivaizduojama.
jis ne tik pats kuria leidinių viršelius, bet ir subūrė grupę talentingų dizainerių, kurie pamažu ir nulipdė tai, kas
dabar yra, be ko knygų leidyba lietuvoje būtų ne tokia
įspūdinga. tokių dailininkų, kaip Elena žviliuvienė, kūrusi iliustracijas martyno vainilaičio knygai Žydras povas
povinėja, alfonsas žvilius, arvydas Každailis ar vilius
vilutis, lengvai neprisiviliosi, juolab kad pinigais apipilti
autorių leidykla nėra pajėgi.

Kalbant apie vadinamosios laisvos leidybos pranašumus,
tenka pasakyti, kad ji nėra nei tokia labai laisva, nei kiekvienam lengvai prieinama. politinės diktatūros neliko,
bet juk niekur nedingsi nuo finansinės – kapitalas dabar
šeimininkas. ypač painus ir klastingas pradinis leidybos
etapas, apie kurį šiek tiek jau užsiminiau. pirmaisiais metais neturėjome jokios technikos – tik rašomąją mašinėlę,
ir tą dovanotą. vėliau atsirado senas kompiuteris, paskui
dar vienas, prie kurių susėdo rinkėjos. mums atrodė, kad
tai – didelis pasiekimas. Kurti kompiuterinės leidybos
vincas akelis pasikvietė savo giminaitį romą, kuris greitai tame kambaryje įsirengė elektroninių prietaisų taisyklą. tiesa, apie kompiuterį šį tą jis gal ir nutuokė, bet apie
leidybą – nieko. ir nelabai stengėsi į šį procesą gilintis. gal
jo ir nederėtų smerkti už tai, nes buvo paprastas vaikinas,
mėginęs pasinaudoti palankia situacija – nuošali vietelė,
galimybė užsirakinti ir pabūti vienam. o jei ir ne vienam,
tai juk dar maloniau ir patogiau. Bet tai, kas patiko jam,
nepatiko mums. gal taip pat ne visiems, tad išvykus direktoriui ir pasitelkus lrs pirmininką, su romu pavyko
atsisveikinti, o tada jau neliko nieko kito, tik pamėginti
keisti šios dirbtuvėlės statusą. jis transformavosi ne taip
greitai, kaip mes būtume norėję, bet pamažu tapo šiuolaikišku leidybiniu cechu.
žaisdami leidybinius žaidimus, ilgainiui suvokėme:
kad ir kokių garsenybių tekstus skelbtume, kad ir kokius
svarbius leidinius leistume, mes liksime kaboti tarp žemės ir dangaus, o menkiausiam rinkos vėjeliui pūstelėjus, būsime nunešti lyg tas pienės pūkas į nebūtį. negali
sakyti, kad nepirktų naujųjų mūsų poezijos žvaigždžių
sigito gedos, marcelijaus martinaičio ar jono strielkūno rinkinių. per ilgai knygynų lentynose neužsiguli ir
albumas apie rašytojų gimtines Įkvėpimo žemė, išperkamos prozininkų grigorijaus Kanovičiaus, juozo apučio,
jono mikelinsko knygos, bet visa tai leidyklai leidžia tik
šiaip taip egzistuoti, vos vos pajėgiant dengti leidybos
išlaidas, pamokėti šiek tiek autorinių honorarų. o už ką
įsigyti transporto priemonę, kuri būtina sėkmingesniam
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leidinių platinimui, kaip plėsti ir moderninti kompiuterių cechą, jei vos vos sugebame išsimokėti kuklius atlyginimus darbuotojams? Būtinas stiprus postūmis, beveik
smūgis, kad įstaiga šokteltų į viršų, būtina rasti leidinį,
kuris būtų reikalingas ne vienai kuriai nors visuomenės
grupei, o visai tautai. nei poetai, nei prozininkai, nei
apskritai šiuolaikiniai menininkai tokio kūrinio sukurti
nepajėgūs. o mokslininkai? o jei konkrečiau – istorikai?
ar mes turime veikalą, kuris apimtų mūsų tautos ir valstybės gyvenimą nuo jos ištakų iki šių dienų? neturime.
Buvo mėginimų, buvo planų, bet kūrinio iki šios dienos
nėra. o ar yra istorikas, kuris pajėgus būtų parašyti tokį
veikalą? nei ignas jonynas, nei zenonas ivinskis, nei
adolfas šapoka to nepadarė. pastarasis tik redagavo tą
garsųjį andai pasmerktą leidinį. o šiandien, o dabar ar
yra? yra, atsakau pats sau. tai profesorius Edvardas gudavičius. jį pažįstu ir galiu laikyti draugu. ir neblogai
numanau, ką jis gali.
su Edvardu gudavičiumi susipažinau inžinieriaudamas skaičiavimo mašinų gamykloje. aš buvau štampavimo cecho technologinio biuro, o jis gretimo mechaninio
cecho viršininkas. turėjo inžinieriaus diplomą, buvo laikomas geru specialistu, tik gana impulsyviu choleriku.
žinojau, kad jis paliko šį gana aukštą postą dėl kažkokio
principinio gamybinio konflikto ir perėjo į gamyklos sKB
užimdamas šiek tiek žemesnes pareigas. žinojau, kad jis
neakivaizdžiai studijuoja istoriją, kad tas studijas jau yra
baigęs, kad rašo disertaciją. retkarčiais mes susitikdavome ne tik kaip gamybininkai, bet ir stepo lukoševičiaus
vadovaujame Alko klube, kur jis paskaitydavo paskaitėlių, o paskui buvau gavęs ir jo šapirografuotą leidinėlį.
žinojau dar daugiau: kai Edvardas gudavičius gynė istorijos mokslų kandidato disertaciją, buvau universiteto
auloje ir spaudžiau jam ranką, o mokslo taryba ne tik
pripažino ir suteikė jam tą kandidato kvalifikaciją, bet
tvirtino, kad gudavičiaus darbas vertas daktaro laipsnio.
Kai Edvardas gudavičius aštunto dešimtmečio pradžioje
pagaliau ištrūko iš inžinerinių kilpų ir tapo ma istorijos
instituto bendradarbiu, parašiau apie jį apybraižą ir paskelbiau Literatūroje ir mene. ir tai bus buvusi bene pirmoji publikacija apie šią neeilinę asmenybę. artimesnė
mudviejų draugystė, deja, neišsiplėtojo, bet retkarčiais
susitikdami pasilabindavome ir persimesdavome viena
kita fraze. žinojau apie jo darbus istorijos institute ir apie
pedagoginę veiklą vilniaus universitete – mano marti
valentina rašė istorijos fakultete diplominį darbą, kurio
vadovas buvo kaip tik profesorius gudavičius. retkarčiais matydavau jį konferencijose, kituose susirinkimuose ir televizijos ekrane.
– Edvardai, – kartą sutikęs išdrįstu kreiptis be jokių
titulų ir žinau, kad jis neįsižeis, gal netgi apsidžiaugs, –
kas pagaliau parašys fundamentalią lietuvos istoriją?
– aš, – atsako jis visai ramiai. – pirmoji dalis jau parašyta ir…
– Kur ji? – neleidžiu jam užbaigti. – greičiau parodyk man.
– negaliu, – vėl ramiai kalba jis, – ji yra čikagoje,
jau redaguojama ir greit tas tomas bus ant mano stalo.
jie per mano mokinį Egidijų aleksandravičių užsakė,
jiems ir atidaviau.

26

nors ausį nusikąsk, kaip apmaudu: kodėl negalėjau
pakalbėti su profesorium anksčiau – prieš metus, dvejus
ar penkerius. juk viską žinojau, galėjau susirasti ir paklausti. pagaliau ir ieškoti nebūtų reikėję, juk susitikdavome. Ką padarysi, pražiopsota, tai pražiopsota, lieka tik
laukti knygos. ir laukiu, leisdamas kur kas menkesnės
vertės darbelius. Bene po metų pamatęs profesorių kažkokioje rotušėje vykusioje konferencijoje vėl jo teiraujuosi apie minėtą darbą.
– stringa, – liūdnokai palinguoja galvą jis. – matai,
mano koncepcija įtartina, aš juk marksistas.
– tai iš jų atsiimk ir duok mums, – sakau narsiai.
– o bene jums tiks?
– mes visi to paties lizdo ir tos pačios mokyklos – marksistai, tikrai tiks, – pusiau rimtai, pusiau juokais sakau.
– turiu dar vieną rankraščio egzempliorių, jei rimtai
domiesi, galiu parodyti.
– rimčiau nebūba, – sakau nudžiugęs.
taip prasidėjo Lietuvos istorijos leidybos istorija mūsų
leidykloje. rankraštį – iš tikrųjų tai buvo profesoriaus ranka prirašytų ir net nesusegtų popierių kalnas – jis pats atnešė į leidyklą. paskui jau viskas ėjo įprastu keliu: redaktorius, dailininkas, korektorius, maketuotojas. Kad neįvyktų
koks nesusipratimas, telefonu išsireikalavau iš čikagos
jau pagamintą tomo maketą. pats profesorius jį palygino su mūsiškiu. vydūno fondas čikagoje, įsitikinęs, kad
mes tikrai išleisime šią knygą, užsakė 300 egzempliorių ir
iš anksto už juos sumokėjo. mes patys ryžomės net 7000
egzempliorių tiražui, o autoriaus 70-mečio išvakarėse dalį
jo turėjome sandėlyje. per jubiliejines iškilmes vos spėjome
nešti paketus iš sandėlio. nors knyga kainavo pusšimtį
litų, lankytojai pirko ne po vieną egzempliorių. per kelias
savaites ištirpo visas likęs tiražas. užsakėme spaustuvei
dar vieną, kiek mažesnį. per mėnesį neliko ir jo. paskui
dar vieną ir dar vieną – tai buvo tikra sėkmė, kurios mums
pavydėjo daugelis leidėjų. ir ne tik leidybinė, bet ir moralinė – visuomenė gavo kūrinį, kokio iki šiol nebuvo. Buvo
tik viena kliautis – tomas baigėsi liublino unija, tai yra
1569-aisiais metais, o rimtai prisėsti prie antrosios dalies
profesorius vis dar neranda laiko. Bet ir toji dalis nesieks
mūsų dienų, tik nepriklausomos valstybės priešaušrį, tad
viso veikalo dar iš tikrųjų ilgokai teks palaukti.
iš dalios grinkevičiūtės atsiminimų galėjome nesunkiai padaryti populiarią knygą. nepadarėme. išleidome raštus. ir didžiavomės, kad tarnaujame kultūrai.
ėjome ant peilių su aldona šulskyte dėl vienos kitos pavardės, kurios anksčiau priklausė nomenklatūrai, o dabar superpatriotams. nesutikome jų išbraukti iš autorės
tekstų. o jie ir anksčiau spjovė ant tų kultūrų, ir dabar
spjauna, ir rūpinasi tik savo verslu. ir jiems puikiai sekasi. o mums nelabai. yra žmonių, kurie turi uoslę, jie
iš anksto pajunta mažiausią permainų dvelksmą ir puola į jų sūkurį, užmiršę, kas buvę ir ką veikę anksčiau. ir
yra žmonių, kurie mėgina pristabdyti istorijos šėlsmą,
atsiremti į tariamas vertybes, bet yra sutrypiami ir net
išjuokiami. istorijos vyksme ieškoti logikos – tuščias darbas. turiu galvoje žmogiškąją logiką, mat yra kažkokia
kita, man nelabai suprantama, gal demoniškoji, gal dangiškoji, kuri ir surikiuoja visus įvykius. juk ir šis rašinys
kažkaip pats susirikiavo pagal žvaigždynus...
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Jolanta Jony naitė-Kairienė

Prisiminimai nesensta...

Prieš dvejus metus tyliai, kaip ir gyvenęs, Anapilyn išėjo folkloristas Ambraziejus Jonynas.
Kol mokslo istorikai, biografai ar jaunesnieji kolegos kaupiasi ketindami išsamiau panagrinėti
tautos poetinės kūrybos tyrėjo kelią, suteikime žodį mokslininko dukrai. „Gyvai, jaudinančiai ir
įtaigiai pasakoja Jolanta Kairienė apie savo tėvą, kone pusšimtį metų besidarbavusį taip svarbios
mūsų krašto kultūrai mokslo srities dirvonuose“, – teigia Kostas Aleksynas, susipažinęs su šių
prisiminimų rankraščiu.
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ano tėvas ambraziejus jonynas buvo tikras
dzūkas, gimtinę, jos žmones mylėjęs širdinga
sūniška meile. piemenuko vaikystė gausioje
valstiečių Kazimiero ir anelės šeimoje (gal šešios vasaros piemenauta!) paliko neišdildomą pėdsaką mano tėvo
pasaulėvokoje bei pasaulėjautoje. Kokia ramybe apsaldavusi širdis, kai vakarėjant iš tėviškės sodybos kūdros
aidėdavęs neapsakomai malonus varlių kurkesys, kokios gardžios būdavę rudenį ant vaismedžių pašalusios
grūšaitės, kokios dailios šmirinėdavusios rugiapjūtės ražienose pelukės, kad jis, berniokėlis, neatsilaikydavęs ir
prisigaudydavęs jų pilnas kelnių kišenes, o vėliau negalėdavęs jų iš ten iškrapštyti, nes, vos tik jam įkišus ranką, iki kraujo kąsdavusios pirštus... iki pat žemiškosios
kelionės pabaigos su gimtuoju Krekštėnų kaimu, esančiu netoli nuo alytaus, su ten gyvenusia motina, brolio
šeima, seserimi jį siejo niekad nenutrūkę ryšiai. niekada

tėvas nepamiršo jam brangios dzūkiškos šnektos. Kaskart, apsilankęs numylėtoje protėvių sodyboje, pakiliai
nusiteikęs senoviniu papročiu eidavo į laukus, išraizgytus vingriais vaikystės takeliais, aplankyti plaukėjančių
javų. ir, rodės, jokios gyvenimo negandos nepajėgė nuslopinti kiekvienąsyk jo krūtinę užplūstančio džiaugsmo, kai tėviškės panuovaly už dziginabalės išvysdavo
kupliai tebežaliuojantį kadaise jaunystėje savo paties
pasodintą tiesų lyg styga uoselį. Kad ir kur būtų, akyse
regėjo išsvajotus kalvotosios dzūkijos vaizdus, prisimindavo mielą paukščių čiulbesį gimtinės ryto tyloje, niekad
nepamiršo, koks gardus vaikystės pievų šaltinio vanduo.
Kalvota tėviškė jam visuomet buvo ir išliko sapnuose
išsapnuotas stebuklingo grožio kraštas. net jau sunkiai
sirgdamas, vis klausinėjo mūsų, dukterų, ar tebėra ilgaamžis, senų senovėje sukrautas gandralizdis aukštojoje
gimtojo sodžiaus tuopoje...
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mano tėvas – numylėtos dzūkų žemės šviesuolis –
šventai gerbė valstietišką buitį, su gamtos ritmu glaudžiai sutapusius sodžiaus darbus bei papročius, nes dar
vaikystėje buvo nuoširdžiai įtikėjęs jų prasmingumu.
pasiekta aukšta padėtis visuomenėje nepakirto sodietiškųjų jo pasaulėvokos šaknų ir neatskyrė nuo protėvių
puoselėtų dvasinių vertybių; gyvenimo „tuštybės mugė“
nenustelbė jo sieloje prigimtinės žmogiškosios išminties
balso, neužgožė blaivios, tiesios mąstysenos bei nekompromisinių moralinių prerogatyvų, „neužkrėtė“ jokia
išpuikimo ar abejingumo kitiems bacila. tai liudija esmiškas tėvo charakterio kuklumas bei paprastumas, sugebėjimas kantriai iškęsti buitinius kasdienybės nesklandumus: kaip prieškarinėje lietuvoje išauklėtas bei vargų
gerai užgrūdintas žmogus, net gilioje senatvėje jis ne tik
kad niekada nereikalaudavo kokių nors išskirtinių patogumų ar sąlygų, bet dažnai net griežtai jų atsisakydavo.
mokėjo gyvai džiaugtis mažais žmogiškais džiaugsmais,
visą gyvenimą palaikė broliškai šiltus santykius su tėviškėnais, pasižymėjo nuoširdžia bei atkaklia ištikimybe
darbui, ateities vilčiai... tėvas buvo skrupulingai, tiesiog
be galo sąžiningas žmogus, turėjęs nedviprasmišką, integralią tiesos bei teisingumo sampratą, susiformavusią
bendruomeninėje lietuviškojo kaimo praeityje. aiškiai
ir skaudžiai jautė „gimtąją“ skolą dėl to, kad jam vieninteliam iš septyneto jų šeimos vaikų pavyko užkopti
į mokslo aukštumas: sesuo monikutė ir brolis vladukas
mažamečiai mirė nuo sunkios infekcinės ligos; jaunylis
brolis ignukas, su vyriausiojo brolio juozo šeima dvidešimtmetis išvežtas į sibiro tremtį, neištvėręs enkavėdistų
teroro, 1956 metais didvyriškai pasitraukė iš gyvųjų tarpo; seseriai onutei, nors 1953 m. ir baigusiai žemės ūkio
akademiją, gyvenimas klojosi nelengvai; sesuo zabeliutė
iš rusijos taigos parsivežė nepagydomą luošinančią ligą.
pats vaikų tėvas Kazimieras dėl sunkios ligos atgulė Krokialaukio kapinaitėse dar prieš karą, ambraziejui einant
devynioliktuosius. motina anelė aštuonerius metus ištvėrė visiškai viena, be giminių, ir net išsaugojo tėviškės
sodybą, kai trys jos vaikai ir vienas kelių mėnesių anūkas buvo staiga naktį ištremti į sibirą. visą savo amžių
tėvas kiek išgalėdamas moraliai ir materialiai rėmė sovietų represuotus giminaičius. gyvendamas skurdžiame
pokariniame vilniuje, jau baigęs studijas universitete,
per naktis plušėdavo – redaguodavo grožinės literatūros
tekstus, versdavo knygas iš rusų kalbos, kad uždirbtus
pinigus galėtų nusiųsti ištremtiems artimiesiems. vėliau
nukentėjusiai brolio šeimai padėjo finansiškai statantis
tėviškėje naują gyvenamąją trobą, pas vilniaus gydytojus
vežiojo sibire sunkiai susirgusią seserį. apskritai jis visada juto pareigą pagelbėti bėdos prispaustam žmogui:
kieno nors prašomas, niekad neatsisakydavo paskolinti
pinigų, kartais ir neapibrėžtam terminui. tėvo studijų
universitete metai sutapo su „alkanuoju“ karo laiku, o
pokariu irgi buvo ne pyragai. taigi patirtas badas, materialiniai nepritekliai visam gyvenimui paženklino jo
širdį krikščioniška atjauta stokojančiajam: šeimos narių
niekad nestebino tai, kad, pamatęs seną močiutę ar vaiką, pritrūkusį centų bandelei nusipirkti, tėvas būtinai sušelpdavo. o savo šeimai buvo be galo dosnus, į pinigus
žiūrėjo itin blaiviai, visuomet išlaikė nepriklausomo nuo
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medžiaginių vertybių žmogaus poziciją. savo laikysena
mums, vaikams, jis tarsi liudijo, kad žmogaus gyvenime
materialinės gerovės perteklius jokiu būdu neturi viršyti dvasinių vertybių!.. vėliau, jau senatvėje, kalbėjo, kad
yra pasirengęs „duoti ataskaitą vyriausiajam buhalteriui“, tai yra viešpačiui, ir kad jo sąžinė visiškai rami...
Kad „piemenukas nuo kiaulės uodegos“ (taip savo
jaunystę apibūdino pats tėvas) prasimušė į rimtus mokslus bei pasiekė intelektualinių aukštumų, be abejo, lėmė
įgimtas smalsumas, beribis žinių troškimas, daukantiško ryžto kupinas atkaklumas, darbštumas, valingumas.
sklaidydama įvairiomis progomis tėvui draugų padovanotas knygas, jų tituliniuose puslapiuose įrašytuose sveikinimuose aptinku jam skirtus apibūdinimus: „pasiryžėliui ambraziejui“, „nuoširdžiajam“, „tikram dzūkui“,
„optimistui“. draugai tikrai neklydo. ambicingai užsispyrusio gimnazisto energija ir jaunatviškas veržlumas,
viltingai nukreiptas į kilnių idealų siekį, lydėjo tėvą iki
paskutiniųjų gyvenimo metų. pats mums, savo vaikams,
yra pasakojęs, kad, mokydamasis prieškario alytaus
gimnazijoje, neidavęs pro atvirus jos vartus, o būtinai lipdavęs per tvorą – tiek turėjęs energijos, karšto troškimo
įveikti bet kokias kliūtis. ir ta energija buvo nukreipta tik
teigiamų tikslų kryptimi, jų, ginkdie, niekada nesiekiant
kitų žmonių gerovės sąskaita, nestatant savo „pilių“ ant
kitų laimės pelenų. šiandien žinau, kad, atrodytų, tiesiog
įgimta bei giliai įsisąmoninta tėvo pagarba mokslo šviesai bei ištikima meilė sielą gaivinančiai liaudies kultūros
dvasiai – tai pamatiniai jo pasaulėjautos bruožai, viena
nuo kitos neatsiejamos vertybinės jo veiklos paskatos.
neįkainojamoje įvairiašakėje mūsų tautosakoje įsikūniję
universalieji humanistiniai tiesos, gėrio, grožio idealai
sudarė filosofinio tėvo santykio su pasauliu pamatą. jo
sielos gimtinėje viešpatavo griežta dvasinių vertybių hierarchija, stabili kosminė tvarka, harmonija bei ramybė, – rodos, atplūdusi ne iš kur kitur, o iš senųjų mitologinių lietuvių sakmių.
tėvo interesai buvo labai platūs, jis nuolatos domėjosi visapusiška pasaulio sandara, įvairiausiais tautos ir
visuomenės gyvenimo reiškiniais – istorija, kraštotyra,
etnografija, politika, teatro, dailės bei literatūros menu,
filatelija, kalbomis. niekada nenustojo mokytis, iki dienų pabaigos išlaikė sveiką smalsumą, naujų žinių troškimą, mąstymo polėkį. Be galo mylėjo gamtą: tėviškėje bei
savo sode vilniuje su džiaugsmu skiepijo vaismedžius,
šaltesnę žiemą baimindavosi, kad neišmirtų pažįstamų
bei giminių laikomos „bitelės“, būdavo laimingas, galėdamas mums iškilmingai pranešti apie pastebėtus artėjančio pavasario požymius, pavyzdžiui, kad jau girdėjęs
už lango giedančią didžiąją zylę. ant rašomojo stalo lyg
svarbiausia parankinė knyga gulėjo tado ivanausko Lietuvos paukščiai. ir ne tik jie stebino tėvą – gamtos išmintį
jis įžvelgdavo, rodos, paprasčiausiuose dalykuose: metų
eigoje kintančiame saulės kelyje, rudenį gelstančio medžio „elgesyje“, užpustytame sode apsilankiusio kiškučio „gudrumėliuose“.
Būdamas tikras apmąstymų žmogus, nuolat susitelkęs mokslininkas-tyrėjas, tėvas turėjo pastabų ir skvarbų žvilgsnį, sugebėdavo jautriai ir teisingai suvokti bei
įvertinti gyvenimiškas situacijas, žmonių charakterius,
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lietuvių kalbos ir literatūros institute su leonardu sauka ir Kaziu grigu, 1970
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stebėtinai taikliai, dažnai su švelniu humoru juos apibūdinti. itin ryškiai tėvo humoro gyslelė supulsuodavo
santykiuose su vaikais – ne tik savaisiais, giminaičiais,
bet ir svetimais, pavyzdžiui, kaimynų „palkusais“ (pastarasis žodis, tėvo atrastas senuosiuose raštuose, jam
ypač patiko, jį mėgdavo vartoti „vaikiščiams“, „išdykėliams“, „padaužoms“ įvardinti bei užkalbinti). pro mažus vaikus tėvas negalėdavo praeiti jų nepašnekinęs, kuo
nors nesudominęs, nenustebinęs. vieną kaimynų vaikiną visada vadindavo ne vardu, o „plaukučiu“, nes šis,
mažas būdamas, prajuokino tėvą, sakydamas, kad jam
„plaukučius skauda“. Bendraujant su vaikais, atgydavo
išdykėliška piemenuko vaikystė, iš suaugusio žmogaus
perspektyvos linksmai atrodanti nerūpestinga ir viltinga
prieškario mokinuko patirtis.
tėvo, kaip mokslininko, pašaukimas buvo glaudžiai
susijęs su jo, kaip prusintojo ir švietėjo, idealais. tai išryškėjo ir anuomet jaunojo universiteto dėstytojo darbe, ir vėlesnėje viso gyvenimo veikloje, kurioje aiškiai
jausta atsakomybė už naujos lietuvių kartos bei visos
visuomenės tautosakines – ir ne tik! – žinias. Folkloristikos, etnografijos, kraštotyros mokslo populiarinimas,
švietėjiški įvairiausios tematikos – istorinės, kultūrinės, literatūrinės, leksikologinės, filatelistinės ir kitokios – tėvo straipsniai periodinėje spaudoje (lietuvos
ir andainykščio socialistinio lagerio šalių laikraščiuose,
žurnaluose, tęstiniuose leidiniuose) – tai dalykiškos recenzijos, jubiliejiniai paminėjimai, apžvalgos, nekrologai, anotacijos. žurnalistinės publikacijos sudaro apie

290 bibliografinių vienetų. Kita tėvo rašto darbų dalis –
knygos ir tautosakos tyrinėjimai įvairiuose rinkiniuose,
enciklopedijose, mokslo populiarinimo leidiniuose, taip
pat jo, kaip įvairių leidinių redaktoriaus, redkolegijų
nario ar pirmininko, darbai. rašė apie lietuvių folkloro
žanrus, rinkimą, tyrinėjimą, leidybą, bibliografiją, lietuvos ir kitų kraštų kultūrinius bei mokslinius įvykius,
garbingas įžymių žmonių sukaktis, atmintinas istorinių
mūšių datas, kitas visuomenės gyvenimo aktualijas.
įvairių laikotarpių tėvo publikacijose vienaip ar kitaip
atspindima apie šešiasdešimties iškilių mūsų krašto asmenybių veikla, jų indėlis į lietuvių kultūrą, literatūrą,
tautosakos mokslą. rašyta tėvo ir į vaikų bei moksleivių
spaudą, bendradarbiauta Tarybinėje mokykloje, Tarybiniame mokytojuje: rūpintasi vadovėlių kokybe, tautosakos
likimu mokyklos programose, propaguotas „liaudies
perlų“ rinkimas.
tėvo, kaip mokslininko, gyvenimo būdas derėjo su
jo prigimtine pagarba valstietiškajam sėslumui, su meile
šeimai, stipriu namų jausmu. visa tai, be abejo, paveldėta iš tėvų – dorų ir pamaldžių ūkininkų. pati gerai
prisimenu, kaip septintojo dešimtmečio vasaromis viešint Krekštėnuose matydavau močiutę anelę, sukančią
ratus aplinkui gryčią su rožiniu rankoje ir malda lūpose, – kad namai būtų apsaugoti nuo galimų nelaimių...
tačiau likimas lėmė, kad didžiąją savo gyvenimo dalį
mano tėvai neturėjo padoraus būsto: mus, savo dukras,
augino mažulyčiame 16 kvadratinių metrų kambarėlyje subačiaus gatvėje, vėliau – krosnimis neįšildomame
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lediniame bute t. Kosciuškos gatvėje – su žiemą iš vidaus apšarmojančiais langais, su trims šeimoms skirta
bendra virtuve bei kitais „patogumais“, be to, su prie
durų dažnai besivoliojančiu girtuokliu kaimynu – rusų
karininku. Beje, prieš mus šiame bute gyveno žinomas
prieškario lietuvos kunigas ir visuomenininkas juozas
stankevičius, kadaise aktyviai dalyvavęs vilniaus krašto lietuvių judėjime. pagaliau, kai tėvas jau buvo įkopęs
į šeštą dešimtį, jiedu su mama galėjo džiaugtis šiltais,
erdviais ir patogiais, savo prakaitu uždirbtais namais.
tačiau mano nerūpestingos vaikystės atmintyje visai romantiškai tebeatrodo iš vidaus apšerkšniję mūsų senojo
buto langai, vis matau tvirtą tėvo ranką, ilgu žarstekliu
maišančią krosnyje paslaptingai žėruojančius nuodėgulius, ir kasdien tuo pat metu į didžiulį nerin žvelgiantį
namo balkoną atskrendantį papietauti tėvo prisijaukintą
balandį... tuomet man, mažametei, žinoma, dar nerūpėjo tėvo reikalai, o dabar suprantu, kad ne taip paprasta
jam buvo rašyti mokslinius darbus anomis ne itin lengvomis buitinėmis sąlygomis, nekalbant jau apie visas
kitas nepalankias tų laikų gyvenimo aplinkybes.
tad mus, savo dukras, auklėjo gana griežtai. jei dėl
kokių nors kasdienių nepatogumų imdavome niurzgėti, tuoj išgirsdavome, kad sibire žmonėms buvę dar
sunkiau, – štai kokia vyravo mūsų šeimoje pedagogika! pamenu, kad tėvas stengėsi visaip grūdinti mūsų
charakterį, ugdyti valingumą, atkaklumą, atsakingumą,
ypač pabrėždamas duotojo žodžio tesėjimo svarbą, kartu nuo mažų dienų mums atverdamas platesnį – tautos
vargų – akiratį. savo pavyzdžiu skatino mus visada ir
iš visko mokytis, nenuilstamai šviestis, stengtis suvokti
aplinkinį pasaulį. tačiau vėliau, tapęs seneliu, savo anūkams buvo itin švelnus, atidus ir dėmesingas. jau išėjęs
į pensiją, turėdamas laisvesnio laiko, žiūrėk, pasisodina vieną ar kitą šalia ir draugiškai tikrina geografijos,
istorijos žinias, lavina užsienio kalbų įgūdžius (mokėjo
lotynų, vokiečių, lenkų, rusų kalbas). pačią mažiausiąją
anūkėlę netikėtai užklupdavo „siaubingu“, paslaptingai
ištariamu klausimu: „ar žinai, ką pelėdos naktį miške
daro?..“ dar ir šiandien anuomet buvusi keturmetė prisimena, kad dažnai po to sulaukdavo įdomaus, vaizduotę žadinančio ir ilgam įstringančio senelio pasakojimo
apie nuostabiąsias gamtos keistenybes. tačiau apskritai
mūsų šeimoje vyravo humanitarinė dvasia (mano mama
buvo įgijusi istorikės specialybę). tautosakinė tėvo jausena, glaudus jo sielos suaugimas su lietuvių liaudies
kūrybine dvasia šeimos rate iškildavo spontaniškai, kai,
pasitaikius progai, mums noriai aiškindavo retesnių, senovėje tevartotų žodžių ar posakių prasmę, čia pat juos
ir pritaikydamas. pavyzdžiui, jei kur nors suklysdavome, apsišaudavome, tėvas mėgdavo kartoti patarlę: „ir
gudri višta į dilgėles įbrenda!“
norėtųsi akcentuoti dar vieną tėvui būdingą bruožą – stiprią grožio aspiraciją, subtilų harmonijos pojūtį:
visur jis gerbė prigimtinę tvarką ir saiką. tėviškės pirkioje ant aukšto rastas šventųjų statulėles, kadaise iš
medžio išdrožtas nežinomo liaudies meistro, tėvas pasirūpino kruopščiai restauruoti, ir jos su didele pagarba buvo perkeltos į miestietiško buto erdvę. savo darbo
kambario sienas pats su meile nukabinėjo pamėgtais
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tapybos, grafikos, dekoratyviosios keramikos darbais.
Knygų lentynoje akį traukia auksarankės mūsų liaudies
dirbinių – austinių juostų, tautinių drabužių, kaltinių
kryžių ir kitų tautodailės sričių – fotoalbumai. visuomet
galėdavai drąsiai tėvo klausti nuomonės apie tą ar kitą
dailės kūrinį – jis turėjo sveiką meninę nuovoką, jautrią
akį tam, kas išties dailu ir išmoninga.
Buvo jis ir tikras mano vaikų, savo anūkų, meninės
jausenos ugdytojas, mokėjęs nedaugžodžiaudamas, tarsi
nejučia juos padrąsinti, paskatinti žengti meno pasaulio
takais. Kadaise senelio gerai įvertintas, įrėmintas ir pasikabintas penkiametės anūkės aurelijos piešinėlis tapo
pranašiška gaire, žyminčia vėliau iš tiesų pasirinkto dailės studijų kelio ištakas; visados, net jau pasiligojęs, tėvas
džiaugdavosi „skambančiais namais“: jį užvaldydavo
palaiminga nuotaika, kai kita anūkė Kristina skambindavo pianinu, ypač jo pamėgtąjį mykolo oginskio polonezą Atsisveikinimas su Tėvyne. anūkai taip pat žinojo,
kad mūsų giminė niekada nebuvo abejinga menui, kad,
be „dėdės dailininko iš amerikos“ (tai yra vytauto Kazimiero jonyno), vilniuje gyvena kompozitorius, pianistas
julius andrejevas – senelio pusseserės, žinomo istoriko
igno jonyno dukters Birutės, sūnus.
tėvas itin mėgo poeziją, niekada iš akiračio neišleido širdį guodusių filosofinių, religinių, patriotinių lietuvių lyrikos motyvų: maironio, jono aisčio, Bernardo
Brazdžionio, Kazio Bradūno, vinco mykolaičio-putino,
salomėjos nėries, antano miškinio. sunkią gyvenimo
akimirką kartotos įsimintinų eilėraščių frazės. iš vaikystės dienų prisimenu, kaip, susiradęs knygų lentynoje
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Brazdžionio eilių tomelį, tėvas balsu skaitydavo labai
jam patikusią Pavasario kelionę: „o pavasaris kaip dievas
apolonas, / pasipuošęs galvą laurais prakeliaus, / varpui
skambant: „requiem aeternam dona...“, / Kas gyveno ir
kas mirė, nepaklaus“. prie ivano Bunino poezijos tėvą,
matyt, traukė neaprėpiamai gilus jos dvasingumas, svarus filosofinis matmuo. Beje, ne kas kitas, o tėvas paskatino mane versti šį poetą į lietuvių kalbą. pamenu, artėjant tėvo šešiasdešimtmečiui, man kilo mintis šia proga
išversti ir dedikuoti jam kokias nors Bunino eiles. Kai
tėvą pasveikinti susirinkusiems svečiams perskaičiau lietuviškąją eilėraščio Старая яблоня1 (Senoji obelis) versiją,
jubiliatas buvo labai pamalonintas.
gera mūsų šeimos bičiulė vilija jurėnienė, grafiko
Eduardo jurėno našlė, prisiminė, kaip 1997 metų gruodžio 6 dieną, drauge su ja eidamas per antakalnio kapines į savo dėdės, dailininko vytauto Kazimiero jonyno,
laidotuves, tėvas padeklamavęs neabejotinai jį sužavėjusį i. Bunino eilėraštį Петух на церковном кресте. Esu
labai dėkinga gerbiamai jurėnienei, kad puiki jos atmintis taip laiku atgaivino šį gyvenimišką epizodą, dar kartą patvirtinantį, jog poezija tėvo širdyje užėmė ypatingą
vietą. visa jo dzūkiška prigimtis buvo persisunkusi liaudies pasaulėjautai būdingu lyrizmu; pamiltieji eilėraščiai
ištikimai lydėjo jį gyvenimo kelyje, teikdami paguodą
bei išmintį, ramindami ir džiugindami jo sielą. manau,
kad artimiau mano tėvą pažinojusieji visai nenustebtų,
jei tarp išlikusių jo rankraščių būtų surastas ir originalių
eilėraščių sąsiuvinis.
Петух на церковном кресте, šis mažas Bunino poezijos „deimančiukas“, sukurtas jau emigravus į prancūziją 1922 metais, atveria neišmatuojamą filosofinę gelmę, simboline kalba atskleisdamas graudžią ir tėvui be
galo artimą tiesą apie žmogaus gyvenimo laikinumą bei
trapumą dievo amžinatvės ir Kryžiaus akivaizdoje. Esu
tikra, kad šios eilės stiprindavo tėvą, jam apmąstant žiaurių istorinių kataklizmų prasmę, minint lietuvių tautos
praeities kančių datas, suvokiant visų žmogiškųjų žygių
dvasinę reikšmę. tad puikųjį i. Bunino eilėraštį verčiau
ketindama pagerbti šviesų tėvo atminimą:
VirŠ CEr KVėS K ryŽiUS SU GAiDŽiU
Skriste virš Viešpaties namų
Su debesynais aukštumų!
ir traukias atbulas dangus,
ir aidi balsas įtaigus.
Jis skelbia: ši diena trumpa,
Taip lekia metai neklumpą
Nebepaliaujamu srautu –
Viršum kapų, viršum karstų...
Jis skelbia: niekas niekados
Gyvenimo neatkartos
Nei praeities, kur gyvenai,
Juk viskas šičia laikinai,
Juk amžina tiktai mirtis
ir kryžiaus dieviška lemtis...
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jei savo tėvo dvasią turėčiau apibūdinti tik dviem
žodžiais, tai būtų „ištikimybė“ ir „stiprybė“. niekada
nenutrūkęs ryšys su gimtaisiais namais, protėvių žeme,
neišblėsęs jautrumas tėviškėnų bėdoms ir godoms. visą
gyvenimą tais pačiais keliais lyg paukštis lėkdavo tėvas
į brangiąją dzūkiją – suklerusiais anų laikų autobusais,
draugų vežamas, paskui jau savo automobiliu. širdinga pagarba ir sąžininga, ištikima viso amžiaus tarnystė
liaudiškam žodžiui, kaip tautosakos mokslo objektui bei
neišsemiamos būtinės išminties įsikūnijimui. atsakingas
ir viltingas pareigos šeimai bei visuomenei suvokimas,
nepaliaujamas dvasios idealų ilgesys ir jų įkūnijimo pastangos nenuilstančiuose darbuose... tikrai žinau, kad
tėvas niekada nieko nebuvo įdavęs ar išdavęs. sibiro gulaguose iškentėta artimųjų kančia, gyvastingas socialinio
bei moralinio teisingumo ilgesys švietė tėvo gyvenimo
vingiuose lyg šventa kelrodė žvaigždė, savo akinančiu spindesiu skrodžianti blyškias kasdienybės ūkanas,
kviečianti tolyn į vien aukščiausiajam težinomą rytdieną, padedanti lengvai atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas
yra tik oraus žmogaus dėmesio nevertas laikinų iliuzijų
miražas. tad žengti dažnai duobėtu tų laikų mokslo vieškeliu tėvui teko su tikrai nelengva ištikimybės likimui bei
gyvenimo tiesai našta. šį atkaklų žygį pagrindžia viltingas tikėjimas dvasinės egzistencijos prasmingumu, nenumaldomas šviesesnės būties siekis, matyt, paveldėtas
su veržlios dzūkų giminės krauju, o ir gyvybingos tautinės intencijos, išgrynintos skaudžių istorinių praeities
kataklizmų, tvirtai įsišaknijusios inteligento, amžiams
pamilusio savo tėviškę bei tėvynę, pasaulėjautoje. neblėstantis tėvo paveikslas man yra akivaizdus įrodymas,
kad žmogaus stiprybę lemia jo dvasios garbingumas,
kurio būtini komponentai – ištikimybė darbui, duotajam
žodžiui, tikėjimo vilčiai, numylėtam tėvų kraštui bei tiesos, orumo, garbės principams. tačiau klysčiau sakydama, kad išlaikyti tyrą ir drąsią viltį to meto aplinkybėmis
buvo lengva ir paprasta; pamenu, kaip kartą, kai buvau
dar mokinukė, liūdnas ir susimąstęs tėvas atsidusdamas
tyliai ištarė: „tik viešpaties galybė tegali mus išvaduoti
iš „vyresniojo brolio“ gniaužtų...“ šiandien tapo aišku,
kad tai – tikra tiesa, ir, ačiū dievui, jau išsipildžiusi.
nebijau teigti, jog tėvas buvo patriotas iki kaulų
smegenų. nors „patriotizmo“ sąvoka šiandien nebemadinga ir išstumta iš mūsų realybės, manau, jog „mados“
mastelis tikrai per menkas išmatuoti šiam šventam polėkiui. meile savo kraštui alsavo visas tėvo gyvenimas –
kūrybinė veikla, mokslinių bei visi kiti interesai. neapsakomai esmiškai, galbūt net kažkaip panteistiškai jis juto
gimtosios žemės syvų teikiamą stiprybę. tikriausiai todėl visados labai mėgo sodinti stiprius ir tiesius medžius:
vilniuje po buto langais tebeauga aštuntą dešimtmetį, tai
yra dar beviltišku sovietmečiu, jo įdiegti bei išpuoselėti
du ąžuoliukai, kuriais jis nuolat džiaugdavosi ir didžiuodavosi, tarsi įsikūnijusiais tautos tvirtybės ir nepalaužiamumo simboliais. Kol tik akių šviesa leido sklaidyti
numylėtųjų knygų lapus, vienas arčiausiai po ranka laikomų poezijos rinkinių buvo jono aisčio Daina graudyn
ir įstabyn, o jame pasižymėtas patriotinis eilėraštis Peizažas su nuostabiuoju motyvu: „gera čia gyvent ir mirti, /
gera vargt čia lietuvoj!“ Esu tikra, kad šie žodžiai tėvui
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nebuvo vien poetinė deklaracija, greičiau lyrine forma
išsakytas pagrindinis jo gyvenimo imperatyvas. taip pat
netenka abejoti tuo, kad šiandieninė masiška tautiečių
emigracija iš lietuvos jam atrodytų visiškai nesuprantama ir, žinoma, pirmiausia – morališkai nepriimtina.
minėtųjų aisčio eilių prasmė mano atmintyje glaudžiai
siejasi su dar viena – 1932 metais Naujojoje romuvoje išspausdintos rašytojų anketos vaižganto mintimi, kuria
tėvas irgi ne kartą emocingai žavėjosi, balsu mums skaitė: „vyžota, lopyta mano lietuvėlė, bet – mano. lininiai,
arielkininkai, mėšluočiai, dažnai padlecai tie lietuviai,
bet – mano broliai!“
tėvas turėjo teisę didžiuotis ir jonynų giminės kūrybinėmis bei intelektualinėmis ambicijomis, polinkiu į
žinių šviesą; jis nuoširdžiai džiaugėsi iškiliais darbais
savo kraujo brolių, užkopusių į pačias aukštąsias meno
bei mokslo viršūnes ir nemažai prisidėjusių prie lietuvos vardo pagarsinimo pasaulyje, prie jos dvasinės stiprybės pamatų išsaugojimo. mano tėvo ambraziejaus
tėvas Kazimieras (igno sūnus) – istoriko profesoriaus
igno jonyno, zigmo sūnaus, tikras pusbrolis. profesorius parašė reikšmingų studijų apie vytauto šeimyną,
jogailą, pirmąjį lietuvos statutą, daug prisidėjo prie lietuvių istorikų mokyklos kūrimo ir sovietmečiu saugojo
jos tradiciją. mano tėvo senelis (t. y. ambraziejaus tėvo
Kazimiero tėvas) ignas buvo vytauto Kazimiero jonyno
tėvo juozo brolis. pasaulinio garso XX amžiaus lietuvių,
grafikas, skulptorius, vitražistas, tapytojas, pasak meno
kritikų, „lietuvos dailės legenda“ mūsų šeimoje buvo
vadinamas „dėde“. vytautas Kazimieras savo viešnagių
lietuvoje metu lankydavosi pas mus, su tėvu gan artimai
bendravo. šis apie dailininko „kelionę per pasaulį“ yra
paskelbęs reikšmingų straipsnių periodikoje.
tėvas juto didžiulę pagarbą savo giminės atstovams – tautos meno ir mokslo „ąžuolams“, širdingai mylėjusiems mažą savo tėvynę. lygiai kaip ir pasididžiavimą stipriais bei išdidžiais bajorų kilmės prosenoliais:
sena januškevičių-jonynų giminė turėjusi savo herbą ir
tradicijas, Xvi a. gyvenusi trakų sostapilio apylinkėse,
o pasitraukti į vakarus, už nemuno, privertęs atkaklus
nepritarimas carų imperializmui. Kai mus, jaunuosius,
užplūsdavo silpnadvasio nusiminimo banga dėl atgimusios lietuvos valstybėje kaskart labiau įsivyraujančių neteisybių, tėvas, jau visai priartėjęs prie devintojo
savo amžiaus dešimtmečio, sugebėdavo stojiškai mus
nuraminti, likdamas ištikimas šviesiai išsvajotosios laisvos tėvynės vilčiai: esą „juk tiek nedaug metų tepraėjo nuo nepriklausomybės atkūrimo, palaukit, vaikai,
dar susitvarkys lietuva!.. įvesti dabar tvarką po tokios
velniavos juk nelengva!“ o, kaip šiandien esu jam dėkinga už šiuos nuostabius stiprybės bei ištikimybės vilčiai žodžius! Kartu tėvas išlaikė mąstymo blaivumą bei
kritiškumą, pavyzdžiui, neigiamai vertino Vienos balių,
rengiamą tegu ir labdaros tikslais: „ar būtinai reikia baliaus suaukoti pinigams? vaikams pinigus aukoti galima
ir be baliaus...“ arba 1999 metais mums kalbėjo: „Apžvalga (lietuvos krikščionių demokratų laikraštis) dabar
eina tik kas mėnesį, nors anksčiau eidavo kas savaitę...“
tėvui išties labai skaudėjo dėl tuometinės lietuvių visuomenės moralės, nebepripažįstančios tokio įprasto prieš-
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kariniams laikams idėjinio maksimalizmo, reikalų, silpstančios kultūrinės spaudos. prie tėvo kapo per laidotuves
pasakytose kalbose tą atmintiną neapsakomai karštą
2006 metų liepos 10-ąją skambėjo mintis, kad ambraziejus buvęs „stiprus“ žmogus ir mėgęs „stiprų“ – tikrą,
nepaviršutinišką, gilų gyvenimą. išties tokį ir gyveno. ir,
jau įkopęs į devintąją dešimtį, galėjo išmintingai apibendrinti: „gyvenimo, deja, išmokti negalima.“
įdomus yra faktas, kad, prasidėjus antrajam pasauliniam karui, tik dėl laimingų aplinkybių tėvui pavyko
išvengti karo prievolininko pareigos, neabejotinai grėsusios fronto mūšių ar kitokia žūtimi: mat karas buvo
paskelbtas viena diena anksčiau už tą, kuriai tėvas buvo
gavęs šaukimą prisistatyti pasienio tarnybon... vėliau,
karo meto vilniuje, laimingai išsislapstė nuo vokiečių
pogrindyje; teko tūnoti šv. ignoto bažnyčios rūsiuose ir
miegoti, jo paties žodžiais, ant fortepijono, kad apsisaugotų nuo požemių gyvių. ir tik atkūrus nepriklausomybę sužinojome, kad sovietiniais metais savo gimtajame
kaime tėvas dalyvavęs partizanų ryšininkų veikloje. gal
iš tiesų jį nepaprastai globojo jo angelas sargas?.. „ir
kokiu stebuklu esu gyvas dabar, aš nežinau“, – kalbėjo
tėvas per savo aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. pamenu:
dažnai ir su pasididžiavimu kartodavo, jog jų giminėje
niekad nebuvę karininkų nei generolų; beje, tai patvirtina ir vytauto Kazimiero jonyno žodžiai, pateikti tomo
sakalausko knygoje Kelionė (p. 11): „...giminėj nebuvo nė
vieno profesionalaus kariškio...“ tad galbūt ši pacifistinė
giminės dvasia ir gelbėjo mano tėvą lemtingais karo bei
pokario momentais.
pridėjusi ranką prie širdies, galiu pasakyti, kad žinau
tik vieną vienintelę neišsipildžiusią žemišką tėvo svajonę:
jos vardas – suomija. Bet ar tikrai neišsipildžiusią? nors
sovietų „geležinės uždangos“ laikais jam nepavyko savo
akimis pamatyti nuostabiojo ežerų krašto, tačiau tėvui,
kaip paprastai, pasisekė, vaizdingai kalbant, „perlipti
tvorą“, tai yra visiškai priartėti prie savosios svajonės,
nors ir kitu būdu. visą gyvenimą jis nenustojo domėtis
šia jo sielai artima šiaurės šalimi, jos istorija bei kultūra,
vis geriau ją pažindamas. namuose kaskart rasdavosi
suomių grožinės literatūros knygų: nuoširdžiai žavėdamasis, su tikru pasimėgavimu ir ne po vieną kartą tėvas
skaitė skandinaviškosios dvasios kupinus aleksio Kivi,
johanneso linnankoski, sally salminen, Franso Eemilio
sillanpää romanus, grožėjosi ir negalėjo atsigrožėti juose
atsiskleidžiančiu nacionaliniu suomijos koloritu – lyriškais orių, darbščių, taikių žmonių portretais, neapsakomai skaidria, baltųjų naktų pašvaistėmis švytinčia šio
krašto aura. atrodo, labiausiai tėvą savo meniškumu pavergė sillanpää Žmonės vasaros naktį. Be to, ypač godžiai
skaitė kokią tik buvo galima anuo metu gauti literatūrą
apie suomijos žiemos karą su sovietų sąjunga 1939–1940
metais; šia tema 1990 m. lietuviškai pasirodęs viljo saraja
romanas išpirktasis kraštas, pripažintas kaip geriausiai pavaizdavęs minėtąjį karą, tėvo skaitytas ne akimis, o širdimi, nuolat pasižymint giliai sielon smingančius sakinius.
Be abejo, suomijos kova su užpuolikais jam daug kuo
priminė nesenos lietuvos praeities peripetijas.
prasidėjus mūsų krašto atgimimui, tėvas tapo lietuvos ir suomijos draugijos nariu. Be galo džiaugdamasis
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namuose su vytautu Kazimieru jonynu, 1974
nuotraukos iš asmeninio jolantos jonynaitės-Kairienės archyvo
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atgauta nepriklausomybe, periodikoje paskelbė daug
straipsnių suomijos istorijos, kultūros tematika: Tauta,
išgelbėjusi Europos garbę (žiemos karo tarp suomijos ir sovietų sąjungos 55-mečiui, 1994); ištikimas Lietuvos draugas
ir pagalbininkas (125-osioms a. r. niemio gimimo metinėms, 1994); Suomijos išgelbėtojas (apie suomijos maršalą c. g. E. mannerheimą, 1997); „Kalevalos“ tautos laisvė
(suomijos nepriklausomybės paskelbimo 80-osioms metinėms, 1997).
Kuriantis laisvai lietuvai, tėvas, tuo metu kopdamas per aštuntąjį savo amžiaus dešimtmetį, iš tikro pasižymėjo stebėtinu darbingumu – per metus periodikoje
paskelbdavo 7–11 netrumpų straipsnių tautosakine bei
kita, paprastai patriotine, tematika, atsispindinčia rašinių pavadinimuose: iš legendų krašto (apie v. Krėvę ir jo
kūrybą), Pašto ženklas garsina Lietuvą, Sutartinės – mūsų
pasididžiavimas, Tautos lobių saugyklose: Didieji lietuvių folkloro rankraštynai, Nesunaikinamas paminklas (apie Lietuvių liaudies dainyno rengimą ir leidimą), Baltai Livonijos
kronikose, Lietuvio dainų balsas Europoje (250-osioms j. herderio gimimo metinėms), Nutildytos poetės posmai (apie
p. jokimaitienę), Kazys Boruta – „mūšio vadas“, Kalniškės
girios Pilėnai, NKVD ir taigos neįveiktas (apie v. rakausko
eilėraščių rinkinį), Žemės reformatorius lietuvybės arimuose
(m. Krupavičiaus atminimui) ir daug kitų.
Kai sukako aštuoniasdešimt, tėvas kalbėjo: „jau
baigsiu visus rašymus… noriu tik parašyti dar apie
partizanų dainas – bus gulbės giesmė!..“ ir parašė: 1999
metų liepą Apžvalgoje pasirodė straipsnis Tenetyla jų dainos, kuriame skaitau: „nepriklausomybės atgavimas –
ne tik dangaus siųstas stebuklas, bet ir tautos širdies
nuopelnas. <...> mes tiesiog privalome sukurti nesunaikinamą paminklą laisvės kovoms bei kovotojams atminti“.

tačiau, atrodo, paskutinįjį savo darbą tėvas parašė jau
eidamas 82-uosius. tai buvo 2000-aisiais Metų žurnale
išspausdintas atminimo žodis amžinybėn iškeliavusiam
studijų draugui albertui diliui – okupantų nei jų pakalikų nepalaužtam patriotui, tvirtinusiam „lietuvos stulpą“, neįsivaizdavusiam gyvenimo be laisvės, teisybės,
tikėjimo, kaip ir ne vienas tos pačios – henriko nagio,
alfonso nykos-niliūno – kartos atstovų, kurie mokslus
ėjo dar nesovietiniame lietuvos universitete. šioje gražioje dėsningoje darbščiojo mano tėvo kūrybinio kelio
užbaigoje įžvelgiu gilesnę prasmę: esu tikra, giliausia
jo svajonė – kad amžiams išsaugotume tėvynės nepriklausomybę aukštais idėjiniais principais ir grįstą sielų
bendrystę. čia pakartosiu prasmingus prieš septynerius
metus tėvo parašytus minėtos paskutinės jo publikacijos
paskutiniuosius žodžius, lemtingai atliepiančius šių prisiminimų apie jį patį temai: „atminimas – irgi gyvenimas, daug ilgesnis ir pastovesnis už tą, kurį matuojame
mėnesiais ir metais.“ ir pridursiu – tą, nors „neįmanomą
išmokti“, bet tėvo nugyventą dorai ir išmintingai...
...nuo tėvo darbo kambario sienos iš įrėmintos fotografijos tebežvelgia į mane viltingos giedros jo akys.
ilgus metus jį supo nuo knygų linkstančios lentynos.
nutilus dienos šurmuliui, prie jų susirenka tėvo anūkai – mano vaikai. ar ir vėl, kaip andai, ant po langu
besistiebiančio ąžuolo šakos nutūps iš nežinia kur – gal
iš liaudies kūrybos erdvių? – atlėkęs dainų ir pasakų
bičiulis gražuolis strazdas?.. ar perskaitys ateities kartos mūsų praėjusio laiko žodžius ir ypač vieną jų – patį
brangiausiąjį – laisvė?..
1

vertimas publikuotas minint 130-ąsias i. Bunino gimimo metines:
7 meno dienos, 2000-12-08, nr. 45, p. 5.
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Poezijos pakerėta
Nuo pat vaikystės buvau poezijos pakerėta.
Poezija man buvo viskas.
„vis dar tebetikiu, jog nebūtina, tikrai nebūtina gyventi
savajame krašte, kad galėtumei kurti. nebūtinas tiesioginis, išviršinis priklausomumas savo tautai, nebūtinas
pajautimas saugumo ir tikrumo, kurį suteikia gimtoji
žemė. Kad ir netekęs to, kas jam priklauso prigimimo
ar paveldėjimo keliu, lietuvis rašytojas egzilyje gyvas
savo kūryba, įrodymų turime pakankamai. <...> tegul ir
skaudu, kad turi pripažinti, bet tikrai nebūtina gyventi
gimtojoje žemėje, jog galėtumėm rašyti. <...> yra egzilyje
lietuvių literatūra, ir svarbiausia stengiasi būti. ir dažnai
ji pasigėrėtinai gyva“1, – rašė liūnė sutema 1964 metais,
atsakydama į Metmenų žurnalo klausimus.
šį teiginį poetė pagrindė kūryba. į literatūrinį pasaulį liūnė sutema įžengė 1955 metais čikagoje, debiutuodama knyga Tebūnie tarytum pasakoje, tada dar tikėjo
gyvenimo pasaka. antroji knyga Nebėra nieko svetimo ir
trečioji Bevardė šalis bylojo apie bręstantį Badmetį, kuris
įsiliejo į Vendetos troškimą, vėliau ant griūvančių gyvenimo sienų poetė piešė Graffiti. nurimusi ir susitaikiusi su
likimu, vėrė savo skausmingas dienas ant trapios gyvenimo smilgos, ramiai kartodama: Tebūnie. tai septynios
poetės knygos, šešios išleistos amerikoje, viena poezijos
rinktinė ir knyga Tebūnie išleistos lietuvoje. 2007 m. liūnės sutemos kūryba apvainikuota aukščiausiu įvertinimu – lietuvos nacionaline premija.
nei egzilio, nei lietuvos literatūriniame pasaulyje
jai nėra lygių, ji vienintelė moderni bežemių kartos poetė.
Bežemiais pasivadino karta, ne tik neturėjusi tiesioginio ryšio su nepriklausomos lietuvos kultūros tradicijomis, bet
ir negalėjusi pritapti svetimoje žemėje.
zina nagytė, septyniolikmetė gimnazistė, išvyko iš lietuvos nespėjusi įleisti šaknų tėvų žemėje; atsidūrusi vokietijoje,
neketino prigyti; atvykusi į ameriką, nė
nemanė pritapti. „aš esu niekieno žemėje“, – rašė liūnė. susikūrusi savo pasaulį
ir savo žemę, gyvena joje. likimo ranka,
su kaupu atseikėjusi klajoklės gyvenimo,
nepašykštėjo ir netekčių. staiga miršta
artimiausi dvasios draugai: poetas algimantas mackus, rašytojas julius Kaupas.
po sunkios ligos iškeliauja vyras, rašytojas marius Katiliškis. mirtis išsiveda artimuosius: tėvus, dvynius brolius, žentą,
dukrą agnę, sūnų saulių, net ir mylimiausią šunį dūdą. šiuo metu poetė gyvena viena tėvų statytame name čikagos vokietijoje, 1946

priemiestyje lemonte. gyvenimas, apgobtas skausmingų
netekčių liūdesio šydo, neparklupdė, nenubloškė į juodą
nevilties bedugnę. liūnė sutema gyvena dėkodama likimui už šviesias akimirkas, rašo. jos poezija išpažintinė.
susipažinę su poetės gyvenimu, randame raktą į jos kūrybos pasaulį.

...taip ramu ir gera, kai paimu į rankas šitas
kelias dulkeles mūsų žemės
z. nagytės gyvenimo drobėje vaikystė spindi šviesiai ir
skaisčiai. zinos tėvai – žemaitis augustinas nagys ir latvė
antanina grundman – susituokė pirmojo pasaulinio karo
metais rusijoje. ten gimę brolis ir sesuo maži mirė, vėliau,
jau mažeikiuose, gimė dvyniai – henrikas (būsimasis poetas žemininkas) ir martynas, kurie buvo septyneriais metais
vyresni už ziną. tėvas, gimęs Buknaičių kaime, ramaus
ir uždaro būdo žemaitis, ryžtingai siekė tikslo. dirbo geležinkelininku, užsitarnavo ruožo viršininko postą. nepaprastai mylėjo dukrą, vadino ją paukščiuku. motina,
gimusi Kuršo žemėje, turėjo jautrią menišką sielą, kurią
ir paveldėjo zina ir jos brolis henrikas. Kartu šeimoje gyveno ir motinos pamotė – vokietė liuteronė Emilija peters.
z. nagytės vaikystės dienos buvo kupinos šių dviejų jai
brangių moterų – motinos ir senelės – jaukaus rūpesčio ir
begalinės meilės. mažoji zina be galo mylėjo senelę, lankė
su ja protestantų ir katalikų bažnyčias; užburta klausėsi
vokiškai ir latviškai sekamų pasakų, žavėjosi deklamuojamais schillerio ir goethe’s eilėraščiais. Brolis henrikas
kartą prašys senelės pagalbos ir patarimų dėl vertimų
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iš vokiečių kalbos. pirmąja zinos kalba tampa vokiečių:
„pradžioje nei su broliais, nei su tėvu nesusikalbėjom. Kai
motina ir senelė norėjo, kad jų nesuprasčiau, kalbėjo latviškai. išmokau ir latviškai. lietuvių kalbos išmokau su
tėvu. iš senelės Emilijos peters ir motinos išmokau latvių
ir vokiečių kalbos.“2 šeimoje buvo kalbama trimis kalbomis ir jos visos tapo zinai gimtosiomis.
a. nagys dėl darbo buvo kilnojamas po visą lietuvą. Klajokliškas zinos gyvenimas prasidėjo nuo šešių
mėnesių: iš mažeikių buvo perkelti į radviliškį. iki 1931
metų gyveno radviliškyje, iki 1932 m. – Kaune, iki 1935
m. – skuode, iki 1939 m. – šilutėje, iki 1940 m. – Kėdainiuose, iki 1941 m. – naujojoje vilnioje, o iki 1944 vasaros – Kėdainiuose. gyvendami įvairiuose miestuose,
nagiai siųsdavo vaikus vasaroti į žemaitiją, pas tėvo seserį mortą. henrikas nagys, prisimindamas tas keliones,
rašė: „Kiekvieną vasarą važiuodavom traukiniu į tėvo tėviškę, Buknaičių kaimą, vienkiemiais išsimėčiusį, netoli
latvijos sienos. <...> išvažiuodavome naktiniu traukiniu.
prikelti iš miego, abu su broliu drebėdavome vėsoj ir
geležiu dvelkiančioje tamsoje. tiktai mažytė sesuo nuolat šypsodavosi: ją traukiny kažkas pavadino saulute.“3
nagių vaikus viliojo tetos mortos pračkauskienės namai, nes „jų namuose visada būdavo daug laikraščių,
žurnalų, muzikavimo, nusirpusių braškių lysvės ir už
kokio puskilometrio, ties pušynu, čigonės ir čigonai.“4
zina mėgo tas keliones, džiaugėsi leisdama dienas tetos
mortos namuose, tėvo tėviškėje. jai čia buvo taip gera
ir ramu, kaip tik gali būti mažam kūdikiui, apsuptam
meilės. ši trečia moteris – teta morta – zinos gyvenime
paliks ryškius pėdsakus, jos artumą poetė jaučia ir dabar.
žemaitijos žemė su nuostabiais slėniais, iškilusiomis kalvomis, sraunia venta, kaip žalčiu išsirangiusia vaidmina
brandino jaunąją poetę. ji ir dabar prisimena tą alksnyną, beržyną, kur rinko grybus, netoliese ant ašvos upės
buvo paslaptingas dargio malūnas, o upės Kūlusis ir
vaidmina viliojo lydekaitėmis. nuo vaikystės zina jautė
ypatingą ryšį su broliu henriku. vienas įvykis skuode
susaistė juodu glaudžiais dvasiniais saitais iki gyvenimo
pabaigos. ji prisimena, kaip su broliais eidavo meškerioti: „Kai reikėjo vienoje vietoje perbristi upelį ir aš, pamačiusi plaukiančias vandens žoles, išsigandus pradėjau
verkti, henrikas mane pernešė į kitą krantą ir nuramino.
tai tikriausiai ir buvo mūsų amžinos draugystės pradžia.
skuodas buvo ir pasakų pradžia.“5
zina mokėsi skuode, šilutėje, pagėgiuose, Kėdainiuose. dar ir dabar su dėkingumu prisimena savo mokytojus: Kėdainiuose direktorius buvo juozas paukštelis,
naujojoje vilnioje literatūros mokė Benediktas Babrauskas. šilutėje turėjo be galo gerą muzikos mokytoją lampsaitį, kuris „išmokė retų vydūno dainų, per kurias pažinau prūsų ir klaipėdiečių dvasią“6.
Kėdainiai tapo jos kūrybinio kelio atskaitos tašku.
čia susiformavo pirmieji pumpurai ir prasiskleidė pirmieji daigai. „pradėjau ne tik skaityti poeziją, bet ir rašyti eilėraščius. slapta. nei draugėms, nei namiškiams
nesakiau. henrikas kažkaip įtarė. vieną dieną pasižiūrėjo į mano stalo stalčių ir rado sąsiuvinį su įvairiais
bandymais. tada pradėjo jis mane kalbinti, kad būtinai
neapleisčiau rašymo. pradėjom kalbėtis, kodėl žmogui
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atsiranda toks noras išsakyti savo arba kito žmogaus
jausmus ir įspūdžius ir galvoseną. žodžiu, henrikas
man buvo lyg koks užnugaris. <...> aš tau nieko nesakysiu... tik tu rašyk!.. tie jo žodžiai man ir liko kaip
kelrodis. vaikščiojau su gėle už ausies ir niekuo daugiau
nesidomėjau. Buvau mergiotė, kuri norėjo kažką pasakyti, tik dar nežinojo kaip... henrikas man be galo daug
padėjo“7, – prisimena poetė.
Brolis formavo sesers pasaulėvaizdį, plėtė jos pasaulėžiūrą: patardavo, ką reikėtų perskaityti, ir pats garsiai
namuose skaitydavo knygas; supažindino ne tik su klasikine, romantiškąja vokiečių, latvių poezija, kurią skaitė originalo kalba, bet ir su moderniausiais įvairių tautų
poetais. taip į jos pasaulį atėjo skandinavų kūryba –
henrikas ibsenas, Knutas hamsunas, selma lagerlöf,
sally salminen, Eemilis sillanpää ir kiti. sužavi raineris
maria rilke, hugo von hofmannsthalis. henrikas atvėrė
jai vartus į nepriklausomos lietuvos literatų pasaulį. studijuodamas vilniuje, brolis pasiimdavo seserį į literatūrinius vakarus. vienas toks vakaras paliko įspūdį visam
gyvenimui: „tai buvo 1942 m., nesu tikra. girdėjau ir
mačiau mykolaitį-putiną, rodos, iš vyresniųjų dar petrą
vaičiūną, ir jaunuosius Bradūną, mačernį, Krivicką, niliūną, matuzevičių. ypatingai įstrigo mačernis.“8 dažnai
namuose lankydavosi ir henriko draugai – m. indriliūnas, j. Kaupas. pastarasis taps artimu zinos draugu, jo
kūryba imponuos, teiks poetei įkvėpimo.
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Vis dar vaikiškai tikėjau, kad galėsim visi sugrįžti...

su broliu henriku, lemontas, 1970

septyniolika lietuvoje praleistų metų nebuvo z. nagytei nuspalvinti vien skaidriomis spalvomis; tamsiais
potėpiais sąmonėje suguls Klaipėdos krašto užėmimas,
skausmingas trėmimas į sibirą. abi su mama neš maistą
uždarytiems gyvuliniuose vagonuose tremtiniams, rinks
išmėtytus jų laiškelius ir siųs adresatams. vokietmečio
neramumai taip pat širdyje paliks žymes. 1944 metų liepą, traukdamiesi nuo antrosios rusų okupacijos, abu broliai išvyksta į vakarus. henrikas, norėdamas apsaugoti
seserį nuo artėjančių pavojų, atkakliai bandys įkalbinėti
tėvus, kad išleistų ir ją kartu, deja, tėvai net negalvojo
paleisti dukros iš akių. zinos tėvas, pasižymėjęs žemaitišku ramumu, nenorėjo apleisti gimtosios žemaitijos.
tačiau grėsmingai artinantis rusams, pasirinkimo neturėjo. vokiečiams iš lietuvos traukiantis ir vienam karininkui primygtinai įsakius, nagių šeima kartu pajudėjo į
Kalnaberžę. prieš išvykstant zina surinko brolio henriko
paliktus rankraščius, saugiai sudėjo juos į metalinę dėžutę ir užkasė sode (vėliau tie rankraščiai, visų džiaugsmui, buvo surasti).
1944-ųjų rudenį jauna gimnazistė z. nagytė kartu
su tėvais apleidžia savo gimtąją žemę. Būdama vokietijoje, ji rašys savo naujai sutiktam draugui č. grincevičiui į zalcburgą apie išvykimą iš lietuvos, apie žemės
saują, kurią pasiims į kelionę: „...aš jų pasiėmiau ties
raseiniais iš vieno rugių lauko. anuomet buvo vidudienis, toks vidudienis, koks tik mūsų žemėje tegali būti.
saulė, begaliniai didelė saulė, degė ant dangaus ir sruveno jos liepsnos, šviesios liepsnos ant miškų, lygumų
ir kaitroje virpančios rugių jūros, ir sudegusių sodybų
skaudžiai pilkų pelenų, mūsų sodybų, kurias sudegino
svetimi žmonės. aš gerai prisimenu, kaip jie šypsojosi
man imant žemę ir sakė, kad dabar ne laikas bet kokiems sentimentams. Bet ar tai buvo sentimentalu, jeigu
aš norėjau nors trupinį pasiimti to, kas man brangiausia – gal – nežinau. žinau tik, kad man kiekvieną kartą
taip ramu ir gera, kai paimu į rankas šitas kelias dulkeles
mūsų žemės.“9

sunkvežimiu važiuodama duobėtais ir dulkėtais keliais,
slėpdamasi grioviuose nuo krintančiu bombų, nagių šeima pasiekė tilžę, vėliau apsistojo Breslau. iš ten persikėlė į Forarlbergą, toliau – sichelsdorfą sudetų krašte. per
tą trumpą laiką zina mokėsi tai vienoje, tai kitoje gimnazijoje ir sėkmingai užbaigė mokslus. henrikas, atsidūręs
Berlyne ir sužinojęs, kad sesuo su tėvais vokietijoje, nedelsdamas susirado juos. norėdamas seseriai parodyti
vieną seniausių ir gražiausių vokietijos miestų, nusivežė
į drezdeną, ir šis ją užbūrė: „pamačiau drezdeno miestą,
visus tuos rūmus, visas pilaites, tą rokoko architektūrą.
tai buvo ypatingai gražus miestas su baroko rūmais, paminklais ir bažnyčiomis.“10 deja, tą pačią naktį drezdenas amerikiečių bombonešių buvo nušluotas nuo žemės
paviršiaus. sukrėsta siaubą keliančio smurto, zina ieškojo atsakymo, kodėl taip brutaliai sunaikintas grožis, kuris
nekėlė pasauliui grėsmės. jos vaizduotėje šis miestas taip
ir liks gražiąja pasaka. Blogio ir gėrio pasauliai susipriešins jos sąmonėje, skausmu suguls į eilėraščių posmus.
1945 metų rudenį kartu su abiem broliais zina išvyko mokytis į insbruko universitetą. čia iš visų austrijos
pakampių ir iš pietų vokietijos suvažiavo nemažai lietuvių, norinčių tęsti ar pradėti studijas. veiklus ir energingas h. nagys kartu su bendramoksliais įkuria draugiją
Sambūris, įsteigia lietuvių studentų korporaciją Lithuania.
jie siekė, kad tai būtų apolitinė studentų organizacija, tvarkoma bendrais akademiniais principais. pradžia
buvo sunki: reikėjo rūpintis ne tik elementariausiomis
gyvenimo, maitinimo problemomis, bet ir stipendijomis,
laisvalaikiu, kultūriniu bei fiziniu užimtumu. Sambūryje
steigėsi įvairios sekcijos ir būreliai. literatūros būreliui
vadovavo h. nagys. Buvo rengiami įvairūs minėjimai,
koncertai. vieną minėjimą, skirtą vasario 16-ajai, padėjo
rengti ir zina. lietuviai studentai, koncertuodami svetimtaučiams, primindavo lietuvos vardą. zina, gyvendama studentų bendrabutyje lanzerzė miestelyje, brolio
globojama jautėsi saugi ir drąsi. uoliai lankė paskaitas,
daug skaitė (georgą traklį, ekspresionistus georgą heymą, Ernstą stadlerį). ypač daug dėmesio skyrė vokiečių
literatūrai, kurią dėstė prof. Enzingeris, prof. Eidmanno
dėstomai filosofijai. domino ir psichologija, kurią dėstė
buvęs dornbirno gimnazijos mokytojas prof. strohalis.
laisvalaikiu zina kartu su draugėmis lankė meno parodas, muziejus. insbruke jautrią jos sielą pakeri klasikinė
muzika. studentų bendrabutyje gyvenęs muzikas andrius Kuprevičius nuo ryto iki vakaro puikiai skambindavo fortepijonu. insbruko filharmonijos salė kvietė į
profesionalius koncertus. zina kartu su drauge Eugenija
ramanauskaite net keliavo į zalcburgą klausytis operų.
sustojusios glasenbache pamatė vaikščiojantį susimąsčiusi vincą Krėvę-mickevičių, bet nedrįso jo užkalbinti.
sutikusios ginos pažįstamą iš lietuvos česlovą grincevičių, buvo pavedžiotos po glasenbacho, zalcburgo
įžymybes, pasiklausys koncertų. zina žavėsis smetanos,
Bacho, Beethoveno, chopino kūriniais. vėliau daugelis
lietuvių studentų ir zina persikels studijuoti į Freiburgo
universitetą. gyvenimo sąlygos čia ne lengvesnės, tačiau
kultūrinis gyvenimas įvairesnis. ji gyveno viename kam-
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baryje su onute stikliūte, su ja draugauja ir šiandien.
„apgyvendino mus vienam pusiau apgriauto viešbučio
kambaryje, neapkūrenamam. viena siena buvo įskilusi. turėjom elektrinę plytelę. pasišildydavom rankas ir
vandenį. užsiregistravom Freiburgo universitete.“11 čia
literatūros paskaitas įdomiai ir įtaigiai skaitė prof. ruprechtas. universiteto auditorijose buvo šaltoka, o valgykloje ne visada gaudavo pakankamai maisto, tačiau
nuotaikingas studentiškas gyvenimas buvo turiningas ir
užpildė pilkas tremties dienas. henrikas, rūpindamasis
studentų reikalais, dažnai važinėjo į tiubingeną, Freiburgą. čia jis sutiko savo draugą julių Kaupą, susipažino su
alfonsu nyka-niliūnu. visi trys artimai susidraugavo –
juos vienijo bendras literatūrinis kultūrinis gyvenimas.
zenonas ivinskis šiuos neišskiriamus draugus praminė trim muškietininkais. draugai dalyvavo steigiamajame lietuvių rašytojų draugijos tremtyje suvažiavime
1947 m. augsburge. henrikas sutiko čia rašytoją marių
Katiliškį (tikr. albinas vaitkus), kurio kūryba ir zina, ir
jis pats žavėjosi dar lietuvoje. gyvenimo audrų išskirtas
su žmona lietuvoje, m. Katiliškis pasitraukė į vakarus
vienas, gyveno munos pabėgėlių stovykloje. 1946 metais stovykla persikėlė į hanau – brolių grimų gimtinę.
h. nagys pakviečia m. Katiliškį atvykti į Freiburgą, supažindina su seserimi. m. Katiliškis pradeda studijuoti
v. K. jonyno įkurtame taikomosios dailės institute (Ecole
des Arts et Metiers) keramikos klasėje. jis turėjo ne vieną talentą – profesionaliai valdė ne tik plunksną, bet ir
pieštuką, rėžtuką: įkvėpdavo gyvybės savo kūriniams.
gabus, jautrus grožiui, kūrė jį iš širdies. antroji jo knyga – novelių rinkinys Prasilenkimo valanda – išėjo šveinfurte 1948 metais ir buvo premijuota. mariaus asmenybė
sužadino jautrios zinos sielos simpatiją. Freiburge susitikę jaunuoliai pamilo vienas kitą. zinai tai buvo pirmoji
didžioji meilė, kuri pavergė jauną sielą. marius klausydavosi zinos skaitomų eilių ir drąsino kurti. laiške zinai
marius parašys: „Kaip gerai, kad mes susitikome, mes
skirti vienas kitam.“12
zina rašo eilėraščius, įsidrąsinusi spausdina Žiburiuose. laiške č. grincevičiui rašo: „siunčiu tau kelis savo
eilėraščius. dalį jų esu jau atspausdinusi (žinoma, slapyvarde). ir kiekvieną kartą, kai juos pamatau laikraštyje,
man pasidaro jų gaila. jie taip nejaukiai jaučiasi tarp savo
puošnių draugų! man gaila, kad juos lyg apiplyšusius
vaikus išstatau visų žiūrėjimui, bet nerašyti negaliu. yra
valandų, kada aš nebegaliu ilgiau tylėti. visas gyvenimas
ir visi daiktai, kurie ateina į mane, lyg konvulsijos pradeda tampyti mane ir aš turiu tada kalbėti. man kartais
rodosi, jog aš turėčiau mirti, jeigu nebegalėčiau rašyti.
nežinau, ar gerai darau siųsdama tau juos. jie tokie padriki, kaip ir visas mano gyvenimas.“13
austrijos ir vokietijos žemėje zina sėmėsi mokslo išminties, grožėjosi meno kūriniais ir mėgaudamasi
gėrė klasikinės muzikos subtilybes – buvo „maitinama
geriausiais žemės vaisiais“, kaip pasakytų v. mačernis.
čia ji sukūrė nemažai eilėraščių. likimas jai dovanojo ir
artimą sielą, su kuria bus susaistyta vedybų saitais, – rašytoją m. Katiliškį. zina, kaip ir daugelis, vylėsi netrukus
grįžti į tėvynę. „Freiburge buvo daug svajota ir ilgėtasi
lietuvos. vis dar vaikiškai tikėjau, kad galėsim visi su-
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grįžti, kad sąjungininkai susitars, pareikalaus rusus pasitraukti. žemiau vaikiško galvojimo. tą supratau, kai
pabėgėliai pradėjo emigruoti į įvairius kraštus”14, – rašė
č. grincevičiui.
daugelis išeivių turėjo apsispręsti ir vykti į kitus
kontinentus, ieškodami saugumo ir ramybės. sunkios
apsisprendimo valandos išmušė ir nagių šeimai. zina
rašo č. grincevičiui: „...su saviškiais greitai važiuosiu į
ten – popieriai jau yra – vienas brolis su šeima išvažiuoja jau. už mėnesio tėvas ir aš dar laukiame henriko, nes
jis liepos mėn. turi baigiamuosius egzaminus. dar keli
mėnesiai – siaučiu savo pasaulyje, lyg baibokas, atėjęs
iš girių mirti – visa, kas buvo šventa, viską, ką buvau
sukūrusi (o taip nedaug to dar buvo!) visa tai, ko siekiau, – baigiu sudaužyti ir sulaužyti – nelengva – bet
kur aš visa tai dėsiu nuvilkusi į ten? Kam visa tai? savo
pasaulio griuvėsius paliksiu mano Europoj – tegul jie
pasiliks šitoj mieloj, artimoj griuvėsių jūroje, ir svajos –
galbūt kada nors kiti juos atstatys – iki pamišimo man
gaila visų šitų metų skurdo, nevilties, ilgesio – visko, net
juodžiausių valandų – aš noriu nieko nenusivežti į ten,
aš noriu viską čia palikti – ką viską? Kartais man atrodo
juokingas šitas svaisčiojimasis – nes kiek aš žinau, neturiu nieko, ką galėčiau palikti, neturiu nieko, ką galėčiau
nusivežti – neturiu nieko. Bet juk reikia pateisinti savo
pasąmonę, kuri taip baisiai nenori klajoti. atleisk man už
šitą laišką – pavasaris labai niūrus. zina.“15

...neaprėpiamai daug reikalinga būti tvirtu
žmogumi
leonardas andriekus parūpino afidevitus – iškvietimus
visai nagių šeimai. viename laive su zina plaukė ir
m. Katiliškis, tačiau niujorke jį pasitiko žmonos giminės ir teko išsiskirti. zina buvo gavusi stipendiją studijoms vašingtono universitete, tačiau, nemokėdama kalbos, nesiryžo vykti, o ir širdis linko į mariaus pusę. tėvo
andriekaus globojama nagių šeima atvykusi į meino
valstiją bandė įsitvirtinti. henrikas padėdavo vienuolyne redaguoti žurnalą Šv. Pranciškaus varpelis, tėvai dirbo
ūkininkui. tik zina negalėjo rasti sau vietos ir bandė ieškoti galimybės išvykti į niujorką. laiške č. grincevičiui
ji rašo: „...lyg mozaika yra gyvenimas... čia užmiesčio
aplinka nėra negraži – kaimas su daug medžių, kalvom,
pelkynais ir upe, kurios vardo dar nežinau. žmonės – suamerikonėję prancūzai, karšto būdo, keistais papročiais.
mūsų šeimininkė skaito save inteligentiška moterim – nepatenkinta, kad buvau studentė, kad dabar dar taikstausi
studijuoti, kad nebėgau dirbti pas jų nuo pirmos dienos, o
ieškau darbo kitur – nepatenkinta net, kad moku skaityti
bei rašyti ir kad pas mus daug knygų – šiaip ji maloni ir
stengiasi to per ryškiai neparodyti.“16
iš niujorko kasdien skriejo mariaus laiškai zinai su
prašymu kuo greičiau atvažiuoti. jis karštligiškai ieško
jiedviem bendro buto, klausinėja pažįstamų, prašo pagalbos: „Klausinėjau ten ir ten. vieną adresą davė, bet
tokioj tolybėj, kad aš ir per du metus tos vietos nerasčiau. Kad pasitaikytų arti – tuojau imčiau, kad ir brangiai tektų mokėti. prakeikime, prakeikime – atsirasti to-
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su vyru mariumi Katiliškiu, lemontas, 1950

kiame mieste – jau geriau dykumoje. <...> žinok, mano
brangi, kad myliu tave, kaip nieko nemylėjau. visą
laiką galvoju, kad nesugebu tau šito išreikšti. visą laiką vien apie tave mąstau, kartais pasidaro stačiai bloga. ak, iš viso aš nebemoku gyventi. ir niekad, niekad,
joks žmogus man nebuvo taip reikalingas kaip tu. jau
trys savaitės kaip mes išskirti – ne, po velnių, taip toliau
negalima. su siaubu galvoju kaip praleisiu šią savaitę.
darbas vargina, bet jis būtų lengvas, jei turėčiau tave.
rašyk viską, matai, zinuli, kaip aš rašau. aš nieko neslepiu – gal tas ir negerai, bet mes turime vienas kitą
žinoti. prieš mus gyvenimas. mes turime gyventi ir pradėti kuo greičiau. laukiu, pasiutiškai ilgiuosi. Bučiuoju.
tavo marius.“17
netrukus zina išvyksta pas marių, jiedu susituokia,
apsigyvena viename mažame kambarėlyje Brukline. marius dirbo baldžiumi, nuo kenksmingų chemikalų ir sunkaus fizinio darbo nuolat buvo suskerdėjusios jo rankos.
čikagoje gyvenanti zinos draugė ona stikliūtė bando
padėti jauniesiems, kviečia atvykti į šį miestą. jaunieji Katiliškiai persikelia iš triukšmingo niujorko į čikagą. marius dirba fabrike, zina imasi įvairių darbų. ji prisimena:
„visa aplinka – svetima, ne tik kalba. <...> po metų marius
pradėjo kalbėti, jog reikėtų susirasti vietą gyvenimui užmiestyje. laukai, prerijos. Kur ne kur būrelis namų: kelios krautuvės ir, aišku, smuklė. o paskui laukai, laukai,
pelkės. marius nutarė, kad reikia pirkti žemės ir statyti
namą. pirkti automobilį, išmokti vairuoti. planų buvo,
ir man jie atrodė lyg sapnai. <...> skolon pirko mašiną,
skolon 3 akrus žemės. išmoko vairuoti, padedant skulptoriui ramojui maziliauskui, kurį labai gerai pažinojome
iš Freiburgo. iš to paties miesto čia buvo apsistoję dailininkai: ignas, Kurauskas, viesulas. visi draugai. išsikėlus
į lemontą, marius pradėjo dirbti fabrike. aš kurį laiką
buvau be darbo, kai gimė agnė. tuo pat metu marius
baigė rašyti „miškais ateina ruduo“. <...> aš pradėjau
dirbti netoli esančiuose senelių namuose, ir ten išdirbau
26 metus. Buvo sunku, bet ir įdomu, nes visi gyventojai
buvo lietuviai, kurie papasakodavo būtų ir nebūtų išgyvenimų. „šventos šeimos namus“ tvarkė kazimierietės,
kurios buvo labai švelnios ir jautrios.“18
pasistatę lemonte namą, marius ir zina apsigyveno
jame. visai šalia ir tėvai įsikūrė. nuo pat gimimo zina
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nesiskyrė su savo tėvais ir senele, kur tik galėdami jie būdavo kartu. stiprus šeimos ryšys vienijo nagių šeimą. lemonte, Katiliškių namuose, nuolat rinkdavosi draugai –
aktoriai, dailininkai. diskutuodavo apie meną, literatūrą,
buvo dainuojamos dainos. jaunieji kūrėjai julius Kaupas,
henrikas nagys, algimantas mackus išjudino sustingusį kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. savo kūryba teikė
gyvenimui daugiau žaismingumo, gyvybingumo, svajonių ir stebuklingų pasakų elementų. m. Katiliškis amerikoje parašys ir išleis dar penkias knygas: novelių romaną
Užuovėja (1952), Miškais ateina ruduo (1957), autobiografinį romaną išėjusiems negrįžti (1958), novelių rinkinį Šventadienis už miesto (1963) ir Apsakymai (1975).
zina, apsupta brangių ir mylimų žmonių, tyliai
džiaugėsi laime. pati troško padaryti gyvenimą gražesnį
ir turtingesnį: „...aš tikrai turiu pergalėti savyje šitą ,,reikalavimą ko nors iš gyvenimo“, aš turiu, būtinai turiu
išmokti jam viską atiduoti, kad jis būtų gražus, šviesus
ir laimingas, nes jis priklauso visiems, visiems, o ne man
vienai. aš tikrai turiu tai išmokti.“19
deja, saulėtą ir laimingą šeimos gyvenimą aptemdė
žinia, kad sūnus sauliukas serga, ir pagalbos nėra. susitaikiusi su likimu, stojiškai priėmė šią žinią. ji nenugrimzdo į pesimizmo liūną, rašė. į poezijos pasaulį liūnė
sutema buvo palydėta brolio henriko. nuo pirmųjų eilėraščių iki dabar ji jaučia jo buvimą šalia. „aš nesu poetė
iš „dievo malonės“, kaip henrikas. aš galiu ir nerašyti,
kai man gyvenime viskas gerai.“20 vokietijoje išspausdinti pirmieji eilėraščiai nesuteikė jos dvasiai džiaugsmo.
„tebeturiu tą laišką, redaktoriaus, kuriame atspausdinta,
kad pesimistiškai rašau. praėjo keletas metų, kol vėl pradėjau rašyti.“21 čikagoje debiutuoja knyga Tebūnie tarytum pasakoj. „Kai išėjo pirmasis rinkinys, man pasidarė
labai liūdna, kad atsiskyriau nuo visų savo draugų – poetų, kad pasimečiau ir man pasidarė baisu. skundžiausi
ir henrikui. tada man visa ta mano poezija pradėjo darytis kaip terapija...“22 – rašo poetė. Kitas bežemių kartos poetas algimantas mackus suprato ir įvertino liūnės
kūrybą. „su algimantu mackum kalbėdavom, kad jeigu
aš surasčiau nors vieną iš šimto, kuriam mano poezija patiktų, – būtų labai gera... suradau žmogų, kuriam
mano poezija daug reiškė. paskui suradau gal ir dešimt
tokių žmonių, kurie mano poeziją suprato ar net galvojo
beveik taip, kaip ir aš pati galvojau rašydama.“23
liūnė sutema išleido septynias poezijos knygas, sudarė vieną rinktinę: Tebūnie tarytum pasakoj (1955); Nebėra
nieko svetimo (1962); Bevardė šalis (1966); Badmetis (1972,
vinco Krėvės literatūrinė premija); Vendeta (1981, lietuvių rašytojų draugijos premija); Poezijos rinktinė (1992);
Graffiti (1993); Tebūnie (2006).
poetės kūrybos paslaptys glūdi jos gyvenime. Eilėraščių rašymas dienoraštinis, kalbėjimas lyg per išpažintį. gimusi ir augusi žemaitijos žemėje, vėjo nublokšta į
tolimąją ameriką, ji susikūrė savo žemę, savo aplinką,
kurioje įleido šaknis, suvešėjo ir pražydo kūrybiniais
žiedais. poetė rašė apie tai, ką yra sukaupusi savyje, ką
yra patyrusi, išgyvenusi. praeitis yra esminė, turi istoriją,
tačiau paveikta amžinos abejonės, neturi atramos taško,
gyvena dabartyje iliuzijomis. istorijos vyksmas jai atrodo
žiaurus, nesuprantamas, negailestingas. prisiminkime
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subombarduotą drezdeną. ji suvokė, kad kultūra tampa bejėgė, besvorė, negalinti atsilaikyti prieš gyvenimo
blogį, negalinti padėti žmogui. Bežemių kartos žmogus
vienišas, be praeities ir ateities.
liūnės sutemos poezijos tematika formuojasi pagal
poetės pasaulio sampratą, kuri būdinga jai vienai. savo
kūryba ji išreiškia moters santykį su vidine ar išorine
tikrove, kalba apie kūrėjos moters gyvenimą egzodo sąlygomis, ją jaudina žmogaus, ypač moters, skausmas.
poetė ieškojo naujų išraiškos formų, visų pirma atsisakydama klasikinių ketureilių, rašydama verlibru. Ekspresyviai kontrastingame eilėraščio vaizde svarbią vietą
užima gamta. poezijoje du svarbiausi motyvai – liūdesys
ir džiaugsmas. Kūryboje dominuoja egzistenciniai ir estetiniai kontrastai. poetinės tikrovės simboliai – upė, vėjas, medis. Būdingas tapybiškas vaizdas, ryškios kontrastingos spalvos – juoda ir balta, ir „kraujo puta“. Esminės
didžiosios temos – kova su likimu ar supančia aplinka,
žmogaus veiksmų ir pastangų įprasminimas, laikysena
prieš mirtį. gležnai kaip smilgai moteriai skaudūs likimo kirčiai suteikė sielos tvirtybės. „Eilėraščius gimdau,
kad galėčiau gyventi ir kvėpuoti. Eilėraščiai turi mane
sukrėsti. po mariaus mirties bandžiau nieko negalvoti,
bet... Esu nesąžininga. Eilėraščiai yra mano terapija. Eilėraščiais išsikalbu, išsispjaudau, lyg nuėjusi pas psichiatrą. manau, kad yra žmonių, kurie turi tokių pat abejonių. taip pats sau padedi. jautiesi, kad nebesi viena. Kas
skaito poeziją, susiranda tave. ir aš tokių susiradau. o
tada – labai geras jausmas.“24 Knyga Vendeta skirta vyro
atminimui. „Klausia, kodėl pavadinau „vendeta“ – korsikiečių kraujo kerštą reiškiančiu vardu. ir kaip suderinau
rinkinyje atsispindinčias nuotaikas su mūsų krašto krikščioniškosios moralės dėsniais? šventojo rašto senajam
testamente yra pasakyta: „akis už akį, dantis už dantį.“
tuo, rodos, tiki ir mano lyrinis herojus. galiu sakyti, kad
ir aš taip tikėjau, kai rašiau. ir tas laikotarpis tokį tikėjimą pateisino... turbūt niekada negalėsiu atleisti tiems,
kurie žudė mūsų partizanus pokario metais lietuvoje, ir
tai guls man ant sąžinės.“25
liūnės sutemos poezija subtili ir nuoširdi, pasižyminti išgyvenimo tikrumu ir originalia vaizdinga forma.
jautriai atskleisdama žmogiškosios būties tragizmą, ji
yra neparklupdoma, nepasiduodanti. skaudūs gyvenimo smūgiai jai sukelia daugiau nuostabos negu nevilties. „rašau paskutinius eilėraščius. „graffiti“ tikrai yra
blogas mano gyvenimo laikotarpis... jis atsirado manyje turbūt tada, kai jau mariaus nebebuvo. „graffiti“
yra kaip tas janinos degutytės „sudie, balta paukšte,
sudie“, kaip salomėjos nėries „Kai žemė taps žiedais
marga“... tai mano paskutinis eilėraštis. aš tas dvi moteris turiu savo širdyje, jos man yra išskirtinės, vienintelės... jeigu kam ir pavydėjau... tai s. nėriai, j. degutytei,
m. martinaičiui.“26
literatūroje išlieka autentiški, raiškūs, meniški raštai, sukaupę daug socialinės, psichologinės informacijos.
jos „žodžių magika nepakartojama, tik jai vienai būdinga, savita“, užburia, priverčia susimąstyti ir pajusti gyvenimo prasmę. „aš pradedu atprast klausinėti savęs, ko aš
iš gyvenimo noriu, ir vis dažniau klausiu, ko jis iš manęs
nori – ir skaudu pasidaro ir jautiesi taip baisiai nereika-
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linga, kvaila ir atrodo: nieko, ir tada ima vėl veikti manyje gyvenimo paniekintas žmogus, gyvenimo atstumtas
žmogus, ir aš vėl pradedu iš gyvenimo reikalauti visko,
daug ir didelio, viso to, ko jis man ir norėdamas negalėtų duoti. reikalauju taip, kaip tik beširdis skolintojas
iš savo skolininko reikalauti tegali. Kaip neaprėpiamai
daug reikalinga būti tvirtu žmogumi – ir kada pamatai, kad toks nesi, atsiveria širdyje, lyg prarastų namų
durys, meilė gyvenimui – ir tada nedrąsiai įžengi į juos
ir džiaugiesi. Kaip vaikas, kad vėl esi namuos, savo namuos – gyvenime – ir puoši juos, sudedi juose viską, ką
turi gražaus, ir rankomis nušluostai visas dulkes ir purvą – ir gyveni taip, nereikalaudamas nieko iš gyvenimo,
laukdamas, tik laukdamas, kad jis pats ko nors paprašys, ir duodi tada jam su džiaugsmu, nes žinai, kad jis
didesnis už žmogų ir daug, daug nelaimingesnis, kad jis:
toks neturtingas, kad visa tai, ką jis turi, jam yra žmonės
dovanoję – taip, tik žmonės. ir nesinori daugiau iš čia
išeiti, nesinori palikti gyvenimo vieno (nežinai juk, kaip
su juo ateinančios kartos elgsis, kaip jos jį priims – bijai
jį išties dar nesantiems palikti) ir noris, taip beviltiškai
noris užmiršti mirtį – užmiršti, kad ir ji yra čia – mano
mielas drauge, gyvenimas yra taip nelaimingas, padėkime jam, papuoškime jį, mylėkime jį, neatiduokime jo
kietiems“27, – rašė zina.
zina nagytė, gyvenimo audrų išstumta iš savo žemės, įrodė, kad nebūtina gyventi savoje žemėje, kad galėtum kurti. tačiau nostalgiškas tėvynės ilgesys neapleidžia iki šių dienų: „ar norėčiau grįžti į lietuvą? labai
norėčiau, bet žinau, kad neberasčiau nieko, ką palikau.
palikom ten ir blogus, ir gerus laikus. liko ten ir siaubas,
ir šviesa... naktimis sapnuoju tą Buknaičių kaimą, savo
tėvo tėviškę, ir žinau, kad ten nieko nebėra... Bijau, kad
nepriklausau ten, kur gimiau, kad jau niekur nebepriklausau... aš visą laiką grįžtu ir savo mintimis, ir savo
gyvenimu...“28
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La ima Petrausk ienė

Populiarumo paradoksai

S

ėdime jaukia kompanija ir žiūrime XX amžiaus
pradžios dokumentinius filmus. žmonės, judantys pagreitintais žingsniais, lyg charlie chaplino
filmuose; trūkčiojantys laikinosios sostinės – ir tokios
pat, ir visai kitokios – vaizdeliai... visa tai dabar, XXi pradžioje, jau yra egzotika. štai laisvės alėja darda „konkė“,
pravažiuojantys džiaugsmingai moja filmuotojui; vaikšto gražiai pasipuošę „smetoniniai“ ponai, taip elegantiškai vaikšto, lyg būtų jau kokia trečia karta nuo žagrės, o
gal ir dar tolesnė; o štai atlaidai, kur elegancija sumišusi
su kaimiška publika, su moterėlėmis, pasidabinusiomis
skarelėmis; štai demonstruojami eiklūs žirgai, apie kuriuos irgi labai norisi pasakyti „elegantiški“, nors ir nežinau, ar taip galima sakyti apie žirgus.
draugė vardija filmų operatorius – tai vis amerikos
lietuviai. Būtent amerikonai, turtuoliai amerikonai, nes
tik jie išgalėjo tuo metu turėti filmavimo aparatus.
– o šitie filmai yra kažkokio p. B. šivickio, – sako ji.
– šivickio? – klausiu nustebusi ir netikėdama, nes
nežinojau, kad jis dar ir filmavo.
ji dar kartą atidžiai pasižiūri į užrašą:
– taip, neklystu, kažkokio p. B. šivickio, – beveik
išskiemenuoja inicialus ir pavardę.
staiga suvokiu, kad stebėtis nėra ko. tik man tai ne
kažkoks, o didelis žmogus, didžiausias XX a. lietuvos
biologas. daugumai žmonių lietuvoje jis, deja, nežinomas. į klausimą, kas buvo žymiausias XX a. lietuvos
biologas, jie nesusimąstydami atsakytų – tadas ivanauskas. tačiau biologai, susipažinę su pranciškaus Baltraus
šivickio darbais, dažniausiai atsako, kad tai būtent jis.
Kodėl toks nuomonių skirtumas?
ar visada mokslininko populiarumas atspindi tikrąjį jo indėlį į mokslo lobyną? šiandien, rėksmingos reklamos ir televizijos laikais, beveik visiems aišku, kad
nebūtinai. labai gerai suprantame žiniasklaidos įtaką
populiarumui. tie patys dėsniai galiojo ir anksčiau, tačiau buvo lyg ir labiau paslėpti, mažiau pastebimi; lyg ir
tikresnė atrodė iliuzija, kad populiariausios asmenybės
kartu yra ir reikšmingiausios.
taigi pabandykime panagrinėti t. ivanausko ir p. šivickio skirtingo populiarumo priežastis. tai gali būti
įdomu ir tiems, kuriems mokslas ir nelabai rūpi. Kalbėsime ne vien apie mokslą, kalbėsime gerokai plačiau. ir
tikriausiai surasime daug bendro tarp mokslo ir meno.
Kalbėsime apie dvi neeilines asmenybes, o didelės asmenybės retai kada išsitenka viename pasaulyje. neišsiteko
ir šios dvi. jos priklauso ir mokslui, ir menui, ir politikai,
ir kitoms sritims.
Bet kuo čia dėta Naujoji romuva? Kodėl, pavyzdžiui,
ne Mokslo Lietuva? tikriausiai ne vienam šio žurnalo skaitytojui kils toks klausimas. ogi todėl, kad kultūroje labai
svarbu tradicijos. Naujojoje romuvoje prieš daugiau nei 70

metų vyko įnirtingos diskusijos, susijusios su pavardėmis, kurias minėsime. Be to, Naujoji romuva tais laikais
buvo ir mokslo propaguotoja. o trečia, mokslo žmonės
apie čia svarstomus dalykus daug žino ir aptarinėja kuluaruose, bet ne viešai. šių eilučių autorė apie tai kalbėjo
Xiii pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume ir
paskelbė straipsnį konferencijos Mokslo ir technikos raida
Lietuvoje (2006) medžiagoje. čia susikoncentruokime ties
pagrindiniais teiginiais.
populiarumą sąlygoja daugelis veiksnių. paminėsime tik keletą. populiarumas didesnis, kai mokslininkų
darbai suprantami plačiajai visuomenei, kai jie patys
save reklamuoja, kai jų elgesys ir pažiūros atitinka gyvenamojo meto madą.
abu didieji biologai buvo bendraamžiai, gimę tais
pačiais 1882 metais. iš gyvenimo išėjo irgi panašiu laiku: t. ivanauskas 1970 metais, o p. šivickis – 1968-aisiais.
abu buvo profesoriai, akademikai, institutų direktoriai,
lietuvos tsr respublikinės premijos laureatai. tačiau jų
kelias į mokslą smarkiai skyrėsi. t. ivanauskas šiuo požiūriu buvo laimės vaikas. jo kelias į mokslą buvo labai
tiesus ir aiškus. pirmoji perskaityta knyga – apie paukščius, pirmasis biologijos mokytojas – jo tėvas. studijavo
peterburgo ir sorbonos universitetuose ir dėl duonos
kąsnio jam neteko sukti galvos.
Kai p. šivickis, teturėdamas triklasį pradinį išsilavinimą, 1906 m. buvo priverstas emigruoti į ameriką, t. ivanauskas jau buvo peterburgo universiteto studentas. amerikoje p. šivickis titaniškomis pastangomis siekė mokslo ir
pasiekė labai daug. studijavo net septyniuose universitetuose, tris iš jų baigė. paskutinis, kuriame studijavo ir apgynė daktaro laipsnį, buvo čikagos universitetas – prestižiškiausias amerikoje, kurį įsteigė milijonierius johnas
d. rockefelleris ir sukvietė į jį įžymiausius mokslininkus.
(Būna ir tokių milijonierių! ir dar įdomiau – manančių, kad
tai buvo „geriausia bet kada padaryta investicija“.)
ar p. šivickis buvo nepastovus, kad taip kaitaliojo
universitetus? jokiu būdu, ne. iš pradžių tai sąlygojo darbas, vėliau – fundamentinio mokslo paieškos. taikomieji
mokslai jį nelabai domino, daug įdomesni buvo klausimai kodėl ir kaip, tai yra svarbiausi, kertiniai klausimai,
nuo kurių ir prasideda mokslas. šiuo aspektu fundamentinio mokslo beieškantį reiklųjį p. šivickį labiausiai
sudomino studijos būtent čikagos universitete. čia jis
įsitraukė į visiškai naują to meto sritį – eksperimentinės
biologijos tyrimus.
Baigęs mokslus (1922) labai norėjo grįžti į lietuvą, bet
atsakymas į jo prašymą priimti dirbti lietuvos universitete atėjo pavėluotai. p. šivickis, nesulaukęs atsakymo, sudarė sutartį su Filipinų manilos universitetu. Keista, bet 1925
metais atsakymas vėl vėlavo, nors, atrodytų, tokio lygio
specialistą reikėtų griebte griebti norint praturtinti lietu-
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vos universiteto profesūrą – biologų su moksliniu laipsniu
universitete nebuvo. tokia vangi reakcija kelia prieštaringų minčių apie tuometinę gamtos–matematikos fakulteto
vadovybę. ilgametė p. šivickio asistentė teklė Kiselytė šių
eilučių autorei pasakojo, kad kai kurie asmenys specialiai
trukdė p. šivickiui grįžti. apie grįžimo peripetijas atvirai
prabyla ir pats p. šivickis Naujojoje romuvoje (1935, nr. 50):
„o iš tikrųjų jie manęs priimti nenorėjo, ką aš spėju iš taip
ilgo vilkinimo mane skiriant, iš 1925 m. birželio 6 d. fakulteto nutarimo mano prašymą atmesti ir iš labai šalto
priėmimo man dirbti atvažiavus.“
po daugybės metų juozas Keliuotis knygoje Mano
autobiografija: atsiminimai apie tą laikotarpį parašys, kad
į Kauno universitetą „buvo patekę daug nekompetentingų, mokslo darbui nepasiruošusių žmonių. jie nenorėjo
konkurentų. jie neruošė sau pamainos, neugdė naujų
lietuvių mokslininkų“.
p. šivickis grįžo į lietuvą 1928 metais. grįžo kaip
kylanti biologijos mokslo žvaigždė. paliko maniloje daug
geresnes darbo sąlygas ir didesnį užmokestį. savo mokslininko karjerą aukojo lietuvai. Kas žino, jei nebūtų grįžęs, gal dabar minėtume jį, kaip minime ignotą domeiką, dėl kurio pešasi net keturios pasaulio valstybės. ar
įvertino tai lietuva? ir taip, ir ne. ir gerbė, ir vertino, ir
žemino, ir iš darbo metė…
ir t. ivanauskas, ir p. šivickis buvo talentingi organizatoriai, ir abiejų indėlis į lietuvos mokslo ir švietimo lobyną buvo didžiulis. t. ivanauskas buvo vienas iš
aukštųjų kursų ir lietuvos universiteto steigimo iniciatorių, zoologijos muziejaus ir zoologijos sodo steigėjas,
daug dirbo gamtosaugos srityje. jo iniciatyva pradėtos
organizuoti medelių sodinimo šventės, paukščių dienos, pradėti steigti rezervatai, įvairios gamtosauginės
draugijos, pradėti leisti žurnalai. jis organizavo daugelį
mokslinių ekspedicijų lietuvoje ir net dvylikoje pasaulio
šalių. šios ekspedicijos buvo išsamiai aprašytos spaudoje
ir gerai žinomos visuomenei. t. ivanauskas turėjo neabejotiną beletristo gyslelę, apie ekspedicijas parašė įdomių knygų. jis ragino gyventojus prisidėti prie gamtos
stebėjimų, susirašinėdavo ir bendraudavo su daugybe
lietuvos sodininkų ir daržininkų. taigi lietuvoje buvo
plačiai žinomas.

steigiant lietuvos universitetą (1922), p. šivickio lietuvoje nebuvo, bet jis iš karto sureagavo ir atsiuntė didelę piniginę auką (1385 prancūziškų frankų) knygoms
įsigyti. taip pat atsiuntė iš manilos didžiulę ir labai vertingą jūros gyvūnų bei paukščių kailiukų kolekciją besisteigiančiam zoologijos muziejui. po p. šivickio mirties
didžiulė asmeninė jo moliuskų kolekcija (23 463 vnt.),
kurią profesorius rinko visą gyvenimą, taip pat pateko į
zoologijos muziejų. taigi p. šivickio indėlis į zoologijos
muziejaus fondus yra nemažas, nors visi laurai atitenka
t. ivanauskui. p. šivickis organizavo mokslines ekspedicijas lietuvoje. Kai kurias iš jų, nepavykus gauti pinigų,
pats altruistiškai finansavo. Ekspedicijos buvo mokslinės, skirtos vandens bestuburiams tyrinėti, o plačiąją
visuomenę labiau domino stuburiniai gyvūnai, ypač
paukščiai, kuriuos populiarino t. ivanauskas.
p. šivickis aktyviai dalyvavo universiteto kūrimo
procese. įkūrimas buvo tik pradinis etapas. darbams
jis ruošėsi labai rimtai. prieš įrengdamas laboratorijas ir
kabinetus, sėmėsi žinių užsienyje – 1928 metais už savo
pinigus išvyko į ilgą kelionę po vakarų Europą, aplankė daugelį universitetų, mokslo centrų, muziejų. paskui
lietuvos universitete įkūrė pirmąją eksperimentinės biologijos laboratoriją.
p. šivickiui labai rūpėjo universiteto ateitis. jam,
studijavusiam geriausiuose amerikos universitetuose,
daug kas lietuvos universitete nepatiko. Naujojoje romuvoje (1935, nr. 43) jis paskelbė didžiulį poleminį straipsnį Mūsų universitetas. jame detaliai išanalizavo mažųjų
valstybių tautinių universitetų patyrimą, siūlė pertvarkyti administracinį ir mokslinį darbą, gerinti studijų
sąlygas. Be analizės, pateikė ir kritinių minčių. jos užėmė labai nedidelę straipsnio dalį. nors kritikuodamas
neminėjo nė vienos pavardės, visi kritikuotieji be vargo
atpažino save. ir prasidėjo įnirtingas puolimas spaudoje
ir asmeniškai, griebtasi demagogijos ir šantažo. garbieji
lietuvos profesoriai kažkodėl neįžvelgė šiame gražiame
straipsnyje nei reformos, nei ateities vizijų… jie matė tik
save, matė tik tas kelias jiems skirtas eilutes. vdu senate
p. šivickiui buvo surengtas drausmės teismas.
p. šivickio principingumas ne kartą trukdė jo karjerai ir populiarumui. dar prieš liūdnai išgarsėjusią 1948
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metų lietuvos ma ir ssrs aukštojo mokslo ministerijos
sesiją, kurios tikslas buvo „susovietinti“ lietuvos mokslą
(pasmerkti genetiką ir iškelti „didžiuosius“ rusų mokslininkus i. mičiuriną ir t. lysenką), jis buvo keletą kartų
kritikuotas vilniaus universiteto vadovybės dėl to, kad
nepasmerkia genetikos ir neatsisako idealistinių pažiūrų.
galop p. šivickis iš dalies lyg ir atsisakė savo pažiūrų,
bet visiškai formaliai. netgi pokalbyje su atvykusiais iš
maskvos ministerijos darbuotojais drįso pasakyti, kad
g. mendelis, t. h. morganas ir a. Weismannas (žymieji
genetikos pradininkai, kurių pavardės sovietų sąjungoje
iki pat chruščiovinio atšilimo laikų buvo tolygios keiksmažodžiui) padarė labai daug ir dar reikėtų pasižiūrėti,
ką padarys mičiurininkai. žinoma, po tokio pokalbio
p. šivickio likimas jau buvo nulemtas. jis buvo pagrindinis taikinys 1948 metų sesijoje. jį labai aršiai kritikavo pats v. i. svietlovas, ssrs aukštojo mokslo ministro
pavaduotojas, retoriškai klausdamas, ar galima tokiam
žmogui, kurio „tikroji, reakcinė fizionomija išryškėjo visu
savo neužslėptu įžūlumu“, leisti dėstyti studentams. įdomu, kad, keiksnodamas p. šivickį, v. svietlovas prilygina
jį (tai, v. svietlovo supratimu, pažemina) tokiems sovietų sąjungoje pasmerktiems mendelistams-morganistams
kaip ivanas šmalgauzenas, nikolajus dubininas, aleksandras serebrovskis, jurijus Filipčenko. dabar tai skamba kaip pats didžiausias išaukštinimas ir įvertinimas, nes
šie žmonės – pasaulyje pripažinti mokslininkai.
tuoj po sesijos p. šivickis buvo išmestas iš darbo.
suprantama, po šių įvykių apie kokį nors p. šivickio
populiarinimą negalėjo būti nė kalbos. nepriklausomoje lietuvoje jis buvo gana gerai žinomas, nes rašė daug
populiarių straipsnių, kalbėdavo per radiofoną, o sovietiniais metais apie jį buvo nutylima.
t. ivanauskas lanksčiai prisitaikė prie naujos situacijos. jis buvo pagrindinis „vietinis“ kaltintojas 1948 metų
sesijoje: pasakė ilgą kalbą, smerkiančią genetikos šalininkus ir nepakankamus i. mičiurino ir t. lysenkos propaguotojus, ypač daug vietos skyrė p. šivickio kritikai.
vienintelio t. ivanausko kalbą išspausdino tuometinis
lietuvos oficiozas Tiesa. visų kitų, netgi paties v. i. svietlovo, Tiesoje publikuotos tik trumpos kalbų santraukos.
nereikėtų manyti, kad t. ivanauskas tai darė su dideliu
džiaugsmu, nes šioje kalboje buvo priverstas kritikuoti ir
pats save. tačiau jis tai padarė, o p. šivickis – ne.
p. šivickis buvo drąsus nekonformistinis žmogus.
apie tai rašė ir j. Keliuotis, su dėkingumu prisimindamas,
kaip jį, tik grįžusį iš lagerių, p. šivickis priėmė gyventi, vėliau kviesdavo pietauti. rašydamas apgailestavo, kad p. šivickis jau miręs ir nėra patikimų draugų; dauguma – arba
nenuoširdūs, arba aiškiai bijo disidento kompanijos.
t. ivanauskas buvo ateistas, skleidęs savo pažiūras
dar nepriklausomoje lietuvoje. jis taip pat buvo aktyvus evoliucijos teorijos propaguotojas. šios jo savybės
atitiko sovietinio laikotarpio reikalavimus. t. ivanauskas
paskelbė keletą straipsnių, garbinančių staliną ir mičiurininę biologiją – būtinoji „kontribucija“ sovietinei santvarkai buvo atiduota. todėl jo populiarumas sovietiniu
periodu nė kiek nesumenko, net pakilo. t. ivanauskas
nuolat būdavo matomas įvairių renginių prezidiumuose,
apie jį buvo daug rašoma spaudoje.
negalima sakyti, kad po būtinosios duoklės t. ivanausko gyvenimas buvo visiškai ramus. tačiau sovie-
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tmečiu, ypač ankstyvuoju periodu, nė vieno piliečio gyvenimas nebuvo visiškai ramus… 1951 metais Biologijos
instituto direktoriaus mečio valiaus iniciatyva suorganizuota komisija zoologijos muziejaus darbui tikrinti. tuomet t. ivanauskas buvo šio muziejaus mokslinis vadovas.
Buvo padaryta išvada, kad muziejaus darbuotojai nevykdo 1948 metų sesijos nutarimų dėl biologijos mokslų pertvarkymo lietuvoje. atleista muziejaus direktorė justina
Kauneckienė. t. ivanauskui teko priekaištų, bet rimtesnių
padarinių jam šios komisijos išvados neturėjo. amžininkų liudijimu, šis išpuolis buvo vieno ambicingo žmogaus,
norinčio tapti pirmuoju lietuvos biologu, išpuolis prieš
t. ivanauską, naudojant sistemos „pranašumus“, o ne
pačios sistemos puolimas prieš profesorių. t. ivanausko
autobiografinė knyga Aš apsisprendžiu, taip pat amžininkų
pasakojimai apie kritinius jo pasisakymus valdžios atžvilgiu rodo, kad sovietinės valdžios jis nemėgo. jo be galo
mylimas gimtasis lebiodkos dvaras Baltarusijoje buvo
nuniokotas bolševikų, kai kurie artimieji mirė pakeliui į
sibirą, netgi tėvų kauleliai iš kapų buvo ištampyti. tačiau
jis sugebėjo prisitaikyti prie sovietinės sistemos.
skirtingam t. ivanausko ir p. šivickio populiarumui
turėjo įtakos ir asmeniniai bruožai. p. šivickis buvo giliai
tikintis ir pagal katalikišką moralę gyvenantis žmogus.
jis kritikavo šios moralės nesilaikančius ir rodančius
studentams blogą pavyzdį. jo principingumas kliuvo
daugeliui žmonių, turinčių žmogiškųjų silpnybių, ir nepridėjo jam populiarumo. Buvo santūrus ir kuklus, nesiekė ypatingo dėmesio, buvo mokslininkas iki „kaulų
smegenų“, viską aukojęs mokslui ir nemėgęs gaišti laiko
įvairiose nemokslinėse kompanijose.
t. ivanauskas buvo kompanijos žmogus, medžiotojas, puikus pasakotojas, laukiamas svečias įvairiuose nepriklausomos lietuvos salonuose ir pokario renginiuose.
jo charakterio savybės prisidėjo prie jo populiarumo.
p. šivickis buvo ištisos mokslininkų kartos auklėtojas ir puoselėtojas, daugelio biologinių tyrimų lietuvoje
pradininkas, naujų laboratorijų steigėjas. jis sukūrė savo
mokslinę mokyklą. tai nėra toks paprastas reiškinys,
kaip galvoja daugelis (netgi kai kurie mokslininkai):
štai yra vadovas, štai yra jo mokiniai – ir tai jau mokslinė mokykla. mokslotyrininkai yra sutarę, ką galime
vadinti moksline mokykla; neminėsime čia visų kriterijų, pasakysime tik tiek, kad tai yra neeilinis reiškinys
mokslo padangėje. p. šivickio mokslinė mokykla iki šiol
yra vienintelė pripažinta biologinė mokykla lietuvoje. įdomu, kad „istorinė“ mokslų daktarė (nes tai buvo
moteris) – pirmoji, kuri atliko tyrimus ir parašė darbą
nepriklausomoje lietuvoje, buvo paruošta p. šivickio.
1939 m. a. prielgauskienė apgynė disertaciją vdu. iki
tol mokslininkai vykdavo atlikti tyrimų į užsienį, nes
lietuvoje tam nebuvo sąlygų. p. šivickis sukūrė tokias
sąlygas ir lietuvoje.
Kiekvienas mokslininkas supranta, kiek daug žinių,
pastangų, energijos ir gyvenimo metų kainuoja mokslinės mokyklos sukūrimas. tačiau plačiajai visuomenei
tai nėra žinoma, o gal ir nelabai įdomu. populiarumo tai
neskatina…
t. ivanauskas savo mokslinės mokyklos nesukūrė.
vadovavimas kai kuriems disertantams, matyt, buvo
tik formalus, nes nėra kartu su jais rašyta jokių bendrų
straipsnių, o tai rodo, kad nebuvo bendro darbo.
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abu didieji biologai paliko didžiulį rašytinį palikimą. lyginant publikacijų skaičių (įskaitant ir populiarius
straipsnius bei knygas) gerokai pirmauja t. ivanauskas,
bet mokslinių straipsnių daugiau parašė p. šivickis. Kaip
minėjome, t. ivanauskas turėjo beletristo talentą, lengvai
valdė plunksną; dauguma jo publikacijų skirta mokslo
populiarinimui, švietimui, gamtosaugai, medžioklei. tačiau abu mokslininkai buvo geri mokslo populiarintojai,
kiekvienas savo stiliumi populiarino mokslą. t. ivanausko
straipsniai yra labiau aprašomojo pobūdžio, p. šivickio –
dažnai gilesni, skirti mechanizmams aiškinti. Be populiarių straipsnių, jis nepriklausomoje lietuvoje skaitė mokslo populiarinimo paskaitas per radiofoną. šias paskaitas
vėliau už savo pinigus išleido atskira knyga Gyvoji gamta
ir mes. Knyga daugeliu požiūrių nepasenusi ir įdomi šiandieniniam skaitytojui. gaila, kad pokariu mokslo populiarinimo veikla jis beveik neužsiėmė. savaime suprantama,
kad po 1948 metų sesijos jo pavardė buvo nepageidautina
viešojoje spaudoje. neaišku, ar gerokai vėliau, kai jau kai
kurios skriaudos buvo atitaisytos, jis nebeteikė populiarinimui daug reikšmės, ar tiesiog nebeturėjo tam laiko.
mokslinis abiejų biologų akiratis buvo labai platus, domėjimosi ir mokslinio darbo sritys labai įvairios.
o koks jų abiejų tarptautinis pripažinimas? juk mokslas – tai universali kalba, nepriklausanti nuo ideologijos
ar santvarkos, suprantama visomis pasaulio kalbomis
kalbantiesiems. tarptautiniu mastu t. ivanauskas buvo
žinomas tik ornitologijos srityje (yra paskelbti 4 straipsniai vokietijoje ir Estijoje). p. šivickis plačiajam mokslo
pasauliui buvo žinomas daugiau – iš įvairių biologijos
sričių užsienio žurnaluose paskelbė 16 straipsnių (jav,
anglijoje, italijoje, ispanijoje, vengrijoje, Filipinuose). jo
straipsnių galima rasti netgi prestižiškiausiuose pasaulio
mokslo žurnaluose – Nature ir Science.
argi ne paradoksalu – pasauliniu mastu daug labiau vertinamas mokslininkas p. B. šivickis yra gerokai
mažiau žinomas savo tėvynėje? sovietmečio stereotipai
gyvi iki šiol… jei perrašinėjame lietuvos valstybės istoriją, gal turėtume perrašinėti ir lietuvos mokslo istoriją?
t. ivanausko nuopelnai mokslui kartais yra pervertinami. tai, kas buvo tik jo pomėgis, paverčiama mokslu.
o kas nepatogu mokslininko įvaizdžiui, yra nutylima.
pavyzdžiui, mokslo istorikui tektų gerokai pasukti galvą,
norint sužinoti, kokią gi ir kada jis parašė disertaciją (juk
mokslininkui tai tikrai svarbus faktas), ypač, jei ieškojimus pradėtų nuo vėliausiai publikuotos knygos Gamtininkas Tadas ivanauskas (2002). joje nieko nerasime apie
disertaciją ir mokslinio laipsnio suteikimą. suprantama,
knyga vadinasi Gamtininkas…, o ne Mokslininkas…, tad
priekaištų šiuo požiūriu galėtų ir nebūti. tačiau knygoje rašoma, kad 1922 metais t. ivanauskas gavo padujos
universiteto garbės daktaro laipsnį, spausdinama jo nuotrauka su padujos universiteto regalijomis. perskaičius
net nekyla abejonių, kad daktaro laipsnį (ne garbės, o
tikrą) jis jau turi. tačiau jokių žinių apie tikrą daktaro
laipsnį šioje knygoje nėra. po ilgų ieškojimų kitoje knygoje tadas ivanauskas (1976) pavyks surasti kelias kukliai
paslėptas eilutes, kad t. ivanauskas disertacijos nerašė,
o mokslo daktaro laipsnis jam buvo suteiktas 1940 m.
gruodžio 21 d. už mokslinius darbus paukščių migracijos srityje. tuoj po to t. ivanauskas lietuvos ssr liaudies
komisarų tarybos nutarimu patvirtintas akademiku.
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p. šivickis akademiku buvo išrinktas.
1922 m. padujos universiteto garbės daktaro laipsnis
t. ivanauskui buvo suteiktas nuvažiavus švęsti padujos
universiteto 700 metų jubiliejaus. jokių didelių mokslinių nuopelnų tuomet šis laipsnis nereiškė (o t. ivanauskas tada jų ir neturėjo) – tai buvo svečio pagerbimas, o
gal ir paskatinimas ką tik susikūrusiam lietuvos universitetui.
palyginkime jų abiejų mokslinių laipsnių gavimo
istorijas. p. šivickis tampa daktaru 1922 metais apgynęs disertaciją prestižiškiausiame amerikos universitete visiškai naujoje tuo metu srityje – eksperimentinėje
biologijoje. t. ivanauskas tapo daktaru ir gavo mokslinį
vardą neparašęs disertacijos – 1940 metais, netrukus po
valdžios pasikeitimo…
ne t. ivanausko kritikai yra skirti šie svarstymai, o
t. ivanausko šešėlyje nepelnytai atsidūrusiam p. šivickiui. ne kartą sakėme „abu didieji biologai“. jie abu buvo
didieji, be galo reikalingi lietuvai, kiekvienas savaip.
abu buvo talentingi organizatoriai, abiejų įnašas į lietuvos mokslą ir švietimą be galo svarbus. sritys, kuriose
dirbo t. ivanauskas, buvo daug dėkingesnės populiarumo prasme. išdėstėme ir kitus veiksnius, kurie nulėmė
didesnį t. ivanausko populiarumą. tačiau ir moksliniai
straipsniai, ir parengtų daktarų skaičius, ir faktas, kad
p. šivickis sukūrė savo mokslinę mokyklą, yra atsakymas į klausimą, kodėl taip skirtingai abu didžiuosius biologus vertina mokslininkai ir visuomenė. mokslininkų
nuomone, p. šivickio įnašas į lietuvos mokslą yra tikrai
didesnis nei t. ivanausko.
pabandykime spėti: „Kaip būtų, jeigu būtų?“ jeigu
nebūtų buvę okupacijos, jei nebūtų buvę mokslo ideologizacijos, ar p. šivickis būtų buvęs populiaresnis už
t. ivanauską? vargu. Be abejo, jis būtų buvęs daug labiau žinomas lietuvos žmonėms, nei yra dabar. Bet ar
pralenktų populiarumu t. ivanauską? nebent jei būtų
gavęs nobelio premiją (beje, tai gal irgi būtų galėję atsitikti)…
Kodėl toks pesimistinis spėjimas? atsakydami į šį
klausimą prisiliesime prie skaudžiai svarbios problemos,
svarbios ne vien mokslininkams, bet ir menininkams.
Fundamentalių mokslų tyrėjų triūsas yra nedėkingas –
dažniausiai jie pasmerkti būti nepopuliarūs, nes turi praeiti daug laiko, kol jų darbai visuomenei tampa suprantami. dabartyje jiems belieka tik atradimo džiaugsmas. ir
galbūt – pripažinimas ateityje. o gal ir užmarštis... gal jie
bus tik laiptelis ateinantiems, būsiantiems, kažkam, kas,
užsilipęs ant to laiptelio, net nenorės pripažinti, kad tik
ant to laiptelio jis pamatė naujus horizontus ir panoro
ieškoti nepramintų kelių.
o gal atradimo džiaugsmas ir supratimas, kad tai, ką
darai, yra fundamentalu, ir yra didžiausias atpildas?
yra fundamentika moksle, yra fundamentika mene.
yra populiarūs dalykai moksle, yra jų ir mene. pastarajame gal net gerokai dažniau. Kad ir kaip būtų skaudu,
pats pavadinimas sako, kad populiarūs dalykai turi būti
populiaresni, ir tiek… o vis dėlto – argi vėl ne paradoksalu? juk kiekvienam kvailiui aišku, kad visi pastatai turi
stovėti ant gerai suręsto fundamento. antraip nepadės
jokie fasadiniai ar interjeriniai blizgučiai. didžiulė disproporcija tarp fundamentalių ir populiarių dalykų – ne
vien paradoksas. tai ir pavojus.
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Jonas Balčius

Filosofija kaip žmogiškoji
ištarmė, egzistencijos
analogija ir pasaulėžiūra

A

pibrėždamas filosofiją kaip metafiziką, o metafizinio mąstymo pabaigą – ir kaip filosofijos pabaigą, egzistencialistas martinas heideggeris, be
abejo, buvo teisus. teisus dėl to, kad kartu su vadinamųjų „didžiųjų pasakojimų“ apie pasaulį ir žmogų epocha
baigiasi ir pasakojimai apie būtį (οντος, Sein, l`être ir t. t.)
bei konceptualinė šios sąvokos sklaida įvairiausiose filosofinėse sistemose.
Kad būtis ir metafizikoje išlieka nepažini, paaiškėja iš šių m. heideggerio eilučių: ,,metafizika mąsto tiek,
kiek ji esinį priešstato tik kaip esinį, bet nemąsto apie
pačią būtį. Filosofija nesusitelkia prie savo pagrindo. ji
nuolat jį palieka, ir būtent kaip metafizika. tačiau ji niekada nepalieka jo nepalytėta.“1
Kitaip tariant, kalbėdamas apie būtį kaip apie graikiško žodžio αληϑεια atitikmenį m. heideggeris pripažįsta, jog pirmoji, t. y. būtis, niekada ir niekur neegzistuoja kaip reiškinys, o tik kaip jų įvairovė, pati iš esmės
išlikdama nepažini.
šis filosofijos nepajėgumas, kaip ypatingos ir labai
įdomios rūšies graikų intelektualinė reminiscencija, žinomas nuo pat garsiojo parmenido ištarmės: „nes juk
mąstyti ir būti – yra tai tas pat ir vis viena“2, išliko per
visą filosofijos istoriją. neperdedant galima sakyti, jog
ši parmenido mintis iš tikrųjų tapo visos helenocentrinės
filosofijos, jos istorinės raidos ir laime, ir nelaime, užkeikimu ir prakeikimu, kurio nei įveikti, nei panaikinti pati
ši antropocentrinė mąstymo apie tikrovę ir žmogų joje
tradicija pasirodė esanti nepajėgi.
visa tai labai svarbu suvokti kalbant ir mąstant apie
dabartinę filosofijos negalią, peraugusią ir į paties filosofijos objekto, arba būties, mąstymo krizę, dėl kurios,
pavyzdžiui, filosofija susiskaidė į įvairiausias doktrinas
ar kryptis, taip pat ir išryškėjus nihilistinei mąstymo
apie tikrovę nuostatai. „tiesai heideggerio mąstyme priskiriamas esmiškai nihilistinis pobūdis (Nichthafte), bet
ne kaip trūkumas, ne kaip stygius, o kaip „elementas“,
kuris priešinasi galutiniam išaiškinimui, kuris gelbstisi
nuo buvimo eksplikuota tiesa, leisdamas aptikti esinį
negatyvumo, slėpinio šviesoje. „Das Wesen von Wahrheit
ist die Un-Wahrheit“ („tiesos esmė yra ne-tiesa“), – sako
heideggeris“3. toks pasakymas iš tikrųjų nėra labai nutolęs nuo garsiosios F. nietzsche’s sentencijos: „tiesa – tai

tam tikra klaida, be kurios tam tikra gyvų būtybių rūšis
negali gyventi“4.
nihilizmo himnų, neigiančių ar liudijančių žmogaus
proto, jo intelekto nepakankamumą ir bejėgiškumą begalinės tikrovės atžvilgiu, galima rasti kiek tik nori: jų
prikūrė jau antikos skeptikai, ir kaip tik dėl to nei pati
ši sąvoka, nei ja grindžiama pasaulėžiūrinė nuostata nėra
ir negali būti joks atradimas. priešingai – situacija, kurią iš tikrųjų būtų galima laikyti problemos sprendimu
ar bent jos įveika, susiklostė nepalyginti anksčiau, negu
apie tai visais varpais pradėjo skambinti didieji vakarų
metafizikai: gamtos mokslų atstovai pasirinko visiškai
kitokį „gamtos klausinėjimo“ būdą ir ryžtingai pasuko
eksperimentinių mokslų kūrimo keliu. ,,didžiausią įtaką
tam turėjo Xvii a. mokslo revoliucija. ji pakirto senojo,
aristoteliškojo, pasaulėvaizdžio pagrindus. <...> sparčią
gamtotyros plėtrą lėmė tai, kad joje buvo pradėtas sistemingai taikyti eksperimentavimo metodas, o tyrimo rezultatus imta reikšti matematinėmis formulėmis.“5
tačiau tai ne vieninteliai mokslo, kaip tikrovės pažinimo priemonės, pranašumai. svarbiausia čia buvo tai,
jog mokslinis pasaulio pažinimas radikaliai pakeičia subjekto ir objekto šiame procese intelektualinį ir dorovinį
santykį. tai reiškia, kad filosofinė gamtos mokslų atsiradimo, susiformavimo ir suklestėjimo prielaida buvo ir
tebėra mokslinio pasaulėvaizdžio deantropomorfizacija. mirties, individualaus išnykimo baimė, priešingai negu klasikinėje filosofijoje, čia jau nėra joks pagrindas ar argumentas mąstyti apie pasaulį ir tikrovę kaip apie būtį, kuri
dėl kažkokių mums nežinomų, neperprantamų priežasčių vis dėlto yra, nors galėtų ir nebūti. „Kodėl yra kažkas,
veikiau nei būtų Niekis?“ – šis heideggerio sugrįžimas prie
leibnizo ir schellingo Grundfrage turbūt aiškiausiai nurodo į heideggerio mąstymo nihilistines intencijas.“6
Kalbėdamas apie priežastis, paskatinusias platoną
sukurti savo filosofinę sistemą, W. tararkiewiczius pabrėžia: „stiprūs platono religiniai jausmai, ypač nemirtingumo troškimas, skatino jį ir toliau keisti sielos sampratą priskiriant jai dar vieną vaidmenį. nemirtingumo
troškimo negali patenkinti kūnas, kurio pomirtinis sunykimas yra akivaizdus; tai gali padaryti tik siela, kuriai pavyksta palikti kūną su paskutiniu atodūsiu.“7 šia
prasme galime tarti, jog visa klasikinė filosofija, bent jau
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iki g. hegelio, vadovavosi dar platono suformuluota ir
filosofijos istorijoje įsitvirtinusia mąstymo paradigma:
pasaulio, kuriame gyvename, pažinimo riba yra gėrio
idėja. tai sąlygojo konceptualinį šios, apibrėžtinos kaip
antropocentrinė, filosofijos sąsają su mitologija ir religija,
nes pasaulio pažinimo procese buvo ieškoma ne faktologinių, o ontoetinių tikrovės atsiradimo bei egzistavimo
prielaidų. dėl tos pačios priežasties jau senovės graikų
filosofija, pradedant vėlgi nuo platono, tampa jų filosofinio sisteminimo vieta ir laiku, o kai kurie šios filosofijos
tyrinėtojai ir pačią šią antikos filosofiją apibrėžia ir įvardija kaip atopinę8. Etika antikos filosofijoje tampa viena
pamatinių mąstymo apie tikrovę ir žmogaus egzistavimą
joje disciplinų.
Kita vertus, nors filosofai antropocentristai ir neįstengia pakankamai argumentuotai, įtikinamai paaiškinti pasaulio, t. y. būties, kaip tikrovės egzistavimo pagrindo, juo toliau, tuo labiau darosi akivaizdu, jog ir pati ši
problema yra atsiradusi ne dėl minėtos sąvokos neperprantamumo, jos metafiziškumo, o kaip tik atvirkščiai –
dėl tikrovės sužmoginimo ir įžmoginimo, kitaip tariant,
dėl jos antropomorfizacijos, kurios gnostinį, metafizinį
pagrindą sudaro kažkoks antgamtinis abstraktus protas (ratio), o gamtiškajam jo atitikmeniui atstovauja ir jį
įprasmina žmogiškosios egzistencijos pasibaigiamybė.
šia prasme egzistencinis nerimas ir baimė (Angst)
žmogui gresiančios nebūties akivaizdoje įgyja ne tik
biologinį, bet ir dvasinį, kultūrologinį, pagrindą. mūsų
nepakartojamasis Aš, arba, kitaip tariant, kultūriškai išplėtota savimonė, įvardijama kaip protas, taip pat nenori išnykti – iš čia ir visos mūsų religijos bei filosofinės
sistemos, intelektualiai bei doroviškai pagrindžiančios
ir paaiškinančios šį mūsų nenorą ir viltį, esą viskas iš tikrųjų yra kitaip. todėl antropocentrinė filosofija žmonijos istorijoje visada vaidindavo, o iš dalies ir tebevaidina,
ypatingą – rekonfortacinį, t. y. žmogaus dvasią žiaurios
ir negailestingos tikrovės akivaizdoje sustiprinantį, vaidmenį, o jos kuriamos ir atstovaujamos moralės teorijos
turi retribucionistinę, t. y. dorovinio atpildo po mirties
už blogus darbus, padarytus čia, žemėje, koncepcijų,
paskirtį. visu tuo nesunku įsitikinti, pavyzdžiui, kad ir
pasiskaičius, ką apie tai sako pats platonas, kurio filosofijoje, kaip minėta, ši koncepcija kaip tik ir yra įgavusi
archetipinio antropocentrinio mąstymo apie pasaulį ir
žmogų bruožų. tik šį kartą platono pasakojimas jau nėra
susijęs nei su saulės, nei su olos alegorijomis – tai pasakojimas apie šaunaus vyro Ero, armenijo sūnaus, kilusio iš pamfilijos, pomirtinio gyvenimo patirtį. „jis žuvo
kovos lauke; po dešimties dienų, kai buvo laidojami jau
sugedę lavonai, Erą rado visiškai sveiką. iš mūšio lauko
jį nugabeno į namus, ir štai dvyliktą dieną, kai jį rengėsi
laidoti, jau gulėdamas ant laužo, jis atgijo, o atgijęs papasakojo, ką buvo tenai matęs. jis sakė, kad jo siela, kai
tik ji išėjusi iš kūno, kartu su kitomis sielomis atvykusi
į kažkokią nuostabią vietą. žemėje ten vienas šalia kito
žiojėję du plyšiai, o priešais juos, danguje, irgi du. tarp
jų sėdėję teisėjai. Kai tik jie padarydavę nuosprendį, teisingiems žmonėms liepdavę eiti keliu į dešinę ir aukštyn
į dangų ir užkabindavę jiems iš priekio ant kaklo lentelę
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lÁsz lÓ moholy-nagy. Didysis ratas (Didysis jausmų matuoklis),

1920–1923

su nuosprendžiu, o neteisingiems įsakydavę eiti į kairę ir
žemyn ir užkabindavę jiems ant nugaros lentelę, kurioje
būdavę surašyti visi jų nedori darbai. Kai priėjęs Eras,
teisėjai pasakę, kad jis turėsiąs būti pasiuntiniu žmonėms
ir pranešti jiems visa, ką čia matė, ir liepė jam atidžiai stebėti ir klausyti. jis ten matęs, kaip sielos, gavusios nuosprendį, nueidavusios į du plyšius – vieną dangaus, kitą –
žemės, o per kitus du ateidavusios – vienos iškildavusios
iš žemės, nuvargusios ir apsinešusios dulkėmis, o kitos
nužengdavusios iš dangaus švarios. atrodę, jog visos
sielos grįždavusios iš ilgos kelionės; jos mielai įsikurdavusios pievoje, panašiai kaip žmonės švenčių metu. Kurios buvusios pažįstamos, sveikindavęsi ir klausinėjusios
atėjusių iš žemės, kaip ten, žemėje, o nusileidusių iš dangaus – kaip ten, danguje. vienos pasakojusios verkdamos
ir aimanuodamos, prisiminusios, kiek visko turėjusios iškęsti ir ką mačiusios, keliaudamos po žeme – ta kelionė
trunkanti tūkstantį metų, – o kitos, nusileidusios iš dangaus, pasakojusios apie didžiausią palaimą ir neapsakomo grožio reginį. prireiktų daug laiko, glaukonai, jei
norėčiau viską papasakoti. svarbiausia, pasak Ero, buvę
štai kas: už kiekvieną kam nors padarytą skriaudą nedorėliai buvę baudžiami dešimteriopai – bausmė trunkanti
šimtą metų, nes tiek tęsiasi žmogaus gyvenimas, – kad
už kiekvieną nusikaltimą tektų atkentėti dešimteriopai.
<...> o tiems, kurie darė gerus darbus, buvo teisingi ir
dori, atlyginama pagal nuopelnus.“9
vadinasi, jei nekreipsime dėmesio į „detales“, t. y. į
platono vaizduojamojo pomirtinio pasaulio atributus bei
aksesuarus, turėsime pripažinti, jog pirmasis filosofijos
„krikščionis“ buvo būtent šis senovės graikų mąstytojas!
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ir tai suprantama: krikščionybė, kaip pasaulėžiūra, iš
helenocentrinės mąstymo tradicijos perėmė ne tik beveik
visą platonizmą, bet ir aristotelizmą bei stoicizmą, o iš
semitocentrinės kultūros – tik šventąjį raštą.
štai Apreiškime Jonui sakoma: „jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį dievas jam davė, kad jis atskleistų jo
tarnams, kas turi greitai įvykti. per savo pasiųstą angelą
jis padarė jį žinomą savajam tarnui jonui. šis paliudijo
dievo žodį bei jėzaus Kristaus liudijimą – visa, ką buvo
matęs. <...> paskui aš regėjau: štai atsivėrė vartai danguje, ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs man gaudžiant
tarsi trimitą, kalbėjo: ,,užženk čionai, aš tau parodysiu,
kas toliau turi įvykti.“ <...> ir štai danguje stovėjo sostas,
o soste sėdintysis. jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė, juosianti sostą, buvo
panaši į smaragdą. aplinkui sostą regėjau dvidešimt
keturis sostus ir tuose sostuose sėdinčius dvidešimt keturis vyresniuosius baltais drabužiais, o jų galvas puošė
aukso vainikai. nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir
griaustiniai; septyni deglai liepsnojo priešais sostą, o tai
yra septynios dievo dvasios. priešais sostą tviskėjo tarsi
stiklo jūra, panaši į krištolą: sosto viduryje ir aplinkui
sostą buvo keturios būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš
užpakalio. pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė buvo panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum
žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Kiekviena iš keturių būtybių turėjo po šešis sparnus;
aplinkui ir viduje jos buvo pilnos akių. ir be perstojo, dieną ir naktį, jos šaukė: „Šventas, šventas, šventas / Viešpats
visagalis dievas, / kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis!“
(Apr 1, 1–2; 4, 1–8).
visa, kas toliau vyko ir „šauniojo vyro Ero“, ir Apreiškimo Jonui pasakojimuose, skaitytojas gali sužinoti
ištisai šiuos tekstus perskaitydamas. čia tik pridursiu,
jog mokslinė tikrovės interpretacija su minėtomis problemomis niekaip nesusijusi: priešingu atveju tai būtų jau
nebe mokslas, o kažkas panašaus į orientalistinę filosofiją, kurioje į vieną „krūvą“ sumestos ir visos žmogaus
turimos gamtamokslinės žinios, ir mitologija, ir religinė
filosofija. tačiau mokslas tik dėl to ir yra mokslas, kad
gamtos procesų bei reiškinių analizėje kuo griežčiausiai
atsiriboja nuo antropocentrinės ir soterologinės būties
ir nebūties sąvokomis apibrėžiamos tikrovės interpretacijos. gamtos ir tiksliuosiuose moksluose žmogaus
egzistavimas, jo vieta bei likimas pasaulyje neturi jokio
konceptualinio ryšio su tuo, ką žmogus tiria ir kaip tiria:
dorovinės ir moralinės problemos čia visada iškyla tik
kaip visuomenės ar atskiro dorovinio individo dabarties
ir ateities problemos bei perspektyvos santykyje su tuo,
kokiam tikslui minėti atradimai ar išradimai bus panaudojami. šia prasme a. Einsteinas, atsikirsdamas į jam
reiškiamus priekaištus, jog būtent jis esąs kalčiausias dėl
to, kad buvo sukurta atominė bomba, visiškai logiškai ir
argumentuotai konstatavo, jog degtukas irgi esąs gana
pavojingas dalykas kvailio ar piktavalio žmogaus rankose. ir iš tikrųjų: garsusis herostratas nuostabią artemidės
šventyklą sudegino net ir neturėdamas degtukų!
Kita vertus, dėl to, kad fizikai tradicinę antropocentrinės filosofijos sąvoką, įvardijamą kaip būtis, pakeitė
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materijos sąvoka, jų tyrinėjamas pasaulis anaiptol nepasidarė aiškesnis – galbūt tik konceptualesnis ir vientisesnis, nes neliko antropocentrinei filosofijai tokio būdingo pasaulėžiūrinio dualizmo. tačiau materijos, išskyrus
begalinę visų jos apraiškų bei procesų įvairovę, kaip
ir būties, neįmanoma konstatuoti empiriškai: materiją,
kaip ir būtį, mes atpažįstame tik pagal tikrovėje egzistuojančius objektus – daiktus, reiškinius bei procesus.
todėl iš tikrųjų atsitiko veikiau jau priešingai: metafizika šiuolaikinėje fizikoje taip pat tapo šio gamtos mokslo
sudedamąja dalimi. ir pirmiausia dėl to, kad šiuolaikinėje fizikoje itin plačiai taikomi matematiniai tikrovės
interpretavimo modeliai tapo pernelyg universalūs ir
savarankiški, nes daugelio šiuolaikinės, ypač kvantinės,
fizikos tiriamų objektų, procesų bei reiškinių tiesiog neįmanoma eksperimentiškai verifikuoti. juk, pavyzdžiui,
daugiau ar mažiau ilgaamžiais subatominėse struktūrose gali būti laikomi tiktai protonas, elektronas ir fotonas.
visos kitos dalelės (tarp jų ir vadinamasis neutronas!)
neturi netgi sąlygiškai „ilgalaikio egzistavimo“, todėl
gali būti vadinamos sisteminėmis, arba sudedamosiomis, subatominio pasaulio dalelėmis, nes jų egzistavimo
laikas skaičiuojamas šimtamilijoninėmis ir milijardinėmis sekundės dalimis.
tokia situacija, be abejo, turėjo garsiuosius mokslo
didžiavyrius, pradėjusius atomo ir jo sudedamųjų dalelių tyrinėjimą, ypač sujaudinti ir priversti pirmiausia
pagalvoti apie minėtų reiškinių bei procesų tyrinėjimo
metodologiją – strategiją ir taktiką. juk darėsi akivaizdu,
kad jau pats subatominių dalelių skirstymas pagal jų egzistavimo trukmę iš tikrųjų reiškia, jog ir visos kitos jų
fizinės savybės yra sąlygojamos ne ontinių, arba būtiškųjų, jų „prigimties“ savybių, o kaip tik priešingai – sisteminių situacinių.
tačiau atsitiko kaip tik priešingai: pradėję subatominių, kvantinių dalelių „medžioklę“ palyginti primityviais prietaisais, XXi a. fizikai ją tęsia visais šiuolaikiniais
supergalingais kolaideriais, kitaip tariant, greitintuvais,
reikalaujančiais dešimčių ir šimtų milijardų dolerių kainuojančios įrangos, o rezultatas, tiesą sakant, nulinis.
nulinis dėl to, jog, pasitelkus šiuos kolaiderius, minėtųjų dalelių priskaičiuojama jau šimtai, jas jau bandoma
įvairiausiai grupuoti, pavyzdžiui, į bozonus, leptonus,
hadronus ir t. t., o periodiškai didinant energetinę greitintuvų galią bei tobulinant dalelėms skaidyti ir fiksuoti
reikalingus prietaisus, jų atrandama vis daugiau ir daugiau. todėl teigiamas momentas šiame vis galingesnių
kolaiderių statybos procese nebent tas, jog žmogus, pasitelkęs šiuolaikinę techniką, sugebėjo bent kurį laiką pabūti kaip dievas, t. y kurti vis naujas ir naujas kvantines
daleles bei ištisus jų pasaulius. leisdami šimtus milijardų dolerių tokio pobūdžio įrenginiams bei tyrinėjimams,
šiuolaikiniai fizikai, vaizdžiai tariant, palieka be kelnių ir
duonos kąsnio šimtus milijonų trečiojo pasaulio žmonių.
o juk ši veikla iš tikrųjų tėra tik tūkstančio vėjų vaikymasis laukuose.
ir vis dėlto pasižiūrėkime, kuo, kaip savo atradimų aukso fondu, šiuolaikiniai fizikai tariasi disponuoją.
„trumpai žvilgtelėkime ir panagrinėkime tai, ką apie ato-
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mo struktūrą žinome dabar. Kiekvieną atomą sudaro trijų rūšių elementariosios dalelės: protonai, turintys teigiamą elektros krūvį, elektronai, turintys neigiamą elektros
krūvį, ir neutronai, neturintys jokio krūvio. protonai ir
neutronai yra susitelkę branduolyje, o elektronai skrieja
aplink jį. protonų skaičius ir lemia atomo chemines savybes. atomas su vienu protonu yra vandenilio, su dviem –
helio, su trim – ličio ir taip toliau vis didėjant protonų
skaičiui. pridėjęs po protoną, gauni vis kitą cheminį elementą. (protonų skaičius atome derinamas su tokiu pat
elektronų skaičiumi, todėl kartais rašoma, kad cheminį
elementą apibūdina elektronų skaičius. ir tai nekeičia
esmės. man buvo vaizdžiai paaiškinta, kad protonai yra
atomo „tapatybė“, o elektronai – jo „asmenybė“.)
neutronai atomo tapatybei neturi įtakos, bet sąlygoja jo masę. neutronų paprastai yra tiek, kiek protonų, bet
kartais jų skaičius gali šiek tiek skirtis. jei pridėsite arba
atimsite vieną ar du neutronus, gausite izotopą“10.
matome, kaip apie tai, tiesa, kiek vėliau kukliai prisipažįstama, jog vadinamasis neutronas vėliau fizikų buvo
sugalvotas tam, jog kaip nors būtų galima paaiškinti,
kodėl vis dėlto elektronai ir protonai, nors ir turėdami
priešingus elektros krūvius, nenukrinta vienas ant kito,
tiksliau sakant, elektronas ant protono, kaip ant gerokai
masyvesnio atomo branduolio. tačiau ši idée fixe branduolinėje fizikoje iš tikrųjų nieko nepaaiškina, nes neturi
nieko bendra su tiesa: juk, pavyzdžiui, du ypač garsūs
vandenilio atomo izotopai – deuteris ir tritis, kurie kaip
viena iš sudedamųjų dalių sudaro vandenilinę bombą,
vis dėlto egzistuoja! ir jokie elektronai ant šių vandenilio
atomų dėl sutrikdytos elektrinės pusiausvyros nekrinta,
nors patys šie atomai jau nėra elektriškai neutralūs. vadinasi, šuo ir čia iš tikrųjų ne šioje vietoje pakastas.
maža to, unikaliais atradimais nusagstytos purpurinės fizikos mokslo mantijos istorija tuo taip pat nesibaigia. čia kaip ir toje kvailoje pasakoje – juo toliau į mišką,
tuo daugiau medžių: fizikų sukurtojo vaizdinio – neutrono – pagrindu tariamai išsprendus atomo elektrinio
neutralumo problemą, čia pat susidurta su kita, nepalyginti sunkesne ir, be abejo, fundamentalesne problema – gravitacija.
i. newtonas, remdamasis galilėjaus bandymais, šią
problemą ne tik suabsoliutino, bet ir iškėlė ją už žemės
planetos ribų, pavertė neginčijama ir nenuneigiama visos
jo teorijos, įvardijamos kaip newtono fizika, pamatine
konstanta, paaiškinančia ne tik kodėl išmestas aukštyn
kūnas grįžta atgal, ko nesugebėjo paaiškinti aristotelis,
bet ir kodėl saulės sistemos planetos neišsisklaido kosminėje erdvėje, o nuolankiai, joms būdingomis orbitomis,
skrieja apie savo centrinę žvaigždę. newtono fizikoje,
grindžiamoje visuotinės traukos dėsniu, gravitacijos problema susiejama su kūnų mase: juo masyvesnis kūnas,
tuo labiau jis traukia kitus šalia jo esančius. taip kūno
masė tapo išskirtinai reikšminga naujosios pasaulėžiūros
konstanta. tačiau, kaip sakė senovės romėnai, quod licet
Jovi, non licet bovi: paaiškinti gravitaciją kosminių kūnų
pasaulyje ir paaiškinti ją subatominių, kvantinių dalelių
lygmenyje pasirodė visai ne tas pat! žinoma, nesunku
įsivaizduoti, jog atomo branduolys, būdamas daug kar-
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tų didesnis ir masyvesnis už elektroną, traukia jį savęsp
proporcingai jų masių skirtumui. Bet kas iš tikrųjų yra
šioji „masė“ ir iš ko ji sudaryta, paaiškinti pasirodė ne
taip lengva. nejaugi tai viso labo tik dar viena fizikos
sąvoka, neturinti konkretaus turinio, kaip, pavyzdžiui,
ir pati materija? „tas branduolys yra labai mažas, – tik
viena milijonoji viso atomo tūrio dalis, – bet pasakiškai
tankus, nes ten sukaupta visa atomo masė. Kaip vaizdžiai pasakė cropperis, jeigu atomą palygintumėm su
katedros dydžio pastatu, branduolys toje katedroje sudarytų musės dydžio taškelį – bet ta musė už katedrą būtų
sunkesnė daug tūkstančių kartų.“11
taigi paradoksai, kuriuos paaiškinti fizikai neturi
galimybių ir darosi panašūs į astronomus, kuriančius
„juodąsias skyles“, nes tokiems reiškiniams mūsų gyvenamajame pasaulyje nėra jokių atitikmenų. „Beveik
visi įsivaizduoja, kad atomas susideda iš vieno ar dviejų
elektronų, skriejančių aplink branduolį, kaip planetos
apie kokią nors saulę. toks įsivaizdavimas atsirado
1904-aisiais ir buvo tik įžvalgaus japonų fiziko kantaro
nagaokos spėjimas. tas vaizdas visiškai neatitinka tikrovės. <...> tačiau fizikai netrukus suprato, kad elektronai
visai nepanašūs į orbitomis skriejančius planetas – jie labiau primena besisukančio ventiliatoriaus mentes, vienu
metu galinčias užpildyti visą tą erdvę, kurioje juda (bet
tarp jų yra esminis skirtumas: taip tik atrodo, kad ventiliatoriaus virbai yra visur tuo pačiu metu, o elektronai yra
iš tikrųjų).“12 toliau – dar gražiau. „Fizikams pradėjus
gilintis į subatominius klodus, buvo pastebėta, kad ten
viskas vyksta ne tik skirtingai nuo to, ką mes žinome, bet
ir skirtingai nuo to, ką galime įsivaizduoti.“13
susidariusią situaciją esu linkęs apibrėžti bei įvardinti kaip fizikos metafiziką. ir ne tik dėl to, kad vadinamasis kvantinis pasaulis iš tikrųjų yra absoliučiai skirtingas
nuo mūsų gyvenamojo, bet ir dėl to, jog fizikai visoje šių
savo „atradimų“ begalybėje pridarė begalę klaidų. o iš
klaidingų prielaidų, kaip skelbiama logikoje, plaukia kas
tik nori, taigi toli gražu ne vien teisingos išvados! šiuolaikinės kvantinės fizikos situacija primena tą, į kurią,
buvo patekę senovės astronomai, ptolemajaus šalininkai,
kai vadovaujantis geocentrine pasaulėžiūra buvo stengiamasi vadinamąja epiciklų teorija paaiškinti kai kurių
saulės sistemos planetų judėjimą.
nepaisant to, dalelės, tariamai atsakingos už gravitaciją, ieškojimai tęsiasi. atidarę internetą šiuo klausimu
randame, pavyzdžiui, štai tokį paaiškinimą: „hipotetinė
gravitacijos sąveikos dalelė tarp dviejų kūnų. manoma,
kad gravitacijos jėga tarp dalelių kyla keičiantis dalelėmis – gravitonais, panašiai kaip ir kitose sąveikose.
gravitonas neturi krūvio ir ramybės masės, o jo sukinys
yra 2.“
šis mano ką tik cituotas tekstas yra vienas iš fantastiškiausių, kokius tik kada nors teko skaityti. analogiškai
galėtume, pavyzdžiui, nutapyti portretą padaro, kurio
niekas niekada nėra matęs ir juo labiau nėra tikras, jog
tas padaras apskritai egzistuoja! remdamasis garsaus
amerikiečių mokslininko r. openheimerio, laikomo ir
vienu iš atominės bombos kūrėjų, teiginiais, kunigas
č. Kavaliauskas pabrėžia: „jei žiūrėsime į mokslinę si-
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tuaciją be nereikalingos egzaltacijos, tai turėsime sutikti,
jog materijos prigimtis šiandien atrodo paslaptingesnė
negu senovės laikais. ir taip yra būtent dėl to, kad mes
apie ją žinome daug daugiau nei antikos filosofai. pasirodo, jog nepakanka prieš akis turėti objektą, nepakanka
spekuliatyvaus mąstymo, nepakanka loginių samprotavimų – daiktų prevencija ir spekuliatyvusis protas lieka
bejėgiai prieš atominės materijos gelmes.“14
vienas iš tokio „bejėgiškumo“ liudijimų kvantinėje
fizikoje yra, pavyzdžiui, šis: bet kuri kvantinio pasaulio
elementarioji dalelė vienu ir tuo pat metu yra čia ir bet
kurioje kitoje visatos vietoje. „pasak lawrence’o josepho,
rašančio apie mokslo atradimus, tai galima palyginti su
dviem visiškai vienodais biliardo kamuoliukais, kurių
vienas yra ohajo valstijoje, o kitas – Fidžio salose, ir tą
pat akimirką, kai pasuktumėte vieną, kitas tuoj pat tokiu
pačiu greičiu imtųsi suktis priešinga kryptimi. nuostabu, kad tai įrodyta buvo tik 1997-aisiais, kai ženevos
universiteto fizikai, siųsdami fotonus už septynių mylių
priešingomis kryptimis, pademonstravo, jog paveikus
vieną iš jų tuoj pat pajusdavo ir kitas.“15
vadinasi, jeigu tai iš tikrųjų tiesa, galime tarti, jog
kvantiniame pasaulyje, tiksliau pasakius, šviesos greičiu
judančiose dalelėse mums taip gerai suprantamos nuolatinio mūsų pasaulio palydovai – erdvė ir laikas – nebegalioja, ir to negalima paaiškinti jokiais mums žinomais
priežastingumo ryšiais. negalima dėl to, kad čia mes
susiduriame su faktu, kai informacija tarsi atplyšta nuo
savo pagrindo arba susilieja su juo, panaikindama tai,
ką mes esame įpratę apibrėžti kaip bet kokio proceso ar
reiškinio pradžią ir pabaigą.
tokia šio matematiškai (ir eksperimentiškai!) konstatuojamo reiškinio apibrėžtis nesuderinama nei su sveiku protu, nei su įprastine priežasties–padarinio logika.
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taigi, jeigu minėtoji išvada yra teisinga ir visi šie matematiniai kvantinės tikrovės rekonstravimo modeliai taip
pat, tuomet teiginys, jog viena ir ta pati elementarioji
dalelė, pavyzdžiui, fotonas, vienu ir tuo pat metu yra
absoliučiai visose visatos vietose, gali būti aiškinamas
tuo, kad energetinis šios kvantinės dalelės potencialas
visada yra lygus visatos dydžiui. pavertus šį teiginį matematiniais simboliais, gautume e=u, kai e – maksimaliai
energetiškai įkrauta dalelė, pavyzdžiui, fotonas, o u –
universumas, arba visata. absurdas? Be abejo. nes visą
regimąją – ir ne tik! – visatą mūsų jutimo organai ir mūsų
sąmonė suvokia ir konstituoja kaip begalybę!
tačiau šis absurdiškumo jausmas bemat išnyktų, jei
pajėgtume suvokti, jog visa tai, ką regime kaip begalybę,
tėra mūsų pojūčių apgaulė, nes iš tikrųjų tai ne pačios visatos, kaip universumo, begalybė, o tik minėtų kvantinių
dalelių energetinės ir erdvinės tarpusavio sąveikos, kuri
taip pat yra kvantuojama, rezultatas. Kitaip tariant, jeigu
visata būtų sudaryta vien iš fotonų, jokios erdvės ir laiko
nebūtų. Kvantinio pasaulio erdvė ir laikas iš tikrųjų tėra
jo energetinių ir erdvinių tarpusavio sąveikų nefotoninė
realizacija, nes regimoji mūsų visatos begalybė – tik antrinis šių elementariųjų dalelių energetinių ir erdvinių
tarpusavio sąveikų rezultatas, jų padarinys. vadinasi,
ženevos universiteto mokslininkų eksperimentas verčia
manyti, kad fotoniniame lygmenyje erdvė ir laikas visatoje neegzistuoja ir atsiranda tik tada, kai pradeda rastis
pirmosios erdvinės kvantinių dalelių sąveikos, arba opozicijos, pavyzdžiui, protonas–elektronas.
tokios išvados neturėtų mūsų pernelyg šokiruoti,
nes lygiai taip pat mes esame „apgaunami“ savo pojūčių:
spalva, kurią suvokia ir konstatuoja mūsų regos organai,
taip pat tėra antrinis rezultatas to fakto, jog skirtingo
dažnio šviesos bangas mes suvokiame nevienodai. tad
ir klauskime savęs: ką visa tai reiškia?
matyt, tik tai, kad kiekviename mūsų esama lygiai
tiek pat potencialių kvantinių visatų, kiek ir pačių dalelių! tačiau to mes ne tik kad nejaučiame, bet ir nė kiek
dėl to nesirūpiname, nes medžiagine, o ne dvasine savo
prigimtimi esame šioms dalelėms visiškai identiški.
Kita šiuolaikinės fizikos kuriama ir atstovaujama fizinių-metafizinių vaizdinių sritis, be abejo, yra mūsų visatos atsiradimo problema. ir būtent čia mes susiduriame
su tokia fantastiškiausių vaizdinių įvairove, jog tradicinė filosofinė metafizika pasirodo esanti tik naivus kūdikio
čiauškėjimas. vienintelė realiai egzistuojanti begalybė
visu tuo besidominčiam skaitytojui galiausiai pasirodo
esanti ne pati visata, o tik šių teorijų įvairovė. todėl ir vėl
esame priversti paklausti: o ką tai iš tikrųjų reiškia?
ogi tai, kad, kaip jau esu sakęs, iš klaidingų fizikos
prielaidų dažniausiai plaukia klaidingos išvados. todėl
pagrįsta galime manyti, kad astronomija, grindžiama
šiuolaikine kvantine fizika, visatos kilmės, jos egzistavimo bei raidos problemų taip pat išspręsti negali.
dar keistesnė prielaida, jog kosmologinių problemų
sprendimo būdų reikia ieškoti ne kosmologijoje, o kvantinėje dalelių fizikoje. šis teiginys šiek tiek primena garsiąją istoriją apie tai, kaip lapė patarė vilkui skaudamą
gerklę pradėti gydyti nuo uodegos. deja, šiuolaikinė
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kosmologija kitos išeities ir neturi: visas ją kamuojančias visatos kilmės teorijas reikia pradėti grįsti kvantine
mechanika.
nesileisdamas į seną kaip ir pati žmonija kosmoso
atsiradimo bei prigimties teorijų analizę, pabrėšiu, kad
šiuolaikinė kosmologija, priešingai negu platono laikų
ar pirmųjų Bažnyčios tėvų sankcionuotoji, laikosi įsitikinimo, jog mūsų visata nuo pat savo atsiradimo, kuris
datuojamas maždaug 12–14 milijardų šviesmečių laikotarpiu, nuolat be paliovos plečiasi. toks vadinamosios
infliacinės visatos modelis – XX amžiaus astrofizikų išradimas ar atradimas, grindžiamas vadinamuoju raudonuoju poslinkiu arba Hablo konstanta, kuri reiškia, kad juo
toliau nuo mūsų, kaip stebėtojų, yra kokie nors kosminiai objektai, – galaktikos, žvaigždės, kvazarai ir t. t., –
juo labiau raudonojo elektromagnetinių (šviesos) bangų
diapazono link yra pasislinkusi ir iš šių kosminių objektų
mus pasiekianti šviesa.
hablo konstanta sąlygoja prielaidą, jog maždaug
prieš 12–14 milijardų šviesmečių (atstumas, iš kurio mus
dar pasiekia tolimiausiųjų kosminių objektų šviesa) dabartinė visata atsirado iš vadinamojo singuliarinio taško,
t. y. iš neapsakomai tankios kosminės protomaterijos,
pirmapradžio branduolio, kuris sprogo ir visa ši materija
pradėjo nesulaikomai plėstis.
štai kaip visą šį procesą įsivaizduoja XXi amžiaus
Einsteinu tituluojamas s. hawkingas: „jeigu bendroji
reliatyvumo teorija tinka sprogimo pradžiai, tai singuliarumo taške visatos temperatūra turėjo būti be galo
aukšta, o tankis – be galo didelis. visatai plečiantis, spinduliuotės temperatūra žemėjo. praėjus maždaug vienai
šimtajai sekundės, temperatūra nukrito maždaug iki 100
milijardų laipsnių ir visatą daugiausia sudarė fotonai,
elektronai ir neutrinai (nepaprastai lengvos dalelės), taip
pat jų antidalelės bei šiek tiek protonų ir neutronų. per
kitas tris minutes visata atvėso iki maždaug milijardo
laipsnių, protonai ir neutronai ėmė jungtis į helio, vandenilio bei kitų lengvųjų elementų branduolius.
po kelių šimtų tūkstančių metų, kai temperatūra nukrito iki kelių tūkstančių laipsnių, elektronų judėjimas
tiek sulėtėjo, kad lengvi branduoliai jau galėjo pagauti
elektronus ir taip sudaryti atomus. tačiau sunkesni elementai (kurių yra daug žmogaus kūne), kaip antai anglis
ir deguonis, žvaigždžių gelmėse degant heliui galėjo atsirasti tik po milijardo metų.“16
taigi kaip matome, viskas būtų lyg ir puiku, jeigu
ne tos nemalonios išimtys, kurios su šia teorija sunkiai
arba ir visiškai nesuderinamos. viena iš jų, kad raudonasis poslinkis atsiranda stebimam objektui tolstant nuo
mūsų. šia prasme visi mums žinomi visatos objektai nepripažįsta jokių išimčių, nes visi jie didesniu ar mažesniu
greičiu tolsta nuo mūsų. tad jeigu visatą įsivaizduosime,
tarkime, kaip tolydžio besipučiantį šventinį balioną, tai
visi šio baliono paviršiaus taškai, kad ir kur mes, kaip
stebėtojai, būtume, analogiškai tik tols nuo mūsų. analogija, žinoma, nėra įrodymas, tačiau kitų priemonių šiam
reiškiniui suprantamiau paaiškinti tiesiog nėra. problema čia kita: kai kurios tolimiausios galaktikos, iš kurių
prieš 12–14 milijardų šviesmečių išspinduliuotoji šviesa
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mus dar pasiekia, vadovaujantis hablo konstanta, atitinkamai jau yra pasiekusios 97–98 % šviesos greičio! vadinasi, labai nedaug trūksta – ir šios ar dar toliau už jas
esančios galaktikos neišvengiamai šią šviesos greičio ribą
turės pasiekti. tuo tarpu garsioji a. Einsteinui priskiriama17 formulė E=mc2 nė vienam materialiam kūnui, išskyrus šviesą, to padaryti neleidžia, nes tai esą neįmanoma.
Šviesa čia yra laikoma bet kokio greičio vakuume riba. iš to
plaukia viena iš dviejų: arba hablo konstanta yra neteisinga, t. y. raudonasis poslinkis yra susijęs ne su greičio
koeficientu, kuriuo stebimasis objektas tolstąs nuo mūsų,
o tik su jo atstumu iki mūsų, arba Einsteino reliatyvumo
teorija yra absoliučiai neteisinga ir materialių kūnų greičiai visatoje negali būti kuo nors apriboti.
apskritai bet kokios kosmologinės koncepcijos, kuriose kalbama apie kieno nors, o ypač visatos, pradžią,
turėtų būti skelbiamos neteisingomis, juo labiau jeigu
jos, kaip kad čia nagrinėtoji, primena dvitaktį vidaus degimo variklį, nes visata šiame modelyje tai plečiasi, tai
traukiasi, o to tikrai negali būti: ji nėra niekieno sukurta.
dar blogiau yra tai, kad, remiantis ta pačia reliatyvumo
teorija, erdvė ir laikas, vaizdžiai tariant, yra tik materijos
predikatai. vadinasi, visatai plečiantis laikas taip pat turėtų eiti pirmyn, o jai traukiantis – atgal. Kitaip tariant,
po daugelio daugelio dešimčių ar netgi šimtų milijardų
metų visata, besitraukdama į singuliarinį tašką, turėtų
pasiekti tą savo egzistencijos laike momentą, kai mus ištiko mirtis, po to – kai mes esame kelios sekundės prieš
mirtį, kai pamažu pradedame jaunėti ir jaunėti, kol galiausiai ir vėl sugrįžtame į savo motinos įsčias! visas šis
košmaras paties a. Einsteino esą buvęs pavadintas juodžiausia, kokia tik žmogaus protas galįs sukurti, fantazija. ta pačia proga jis taip pat pareiškęs, jog dievas, jo
manymu, esąs išmintingas, bet neklastingas. vadinasi, ir
su mumis kauliukais nežaidžiąs: vienas su kitu čia mes
patys žaidžiame šį savo žaidimą, o kad įspūdingiau atrodytų, kartais dar vadiname jį mokslu.
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Aug u st a s Kubi l iu s

Keliautojų pėdomis

v

isa galintis laikas negailestingai užpusto mūsų
pėdas gyvenimo kelyje. įvykiai išdyla iš atminties, neišvengiamai pasitraukia jų dalyviai ir liudininkai, ir juo toliau, tuo giliau nugrimzta užmarštin. ir
tik retais atvejais atsiranda galimybė sąlygiškai sugrįžti
atgal ir, remiantis naujai iškilusiais faktais ir aplinkybėmis, pasikoreguoti nuomonę apie seniai nutikusius
dalykus.
pastaruoju metu mato šalčiaus ir antano poškos giminaičiai perdavė m. mažvydo bibliotekos retų knygų ir
rankraščių skyriui daug labai vertingos medžiagos apie
jų kelionės eigą: tai m. šalčiaus kelionės užrašų knygelė,
jo laiškai žmonai, dukroms bei a. poškos kasdieniai užrašai esperanto ir lietuvių kalbomis, laiškai ir kt. šia bei
kita prieinama nauja archyvine medžiaga naudosimės
nagrinėdami bendros jų kelionės aplinkybes, kilusius
nesklandumus, pasibaigusius išsiskyrimu (toliau cituojamų keliautojų dokumentų ištraukų kalba netaisyta).
Kodėl po 200 bendros kelionės dienų jie išsiskyrė?
ar tik todėl, kad buvo labai skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir gyvenimiškos patirties? Kaip susiklostė tolesni
jų santykiai? apie tai abu keliautojai kalbėjo nenoriai,
skirtingai ir netgi kartais prasilenkdami su faktais.
štai m. šalčius, kelionės metu 1930-aisiais reportažus rašęs abiejų keliautojų vardu, 1934–1935 m. knygoje
Svečiuose pas 40 tautų apskritai nebemini bendrakeleivio,
rašo taip, lyg būtų keliavęs vienas ir pats vairavęs motociklą. o a. poška knygoje Kelionės, studijos, nuotykiai rašo,
kad m. šalčius jį sergantį palikęs su motociklu šalikelėje, demavendo įkalnėje, jau netoli teherano, kad jis tik
ligoninėje atgavęs sąmonę, o savo bendrakeleivio nebesutikęs. tuo tarpu kasdieniuose m. šalčiaus užrašuose
aprašomas abiejų keliautojų bendravimas teherane dar
mažiausiai 10 dienų atvykus į miestą.
taigi vėlų 1929-ųjų rudenį iš Kauno išvažiavo du
labai skirtingi žmonės. šalia bendro kelionės tikslo –
lietuvos reprezentavimo kitose valstybėse – kiekvienas
jų turėjo ir asmeninių interesų, pakeliui domėjosi skirtingais objektais. a. poškai rūpėjo galimo indų ir lietuvių giminingumo tyrinėjimai indijoje. apie m. šalčiaus
idėją – išvažiuoti iš lietuvos su visa šeima ir darbuotis
užsienyje – jis greičiausiai nė nenumanė. tačiau suteikime žodį pačiam šalčiui (laiškas žmonai iš tel avivo,
1930-02-12):
„miela mamulyte, vakar aš jau rašiau savo atviruke
mano nusistatymą dėl grįžimo lietuvon iki kovo 1 d.
š. m. aš visai rimtai manau, kad man neapsimoka dabar grįžti, o apsimoka pas mane į čia, tai yra į šventąją
žemę, atvažiuoti ir ilgesniam laikui apsistoti. priežastys,
dėl kurių jums ir man reikia taip, o ne kitaip padaryti,

yra šios: 1) Ką aš veiksiu lietuvoj be vietos, mane išėdė
iš daugpilio, išėdė iš redakcijos, iš finansų ministerijos,
nuolat graužė iš ekonominių studijų, turizmo sąjungos,
ir tai darė ne tik pats gustainis, bet ir jo švogierka magdė avietinaitė ir jo ar jos aukščiau ir žemiau stovintys
draugai. jie mane seniau šmeižė prof. voldemarui, dabar lenda tą patį daryti pas p. respublikos prezidentą
ir pas p. tubelį. aš tą patį daryti prieš juos ir landyti
pas aukštus asmenis nenoriu; manau, kad savo laiką
galiu vaisingiau panaudoti – tai viena. 2) mano gyvenimo tikslas – dirbti tėvynės garbei ir didybei. ši kelionė
mane įtikina, kad aš užsieny galiu savo tėvynei daugiau
padaryti nei namie, kur reikia gauti tų „ponų“ pritarimas ir net leidimas savo darbams. aš esu pratęs visą
savo gyvenimą dirbti savo nuožiūra ir atsakomybe be
kieno nors leidimų, nesutinku ir nesutiksiu ir dabar nuo
šito savo nusistatymo atsisakyti... 4) aš jau gavau keletą
pasiūlymų darbo: mane kvietė į vieną banką port-saide,
čia kviečia į garlaivių bendrovę ir į žemės ūkį – apelsinus auginti. o gyvenimas čia lengvesnis ir pigesnis nei
lietuvoj. dėl to mūsų namą minties rate parduok arba
išnuomok bent trejiems metams ir, kai baigsis mergaičių
mokslas, – marš į čia...
yra kitokia išeitis. aš parašiau į Kauną vienam kitam asmeniui, kad mane paskirtų į kurį nors šių kraštų konsulu. toks paskyrimas tai būtų atitaisymas man
padarytų p. voldemaro, gustainio ir kitų neteisybių ir
nuoskaudų ir kartu parodymas geros valios. tą darbą
aš gerai pažįstu ir galėsiu gerai atlikti, nes turiu beveik
8 mėnesių praktiką ir gerai žinau užsienių ministerijos
darbą. tuomet man būtų priimtina šitokia išeitis. aš gaučiau užsieny algą, o namą galėtume parduoti...“
taigi m. šalčius išvyko tikėdamasis, jo nuomone, užtarnauto paskyrimo į gerą tarnybą užsienyje artimiausiu
laiku. Kitaip tariant, buvo pasirengęs palikti savo bendrakeleivį vieną, kai tik bus gautas atitinkamas pranešimas. 1930 m. kovo 13 d. atviruke iš tel avivo žmonai
m. šalčius rašo dar galutinai neapsisprendęs, ar jau keliauti toliau, vis laukiąs žinių iš Kauno apie galimą paskyrimą tarnybon. Kitame laiške iš palestinos jis jau rašo
išsiuntęs žmonai įgaliojimą parduoti namą, bet vis dar
abejojąs, ar jai tuoj keliauti, ar dar laukti. Kaip matome iš
laiškų, m. šalčius gerai vertina savo galimybes. suprantama, ir keliautojų duetui vadovavo jis. nors apie motociklą ir jo vairavimą turėjo labai menką supratimą, tačiau
nepagailėdavo vairuotojui (poškai) duoti patarimų, kaip
geriau važiuoti, kaip elgtis, kaip tvarkyti mašiną, kam ir
kaip siųsti paštą ir t. t. Be abejo, tokios keleivio pastabos
erzino vairuotoją. Kartais keliautojai netgi visai rimtai
susikivirčydavo.
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štai ištrauka iš m. šalčiaus užrašų knygelės:
„77 [kelionės diena, 1930-02-04] – zagazige (miestelis Egipte prie sienos su palestina – A. K.) „konfliktas
su poška“.
apie tą patį konfliktą a. poškos užrašų knygelėje
parašyta: „nuo ryto sutvarkiau mašiną. atėjęs matas
pradėjo rėkti ir kumščiais pridėjęs prie nosies grasinti.
matau, jog jo žodis šunies vertas ir iš tokios kelionės jokio malonumo. pasiūlo eiti po velnių. susirenku daiktus
[neišskaitoma], nutaręs skirtis. nenoriu viešo skandalo,
bet jis man mano [neišskaitoma] dalies negrąžina ir aš
tokioje padėty taip pat būčiau labai nuskriaustas – nenusileidžiu ir reikalauju trečiųjų teismo, sako – atliksime
tel-avive. Keliaujam. Blogas ūpas, nors kelionė ir labai
įdomi... atvažiavom iki El arišo.“
atvykus į palestiną, keliautojų nuotaika dėl šilto
žydų išeivių iš lietuvos priėmimo pragiedrėjo, ir trečiųjų teismo neprireikė. tačiau keliaujant toliau vadovui
vis atrodydavo, kad partneris nepakankamai kruopščiai
vykdo jo nurodymus, o kartais net kenkia bendram reikalui. apie tai liudija įrašai m. šalčiaus knygelėje:
„139 [diena, 1930-04-08] – poška pasiuntė tris knygų siuntinius sau, fotografijas paleckiui ir t. t. jis, rodos,
darė nuotraukas jeruzalėj ir be mano žinios siuntė jas
fabrikui.“
„142 – poška išvertė netoli haifos pajūry mašiną ir
aš užsigavau koją. į mano pastabą, kad negerai vairuoja,
prikalbėjo man nemalonumų.“

antano poškos kelionės užrašai esperanto kalba
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„158 – dėl poškos užsispyrimo neklausti kelio turėjom grįžti 25 km.“
„161 – poškus laužo mašiną iš paskutiniųjų, svirtį
nedavaro iki vietos, tepalo neduoda per pumpą, padangas peiliu subadė, suka kur į didesnes duobes ir griovius, ant vairo laidus nusukinėjo, nunarstė, daro viską
ant pykčio. tai yra tikras valkata ir naikintojas, žemės
teršėjas. skaitiklis 12218 km.“
„183 [1930-05-22] – poška vos nenukirto man trijų
pirštų mėtydamas mašiną. pasiekėme reštą... poška nutraukė oro laidą. svirtis baisiai išsiklebetavo... skaitliukas 14114 km.“
Kelias teherano link – duobėtas, akmenuotas, vietomis užverstas nuošliaužų – visą laiką kilo į kalną.
motociklas nuolat virto ir gedo. vis dažniau tekdavo
sustoti remontuotis. m. šalčiaus užrašuose užfiksuotas
remontas 187-ą, 188-ą, 190-ą dienomis, t. y. beveik kasdien, iki pat teherano. apie keturias paskutines kelionės
motociklu dienas įrašyta:
„191 [diena, 1930-05-30] – Barfuše užsidegė poškui
iš karbiuratoriaus motociklas. vos užliejau purvu. skaitliukas – 14464 km.
192 – mano mašina tiek nusilpnėjo, kad nebeužveža
jau į nedidelius pakilimus. poškus važiavo, o aš tokiais
atvejais ėjau pėsčias... tepalinė nepaduoda tepalo, teko
visą laiką lieti motorą. Buvo vėl pasidaręs gaisras... skaitliukas – 14568 km.

NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 1 (562)

193 – nuo abasado – aukštyn. daug ėjau pėsčias –
mašina gerai netraukia. Besileidžiant už nia rudos sprogo padanga, pargriuvom ir aš nikstelėjau koją. pakeliui
pasimaišė geras bulgaras ir keletas gerų persų šoferių.
skaitliukas 14658 km.
194 – ...netoli nuo džibono sprogo užpakalinė padanga, gerai kad buvo negreitai važiuota... mano koja labai
skauda... susistabdėm automobilį, kurio šoferis mokėjo
rusiškai, jis pasiūlė mane nuvežti į teheraną, o poškai
vienam važiuoti, kad mašinai būtų lengviau ir kad suirusios padangos galėtų atlaikyti. netoli demavendo sprogo mūsų padanga... poškus pavijo ir pralenkė mus, bet
41-ame kilometre radome jį stovintį su sprogusia priešakine kamera, ten jis ir liko... čia ir lauksiu poškaus.“
a. poška savo užrašuose taip pat birželio 2-ąją mini
kaip atvykimo į teheraną datą, nurodydamas, kad birželio 22-ąją jau buvo paguldytas į Marikchane Baladie ligoninę. vėliau jis savo reportažuose rašė, kad jį sergantį
iš pakelės paėmę dar nepasiekus teherano ir sąmonę
jis atgavęs tik ligoninėje. labai galimas daiktas, jog taip
ir nutiko, bet tai galėjo įvykti truputį vėliau, kai jis jau
dirbo tiesiant kelius. o m. šalčiaus užrašų knygelėje
aprašyti jų bendri veiksmai teherane iki pat paskutinio
susitikimo birželio 11 dieną nekelia jokių abejonių, nes,
įrašinėdavęs įvykius kasdien, jis negalėjo apsirikti. taigi vėl grįžtame prie jo užrašų apie bendrus keliautojų
veiksmus teherane:
„195 [diena, 1930-06-03] – poškus surado lietuvį
rusų–persų prekybos bendrovėje „šark“. jis pakvietė
mus pietų, davė du su puse tomano ir pažadėjo surasti darbo savo bendrovėj. Buvom pas esperantininkus,
iš jų daug tikėtis sunku. poškus mašiną pastatė policijoj. ja važiuoti toliau be kapitalinio remonto negalima.
skaitiklis – 14774 km ...nakvojam garaže „rešt“ (n 77)
nasser gatvėj.
196 – Eisim 8-tą val. pas esperantininkus.
197 – ...buvau pas prof. dzirnę, belgų atstovą...
nakvojau prie mašinos, kurią vakar poškus pargabeno
iš policijos. pargabenęs jis pats kažkur dingo... ieškausi
darbo... baisūs karščiai, man vidurius paleido... labai nesinori dirbti... jaučiuosi labai blogai. valgyti nesinori...
198 – vakare turėjau eiti pas esperantininkus, bet
buvau per silpnas...
199 – Buvau pas inž. Wiedermaną, tramvajaus direktorių estą... jokių darbo vietų neturi...
200 – stoka smulkių. reikės užstatyti mašiną... jaučiuosi geriau... turėjau įdomių pasikalbėjimų su rusais...
poškus nerodo man nė akių...
202 – lankiausi „irano“ ir „šafag sarg“ redakcijose...
203 – dirbau skaitykloj... sutikau gatvėje poškų. jis
gavo vietą prie kelių valkavimo mašinos su 15 tomanų
algos ant kelio Kum–teheranas...
204 [1930-06-12] – dirbau medžliso knygyne...“
čia m. šalčiaus įrašai knygelėje baigėsi. Baigėsi
ir kelionė motociklu dviese. iš viso buvo nuvažiuota
14774 km. Kelionės priemonė, susiejusi abu jos dalyvius
į porą, atsisakė toliau tarnauti be kapitalinio remonto,
kuriam lėšų keliautojai neturėjo. abu teherane stengėsi
visokiausiais būdais užsidirbti ir galbūt sukaupti lėšų
tolimesnei kelionei jau kiekvienas atskirai, tačiau jiems
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nesisekė – trukdė tai, kad nemoka persų kalbos. m. šalčius ieškojo galimybių laikraščių redakcijose ar įstaigose,
tačiau nevaisingai, o a. poška nesibaidė ir „juodo“ darbo
ir, kaip jau buvo minėta, po dešimties dienų jau dirbo
kelių statybose. tačiau čia jį ir sugriebė tropinė maliarija (knygoje Kelionės, studijos, nuotykiai jis rašė susirgęs
vidurių šiltine ir dėl to buvęs uždarytas į ligoninę net
102 dienoms). Kaip rodo a. poškos užrašai, jo gyvybė
ilgą laiką kabojo ant plauko – vieną dieną (1930-07-17)
temperatūra netgi buvo pasiekusi rekordinę 42,2° c ribą.
Knygoje Mano gyvenimo pasaka a. poška rašė: „stiprūs
maliarijos priepuoliai ir tvanki ligoninės aplinka, žiauri priežiūra labai slėgė... maliarija mane taip išvargino,
kad vos galėjau atsistoti neįsikibęs, ir drebėjo rankos...
Kasdien mane lankydavo esperantininkai ir vis nešdavo
maisto bei literatūros esperanto kalba. jų organizacija
apsiėmė apmokėti visas mano gydymo išlaidas... prašiau surasti mano draugą matą šalčių, bet jis neatėjo ir
neieškojo manęs...“
nors ir globojamas esperantininkų, a. poška buvo
nusilpęs jį užpuolė depresija. sirgdamas poška netgi
rašė eiles. tarp jų yra išlikęs ketureilis, skirtas kelionės
draugui:
Kur dingai tu, drauge kelionės?
Apleidai tu mirštant mane,
Tik brangūs Tėvynės jūs žmonės,
Aš jumis regiu tik sapne.

iš m. šalčiaus laiškų šeimai žinome, kad jis nuo
birželio iki rugpjūčio vidurio gyveno teherane, o laiške dukrai danutei (1930-07-30) tarp kita ko rašė: „rytoj
važiuoju penkiom dienom medžioti į kalnus su draugais persais. poška serga drugiu ir guli ligoninėje. greitai važiuoti iš čia negalėsime“. taigi nėra abejonių, kad
m. šalčius žinojo, jog a. poška serga, tačiau taip ir lieka
neaišku, kas jam sutrukdė aplankyti kelionės draugą,
su kuriuo per du šimtus dienų nuvažiavo apie 15000
km ir ne kartą dalijosi paskutine duona ir druska. nejaugi smulkmeniški nesutarimai dėl kelionės buvo tokie
erzinantys, kad neatsirado noro nors moraliai paremti į
bėdą pakliuvusio draugo? nenoromis peršasi išvada, jog
m. šalčius nelaikė savo kelionės draugo lygiaverčiu partneriu, o tik savo valios vykdytoju, nors anam visą laiką
tekdavo didesnis kelionės krūvis – vairuoti mašiną ir ja
nuolat rūpintis bei remontuoti.
apie tolesnius įvykius poška rašė:
„mano sveikata pagerėjo, ir ligoninė išleido. reikėjo
laukti paso ir vizos galiojimo laiko pratęsimo. persikėliau į garažą ir ten pradėjau meistrauti... Baldų fabrikas
užsakė išdrožti etažėrėm užbaigimus... spaustuvės užsakinėjo lotyniškas raides kino skelbimams, tai darbo
netrūko, kol visai pasveikau. <...> gavau pasiūlymą iš jų
kultūros ministerijos prisidėti prie paminklų fotografavimo. mielai sutikau ir beveik mėnesį laiko važinėjau po
iraną, fotografuodamas moskes, minaretus ir kitus istorinius pastatus. <...> policija pranešė, kad mano draugas
kur tai dirba – rašo laikraščiams apie iraną, bet manęs
aplankyti nesiteikia. motociklą pasiėmė remontui ir dar
negrąžino garažui...“
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antano poškos laiškas antanui janušoniui, 1930, lapkričio 23

taigi matome, kad a. poškai pavyko irane išspręsti
materialines problemas, bet dar reikėjo susitvarkyti dokumentus tolesnei kelionei bei galutinai reabilituotis.
Kiek sunkiau sekėsi m. šalčiui. nerasdamas nuolatinio darbo, jis vertėsi atsitiktiniais uždarbiais įvairiuose irano miestuose: rugpjūtį rešte, rugsėjį pechlevi
ir tebrize, spalį vėl teherane. čia jo laukė skaudi žinia
iš lietuvos: vieta londone, į kurią jis pretendavo, buvo
paskirta kitam asmeniui... nepaisant visų nepalankių
aplinkybių, m. šalčius pradėjo rimtai galvoti, kaip keliauti toliau ir ieškojo partnerio kelionei. ir – tai keisčiausia ir visai netikėta šitoje istorijoje – jis mato galimybę toliau bendrauti su poška ir siūlo jam keliauti kartu.
apie tai byloja 1930-11-14 rašytas laiško juodraštis. pacituosime jį, išskyrus 4 neišskaitomas eilutes:
„1930 lapkričio 14 d. paškevičiau, vieneri metai nutarto buvimo persijoje kaip bematant pralėks ir metas
galvoti apie tolimesnę kelionę. pirmiausia, ar tu nori tikrai toliau su manim tęsti kelionę, ar tu nori atsiskirti? aš
nenoriu, kad tu man iškirtinėtum kely tokias pametimo
scenas kaip afuloj, haifoj, Beirute, alepe. iš to, kad tu, atvažiavęs į teheraną pametei mašiną, pasiimdamas daiktus ir neparodei paskui nosies į Elektrosilos garažą, kur
aš buvau, aš sprendžiu, kad tu nenori su manim keliauti.
todėl tiesiai pasakyk man dabar, jei to noro turi, tai pasakyk man aiškiai, kaip tu įsivaizduoji keliavimą su manim,
kaip lygiateisis dalininkas ar kaip mano šoferis. iš Kauno
išvažiuojant tu sutikai su visomis sąlygomis, kurias tau
pastačiau ir paskui jų nepildei, nenoriu, kad dabar tas
pat pasikartotų. iš tavo pasielgimų aišku tavo intencijos.
Kam tu paėmei tarptautinį leidimą valdyti mašiną, kuris
visada pas mane buvo. tai negražu. toliau tu žadėjai patikrinti savo daiktus, ar nėra juose mano kryželių, šilko
skepetaitės, aš norėčiau, kad grąžintum man jeruzalėje
pirktus kryželius, atėnuose dovanotą šilko skaraitę ir kitus mano daiktus, koki pas tave randasi.
iš šoferių girdėjau, kad tu dabar gerai gyveni ir
turi pinigų. jei taip, tai malonėk man prisiųsti nors savo
aktualiausias skolas. atėnuose būdamas paskolinau 40

dolerių iš sidzikausko, Egipte 10 svarų ir Bagdade 10
rupijų, vadinasi, iš viso 50 dolerių. jei nemanai toliau
važiuoti su manim, tai parašyk man, kaip tu įsivaizduoji atsiskaityti su manim dėl motociklo panaudojimo, dėl
paimtų iš manęs daiktų ir kita? aš apskritai nesuprantu
tavo elgesio: išvažiuodamas iš Kauno tu paskelbei apie
mane melagingas žinias ženevoj, kad aš esu docentas,
palestinoje, sirijoj ir čia, persijoj pasakojai apie mane nebūtus daiktus.
iš motociklininkų klubo Kaune turiu žinių, kad tu
parašei pirmas apie [4 neišskaitomos eilutės]. nesuprantu taip pat tavęs, kam tu rašei man atvirukus, nenurodydamas tikslaus savo adreso ir nurodydamas, kas man
daryti, lyg tu būtum motociklo savininkas, o aš tavo samdinys. nelauk, kad eičiau tavęs ieškoti per visą miestą.
tau lengviau buvo pas mane ateiti, nes žinojai, kur aš
esu, matei mane teherano gatvėse ir galėjai pats ateiti
pas mane ir būti kartu su manim. visa tai kelia man abejonių apie tavo intencijas.
ar tiesa, kad tu buvai (mano) garaže ir norėjai atpirkti motociklą ir išvažiuoti kaip ant savo vienas toliau?
tuo motociklu toliau nekeliausime.
parašyk man pirmame poste restante. ypač rūpi
man daiktai. aš manau, kad man nereikės ypatingų priemonių prieš tave. galime nesusitikti, bet galima gražiuoju ir išsiskirti. lauksiu vieną mėnesį laiko atsakymo, kitą
paliksiu rezerve tau apsimąstyti. jei neatsakysi nieko,
tai aš pasilieku sau laisvę elgtis kaip man patinka. aš
dėl tavęs turėjau daug išlaidų ir nemalonumų, dabar aš
nieko neturiu, o tu geresnėse sąlygose, nes turi darbą.
Būsiu kiek vėliau ir pats teherane. dabar nuo tavęs viskas priklauso... su matas.“
nėra žinių, ar šis laiškas buvo išsiųstas, ar jis pasiekė adresatą, bet iš jo aišku, kad m. šalčius, penkis mėnesius visiškai ignoravęs savo partnerį, lyg niekur nieko
kreipiasi į jį su pasiūlymu toliau keliauti drauge. tačiau
iš tolesnių įvykių žinome, kad arba nepavyko su poška
susisiekti, arba jo reakcija buvo neigiama, nes šalčiaus
pasiūlymas liko be atsakymo. visiškai suprantama, kad

NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 1 (562)

vos atsigavęs po ligos poška neieškojo suartėjimo su tiek
laiko jį ignoravusiu partneriu, bet vis dar rūpinosi motociklo būkle, galimu jo remontu.
m. šalčiui nepavyko sukaupti reikiamų lėšų uždarbiaujant, pajamos už motociklą buvo beveik vienintelė
galimybė pratęsti kelionę. Be to (kaip matėme iš kitų
m. šalčiaus laiškų), jo nuomone, poška buvo jam skolingas kažkokią sumą pinigų, kurią jis galėjo atgauti tik
parduodamas motociklą.
apie tuos įvykius a. poška vėliau rašė: „o matas atsiėmė motociklą, jį pardavė ir išvyko toliau, net apie tai
man nepasakęs ar aplankęs. daugiau mes nesusitikom“
(čia pareiškimas „nesusitikom“ neatitinka tikrovės, nes
vėlesniuose poškos užrašuose minimas susitikimas kaktomuša su m. šalčium Bombėjuje, bet bendraujama nebuvo).
1930 m. lapkričio 30 d. dukrai ramintai iš Bušyro
pakeliui į indiją m. šalčius jau rašė: „...keliauju vienas,
kiek nuobodoka...“ tų pačių metų gruodžio 9 d. žmonai laiške iš Kirmono jau pradėjo skųstis buvusiu savo
bendražygiu: „su paškevičium galutinai persiskyriau.
jis niekšas – jis skundė mane persų policijai. taip mūsų
žmonės atsimoka už padarytą jiems gera...“
gruodžio 27-ąją dukrai ramintai naujametinius ir
šventinius sveikinimus m. šalčius siunčia jau iš Bombėjaus. netrukus čia jį užgriuvo draugų ir bičiulių laiškai
iš lietuvos, nes laikraštis Diena 1931-01-04 išspausdino
žinutę, pavadintą Paškevičius Teherane rašo persams operą:
„jis labai nusiskundžia savo kelionės draugu matu šalčium, nuo kurio smarkiai nukentėjęs. a. poška jau kelis
mėnesius gyvena teherane. jis buvo smarkiai susirgęs ir
persai jį beveik be sąmonės likusį nugabeno į ligoninę,
kur jis išgulėjo 3 mėnesius. dabar išėjęs iš ligoninės, bet
nusilpęs ir nuskurdęs. Kol jis gulėjo ligoninėje m. šalčius
nė karto neaplankęs. dabar šalčius išvykęs iš persijos. gi
a. poška rimtai studijuoja teheraną ir domisi persijos senovės liekanomis.“
toks pranešimas lietuvos visuomenėje sukėlė tikrą audrą, nes jau ilgą laiką informacija apie keliautojų
nuotykius buvo nutrūkusi. Buvo įvairiausių vertinimų,
pavyzdžiui, Kauno motociklininkų klubo valdybos pir-
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mininkas sergijus Klimas entuziastingai sveikino keliautoją, po tiek vargų pasiekusį sapnų šalį – indiją. daugelį
vis dėlto sujaudino keliautojų nesutarimai ir kelionės
atomazga. galbūt tai irgi turėjo įtakos, kad šalčiui nebuvo pasiūlyta tarnyba, į kurią jis ilgą laiką pretendavo.
labai jautriai ir neigiamai į įvykius persijoje reagavo jo
žmona ir giminės. m. šalčius į tą reikalą žiūrėjo kaip į dar
vieną savo nepelnytai liūdnos lemties akibrokštą. štai jo
laiškas, rašytas 1931 m. sausį–vasarį iš Bombėjaus:
„Brangi mano žmonele... sėdžiu savo kambary jaunųjų Krikščionių sąjungos 5-kių aukštų rūmuose, pro
langą šviečia saulutė, iš palmių sodo veržiasi į mano
kambarį paukščių čiulbesys, o aš jaučiuosi labai nelaimingai, tikrai pradedu tikėti, kad aš po nelaiminga
žvaigžde gimęs. man po galvą maišosi tūkstančiai liūdnų minčių ir atsiminimų. man visą gyvenimą reikia neteisingai kentėti dėl savo lietuvių piktadarybių. atsimeni, aš nuvykau kadaise mokytojauti į skuodą kupinas
noro iš visų savo jaunų ugningų jėgų šviesti žmones,
susilaukiau to, kad jų tėvai atėjo mane skųsti mokyklos
užveizdėtojui rusui ir vėliau mokyklų inspektoriui, kad
aš juos tik žemaitiškai, o ne rusiškai mokinąs. sedoje tas
pat. aš atsimenu taip pat, kaip neigiamai tavo dėdė kunigas nabašnykas žiūrėjo į mano veikimą prieš karą, kaip
jie mane skaudžiai įžeidinėjo. po karo – apvogė mano
nuopelnus: kalbą anglų misijai pasakė Keistutis šliupas,
o ne aš, šaulių sąjungą sukūrė putvinskas, „trimitą“ taip
pat jis, o aš tik taip sau „buvau“ prie to.
žiūrėk kaip dabar atsitiko. aš gavau jūsų laiškus,
ir visai neseniai povilo laišką apie „maisto“ valdybos
neva nutarimą paskirti mane į londoną. Kupinas vilties
bėginėju po Bombėjų, rūpinuosi, iš kur pinigų gauti,
kad galėčiau grįžti, nes, ką turiu, tų užteks gal savaitei
pragyventi. žodžiu, tikrai sužibo vilties žvaigždė. staiga šiandien iš Kalkutos kaip perkūno trenksmas krinta
bjauriausias povilo ir tavo laiškai. povilo su rūgojimais,
pamokymais, priekaištais tarsi jis būtų vyresnis mano
globotojas. p. lapėnas esąs jau patikėjęs paškevičiaus
pranešimu ir nenorįs manęs skirti (nes jau rado, matyt,
kitą, artimesnį, kandidatą). ir ką esąs darąs – aš esąs vagis, palikęs jį ir pabėgęs su perse į indiją... vadinasi, pakako tikram vagiui ir visiems žinomam valkatai parašyti
laišką iš keršto prieš mane, kai jau viskas griuvo... paškevičius pažadėjo man valyti, taisyti ir aptarnauti mašiną.
tikrumoje jis jos nė vieno karto nenuvalė. savo sudraskytais nagais nemoka mašinos valdyti; griuvinėjam visą
kelią ir aš išsisukau koją. aš mokėjau už paškevičių, prisidirbau už jį skolų, atidaviau už jį 60 dolerių skolų. o
už tai ką turėjau: 1) jis laužė man mašiną ir nevalė jos; 2)
jis ją ėmė savintis, nes aš leidau jam automobilių klube
Kaune prisirašyti savo vardu, užstačius jam ten 600 litų
vekselius; 3) jis skelbė visur mano pinigais tarptautybę;
4) jis pasisavino be mano žinios vilniui vaduoti sąjungos
atvirukus ir ėmė juos karpyti ir lipdyti savo fotografijas.
jis pasisavino didelę namų darbo šilko skepetaitę, dovanotą graikijoj, sunešiojo mano dvejus marškinius ir
kelnes; 5) kai jis ėmė užsidirbti pinigų, ar jam davė kas
pašalpos, tai jis man neatkišo nė skatiko, nors aš be jo
buvau visai; 6) jis baisiai nevalyvas, tingus, ilgai bręsta
draugijoj, ryja akis išvertęs valgį, nemoka elgtis, išdavi-
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nėja mane ir t. t., kai aš įspėjau jį, jis ėmė keikti mane ir
buvo jau kokius tris kartus bepametąs, sugadinęs mašiną. jis pirmas nuo manęs ir mašinos pabėgo į atskirą
persų butą, pametęs savo daiktus ir man apie juos nieko
nepasakęs. aš laukiau ir turėjau viltį, kad jis pasitaisys,
bet jis kelis kartus praėjo pro mane ir net nepasisveikino, neatėjo pasiteirauti. tuomet aš matau, kad jis nepataisomas ir neklauso įspėjimų, pardaviau mašiną už 50
dolerių (visą sulaužytą, turiu tam liudymą) ir pats laukiau teherane, kas bus. o paškevičius pinigų turėjo, aš
per kitus asmenis daviau jam suprasti, kad dar galima
išpirkti, bet jis nepasirodė, laukė, ar neateisiu aš jo prašyti toliau laužyti mašiną, maitintis mano pinigais ir už tai
susilaukti koliojimų ir vagysčių. jis man pats prisipažino,
kad „žiburėlio“ bendrabuty pavogęs peiliuką! jis pavogė
ir dalį mano palestinoje pirktų kryželių. aš to nenorėjau
niekam rašyti, tik kiek p. serg. Klimui užsiminiau apie jo
elgimąsi su motociklu ir manim. p. Klimas taip pat prisidėjo suerzinti poškų – jis paskelbė „lietuvos aide“ apie
jo ligą iškreiptas žinias. tas, matyt, jį ir suerzino, poškus
mano, kad tai mano darbas ir kuo pats kvepia ėmė mane
tepti. jis skundė mane, beje, ir persijos policijai. sugrįžus
man į teheraną ir nuėjus į policiją leidimo pinigus keisti,
viršininkas man parodė paškevičiaus kortelę ir juokdamasis pasakė: šis ponas sako, kad tamsta pardavęs jo
motociklą, bet mes žinome kieno motociklas, aš taip pat
pasijuokiau ir nieko jam nesakiau, nenorėdamas svetimšalį maišyti į savo vidaus reikalus. tai mat kaip jis man
atsimokėjo! to per daug. Bet tai man niekis. man skauda,
kad mano tikras brolis rašo man tokius pamokslus, lyg
tikrai taip būtų. visi žino Kaune, kad iš poškos nėra ko
pavogti, bet, atvirkščiai, jis gali pavogti. apie persę tai
jis pridėjo specialiai mano šeimos džiaugsmui, jis žino
mūsų santykius, nes skaitė tavo desperatingus laiškus.
tai matai kokius niekšus išduoda mūsų žemelė. ir matai,
kaip greiti mūsų ponai tikėti visokiais pranešimais – tuojau jie pradeda mane niekinti. to aš nebijau: paškevičius
ir jam panašūs manęs nesuės, tik tavo rūpesčiai ir danutės sveikata, tai man rūpesčiai...“
panašūs ir kiti to laikotarpio m. šalčiaus laiškai.
1931 m. kovą (prieš išplaukiant į Kalkutą): „labai
džiaugiuos, kad nusikračiau tuo valkata, kurį reikėjo
maitinti kely ir kuris už tai mane šmeižė ir šnipinėjo
mano darbus mūsų priešams; dabar aš galiu fotografuoti
ir sau daugiau išleisti, tuo tarpu kai pirmiau maitinti tokį
išbadėjusį padarą daug apsiėjo ir man pačiam neužtekdavo. dabar, nors ne visada lengva, bet vis dėlto daug
geriau. visą istoriją, kaip atsitiko su poškum, aš aprašysiu p. s. Klimui... dabar rašykite man į Bataviją.“
iš indijos žmonai: „dėl paškevičiaus šmeižtų nesisielok! jau aiškėja, kad prie jo privažiavo lenkų ir bolševikų
agentai ir kad jis visiškai jų rankose. aš dabar suprantu,
dėl ko jis taip pasielgė, neturėdamas tam pagrindo. aš
noriu palaukti, ką jis toliau dar rašys ir darys ir paskui jį
atidengti iš karto su visais jo sėbrais. tai bus naujas vilkickas – pasirodo... nebijokit, tegul mane šmeižia, paskui
paaiškės kam visi šmeižikai tarnavo.“
žmonai 1931-05-18 iš Bankoko (siame): „iš persijos
man parašė, kad poška tarnauja pas bolševikus ir žada
važiuoti į taškentą pas gimines (! – A. K.). man prade-
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da aiškėti visi to valkatos žygiai. jis gyrėsi persams, kad
jam lietuvos prezidentas atsiuntęs pinigus už romanus,
kuriuos jis parašęs ir pasiuntęs lietuvos prezidentui.
reikės tą niekšą patraukti atsakomybėn. tu kaip mano
įgaliotinė lietuvoje galėsi tai padaryti, jei aš jo nepasieksiu dar persijoj... galimas daiktas, kad aš turėsiu šią
vasarą į ten grįžti.“
iš šanchajaus žmonai 1932-02-09: „parašykite kaip
ten pasibaigė su poškaus šmeižtais – ar jis juos atšaukė,
ar patvirtino...“
iš surabajaus žmonai 1931-10-12: „danutė man rašė,
kad viskas pamiršta, kas pirmiau buvo ir apie ką aš prašęs pasiteirauti. Kas ir kieno pamiršta? Kad gustainis su
zaunium ir lapėnu mane vagina? Kad povilas su petru
mane niekina? Kad ponas žmuidzinavičius su marcinkevičium prieš mane intriguoja ir daro visa, kad manęs
neprileistų į šaulių sąjungą. aš prašiau jūsų išgauti paškevičiaus laiškus iš užsienio reikalų ministerijos. jei jie
buvo, tai tegul juos atiduoda, kad galima būtų teisme
baigti reikalus... jūs mane kviečiate lietuvon, kad vėl
perkrautumėt ant manęs visą namų naštą, kad vėl reikėtų klupinėti prieš valdonus dėl duonos kąsnio ir jie
mane spardytų ir kad vėl prasidėtų „senos istorijos“ namie. ne, dėkui. geriau aš norėčiau pastipti džiungliuose
nei grįžti vėl į seną pragarą. man jūs nepasakokite apie
pamiršimus, aš žinau juos. žinau gerai ir ką aš darau,
čia mokyti niekieno nereikalauju. apskritai man niekų
nerašykite, ypač kurie man „muilina“ akis. man akių
nieks neapmuilins. jūs rašote apie pamiršimus, o aš turiu įrodymų, kad prieš mane naujų šunybių daroma. Ką
aš veiksiu lietuvoje? man jau du kartus ten buvo atimta duona ir aš buvau stačiai „išspirtas“ laukan, o kitur
tęsimu ir vilkinimu buvau išstumtas iš darbo. tai buvo
didelis smūgis ir manęs išmėginimas ir, jei aš dabar būčiau buvęs lietuvoj, tai būtų geruoju viskas nepasibaigęs, nes man kaštuodavo per daug save valdyti, kad
nesuskaldyčiau niekšui makaulės. taigi nekvietinėkite
manęs, nemokykite ir nemėginkit apmuilint man akių.
tas tik bereikalingai širdins mane. aš pats parvažiuosiu,
kada ateis laikas.“
o kaipgi padėtį vertina a. poška? štai dvi ištraukos
iš jo laiško antanui janušoniui (1930-11-23, teheranas):
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„...keturi mėnesiai, kaip nieko nežinau apie lietuvą,
nes paskutinės žinios buvo palestinoje, o vėliau – arabai,
tropikų karštis, ligoninė, skurdas, neapsakoma dvasinė
nervų ir mano mato mizerija vos mirtinai manęs neužkamavo.“
„gal man nebeteks iš gėdos rausti dėl savo „mataušo“. tas vyras apsiteršė savo vardą ir lietuvos garbę.
tyliu dantis sukandęs, čia niekam nesakau – tegu viskas
būna lietuvoje, bet ne už jos sienų. tai žmogus, vargu
ar didesnių niekšų galima rasti. Bet aš laimingas likęs vienas (išskirta mano – A. K.), nes nebeteks iš gėdos rausti
dėl jo elgesio. gaila man jo šeimos ir jo paties. tai bent
lietuvos reklama!“
taigi poška laimingas pagaliau likęs vienas, nors iki
tikslo – indijos – dar toloka...
iš kito laiško a. janušoniui (1931 gegužė–birželis,
Bombėjus): „aš vis per daug pasitikiu žmonėmis – šimtą
kartų apviltas vis dar neišmokstu – mat jau mano tokia
prigimtis. tas pats ir su matu – jo žmona mane perspėjo,
jog nerasi tokio bjauraus būdo nei gyvuolio kaip jis – o
aš netikėjau – kaltas pats, nors rezultate aš veik visai nenukentėjau (išskirta mano; ši užuomina rodo, kad poška
tikriausiai prisipažino turėjęs kažkokią skolą šalčiui,
kuri tapo padengta negrąžinant antanui pinigų, įneštų
drauge įsigyjant motociklą ar pasiskolintų kelionės išlaidoms – A. K.)... vietoj mato merginyčių lankiau visas
istorines persijoj vietas: persepolį, pasargadą, šafurą,
susus ir kt.“
apie paskutinį keliautojų susitikimą žinome iš
a. poškos dienoraščio (Bombėjus, 1931 vasaris–kovas):
„...rytą nuėjau pas vieną žymiausių parsi mokslininkų,
šiam turėjau rekomendacijas iš panevėžio ir čia sutikau
savo dalį: prieš tris savaites buvo čia šalčius ir išreikalavo 120 litų pašalpos – po to, man priminus, jog esu iš
lietuvos, visų veidai surūgo ir klausė, ar aš žinąs apie
matą šalčių, sakau „taip“. – ar ir tamstai reikalinga pašalpa? – taip. sako, mes mokslo darbuotojai, bet ne labdarybės įstaigų, ir jokių santykių su avantiūristais nenorim... Einu per koridorių, gi žiūriu skaitykloje murkso
matas. sumišau. Ko ne ko, bet geriau velnią ne matą
buvau pasiryžęs sutikti. palaukiau, kol jis išsikraustė ir
ėmiau informuotis – tai, sako, esąs vienas iš lenkijos ka-
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rininkas, ištremtas dėl lietuviškos politikos, čia apsistojęs mėnesiui laiko nemokamai, nes lankąs dvi angliškas
paskaitas apie Europos politinę ir ekonominę padėtį.
paklausiau, kur yra universitetas, ir ten nuvykau. Ba, ir
čia mato būta, bet susikompromentuota su anuo parsi
mokslininku.“
taigi, kaip matėme, abu keliautojai, pagaliau atsikratę partnerio, liko patenkinti ir po daugiau kaip metus
trukusių klajonių pasiekė sapnų šalį indiją. čia jų atsitiktinis susitikimas buvo jau paskutinis. tačiau rankos
draugiškam atsisveikinimui nebuvo ištiestos, o įnoringoji lemtis pageidavo, kad keliautojų interesai susikirstų
dar kartą – taip labai skirtingai jie aprašinėjo savo bendrai patirtus nuotykius.
m. šalčius, sugrįžęs į lietuvą trejais metais anksčiau
už a. pošką – 1933 m. rugsėjį, remdamasis gausiais savo
kelionių reportažais, aprašė savo nuotykius knygų serijoje Svečiuose pas 40 tautų. ji buvo labai palankiai skaitančios visuomenės sutikta, o autorius 1935 m. gavo respublikinę spaudos fondo premiją. skaitytojus labai domino
egzotiškų šalių gyventojai, gamtinės sąlygos, papročiai,
istorija bei kiti įvykiai, kurie lyg kaleidoskope atsiskleidė prieš jų akis. visi lyg apžavėti gėrėjosi, kaip autorius
vieną po kitos įveikia įvairiausias kliūtis – prastą orą ir
kelius, valdininkų formalumus ir pan., visur raitas ant
belgų firmos Fn motociklo. ir visada vienas, be kelionės draugų. o kaip tik čia, švelniai tariant, ir buvo prasilenkta su tiesa. Euforijos pagauta visuomenė jau buvo
pamiršusi prieš kurį laiką – 1930-aisiais – spausdintus to
paties autoriaus kelionės reportažus ir nepastebėjo, kad
tie patys įvykiai knygoje ir reportažuose aprašyti kiek
skirtingai. todėl, norėdami išsiaiškinti tiesą, turėjome
palyginti abu šaltinius – knygas ir reportažus...
Knygoje m. šalčius 1934–1935 metais aprašinėja
savo kelionę, lyg būtų pamiršęs tai, ką jis apie tuos
pačius įvykius rašė 1930 metais savo reportažuose. jie
buvo spausdinami keliuose laikraščiuose. štai kelios ištraukos iš Lietuvos Aido, kuriame 1930 metais buvo paskelbta per 30 straipsnelių – keliautojai visur nurodomi
daugiskaita:
iš vokietijos – „...mudu pradedame niūniuoti savo
sugalvotą dainikę...“
iš vengrijos – „...vienas mūsų nuvažiavome į muitinę, kitas likome...“
iš Egipto – „...mes irgi įsitaisome stoties prieangy
nakvynei... jie apspito mus ir smalsiai žiūrėjo į tokius du
svečiu su keistais ratais...“
ir dar daugybė epizodų kitose šalyse. taigi jokių
abejonių, kad motociklu keliauja ne vienas, o dviese.
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apie tai byloja netgi firmos Fn reklama Lietuvos Aide
(1930 m. kovo 31 d. nr. 74 [855]). ano laikotarpio skaitytojai galėjo ir nepastebėti, kad vietoj dviejų keliautojų
iš reportažų m. šalčiaus knygoje, parašytoje po penkerių
metų, beliko vienas ryžtingas ir bebaimis, įveikiantis visas kliūtis – pats autorius, deja, taip ir neišdrįsęs viešai
pasakyti, jog visą kelią nuo Kauno iki teherano važiavo
kaip keleivis, žiūrėdamas į motociklo vairuotojo kelionės sumanytojo, pradininko ir variklio antano poškos,
nugarą. tokia autoriaus pozicija provokuoja nuomonę,
jog ir kiti knygoje aprašomi įvykiai gali būti tiesiog autoriaus fantazijos.
a. poška savo kelionės įspūdžius aprašė knygų serijoje Nuo Baltijos iki Bengalijos (1939). Sakalo leidykla išleido dvi šios serijos knygas, trečiąją 1996 m. išleido Džiugo leidykla, o 2004 m. ją pakartojo leidykla Vilko takas,
2006 m. išleidusi ir ketvirtąją serijos knygą Tarp praeities
miražų. šiuo metu jau paruošta spaudai ir penktoji knyga irano kupranugarių keliais. a. poškos knygose iki pat
išsiskyrimo teherane figūruoja abu keliautojai – lietuvos
respublikos atstovai, pagal savo sugebėjimus vykdantys
ambasadorišką veiklą. sunkios gamtinės sąlygos, prasti
keliai, nuolatinė lėšų stoka bei asmeninės ambicijos kartais sukelia ginčų, tačiau bendri tikslai nuolat ima viršų
ir per 200 kelionės dienų veda mūsų keliautojus iki teherano, kur jie galutinai išsiskyrė.
aukščiausioji valia pageidavo, kad po dešimties
metų žodžius buvusio kelionės draugo atminimui teko
parašyti antanui poškai. nekrologą, išspausdintą laikraštyje Vilniaus balsai, 1940 m. birželio 11 d., cituojame
visą.
D Ž iAU GS Mų ir NE L A i M ių D rA UGą Pr iSiMi NUS

Nedidelis mūsų kraštas, nedaug turim ir stipresnių asmenybių. Žiūrint į mūsų gyvenimą iš platesnio, pasaulinio masto į
paskutinįjį šimtmetį, darosi klaiku ir koktu. Kaip mes tas savo
asmenybes arba „originalus“ traktuojame, kaip mes viską negailestingai slegiam, žalojam, spausdami į negyvas formas,
kaip nekenčiame ir niekiname visus tuos, kurie prigimties ar
savo atkaklaus užsigrūdinimo dėka prasistiepia pro vidutinišką
miesčionėjantį žmogelį. Kiekviename žingsnyj matome neapykantą, intrigas ir visą kitą nešvarios konkurencijos aparatą,
veikiantį prieš tuos, kurie sugeba daugiau ir geriau atlikti ar
padaryti.
Viena iš tokių brangių mūsų Tėvynei dovanų buvo į jokius rėmus netilpstanti Mato Šalčio asmenybė. Jo nuveiktus
darbus Lietuvos labui aš nesiimu vertinti. Šia proga noriu tik
pakalbėti apie žmogų, kurį man teko pažinti varge ir džiaugsme – kelionėje.
Juk niekas neužginčys, kad velionis turėjo nepaprastą
iniciatyvą, retus gabumus darbui, veik niekur nesutinkamą
drąsą ir nenugalimą pasiryžimą, o betgi jis nepadarė karjeros,
nesusikrovė tūkstančių, Matas buvo ne smulkmenų žmogus,
jis per daug ir nekreipė dėmesio smulkmenoms ar paviršutiniškumui. Bet velionis buvo lietuvis, lietuvis, visa širdimi ir siela
pasiaukojęs Tėvynės laisvei ir gerovei. Šioj srity jo principai
buvo nepajudinami ir jokių šunuodegavimų ar kompromisų
jis nežinojo: nevertė savo kailio, nepardavinėjo sielos. Jis buvo
rūstingas blogybių neigėjas ir ciniškas kritikas – štai kodėl
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antano poškos nuotraukos, apie 1930

jam teko be algos, be priedų, paaukštinimų ir ordenų dirbti
Tėvynės labui ne nustatytomis valandomis su kelionpinigiais
ir dienpinigiais, bet labai dažnai neturint net duonos. Velionies
gyvenimo troškimas buvo šviesesnė Lietuvių Tautos ateitis. Jis
keliaudamas svajojo dar daug gero savo kraštui padaryti, svajojo surasti lietuviams kolonizuoti: „aukso šalį“, kalbėjo apie
gelbėjimą tų milijonų mūsų tautiečių, kurie išsimėtę tarp svetimųjų nutausta ir amžiams žūva Lietuvai. Jis taip pat tikėjosi
išjudinti tautiečius, iškeldamas lietuvių ir indų giminingumą
bei kilnią lietuvių kilmę.
Būdavo kelionėj valandų, kada mes, užmiršę alkį, žaizdas,
nuovargį ir visas nelaimes, kur nors Afrikos ar Azijos pakampėj užtraukdavom lietuvišką dainelę. ir velionis džiaugdavosi
kaip vaikas, kad lietuviškos dainos klausosi sfinksas su piramidėmis, Sinojaus kalnai, Judėjos slėnys, Libano kedrai, Bagdado
sarajai ar irano tarpekliai.
Tokių drąsių vyrų, kaip velionis Matas, aš dar niekur
nesutikau. Jis buvo žmogus, kuriam ničnieko nebuvo baisaus
pasauly. Kasdieniniai pavojai, žaismas mirties žiotyse jo ne
tik nebaugino, bet, priešingai, dar daugiau masino. Kartais,
kelionėj jis pasiūlydavo tokius dalykus, kurie atrodė tikriausia
savižudybė, ir turbūt jis niekur nėra atsisakęs į pavojingiausius žygius.
Smulkmeniškai blusinėjant, jis turėjo visiems mirtingiesiems įprastų trūkumų, bet jis buvo virš jų. Velionies sielą gali
suprasti taip pat ne kiekvienas smulkmeniškas žmogelis. Jis
buvo praaugęs vidutiniškuosius, jie jo neįvertino, nesuprato.
Štai kodėl jis bastėsi, kodėl ieškojo savęs užmiršimo ir skaudžiai
sielojosi tėvynės nelaimėmis ir negandais. Velionis buvo širdies
žmogus, nors kai kada atrodydavo šiurkštus ir stačiokiškas, bet
užtekdavo pamatyti, kaip jis džiaugdavosi laimės akimirkomis
ar savo krašto laimėjimais, kad įsitikintumei jo nuoširdumu.
Lietuva neteko didelio žmogaus. Jis atsigulė tolimoje šalyje, bet jo darbai ir nuopelnai pasiliks lietuvių kultūros ir
laisvės kovų istorijoje.
tuo ir pabaigsime trumpą pasivaikščiojimą keliautojų pėdomis.
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Antanas Andrijauskas

Kauno meno mokykla

ir trys XX a. tautinės tapybos
mokyklos tapsmo gairės:
Vienožinskis, Samuolis, Gudaitis

E M O c I O N A L I O S A N TA N O
S A M U O L I O TA P y B O S
D R A M AT I z M A S
j. vienožinskio mokinys antanas samuolis (1899–1942)
buvo vienas talentingiausių praėjusio šimtmečio lietuvių
tapybos meistrų, per neilgą gyvenimą kryptingai judėjęs
profesinio tobulėjimo keliu ir padaręs svarų įnašą į nacionalinės tapybos mokyklos tapsmą. jis gimė puišiuose,
raseinių rajone. prasidėjus pirmajam pasauliniam karui
pasitraukė į rusiją, ketverius metus gyveno maskvoje.
grįžęs į lietuvą, tarnavo kariuomenėje, o nuo 1920-ųjų
dvejus metus lankė vienožinskio Kaune įsteigtus piešimo kursus. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą, dalyvavo nepriklausomų dailininkų draugijos veikloje, o nuo
1932 m. aktyviai įsitraukė į naujos Ars grupuotės veiklą,
buvo net vienas jos organizatorių.
tai buvo nepraktiška, vidinių išgyvenimų pasaulyje užsisklendusi asmenybė. gyveno skurdžiai, neturėdamas pastovios tarnybos, gyvenimui užsidirbdavo
įvairiais atsitiktiniais darbais, dažniausiai fotoportretų
retušavimu ir įvairių provincijos bažnyčių restauravimu. gyvenamuoju metu jo retas talentas nebuvo deramai įvertintas, daug kūrinių negrįžtamai dingo, o svarbūs gyvenimo faktai buvo pamiršti. turime būti dėkingi
dailininko brolio vaclovo sūnui dramaturgui raimundui
samulevičiui, kuris surinko ir knygoje Baltoji obelis paskelbė įdomius, nors ir nevisiškai išsamius samuolį pažinojusių žmonių prisiminimus. jie padeda rekonstruoti
pagrindines dailininko gyvenimo ir kūrybos gaires.
Kaip čiurlionis ir Eidukevičius, samuolis buvo retas mūsų kultūroje jautrus, vienišas introvertas, nemėgstantis išorinių efektų, sunkiai prisitaikantis prie besikeičiančios konjunktūros. šiam kūrybai atsidavusiam
emocionaliam žmogui būdingas kuklumas, nuoširdumas, imlumas gėriui ir grožiui, santūrumas santykiuose su žmonėmis. Kaune gimęs garsus l’École de Paris,
o vėliau niujorko mokyklos tapytojas bei skulptorius
neemija arbitblatas, tarpukariu gyvenęs šalia samuolio
ožeškienės gatvėje, emigracijoje paskelbtuose tekstuose
su didžia meile rašęs apie lietuvos dailininkus, prisipabaiga. pradžia – Naujoji romuva 2007, nr. 4.

mena: „samuolis būdavo su mumis ir drauge – visiškai
vienas... nesuvaidintas kuklumas. jis skyrėsi iš visų tylumu, ramumu, nostalgija. ir visada šypsojosi... jis buvo
nuošaly, bet nebuvo paniuręs kaip vizgirda... samuolyje
buvo tiesa, buvo garbingumas ir... vienišumas. jis visas
savo tapyboje.“1
Būdamas trapus, pažeidžiamas, liguistas, kūryboje samuolis tarsi ieškojo tikrovės kompensacijos. iš čia
kyla jo emocionaliai prigimčiai lyg ir svetima medžiagiškumo – patvaraus, konstruktyvaus, stipraus, galbūt
net amžino – nostalgija. Emocionalus potėpis, polinkis
į konstruktyvų mąstymą, puikus spalvos, kompozicijos
jausmas ir orientacija į lietuvių meno tradicijas buvo pagrindiniai dailininko kūrybos bruožai, nulėmę jo vietą
lietuvių dailės istorijoje.
iš prigimties kuklus, samuolis buvo maksimalistas
ir reikliai žiūrėjo į savo bei kolegų kūrybą. tai liudija
vienintelis 1932 m. spaudoje paskelbtas jo atsiliepimas
apie meno mokyklos dešimtmečiui skirtą parodą: „tapybos studijoje nėra tikrosios tapybos, nes nejaučiama
tapybinės formos ir nėra tam tikros studijų eigos. mokinių stengiamasi kopijuoti gamtą su visomis smulkmenomis, bet tapybinio kūrybinio darbo nėra. <...>
dabartinės tapybos studijos linkmė ir dėstomieji metodai žymiai pasikeitė į blogąją pusę, nekaip kad seniau
vadovautoj dail. j. vienožinskio tapybos studijoj.“2 ne
mažiau reiklus jis buvo ir sau. anot liudijimų, dailininkas negailestingai elgdavosi su savo kūriniais: daugelis
jo drobių, kurias laikė nepavykusiomis, buvo sunaikintos arba užteptos – ant anksčiau sukurtų paveikslų
buvo tapomi nauji.
pasak dailininko antano tamošaičio, samuolis sakydavo: „aš tapau mažai ir tik tokius motyvus, kurie man
labai patinka.“3 Emocionalusis dailininkas, trokšdamas
įgyvendinti tapybines idėjas, dėl gaivališkos prigimties, tapymo manieros spontaniškumo, nepakankamai
dėmesio skyrė plastinės kalbos tobulinimui, nesistengė
kruopščiai ištapyti svarbių paveikslų dalių; tikriausiai
ir pats matė atskirų formos elementų trūkumus, todėl,
siekdamas tobulumo, dažnai juos pertapydavo. neatsitiktinai daugelis jo drobių daugiasluoksnės, tapytos ir
taisytos po kelis kartus. dailininko paveiksluose viešpataujantys dramatiški motyvai paimti iš kasdienio gyveni-

an ta n a s s a mu oli s . Autoportretas su patefonu, 1929

an ta n a s s a mu oli s . Motina su kūdikiu, 1934
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mo; tai dažniausiai tas skurdo ir vargo pasaulis, kuriame
jis gyveno, kuriame vyko nuolatinė kova už būvį. iš čia
plaukia niūrios daugelio paveikslų nuotaikos, tiesiogiai
susijusios su asmeniniais išgyvenimais.
samuolio kūrybinis palikimas negausus – tik per
šešiasdešimt paveikslų, kuriuose žavi emocijų išraiškos
autentiškumas ir pasaulėjautos vientisumas. dailininko
kelias išsiskiria greitu ir tikslingai orientuotu judėjimu į
brandą. jame, kitaip nei čiurlionio kūryboje, nėra tokios
properšos tarp ankstyvųjų „literatūrinio psichologinio
simbolizmo“ estetikos paveiktų kūrinių ir brandžios „sonatinės tapybos“, daug daugiau valstietiškam mąstymui
būdingo medžiagiškumo, grubių formų, vidinės tvirtai
suręstų vaizduojamų objektų struktūros.
Estetinėms samuolio pažiūroms ir meninės kūrybos principams didžiulį poveikį turėjo vienožinskis. jis
intuityviai juto energetinę tikrojo meno galią, tai, kas nepriklausomai nuo tautų ir epochų, yra autentiška, atitinka jautriausius menininko dvasios poreikius ir aukštus
profesionalumo kriterijus. iš mokytojo samuolis perėmė
pagarbą cézanne’ui, kuris jam buvo savotiškas idealas.
cézanne’o įtakos pėdsakus regime tvirtose paveikslų
kompozicijose, spalvinių masių paskirstymuose, pasirinktose kasdienio gyvenimo temose. „su draugais, – pasakoja dailininko bičiulis ignas piščikas, – antanas labai
mėgo diskutuoti spalvų harmonijos, kolorito klausimais.
ypač jį žavėjo sezanas. į piešinį jis nekreipė dėmesio kaip
sezanas. svarbu ekspresija. vrubeliu nesižavėjo, bet jį
prisimindavo. vrubelio temos jam nepatiko, bet spalvos. mėgo rembrantą. labai vertino adrianą Brauverį,
kuris nedidelio formato paveiksluose vaizdavo miesto
ir kaimo gyvenimą. patiko jam kažkoks pikaso paveikslas, žavėjosi van gogu, gogenu ir net pats pakalbėdavo apie atsiskyrimą nuo aplinkos...“4 l. truikys liudija
apie samuolio susidomėjimą amedeo modigliani kūriniais. visiems buvo žinoma dailininko aistra muzikai ir
jo pasididžiavimas – italų operos dainininkų plokštelių
kolekcija. ši meilė muzikai tikriausiai paaiškina puikų
jo kompozicijos ir sudėtingiausių paveikslo struktūrų
santykių jausmą.
Kitaip nei į analitinį mąstymą linkęs labai kruopštus
cézanne’as, emocionalus samuolis tapė greitai, beveik
visus savo paveikslus sukurdavo per vieną ar kelis seansus. daugeliui jo kūrinių būdingas tapymo impulsyvumas ir plastinės formos neišbaigtumas. dažniausiai – tai
peizažai, dar nenutolusių nuo gamtos Kauno priemiesčių ar višakio rūdos vaizdai, skurdaus darbininkų gyvenimo pasaulis, draugų portretai, autoportretai, tradiciniai natiurmortai, dailininko pamėgti gėlių motyvai.
„Kiekvienas samuolio paveikslas glaudžiai susijęs su
viena, nepakartojama emocine būsena. Kai išsisemdavo
tas vidinis impulsas, jis toliau nebegalėdavo tapyti. samuolio vizija buvo labai intensyvi, bet neilgai trunkanti,
greit išsenkanti. todėl beveik visi jo darbai daryti per
vieną ar du seansus. jis kūrė stiprios aistros apimtas, lyg
skubėdamas išsakyti, kas tvenkėsi jo viduje.“5
sezaniškas konstruktyvus mąstymas čia keistai susipina su grubia, materialiai apčiuopiama valstietiška
forma, aistringu dramatizmu, magija ir paslaptimi. samuolio tapiniuose užuomazgų pavidalu regime dau-
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Kauno meno mokyklos auklėtiniai prie Peilių galandytojo skulptūros
modelio. iš kairės: robertas antinis, antanas samuolis, alfonsas
vaškevičius, viktoras vizgirda. priekyje – samuolio paveikslas Peilių
galandytojas. 1924

gybę besiskleidžiančių perspektyvių modernios lietuvių tapybos tendencijų, tačiau kokybės požiūriu beveik
nematyti daugelio dailininkų kūrybai būdingų duobių,
kai gaivališkos kūrybinės energijos ir emocionalios dvasios polėkius keičia banguojantys atoslūgių tarpsniai.
žvelgiant į samuolio paveikslus įdėmiau, į akis krinta
aukštas meninis lygis, pabrėžtinai emocionalus santykis su kūrybos objektu, originalių kompozicinių sprendimų bei plastinių išraiškos priemonių įvairovė. greta
čiurlionio ir Eidukevičiaus tai labai nuoširdus, emocionalus ir lyriškas mūsų tapytojas, kurio drobėse šalia
pilkos gyvenimo kasdienybės skleidžiasi savitas poetiškas lietuvos gamtos grožio suvokimas. tačiau, lyginant su dviem minėtais tapytojais, samuolis medžiagiškesnis, dramatiškesnis, netašytas, negrabus, kampuotas,
artimesnis rūstaus kasdienio gyvenimo skauduliams.
jis vienodai stiprus kurdamas simbolistinius įvaizdžius,
ramias harmoningas sezaniškos įtakos ženklintas kompozicijas, medžiagiškus tvirtai suręstus monumentalius
paveikslus, ekspresyvius, vos ne fovistine muzikalia
spalvos harmonija pulsuojančius įvaizdžius, aštrios socialinės satyros ir grotesko kupinas drobes. dailininkas,
anot taiklaus vienožinskio pastebėjimo, „operuoja dekoratyviškai sukauptomis plotmėmis ir siekia taip pat
muzikališkai tapybinės daiktų idėjos. jo perdėm gilūs,
rimti, gyvybės ir jėgos kupini akordų sąskambiai ir griežta, plati, kontrastinga bruožų bei dėmių ritmika sudaro
savitą dramatizmu perimtų pasakų atspalvį. nors per
griežtas formų sintetinimas ir stumia jį prie abstrakcijos,
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savo visuma jo darbai vis dėlto nenustoja įtikinančio
pasakingumo.“6
subtilus samuolio formos, spalvos, kompozicijos
jausmas iškart regimas jo paveiksluose vyraujančių tapybinių dėmių, spalvinių zonų emocionaliuose santykiuose. sodriame plačiame potėpyje pulsuojanti energija, puikiai subalansuoti formalių paveikslo struktūrų,
spalvinių zonų deriniai. aš nežinau jokio kito lietuvių
tapytojo, kurio kūryba būtų šiuo atžvilgiu tokia vientisa.
čia nėra daugeliui lietuvių tapytojų būdingų perkrovų,
leitmotyvas tiesiog nepriekaištingai suranda savo vietą
paveikslo erdvėje, kiti motyvai ne konkuruoja, o tarnauja jam. tačiau dėl spontaniškos tapymo manieros
samuolis ne itin kruopščiai ištapo atskirus paveikslo
plotus, kaip tai darė jo dievaitis cézanne’as. ilgainiui
dailininkas vis labiau kratėsi daugeliui jo ankstyvųjų
drobių būdingo piktnaudžiavimo tamsiomis spalvomis,
jo paletė šviesėja, paveikslai tampa labiau apibendrinti,
dekoratyvūs, stiprėja konstruktyvus sezaniškas tapybinio mąstymo pradas.
šiam dramatiškam, galingo užslėpto temperamento kupinam dailininkui svarbiausias buvo tiesioginis
emocinis santykis su kurti įkvepiančiu motyvu, kuriam
tapytojas surasdavo įtaigų meninės išraiškos būdą. geriausiuose paveiksluose samuolis beveik priartėdavo
prie tikram meistrui būdingos adekvačiausios formos,
tačiau tik beveik, nes priartėjęs prie tikslo sustodavo ir
čia jam jau nepadėdavo nei meninė intuicija, nei įgimtas
kompozicijos, spalvos jausmas. Formos išbaigtumui ir
naujam kokybiniam šuoliui plastinių tapybos išraiškos
priemonių įvaldymo srityje jam labai trūko nepakeičiamos
muziejinių studijų patirties, tai yra tiesioginio sąlyčio su
didžiųjų meistrų originalais. taigi, nors buvo neeilinio
talento, jam akivaizdžiai trūko savo amato subtilybių
žinojimo, įgimtus gabumus atitinkančios subtilios plastinės kalbos, prie kurios intuityviai judėjo, tačiau jos rakto
nesurado. todėl įvairios įtakos ir antsluoksniai samuolio
paveiksluose taip iki galo ir nesusilydė į emocionalią jo
prigimtį adekvačiai atitinkantį lydinį. jo tapybinė koncepcija liko neišbaigta.
tiesioginis sąlytis su socialiai aktualiomis dailės
raidos tendencijomis, muziejinė patirtis paryžiuje lankantis luvre, kituose muziejuose, dailės galerijose bei
talentingų to meto dailininkų studijose, bendravimas su
naujų perspektyvių meno tendencijų pulsą jaučiančiais
kolegomis, diskusijos įvairiais meno formos klausimais
pirmoje XX a. pusėje padėjo daugeliui iš centrinės ir
rytų Europos atvykusių marginalų tapti moderniosios
vakarų dailės tradicijos lyderiais ir pasididžiavimu. nei
čiurlioniui, nei samuoliui likimas tokios galimybės nepadovanojo, todėl daugelis perspektyvių jų duomenų ir
besiskleidžiančių tapybos tendencijų liko neišnaudoti.
samuolis puikiai suvokė muziejinės patirties stoką,
svajojo išvykti į paryžių, kad galėtų įdėmiau studijuoti
didžiųjų praeities ir modernaus meno meistrų originalus.
tačiau, kitaip nei kitiems studijų draugams, pavyzdžiui,
antanui gudaičiui, juozui mikėnui, liudui truikui, stasiui ušinskui, leonardui Kazokui, viktorui petravičiui,
vytautui Kazimierui jonynui, jonui prapuoleniui, robertui antiniui, Broniui pundziui, ignui piščikui, jonui ste-
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ponavičiui, adomui smetonai, liudvikui stroliui, vincui
grybui, kurie vienas po kito vyko tobulintis į paryžių ir
kitus didžiuosius vakarų meno centrus, tikriausiai potencialiai talentingiausiam iš jų samuoliui šios svajonės
įgyvendint nepavyko. dėl nepraktiškumo, nesugebėjimo kovoti dėl savo interesų, lanksčiai prisitaikyti prie
aplinkybių jam taip ir nepavyko gauti stipendijos studijoms užsienyje tęsti. vėliau jo kelionių ir kūrybos sklaidos galimybes vis labiau ribojo senkantys energetiniai
resursai ir šeimą tarsi prakeiksmas persekiojusi sparčiai
progresuojanti tuberkuliozė. jei samuolis būtų ilgesniam
laikui išvykęs į paryžių ar kokį kitą vakarų dailės centrą,
visiškai neabejoju, kad jo talento jėga būtų išsiskleidusi
visai kitame plastinių tapybos galimybių panaudojimo
lygmenyje. vienintelė svarbesnė dokumentuota jo muziejinių studijų patirtis, nors ir labai trumpalaikė, buvo
pažintinė grupės lietuvos dailininkų ir rašytojų kelionė
1936 m. į leningradą ir maskvą, kur, antano tamošaičio
liudijimu, jis nepaprastai atsidėjęs stebėjo, tiesiog tyrinėjo gauguino, van gogho, matisse’o ir kitų mėgstamų
dailininkų drobes.
taigi samuolio tapybos santykiai su stipriai jo kūrybą paveikusia prancūzų moderniąja daile buvo netiesioginiai, dažniausiai per tuomet nepakankamai geros
poligrafinės kokybės reprodukcijas arba perėję per mokytojų, ypač vienožinskio, estetinių skonių, vertinimų
filtrą, pagaliau pasigauti iš laimingesnių draugų, mačiusių originalias drobes, įspūdžių. tačiau tokia netiesioginė patirtis niekuomet netgi imliausiam dailininkui negali
pakeisti tiesioginių muziejinių didžiųjų tapybos meistrų
originalų studijų, kai jautri dailininko akis ar pasąmonė
fiksuoja daugybę plastinių subtilybių, spalvų, faktūrų
vibracijų, potėpių pėdsakų ar sukurtų vaizdinių medžiagiškumo, efemeriškumo. juo labiau kad ir pažintis su geriausiais reprodukuotais modernios dailės pavyzdžiais
pirmaisiais Kauno meno mokyklos formavimosi metais
buvo gana ribota.
samuolis buvo kairiųjų demokratiškų pažiūrų kūrybai susitelkęs menininkas, tikslingai judėjęs socialinių
motyvų tapyboje įtvirtinimo keliu. jis neabejotinai vienas labiausiai be jokio išorinio patoso socialiai angažuotų
mūsų tapytojų; jo kūriniai dvelkia slaptu protestu prieš
socialinę nelygybę, kita vertus – meile paprastam žmogui, darbininkui, eiliniam lietuviškos žemės artojui. jo
požiūryje į pasaulį stinga gyvenimo džiaugsmo, tikrovė
jo paveiksluose neretai įgauna atstumiantį, bauginantį
pavidalą. čia daug skausmo, kančios, pasmerktumo...
pasaulėžiūros tragizmu, netgi pesimizmu, neišsakytu
liūdesiu, dėmesiu karčiai kasdienio gyvenimo tiesai,
atstumtiesiems, humanistinėmis nuostatomis, plastinės
kalbos ypatumais, pamėgtais socialiniais motyvais, emocionalia dramatiška spalva jis artimas Tilto ekspresionizmui, ypač Emiliui nolde’i bei kai kuriems chaimo
soutine’o, georges’o rouault kūriniams. samuolis atgimusioje lietuvoje skausmingai regėjo besiplečiančią
properšą tarp vargingųjų valstiečių, miestų gyventojų ir
kylančios valdininkijos bei sparčiai turtėjančios naujos
verslininkų ir miesčionių kartos su jos polinkiu į hedonizmą, elgesio cinizmą. jo, kaip ir vokiečių ekspresionistų, kūryba išsiskiria neslepiama simpatija ir dėmesiu
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paprastam žmogui, niūriai vargano kasdienio jo gyvenimo rutinai. tokie skurdaus gyvenimo negandų dvasia
alsuojantys paveikslai Skurdas (1926), Darbininko portretas
(1930), Girtuoklis (1935). Kad tapytojas save priskiria prie
šios bedalių ir nuskriaustųjų grupės, vaizdžiai liudija paveikslas Mano kambarys (1934), kuriame aiškiai matyti jį
visą gyvenimą persekiojusio skurdo pėdsakai.
Kaip ir vokiečių ekspresionistų bei prancūzų l’École
de Paris meistrų drobėse, čia daug maišto prieš nusistovėjusią vertybių hierarchiją, kasdienio gyvenimo prozos,
socialinės satyros ir grotesko motyvų. tam įtakos turėjo
aštrus kritinis menininko požiūris į turtinės nelygybės apraiškas ir naujų visuomenės sluoksnių gyvenimo būdą. iš
čia samuolio paveiksluose periodiškai iškylanti sąmoninga kuriamų vaizdinių deformacija. tokį dailininko požiūrį
atitinka muzikaliomis spalvomis spindinti Poniutė (1931)
ar gogeniškos spalvų simbolikos kupinas ekspresyvus
Nukryžiuotas buržua (1933). grotesko kupini socialiniai
samuolio kūrybos motyvai šokiravo Kauno grietinėlę ir
buvo dar vienas jo izoliaciją sąlygojęs veiksnys.
tačiau samuolio tapinių vertę nulėmė ne socialiniai
motyvai, o jų traktavimo gelmė – plastinė, kompozicinė,
spalvinė įvairovė, originalumas ir įtaigumas. tai buvo
asmenybė, gimusi tapti tapytoju. Kai žvelgi į samuolio
kūrybą iš dabartinės istorinės distancijos, nuolatos kirba mintis, kad būtent toje plastinėje srityje jis išnaudojo
tiek nedaug savo potencialo. tačiau ir tas „nedaug“ gaivališka įgimto neeilinio talento jėga užgožė daugelį kitų
neabejotinai talentingų dailininkų.
Brandi samuolio tapyba glaudžiai susijusi su lietuvių liaudies meno tradicija ir natūraliai dera prie amžiaus pradžioje daugelyje centrinės ir rytų Europos
tautų gyvenime išryškėjusio dėmesio tautinės kultūros
tradicijoms. šį kultūrinį angažuotumą, atitinkantį vienožinskio deklaruotą būtinybę susirasti savo tautinės
tapybos kelią, atskleidžia ne vien periodiškai jo paveiksluose išnyrantys liaudies meno motyvai bei įvaizdžiai
(Natiurmortas su veidrodžiu, 1930; Natiurmortas su dievuku,
1930–1931; Natiurmortas su mediniu arkliuku, 1933–1934),
bet ir glaudžiai su lietuvos kraštovaizdžiu susijęs paveikslų koloritas. šiuo aspektu samuolis, šalia čiurlionio, yra vienas „lietuviškiausių“ mūsų tapytojų, išaugantis iš lietuviško kraštovaizdžio ir liaudies meno versmių.
lyginant su poetišku ir muzikaliu čiurlioniu, jis atrodo
negrabesnis, žemiškesnis, paveiksluose nevengiantis išoriškai nepatrauklaus, nepagražinto kasdienio gyvenimo
vaizdinių. tačiau tyrų emocijų sklaida ir formos vientisumas jo kūrybai suteikia ypatingo autentiškumo.
samuolis tapiniams renkasi tris pagrindinius žanrus: peizažą, portretą ir figūrines kompozicijas. peizažuose stulbina stilistikos ir tapomo objekto traktavimo
įvairovė: Paraseinys (1926) alsuoja impresionistinės estetikos gaivumu, noru perteikti oro vibracijas, Peizažas
(1934) pabrėžtinai dekoratyvus, su aiškiai atskirtomis
intensyviomis spalvinėmis zonomis, Peizaže su rugiu lauku (1935) keistai derinami fovistinės ir ekspresionistinės
estetikos elementai. tačiau bene įdomiausias dailininkas
savo figūrinėmis kompozicijomis, iš kurių pirmiausia
išskirčiau Motiną su kūdikiu (1934), Autoportretą su patefonu (1929), Poniutę (1931), Moterį su geltonu rūbu (1933).
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peizažai ir figūrinės kompozicijos buvo parankios iš
cézanne’o ir vienožinskio perimtam struktūriniam tapybinės erdvės traktavimui, polinkiui į originalius kompozicinius ir spalvinius ieškojimus.
lyginant su peizažais ir figūrinėmis kompozicijomis, portretinės tapybos srityje samuolis yra nuoseklesnis tradicijos šalininkas, akademiškesnis, tačiau tokias
nuostatas tikriausiai diktavo retai gaunami užsakymai.
apie didžiules jo, kaip modernaus portretisto, potencijas liudija meistriškai nutapytas Dailininkas (v. vizgirdos
portretas, 1932) ir tikrai meniški autoportretai. jo portretinės tapybos amplitudė irgi plati: nuo pabrėžtinai
modernaus minėto vizgirdos portreto iki klasikinio statiško rašytojos Antaninos Gustaitytės-Šalčiuvienės portreto
(1934?). autoportretuose tarsi atsiskleidžia dailininko
noras į save pažvelgti iš skirtingų regėjimo taškų ir išryškinti skirtingus asmenybės bruožus.
šalia čiurlionio, samuolis buvo vienas pirmųjų ir
retų abstrakcionizmo tendencijų puoselėtojų, kurie vengė valstietiškai dailės tradicijai būdingo paveikslo užgriozdinimo nereikalingomis detalėmis. jam svetima beveik patologiška daugeliui amžininkų tuščios erdvės
baimė, priešingai – ryškėja tik intelektualiausiems menininkams būdingas estetinės užuominos, menotyrinėje literatūroje plačiau žinomos kaip non finito principas,
potraukis. jo paveikslai prisodrinti vidinės emocinės
įtampos, skleidžia kontrastingų, dinamiškų linijų, kompozicinių struktūrų energiją. dailininkas tikriausiai juto
poreikį emocionaliai išlieti susikaupusią įtampą, pažeisti
pusiausvyrą, prakirsti kelius į pasaulį, įtvirtinti „atviro“
mąstymo ir kūrybos principus, todėl daugelyje paveikslų regimi emocionalios „energetinės iškrovos“ pėdsakai:
greta detaliai ištapytų paveikslo plotų netikėtai išnyra
menkai užtapytos arba neištapytos „atviros“ erdvės arba
tik drastiškai, eskiziškai konstruojamos paveikslo dalys,
kurios suteikia jo tvirtai suręstiems paveikslams judėjimo, „buvimo kelyje“, spontaniškumo atmosferos (pavyzdžiui, Moteris su geltonu rūbu). „išgyvenimų karštas
alsavimas, rodos, nekantriai „tepė“ spalvą, ir dailininkas
nesuspėdavo išbaigti, ištapyti; kai kuriuose jo darbuose
nerimo kupinas potėpis darėsi skaudžiai šiurkštus, lyg
kaip pakliuvo paskubom užteptas, bet padiktuotas paveikslo nuotaikos. Kartais samuolio darbas sustodavo
pusiaukelėj, staiga emocijai išblėsus. mesdavo arba užtapydavo ant viršaus naują darbą, – kai būdavo kitokia
nuotaika, jis nepajėgdavo grįžti prie ankstesnio paveikslo. toks darbo metodas lėmė samuolio paveikslų kiek
etiudinį pobūdį. daugelis jo darbų daro įspūdį, tarytum
jie būtų nebaigti. Bet tas nebaigtumas buvo samuolio tapybos bruožas; juo reiškėsi impulsyvus, nepakartojamas
emocijos gyvybingumas, tiesiogiai jo užfiksuojamas.“7
vos pasiekęs brandą ir suformavęs savo stilių, dailininkas susirgo džiova, todėl biologinė jo energija seko,
vis mažiau laiko jis galėjo skirti tapybai. nuo 1939 m.
gydėsi šveicarijoje, tačiau 1942-aisiais leisino kurorte
mirė. tai buvo skausminga lietuvių dailės netektis: išėjo
vienas talentingiausių vienožinskio suformuotos tradicijos tapybos meistrų. jo pasitraukimas iš gyvenimo tarsi
simbolizavo svarbaus tautinės dailės mokyklos tarpukario periodo pabaigą.
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samuolis buvo viena ryškiausių kertinių besiformuojančios tautinės tapybos mokyklos figūrų. jo paveiksluose susiliejo daugelis pagrindinių lietuvių tapybos mokyklos savitumą suformavusių įtakos srautų.
dailininko kūrybos svarbą nacionalinės tapybos raidai
lemia ne tik tautinis jo angažuotumas, siekimas suaktualinti liaudies meno tradicijas, bet ir vienožinskio
skatintas tautinės dailės ir modernios meninės išraiškos
jungties ieškojimas arba, kitais žodžiais tariant, nacionalinio tapybos stiliaus paieškos siejimas su posezaninės
ypač ekspresionistinės dailės ieškojimais. Konstruktyvaus mąstymo principus jis perėmė iš sezaniškos, o spalvos emocionalumą – iš ekspresionistinės XX a. pradžios
tapybos tradicijos ir šiuos bruožus sulydė su liaudies
menu. todėl jo tapiniams būdingas emocionalumas, ekspresyvumas, piešinio ir spalvos dramatizmas, polinkis
į apibendrintas monumentalias formas. tai paaiškina
greitą samuolio ir kitų vienožinskio formuojamos lietuviškos dailės mokyklos atstovų įsiliejimą į XX amžiaus
pradžios vakarų dailės kontekstą. samuolio tapybinės
estetikos bruožai smarkiai paveikė tolesnę lietuvių tautinės tapybos mokyklos raidą ir savitai atsispindėjo daugelio gyvybingas samuoliškas tapybos tendencijas plėtojančių dailininkų kūriniuose.

A N TA N O G U D A I Č I O
TA P y B I N Ė E K S P R E S I J A
antanas gudaitis (1904–1989) greta samuolio buvo vienas ryškiausių intelektualių kairuoliškomis idėjomis
persismelkusių vienožinskio formuojamos XX a. lietuvių tapybos mokyklos meistrų. gimė šiauliuose, baigęs
viekšnių progimnaziją, mokėsi šiaulių mokytojų seminarijoje, vėliau studijavo literatūrą lietuvos universiteto
humanitarinių mokslų fakultete (1926–1929) ir lygiagrečiai lankė Kauno meno mokyklą. po mokinių streiko
1926 m. buvo pašalintas ir, kelis mėnesius palankęs privačią justino vienožinskio studiją, pakliuvo į jo globą.
Bendraujant su mokytoju ir perimant daugelį jo estetinių
bei meninės kūrybos nuostatų, skleidėsi gudaičio dailės
pasaulio pažinimas ir tapytojo talentas.
Kitaip nei samuolis, gudaitis neturėjo tokių ryškių
įgimtų tapytojo duomenų, tačiau buvo smalsus, atkaklus
ir darbštus. ryškūs intelektualiniai ir kūrybiniai gaivališkos asmenybės poreikiai skatino nuoseklų brendimą
ir pavertė jį viena reikšmingiausių mūsų tapybos figūrų. gudaitis suvokė humanitarinės kultūros, muziejinės
patirties dailininkui svarbą, todėl, viešėdamas kitose šalyse, kai tik turėjo galimybę, daug dėmesio skyrė muziejams. „Kur tik nuvažiuoju, – sako jis, – pirmiausia einu
į muziejus. Kelionėse nepiešiu. rūpi įsigyti naujų įspūdžių, dvasiškai praturtėti.“8 skirtingais gyvenimo tarpsniais patyrė įvairių tapytojų – vienožinskio, cézanne’o,
deraino, van gogho, picasso, matisse’o, rouault – įtaką, žavėjosi Braque’o, tiziano, rembrandto, goya’os, El
greco ir kitų didžiųjų praeities meistrų kūryba.
Kitas svarbus nuoseklaus gudaičio tobulėjimo veiksnys buvo atsakingas požiūris į dailininko profesiją, sistemingas darbas ir kruopštus amato subtilybių perpratimas. „menas, – aiškina jis, – yra ne tik savęs reiškimas,
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bet ir amatas. reikia jį tobulai išmokti. Kai aš atsistoju
su teptukais ar anglim rankoje priešais tuščią drobę ir
pradedu dirbti, iš anksto dar nieko nežinau, kas išeis.
čia viskas labai neapibrėžta, viskas gimsta dabar, šią akimirką. todėl reikia būti išėjus daugybę dalykų – daug ką
mokėti, daug ką žinoti. <...> paskui reikia išmokti dirbti.
išsiugdyti savidrausmę. <...> Kūrybinis darbas – tai sugebėjimas susikaupti, susimobilizuoti, užsidegti ir tą ugnį
palaikyti. pavyzdžiui, aš visą savo amžių, sekmadieniais
pradėdavau naują darbą. visi tada ilsisi, o aš dirbu. sekmadienis yra mano darbo diena. Ką aš darydavau? jau
šeštadienį einu anksti gulti, kad galėčiau gerai išsimiegoti. pailsėti.“9
gudaitis tautinės tapybos mokyklos istorijoje atliko svarbią vienožinskio įskiepytų estetinių ir meninių
idealų, jo suformuotos tautinės dailės mokyklos idėjos
tęsimo ir plėtojimo funkciją. palankiomis „atšilimo“ periodo aplinkybėmis jis daug nuveikė grąžinant į aktualų
mūsų dailės kontekstą per nepriklausomybės metus sukauptus lietuvių dailės laimėjimus. nuo 1941 iki 1985 m.
dėstydamas vdi, jis perdavė savo patirtį net kelioms
jaunų dailininkų kartoms. tai ilgas ir vaisingas šio mūsų
tapybos patriarcho kūrybinio ir pedagoginio darbo kelias, kuriuo eidamas jis sukūrė bent dešimtkart daugiau
darbų nei samuolis. nors gudaitis, kaip ir vienožinskis,
yra giliausią rėžį mūsų tapybos istorijoje palikęs pedagogas, tačiau jo gaivališka, galingos energijos kupina kūryba nėra tokia vientisa kaip mokytojo ar samuolio. „aš
visą laiką ieškojau savo kalbos, – sako dailininkas retrospektyviai žvelgdamas į nueitą kelią, – bet man atrodo,
kad niekada neradau. niekada. Kai dabar po ilgesnės
pertraukos vėl pasižiūriu – noriu visiškai kitaip dirbti.
todėl, kad dabar kitaip mąstau. man atrodo, kad aš nieko tokio nepasiekiau, kad galėčiau pasakyti: „štai šitas
darbas yra tai, ko norėjau pasiekti, ką norėjau padaryti!“
nė vieno tokio darbo nėra. yra nuolatinis kitimas. Kūrybinis procesas – man įdomiausias. Ko nors naujo atradimas – idėjų, formų, nuotaikų – štai kas man didžiausią
džiaugsmą padaro...“10 šie žodžiai liudija apie atsakingą
kritišką dailininko požiūrį į kūrybą, atvirumą pasauliui,
nuolatinio atsinaujinimo ir naujų meninio pažinimo erdvių suvokimo svarbą.
iš tikrųjų gudaičio kūryboje, palyginti su vienožinskio ar samuolio, regimas didesnis bangavimas, nukrypimai į įvairias tapybinės raiškos sritis, nepasitenkinimas
pasiektais rezultatais, naujų susikaupusių idėjų plastinės
raiškos galimybių ieškojimas. nedaug mūsų dailėje yra
asmenybių, taip gyvybiškai jautusių nuolatinio kūrybinio atsinaujinimo būtinybę. Kita vertus, vienožinskis
sugebėjo įteigti gudaičiui plastinių, formalių tapybos
aspektų, vidinės meno formų architektonikos pažinimo
ir įvaldymo svarbą. „Kitiems dailininkams dažnai dominuoja motyvas, siužetas, o man – ne. Kūryboj man svarbiausia – kaita, formos tapsmas, tvėrimasis. man sunku
tai žodžiais nusakyti... aš neturiu savo paveikslams pavadinimų. jų prireikia, kai darbas padarytas, kai išeini
iš dirbtuvės.“11
imlus žinioms gudaitis dar studijų Kauno meno
mokykloje metu jautė muziejinės patirties ir išsamių akademinių meno studijų trūkumą ir nuolat siekė ištrūkti
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į platesnius vandenis, tiesiogiai pažinti praeities meno
tradicijų ir XX a. pradžioje išsiskleidusių modernaus
meno tendencijų įvairovę. jam pavyko įgyvendinti šią
svajonę: 1929 m. dailininkas ketveriems metams išvyko
tobulintis į paryžių, kur jį pasitiko ir globojo anksčiau atvykęs ir užmezgęs ryšius su monparnaso ir monmartro
dailininkų emigrantų iš rytų Europos rateliais neemija
arbitblatas.
ieškodamas vietos dailės pasaulyje, gudaitis perėjo
įvairias mokyklas: iš pradžių studijavo rusų emigrantės
teatro dailininkės aleksandros Ekster, vėliau kubisto andré lhote’o studijose ir Colarossio, juliano akademijose, o
gavęs valstybės stipendiją, 1930–1932 m. – nacionalinėje
dailės ir amatų konservatorijoje. visur jusdamas pažinimo alkį, jis daug ir atkakliai savarankiškai dirbo, lankėsi muziejuose, paveikslų galerijose, studijavo praeities ir
modernių dailės meistrų kūrybą. itin daug dėmesio studijų paryžiuje metu skyrė piešinio kultūros tobulinimui
ir šioje srityje pasiekė daug. piešinys tapo laisvesnis, labiau stilizuotas, geriau pagaunantis apibendrintas tikrovės detales, išryškinantis piešiamo žmogaus ar motyvo
charakterį. jį veikė ne tik kasdieniai piešinio seansai, bet
ir paryžiaus muziejų, galerijų pasaulis, kuris imliam menininkui buvo svarbiausia dailės mokykla.
paryžius pavergė gudaitį artistiška atmosfera, daugybės skirtingų lygiagrečiai besiskleidžiančių modernaus
meno formų įvairove. paryžietišką gyvenimo tarpsnį jis
visuomet nostalgiškai prisimindavo kaip laimingiausią.
„nė vienas miestas, – o aš daug jų esu matęs, – pasakoja
jis, – neturi tokio charakterio ir atmosferos kaip paryžius.
<...> tada, kai aš mokiausi, paryžiuje gyveno ir dirbo
keturiasdešimt tūkstančių dailininkų! tik pamanykit.
mainosi, verda, sukuria judėjimą. Kūrybinę atmosferą.
ir kas yra, – tarp tos daugybės dailininkų gali jaustis
laisvai, gali dirbti pačioje judriausioje gatvėje, ir tau niekas netrukdys. jautiesi kaip namie. tik atvykus, žinoma,
pagrindinis dalykas buvo lankymas meno galerijų, kurių
labai daug. jas aš visą laiką lankydavau, kad galėčiau
suprasti, kas čia dedasi, kad galėčiau visame šitame turguje, toje meninių idėjų mugėje pradėti atskirti pelus
nuo grūdų, kad susiorientuočiau šitame meno judėjime:
kas jis yra, koks jis yra?“12 valandos, praleistos įvairiose
dailės studijose, akademijose, neįkainojama muziejinių
studijų patirtis, bendravimas su daugybe įvairių tautų
menininkų išplėtė dailininko humanitarinės kultūros
horizontus, išlavino estetinį skonį, padėjo geriau orientuotis meno istorijoje.
paryžietiškas gyvenimo tarpsnis paliko neišdildomą
rėžį gudaičio plastinėje evoliucijoje. ilgainiui jo darbuose
ryškėjo kūrybinės laisvės pojūtis, išsivadavimas iš Kauno
meno mokykloje diegtų akademinių nuostatų, drobėse
ir piešiniuose daugėjo įvairių prancūzų moderniosios
dailės elementų. nyko iš lietuvos atsivežtas valstietiškas balastas, skaidrėjo raiškios spalvos, skverbėsi nauji
urbanizuotos kultūros motyvai, piešiniai įgavo virtuoziškumo, nerūpestingo žaismingumo. iš pradžių, studijuojant lhote’o studijoje, stiprėjo santūrios, į analitiškumą
ir plastinių formų sintezę linkstančios kubizmo estetikos
poveikis, vėliau išryškėjo monumentalumo tendencijos
ir pagaliau išsiskleidė naujos spontaniškos ir žaismingos
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antanas gudaitis justino vienožinskio studijoje Kaune, 1929

paryžietiškos dvasios įkvėptos ekspresionistinės tendencijos. tačiau kita vertus, įvairių modernaus meno krypčių skleidžiamos energijos prisodrinta paryžiaus dailės
aplinka, kurioje jau viešpatavo vis tvirtesnes pozicijas ir
pripažinimą įgaunantis internacionalinis modernizmo
stilius, skatino gudaitį ir kitus šioje vakarų meno mekoje studijuojančius lietuvių dailininkus atsigręžti į gyvybingas liaudies meno tradicijas. vadinasi, įžvalgaus
vienožinskio Kauno meno mokykloje diegtos pamokos,
jo atkaklus reikalavimas įdėmiau žvelgti į lietuvių liaudies meną internacionalinėje paryžiaus dailės aplinkoje
ne tik surado patvirtinimą, bet ir įgavo ypatingą aktualumą bei svarbą.
paryžiuje gudaitis įgijo neįkainojamos dailininko
profesinės patirties, tarsi sugėrė įvairias naujausias modernios prancūzų dailės tendencijas, išlavino estetinį
skonį ir jusles. „paryžiuje praleisti metai, – prisipažįsta
dailininkas, – man buvo pats laimingiausias laikotarpis,
todėl, kad gyvenimas buvo pavirtęs darbu, kai kiekvieną
dieną norėjau ką nors rasti, ką nors nauja padaryti. aš
save laikau dailininku, susiformavusiu paryžiuje, tame
didžiuliame vaizduojamojo meno centre. Būdamas ten
stengiausi nelabai pasiduoti atsitiktinei įtakai. žvalgydamasis, žiūrėdamas, siurbdamas į save, norėjau įgyti savarankišką formą.“13 iš tikrųjų, lyginant ikiparyžietiško,
paryžietiško ir poparyžietiško periodų stilistinius kūrinių bruožus, į akis krinta spartaus tobulėjimo požymiai.
itin ryškūs poslinkiai formos, spalvos, piešinio, kolorito
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srityse: piešinys įgavo tikslumo, apibendrinimo galios,
sustiprėjo ekspresyvus spalvos skambėjimas, išsiskleidė
vienožinskio diegti konstruktyvaus mąstymo principai.
pats dailininkas prisipažįsta, kad atvykus į paryžių didžiausią įspūdį padarė paulis cézanne’as su jo
paveikslams būdingu nauju konstruktyviu mąstymu,
ypatingu medžiagiškumo pojūčiu, visuotinės struktūros ieškojimu. „Kai nuvykau į paryžių, – prisimena
jis, – pirmaisiais ar antraisiais metais didžiausią įspūdį
padarė polis sezanas. gerai atsimenu nedidelę parodą
monmartre. nuėjau ir tarp kokių jo dvidešimties darbų
pamačiau Berniuką su raudona liemene <...> aš prisimenu
iki šiol ne tiek patį darbą, kiek tai, ką patyriau būdamas
prie to paveikslo. pamatęs jį, kelias sekundes aš buvau
tiesiog sukrėstas.“14 apie cézanne’o kūrybos svarbą jis,
kaip ir vienožinskis, nuolatos kalbėjo studentams ir kolegoms, nes traktavo jį kaip stilistinę, plastinę, kompozicinę modernios XX amžiaus pradžios dailės viršūnę.
gudaitis siekė suvokti gelminius, pamatinius šio didžio
menininko kūrybos principus, nepaprastą plastinį jo turtingumą, struktūrinius spalvos galimybių panaudojimo
principus, šviesos ir tamsos teikiamas meninės išraiškos
galimybes, nuolatines formą kuriančias spalvos ir tonų
metamorfozes.
ankstyvajame ikiparyžietiškame ir paryžietiškame
kūrybinio stiliaus formavimosi etape gudaitis patyrė
vienožinskio ir posezaniškos epochos prancūzų tapytojų, ypač deraino, įtaką. iš čia ankstyviesiems vienožinskio paveikslams būdingas prislopintų tonų įstrižas, tik
didesnes mases apvaldantis potėpis. jis, kaip ir samuolis, yra varganų, bedalių žmonių dainius, poetizuojantis
niūrią kasdienybę (Moterys su naštomis, 1928; Motina su
vaikais, 1930). čia ir sezaniškas konstruktyvus mąstymas, ir deraino bei picasso kubistiniam periodui būdingos prislopintos spalvos (Natiurmortas su gėlėmis, 1930),
ir matisiškas moters figūros traktavimas. šio tarpsnio
paveiksluose akivaizdus savito tapybinio stiliaus ieškojimas, todėl iš įvairių menininkų neretai eklektiškai perimami paskiri tapymo manieros elementai. per nedidelį
laiko tarpsnį atsiranda visiškai skirtingi paveikslai: nutapyti kruopščiai, santūriomis spalvomis (Natiurmortas su
statulėle, 1930) ir apibendrintos figūrinės kompozicijos
(Moteris su krepšiu, 1930), o pastaruosius keičia sodrios
tapymo manieros paveikslai su gerokai raiškesnių plačių
potėpių pėdsakais (Mont rouge stogai, 1932). tuo metu į
gudaičio drobes skverbėsi liaudies meno motyvai, realizuojami moderniosios prancūzų tapybos meninės išraiškos priemonėmis. paryžietišku periodu stiprų poveikį
gudaičiui darė prislopintos deraino, Braque’o spalvos,
jų kompozicinių sprendimų aiškumas. tuomet dailininkas sukūrė daug puikių picasso ir matisse’o stiliaus
įkvėptų piešinių, kuriuose atsirado anksčiau jam nebūdingas stiliaus lengvumas ir žaismingumas (Muzikantai,
Cirke, Negrės piešinys, visi 1931).
grįžus į lietuvą unikali paryžietiška patirtis ir pasitikėjimas savo talento jėga gaivališkai išsiliejo kūryboje.
apie 1933 m. gudaičio tapytuose paveiksluose ryškėja
savito, vėliau visa jėga išsiskleidusio ekspresionistinio
tapymo stiliaus užuomazgos, kurios pirmiausia matyti
kameriniuose portretuose (Moteris virtuvėje, 1933; Mo-
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teris iš Žemaitijos, 1934; Moters portreto etiudas, 1934) ir
viekšniuose tapytuose peizažuose (Namelis Viekšniuose i,
1933; Namelis Viekšniuose ii, 1933; Šventorius Viekšniuose, 1933; Peizažas. Lieptas per Pakalupį Viekšniuose, 1933).
dailininkas vaduojasi iš anksčiau viešpatavusių tamsių
tonų, ryškėja naujų ekspresyvių emocionaliai suvokėją
veikiančių spalvinių zonų atsiradimas. viekšniuose nutapyti ekspresyvūs paveikslai drąsiai laužė ankstesnėje
lietuvių tapyboje nusistovėjusias schemas: kompozicijose, spalvose, plačioje tapymo manieroje buvo justi stiprus
įvairių modernios prancūzų dailės tendencijų alsavimas.
viduržemio jūros regiono spalvos per koloritinę gudaičio sistemą drastiškai skverbėsi į lietuvišką dailę ir atvėrė
jai naujas ekspresyvios spalvingos tapybos erdves. dar
ryškesni šios invazijos pėdsakai regimi paveiksluose Moters aktas (1933), Moteris su vaiku (1933) ir Zuzana sėdinti
(1934), kurių kompozicijos ir kai kurie tapymo manieros
bruožai kartais atrodo perkelti iš matisse’o, vlamincko,
deraino drobių.
tačiau netrukus gudaitis atsitokėjo po kelionės į
paryžių sukelto svaigulio ir vis daugiau dėmesio skyrė kompozicijos, modeliavimo ir nuotaikų perteikimo
problemoms. todėl naujų spalvos galimybių ieškojimai
netrukus prigeso, dailininkas pasinėrė į naujų plastinių
tapybos galimybių įvaldymo procesą ir greitai neabejotini laimėjimai tapo akivaizdūs, stiprėjo ekspresyvus
dramatiškas konfliktinis paveikslų pradas (Gatvės motyvas Kaune, 1936).
apie 1937 m. ryškėja naujas dailininko kūrybinio
pakilimo tarpsnis, pirmiausia pastebimas kaip emocionali spalvinė motyvų išraiška ir plastinių tapybos
galimybių įvaldymas. šie poslinkiai akivaizdūs vasarą
nidoje sukurtuose paveiksluose Žvejų sodybos Nidoje ir
Žvejų kateriai Nidoje (1937). tačiau dar ryškesnis kūrybinių galių spontaniškas išsiliejimas drobėse buvo po dvejų metų įstabaus etnografinio grožio žemaitijos kaimelyje Beržore (dzūkiškų zervynų analoge) prie platelių
ežero tapytuose peizažuose Žvejo sodyba. Beržoras (1939),
Bažnytėlė Beržore (1939). šis kaimelis su jam būdinga archajiškos senovės ir išlikusių senųjų lietuvių papročių
aura gudaičiui tapo svarbia vieta, skatinusia kūrybinį
įkvėpimą. tuo pat metu dailininkas, atsigręžęs į liaudies
meno tradicijas, sukūrė išraiškingus liaudiško stiliaus
portretus Žemaitė šventadienį, Senas meistras, Moteris su
bulvių krepšiu (visi 1939). jie liudija gudaičio įžengimą
į brandos tarpsnį.
šio periodo gudaičio tapybinio stiliaus pokyčius
iškart pastebėjo įdėmiai dailės raidos procesus sekęs
vienožinskis, ir jį sužavėjo tapytojo jėga, gyvumas, nuoširdumas. apie naujus mokinio kūrybos bruožus, išryškėjusius 1939 m. rudens parodoje, mokytojas rašė: „dominuojantį vaidmenį šiuokart užkariavo gudaitis, nes
tik gaivališkai pajėgaus, skambaus tapybinio realizmo
ne vien pas mus, bet ir kitur nedažnai tepasitaiko matyti. tasis pajėgumas susidaro dėka išimtinai vieningai ir
stilingai suprastos ir realizuotos kūrybinės akcijos, kuri
prasiveržia visuose kūrybos elementuose – plačiai, dekoratyviai suprasta ir podraug plastiškai išsirutuliojusia
forma, kraštutinai kontrastinga spalvų darna, laisva, aistringa, bet be efekto technika ir tąja dinamiška bruožų
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bei dėmių ritmika, kuri vien jaunatvei tėra prieinama.“15
vienožinskį žavi raminanti gudaičio „kompozicijos santvarka, viliojanti, jauki spalvų harmonizacija, šviesų – šešėlių darna bei plastiškumo pajautimas.“16
Brandžioje gudaičio kūryboje išliko vienožinskio
įkvėpta pagarba liaudies meno tradicijoms, dėmesys
cézanne’o ir deraino atradimams plastinės formos srityje. tačiau šio periodo jo paveiksluose juntama ir daugelio
kitų – ypač spontaniškos van gogho nubrėžtos ekspresionistinės pakraipos – įtaka. dailininką taip pat žavėjo
ir pablo picasso genijaus įvairiapusiškumas – kompozicijos, spalvos, formos, potėpio jėga. akivaizdu, kad
spontaniškos ekspresionistinės estetikos šalininko gudaičio tapyboje stipresnės (nei vienožinskio ir samuolio
drobėse) emocionalios gaivališkos tendencijos, polinkis į
spalvos ir su ja suaugusios formos išlaisvinimą, išryškėjantis ekspresyvia tapymo maniera ir sodriomis emocionaliomis spalvomis. gudaičio tapymo stiliaus savitumas
atsiskleidžia šioje jausmo ir spalvos jungties stichijoje,
kartu ryškėja ir jos įtaką ribojantys konstruktyvaus tapybinio mąstymo principai. iš vienožinskio gudaitis
perėmė ir gerą kompozicijos vientisumo bei vieningo
kolorito jausmą.
lietuvai atgavus vilnių, gudaitis 1940 m. persikėlė
į senąją sostinę ir pradėjo dėstyti vilniaus dailės akademijoje, kurią vokiečiai 1943 m. uždarė. praūžus karui,
1944 m. gudaitis buvo patvirtintas pervadinto ltsr
valstybinio dailės instituto profesoriumi. čia iki 1948 m.
vadovavo peizažo studijai, tačiau, nepasižymėjęs uolumu tarnaujant naujai ideologijai, 1952 m. buvo pervestas į tekstilės katedrą. Kulto metais, kaip pats gudaitis
ironizuodavo, bėgdamas nuo ideologinių reikalavimų,
tapo „pagrindiniu peizažistu“. apie šį gyvenimo tarpsnį
sakė: „daugiausia tapiau peizažus, o jie nėra mano pašaukimas, nes man visą laiką rūpėjo išreikšti žmogaus
konfliktines situacijas, kažkokius vidujai susikaupusius
išgyvenimus.“17
laikotarpį nuo 1944 iki maždaug 1958 metų gudaitis traktavo kaip juodą skylę kūrybinėje biografijoje ir
nemėgo apie jį kalbėti. tačiau ir šiame tarpsnyje gudaičio dalyvavimas dailės gyvenime ir pedagoginis darbas
buvo svarbus Kauno meno mokyklos tradicijų tęstinumo
latentine forma veiksnys, nes ne visi tuo metu kuriami
darbai buvo projektuojami į viešą erdvę. Kita vertus,
negalima ignoruoti ir jo sukauptos praktinės patirties,
estetinės intuicijos svarbos, kuri neišvengiamai veikė
akademinį procesą. ir pagaliau: paskiri tuo metu tapyti
gudaičio paveikslai išsaugojo spalvų gaivumą, ankstesnei tapybai būdingą potėpio ekspresyvumą.
po daugelio metų nukrypimo nuo tikrojo tapytojo
pašaukimo dailininko atgimimas ir antrasis kūrybinio
gyvenimo etapas išryškėjo prasidėjus „atšilimui“, maždaug nuo 1958 m. tuomet pamažu atgimė sukaustytos
gudaičio spalvos, skleidėsi juose anksčiau karaliavusi
ekspresija. naujos tendencijos galingu srautu pirmiausia
išryškėjo darbuose nutapytuose Beržore ir nidoje, kurių
vaiskūs vandenys tarsi nuplovė visas per socialistinio realizmo viešpatavimo metus susikaupusias apnašas (Prie
Beržoro ežero, 1959; Nida, 1962). vandens stichija iš tikrųjų
turi galingos valančios energijos ir tikriausiai neatsitikti-
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nai buvo mėgstamiausias įstabių tolimųjų rytų peizažo
meistrų motyvas. Beržore ir nidoje tapytuose paveiksluose sušvinta geriausiems gudaičio darbas būdinga
ekspresyvių spalvų harmonijos ir autentiškos emocijos
jungtis. spontaniškų ekspresionistinių tendencijų atgimimas akivaizdus ir nuo 1960 m. pradėtame tapyti cikle Siautėjimas, kuriame juntamas galingas pavasarinis
išsivadavimas iš ilgo ledo sukaustyto žiemos periodo,
pavasariškos energijos, džiaugsmo protrūkis. jis išryškėja ekspresyvia spalvų muzika ir formomis. netrukus
gudaitis nutapė vieną brandžiausių savo darbų rūta
ilsisi (1962). nuo tol jo tapyba plėtojosi vyraujančios
ekspresionistinės estetikos įtakoje, tolygiai, žingsnis po
žingsnio, įtvirtindama užkariautas plastines erdves.
subrendęs tapytojas, įvaldęs ekspresyvią plastinę
formą ir emocionalias spalvas, dabar gilinosi į didžias
galimybes perteikti jautriausias žmogaus dvasios būsenas. „tapybos vertė, – aiškino jis, – yra už tų daiktų.
svarbiausia, – kaip jie yra vaizduojami. jei žmogus nesuvokia, kaip jie vaizduojami, kodėl jie yra taip vaizduojami, tada jis nesupras dailininko intencijos, nesupras, kaip
jis suvokia pasaulį, kokią jis nori dvasinę būklę sukurti.
Esu jau užsiminęs, kaip aš pradedu paveikslą, kaip dirbu. yra du veiksniai: vienas, kuris padaro postūmį, kuris
nukreipia į tikslą, ir kitas – tai susiformavusi vizija, kurią reikia paversti formomis.“18 Kita vertus, jo tapyboje
vėl atgimė ryšys su liaudies meno tradicijomis, kuris
visa jėga atsiskleidė keturių paveikslų cikle Trys Petronėlės (1964–1965). šio ciklo paveikslai žavi ekspresyvia
kompozicija, apibendrintomis formomis ir harmoninga
pagrindinių spalvinių masių sąveika. to meto tapyboje
ekspresionistinių tendencijų stiprėjimas neretai gudaitį
priartindavo prie abstrakcijos. šie dailininko ieškojimai
ir atradimai muzikuojant ekspresyviomis spalvomis ir
formomis akivaizdūs kompozicijoje su poetišku pavadinimu Medžiai ir debesys (1967). naujos spalvos emancipavimo tendencijos matyti ir dailininkui daug problemų
sukėlusiame Triptike M. K. Čiurlionio atminimui (1961).
paletėje įsivyravo šilta spalvų gama, formalūs elementai
tapo harmoningesni, labiau subalansuoti.
pakilus į naują brandos tarpsnį, gudaičio kūryboje
ryškėjo naujas požiūris į tapybos uždavinius. „paveikslo
turinys, – teigia jis, – ne siužetas, o tapyba. čia visa esmė.
į ją sutelktos visos dailininko pastangos. <...> du pradai – intelektualinis ir jausminis-improvizacinis, kai stovi prie molberto, eina drauge, susipina. tačiau paveiksle
turi išlikti idėja, nuo kurios viskas prasidėjo, turi išlikti
nuotaika, išraiškos intensyvumas. Kelias nuo nematomo
į matomą – sudėtingas procesas: stengiesi surasti nepaprastumą, įtaigią išraišką, formas, jų santykius.“19
paskutinis dailininko kūrybinio pakilimo tarpsnis
išryškėjo apie 1975 m., kai gimė bene brandžiausi jaunatviška energija ir aistra alsuojantys paveikslai, iš kurių
pirmiausia išskirčiau nolde’s tapymo manierai artimą
Medinį arkliuką – formos, spalvos ir kompozicijos požiūriu laikau jį vienu brandžiausių gudaičio paveikslų.
apibendrintomis formomis, taip pat vienu svarbiausių
jo pasiekimų galima laikyti tais pačiais metais pradėtą
kurti ciklą Prie stalo (1975–1977). tačiau tai dar nebuvo
per septyniasdešimties metų jubiliejų persiritusio daili-
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ninko gulbės giesmė, nes dailininko profesionalumas ir
emocinės saviraiškos galia, spalvos valdymo meistriškumas čia išsiskleidė visa jėga. paskutinį gyvenimo dešimtmetį, pasiekęs savo apogėjų, dailininkas buvo temperamentingesnis ir modernesnis už daugelį savo mokinių ir
būtent šiame savo kūrybinės evoliucijos tarpsnyje, mano
akimis žvelgiant, sukūrė brandžiausius savo kūrinius, iš
kurių pirmiausia išskirčiau emocionaliu rouault tapymo
stiliumi nutapytą nuotakų ciklą Natiurmortas su sėdinčia
nuotaka (1979), Vyro galva, gaidžio galva (1979), Autoportretas su paukščiu (1981), Natiurmortas (1982), Paukščiai
narve (1986). plačiam emocionaliam Brandaus gudaičio
potėpiui, apibendrintam kuriamų vaizdinių traktavimui
neabejotiną poveikį turėjo georges’as rouault, tačiau jų
paletės spalvų gama ryškiai skyrėsi. rouault paveiksluose – tai emocionalios žėrinčios ryškių gotikinių vitražų
spalvos, o gudaičio drobėse tarsi atgimsta lietuviškųjų
rudeninių laukų spalvų gama. paskutinio tarpsnio dailininko kūryboje kondensuotu pavidalu išryškėja šio reto
darbštumo menininko ilgame gyvenimo kelyje sukaupta dvasinė patirtis, estetinė kultūra ir plastinių tapybos
galimybių virtuvės pažinimas.

*

*

*

mūsų aptarta trijų iškilių dailininkų plejada (vienožinskis, samuolis, gudaitis) nubrėžė pagrindines XX a.
tautinės tapybos mokyklos raidos gaires. ankstyvajame
jos formavimosi etape išskirtinis vaidmuo teko pagrindiniam jos įkūrėjui ir ideologui justinui vienožinskiui,
kuris iš Krokuvos akademijos, kurioje mokėsi, perėmė
Kauno meno mokyklos kūrimo modelį ir, sulydęs jį su
pažangiomis kitų dailės mokyklų nuostatomis, formavo
savo tautinės dailės mokyklos viziją. joje išskyrė kelis
svarbius visai vėlesnei XX a. nacionalinės dailės mokyklos tradicijai bruožus: atsigręžimą į liaudies meną,
orientaciją į prancūzų posezaninio meno laimėjimus,
iškėlė naujų formų kūrimą kaip modernumo ženklą,
jautriausių vidinių išgyvenimų ekspresionistinį išryškinimą. iš čia plaukė vyraujantis lietuvių tapybos mokykloje sezaniškos ir ekspresionistinės tendencijų vaidmuo,
kuris siejosi su konstruktyvių principų iškėlimu, siekimu
savitomis plastinėmis priemonėmis išreikšti itin individualų dailininko požiūrį į pasaulį. Kita vertus, vienožinskis įdėjo daug pastangų vaduodamas jauną profesionalią lietuvių dailę iš provincialumo kompleksų, pasuko
ją veidu į moderniąją prancūzų dailę ir joje plėtojamas
plastines problemas. neatsitiktinai pastaroji – greta tautinio meno tradicijos – tapo svarbiausiu kūrybingumą
skatinančiu veiksniu žengiant ilgu ir sudėtingu savitos
tautinės dvasios (kurios sėklas pasėjo jau čiurlionis)
ir stiliaus formavimo keliu. didžių kultūros tradicijų
kupinas paryžius su unikalių muziejų, galerijų pasauliu buvo tas pagrindinis kultūrinis pirmųjų dviejų šios
mokyklos generacijų orientyras, miestas, kuriame mūsų
XX a. pradžios tautinės dailės mokyklos kūrėjai sėmėsi
idėjų, ieškojo kūrybos principų, profesinio meistriškumo
pavyzdžių, aktualių spalvinių, formalių, kompozicinių
sprendimų, ateities vizijų. tai padėjo sulydyti atgimusios
lietuvos dailininkų kūryboje išsiskleidusias tendencijas į
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daugmaž vientisą tautinį stilių ir kartu išsivaduoti iš mažoms tautoms būdingų provincialumo kompleksų.
dabar, žvelgdami į XX a. lietuvių dailės mokyklos
nueitą kelią, galime konstatuoti, kad, nepaisant atkaklaus
vienožinskio siekio lietuvių tautinėje tapybos mokykloje
įtvirtinti prancūzų dailės tradicijoje viešpataujantį skaidrų
racionalumą, formos aiškumą, griežtą struktūriškumą, dėl
intelektualumo ir modernios tapybos tradicijų trūkumo
šio uždavinio jam nuosekliai įgyvendinti nepavyko, nes
nugalėjo gaivališkas ekspresyvus pradas, kuris vėlesnėje
mūsų dailės mokyklos raidoje apribojo sezaniškos ir posezaniškos konstruktyvaus mąstymo tradicijos įtaką.
Kalbant apie pirmosios XX a. pusės lietuvių tautinės
dailės mokyklos tradicijų savitumą dar reikėtų išskirti artimą dėstytojų ir mokinių bendravimo būdą, bohemišką
gyvenimo stilių, kuris Kauno meno mokykloje suleido
tvirtas šaknis. vėliau Kauno dailės mokyklos dėstytojams ir auklėtiniams pervažiavus į vilnių, natūraliai išplito vienožinskio suformuotos tautinės meno mokyklos
vizijos idėjos, estetinis skonis, idealai, laikinojoje sostinėje susiformavusios tradicijos, kurios viešpatavo nuo
1940 m. ir nulėmė pagrindines, perspektyviausias antrosios XX a. pusės mūsų dailės raidos tendencijas.
sustokime akimirką dabartinio chaotiško gyvenimo
šurmulyje ir susimąstykime. po antrojo nepriklausomybės
atgavimo praėjo panašus laiko tarpsnis kaip ir tarpukariu
nuo 1922 iki 1940 m. palyginkime Kauno meno mokyklos
paliktą pėdsaką su tuo, kurį per pastaruosius 17 metų paliko dabartinė vilniaus dailės akademija, turinti daugybe
filialų, solidžią materialinę baze, gerokai gausesnį profesorių, dėstytojų ir studentų būrį. įsitikinsime, kad poslinkiai ir dabartinis akademijos poveikis mūsų kultūrai yra
nepalyginami su tuo giliu rėžiu, kurį tarpukario lietuvos
gyvenime paliko Kauno meno mokykla. tiesiog stulbina,
kiek 6–8 dėstytojų entuziastų kolektyvas per tokį trumpą
laiką sugebėjo nuveikti! jis ne tik paklojo tvirtus tautinės
dailės mokyklos pamatus, bet ir išugdė daugybę ryškiausių mūsų dailės asmenybių, kurios vaisingai tęsė vienožinskio ir jo bendražygių pradėtą darbą. Kyla natūralus
klausimas: kodėl tokie skurdūs mūsų dabartiniai laimėjimai dailės srityje? Kur dingo tas entuziazmas ir atsidavimas savo kultūrai, kuris stūmė pirmyn vienožinskį, jo
kolegas ir Kauno meno mokyklos auklėtinius?
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Lidija Šimkutė
UOLA

plaka mėlynai
žalčio dienos akyje

MĖLYNO RŪKO DANGUS
stebėdamas mišką
išgirsta nakties
paukščių verksmą
kviečiantį
praeinančio
laiko sielas

AKMENUOTOSE
Vilniaus gatvėse
atsiskleidžia šimtmečiai

kiekvieną rytą
prieš miestui prabundant
vaikštinėja vienišieji
prie vystančių alyvų
moteris rausiasi
šiukšlėse
surenka atliekas
į plastikinius maišelius
atsisėdusi ant parko suolo
maitina paukščius
savo vargu

BEFORMIS VĖJAS
išskaptavo veidą
kurio randai saugo
paslaptį

ŽUVĖDROS KLYKIA

LYJA LIETUS

šiurkštus juodkalnio
šlaitas aptaškytas
baltacukriais namais

Jokios atminties
pilki debesys
klajojantys debesys
tik debesys

virš kaitroje
virpančio šaligatvio

nudygsniuoti
figų medžiais laukai
grimzta oleandrų sapne
tarp žiogų svirpesio
šešėlių versmė
jauno žvejo klarneto
tingus garsas
išvynioja
jūrą
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Mindaugas Bloznelis

Devyniasdešimtasis
Lietuvos Respublikos
gimtadienis

XX

amžius lietuvai buvo itin reikšmingas.
pasmerkta išnykti tauta 1918 metų vasario 16 dieną atkūrė valstybę, 1922 m. vasario 16-ąją įkūrė universitetą ir išugdė visuomenę, sugebėjusią įveikti šimtmečių kultūrinį atsilikimą ir pasiekti
kaimyninių šalių kultūros lygį. tačiau svarbiausia – lietuviška mokykla išugdė naują kartą, kuriai laisvės siekis
buvo neatsiejamas nuo pareigos savo tėvynei, patriotizmas tapo kovos dėl savo krašto paskata.
1940 metais po nacių ir bolševikų sandėrio sovietams okupavus lietuvą, valstybės institucijos pasipriešinti nedrįso. nepriklausomoje lietuvoje išaugęs jaunimas sugebėjo organizuoti pasipriešinimo veiklą, kurią
vainikavo 1941 m. birželio 23 d. sukilimas ir valstybės
atkūrimo deklaracija. tai buvo antras svarbiausias mūsų
tautai XX amžiaus įvykis. jis sustiprino tikėjimą ateitimi,
sutelkė tautą antinacinei rezistencijai.
pavojingais tautai nacių okupacijos metais buvo išplėtota tobulesnės demokratijos koncepcija, nepraradusi
aktualumo ir nūdienos mūsų politinio gyvenimo aklavietėje.

sukilimas ir antinacinis pasipriešinimas paruošė
tautą sunkiausiam išbandymui – sovietų reokupacijai ir
demoralizavimo metams.
Kova prieš sovietinę sistemą ir žiaurios okupacinės
represijos iškėlė tokius dvasinės kultūros fenomenus,
kaip garsioji sibiro lietuvaičių maldaknygė, išversta į
septyniolika kalbų ir pasklidusi pasaulyje milijoniniu
tiražu. ši Kolymos lageryje rašyta maldaknygė datuota
1953 metų vasario 16 diena ir dedikuota trisdešimt penktosioms lietuvos nepriklausomybės metinėms.
Kovos dėl tautos ir asmens laisvės ir nepriklausomybės estafetė atvedė į trečią svarbiausią mūsų tautai
XX amžiaus įvykį – 1990 m. nepriklausomybės atkūrimo aktą. jis sugrąžino lietuvą į Europą, turėjo lemiamos
reikšmės sovietinės valstybės ir ideologijos žlugimui.
nepriklausomybės devyniasdešimtmečio jubiliejus
moko mus, kad ne moderni ginkluotė, ne ekonominis pajėgumas, o kultūra, piliečių, ypač jaunimo, dvasios jėga ir
patriotizmas, pareiga savo kraštui ir savo tautiečiams yra
svarbiausias tautos ir valstybės išsilaikymo laidas.

neramios dienos atkuriant
nepriklausomybę – 1991-ųjų sausio 14-oji.
stasi o paš K Ev ič iaus nuotrauka
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Apie patriotizmą

Minčių ir meditacijų „Savęs link“ (1999–2006) fragmentas

P

atriotizmą reikia suprasti kaip sąmoningą sudėtingo gyvenamosios vietos visuomeninio audinio,
susidedančio iš daugelio veiksnių, puoselėjimą.
šiais laikais, ypač po totalitarizmo siautėjimo XX amžiuje, darosi pavojinga vartoti tokias sąvokas, kaip tėvynė, tauta, nacija, rasė, kilmė, etninė tapatybė ir panašiai.
vis dėlto kol kas joks žmogus negali tverti be šių, rodos,
akivaizdžių įsibūtinimo formų. svarbiausia yra suvokti, jog pateikiant visuomenės kritiką, negalima išleisti iš
akių šiuos ir kitus reiškinius formuojančių motyvų. jei
tapatybių motyvai kuriami dirbtinai ir juos bandoma
primesti jėga bet kuriai visuomenės grupei, o už jų kyšo
tie patys amžinai nepasotinami agresijos, genocido, noro
pasipelnyti, valdyti ir panašūs egoistiniai impulsai, visai
suprantama, kad siūlomos išeities formos tikrai bus neišvengiamai sukompromituotos, kaip atsitiko sovietų ir
nacių laikais. iškreiptos ir savavališkai perkėlinėjamos
sveikõs savikūros struktūros, mitai ir simboliai yra despotų ir bepročių, mėginančių valdyti visuomenę, požymis ir tikslas. tìkrosios tapatybės, taip pat ir natūrali
meilė savo kultūrai ar gimtinei iš kiekvieno individo
sielos ir proto kyla savaime, klostosi labai ilgai ir harmoningai bei leidžia jam, išlaikant savo individualybę, ją
atpažinti ir gerbti kitame. tai tikros demokratijos ir savitarpio pagarbos laidas. taigi viskas priklauso nuo to,
ar skelbiama tapatybė, tautiniai mitai, religija, istorija,
kilmė ir visi meno bei kultūros ženklai nedisonuoja su
vidine visuomenės ir individo branduolio savastimi, ar iš
tikrųjų tėra religinių, rasinių ar ekonominių misionierių
jėga primesta ir išgalvota parakultūra. Kita vertus, niekas nestovi vietoje, ir svarbu atpažinti tuos universalius
naujabūvio pavidalus, kurie atitinka visos žmonijos pažangą, bei atmesti priemones, kliudančias asmenybių
ir bendruomenių ar nacijų sankalbą. ir vėl motyvas yra
lemiamas veiksnys. paprastai jį išduoda veiklos vaisiai.
pažangai atstovaujantys veiksniai neprieštarauja nei individo laisvei, nei visuomenės gerovei. tikras patriotas
gerbs ir kitos šalies patriotą. pavergtos tautos, negalinčios gintis tikrovėje, pasinaudoja perkėlos mechanizmu
ir puikiausiai tapatinasi su kitų tautų didvyriais. antai
sovietijoje ištisos paauglių kartos žavėjosi amerikos indėnais ir tapatinosi su jų išsivadavimo kovomis, kurias,
nors ir sukarikatūrintai, atspindėjo mitai ir rašytojų fantazijos. tačiau šie surogatiniai mitai, kuriuose veikė tokios nerealios figūros kaip gojko mitićiaus vaidinami
filmų herojai, suvaidino teigiamą vaidmenį. panašiai
graikų nacionaliniais didvyriais žavėjosi Byronas: skirtumo tarp jo ir Medžiotoją skaitančio lietuvio vaiko nėra.

jei egzistuoja išdavystė, nėra didesnės išdavystės už
tėvynės išdavimą. jai nėra senaties termino, o ir būti
negali. gali nemėgti kvailų ir pasipūtusių žmonių minios, tačiau ne vien jie sudaro tautą, iš kurios savimonės kyla meilė tėvynei ir jos gynimas. tauta – visuotinė sąvoka, kurią simbolizuoja geriausi ir šviesiausi jos
atstovai. žuvusiųjų už tautos laisvę (kalbame ne apie
plėšiamuosius karus, o būtinąją gintį) žygdarbiai turi
amžiną vertę ir šlovę, o išdavikų darbais padaugintas
blogis tveria po amžinybės ženklu. išdavystė kartu su
blogiu išnyks, matyt, tada, kai ateis skirtas laikas. tad
joks žmogus, kad ir aukščiausiasis teisėjas, negali atleisti tėvynės išdavimo, nes tai yra ne jo galioj. tačiau
jo pasmerkimas naudingas, nes moko budrumo. todėl
negalima tikėti tais, kurie saldžiai meilikauja, girdi,
„pamirškime senas skriaudas, gyvenkime bičiulystėj“.
gudrieji... jie tiesia aukai tariamos draugystės ranką,
permirkusią anosios krauju, kurio nenuplaus nė srauniausia gražbylystės upė.
galima atleisti bet kokią žmogišką silpnybę, bet ne
tėvynės išdavimą, dėl kurio kenčia jau ne vienas pats
išdavikas, o tūkstančiai, net milijonai.
anie žiūri į tave lyg sakydami: tai dar neišgarmėjai su
visa savo tiesa šunims šėko pjauti, tai yra ten, kur mielai
tave pasiųstumėm. o galvoji, ar daug laiko nutekės, kai
tos dvasios skursnos slankios koridoriais, rankiodamos
paguodos trupinius?
Kaip įrodyti tai, kad aš nesusijusi su kitų daromomis
niekšybėmis, net jeigu jos daromos man? Kaip įrodyti,
kad nerūpi man menkaverčiai žmonių tikslai, kad fiziškai
negaliu atlikti melo akto ar sakyti netiesos? išsinėriau iš
gyvatės odos; palikau išnarą tiems, kurie nieko daugiau
neturi ir nežino, į ką įsitverti, kurie be tos išorės ir susireikšminimo yra niekas, ir jų egzistencinė baimė, baimė
išnykti daro juos nepaprastai baisius ir žiaurius savo artimui, nekaltam, neapsimelavusiam, tiesiog geresniam.
jaučiu tokiems užuojautą. išnarą vis vien vieną dieną
teks nusimesti ir jiems.
Kaip pavadinti naciją, kuri žudo savo vaikus ir herojus,
nes nori išlikti?
Kolaborantas yra bjauresnis už bjauriausią žemės kirminą, nes šis atlieka dievo jam pavestą darbą – sugraužti
puvinį, darkantį žemės veidą. o kolaborantas labiausiai
padeda sunaikinti sveikiausią ir gražiausią gimtosios žemės dalį, pirmiausia savo artimą, tėvą ir motiną, brolius
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ir seseris, ir jo veiklą lydi gausėjantys maitvanagių būriai. Keistas dalykas vyksta šiandien: mirusieji gyvuosius
kankina, žudo, varo kapan. o juk galima tiesiog nebendradarbiauti, pavyzdžiui, su niekšybe.
Kai vadovauja žmonės, kurių asmenybės laukas siauresnis už kūno tūrį, gero nelauk. Kad ir kokia būtų valdžia.
dabartiniai valdytojai, buvęs cK biuras in corpore, turi
prisiimti atsakomybę už tą ateitį, kuri neatėjo, nors
buvo žadėta ir dėl jos plėšytasi perpus: tūkstančiai padėjo galvas ir žudė brolius, seseris ir motinas, kad tik ta
ateitis ateitų, su pasididžiavimu įdavė tėvus, draugus
ir kaimynus. tik jai atėjus, ji, ta ateitis, neberas nieko,
vien plėnimis virtusias širdis. atsiimti, ko nusipelnę, už
tuos prarastus metus, už nutylėtą tiesą, už neišmoktas
kalbas, neperskaitytą poeziją ir prozą, negarbintus autoritetus, pavyzdžius, kuriais niekas nesekė, už tuštumą,
pripildytą nuodų arba kitos tuštmės, už meilę lietuvai
nutylėtą, už garbę – neišaugintą. o juk jiems nepavyko
raudonai perdažyti žolės, nukankinti medžių, agentais
paversti paukščių. ir lietuvos žmonės – jie tebuvo išduoti vaikai, su išduota meile ir pasitikėjimu, skirtumas tik
tas, jog antrą kartą jie nebebandė, net nemėgino mylėti
ar pasitikėti.
ta Europa – gerai. protu visi suvokia, kad gerai būtų, jei
tas ir kitkas būtų kaip ten. Bet ne viskas. todėl ir kirba
kažkur viduj kirminėlis. o gal lietuva – kaip tas amžinas
trečias brolis kvailelis. lieka su savo kate maiše, atsisako turto. ir, žiūrėk, galų gale visos patyčios nutyla – jis
ir karalaitę veda, ir pusę karalystės paveldi. jau seniai
galvojau: gal čia tokia šių tamsiųjų laikų išmintis – apsimesti kvailiu? vis dėlto reikia rasti paaiškinimą tam,
kas vyksta, tegu ir priešingai racionalių įvykių raidai. ir
vėl širdy sukruta nuojauta – o kas, jei esam tiesiog dievo aky? juk siunčia jis mums išbandymus, šiaip ar taip,
pakeliamus; juk neleidžia pasiduoti aukso tvaskesiui,
vis sudaro galimybes su kuo nors kovoti, savą stiprumą

ir ištikimybę išbandyti, kas yra kančia, vargas, darbas,
mirtis nepamiršti. grūdina iki devinto prakaito. prieš
paskutinįjį teismą turbūt. prašyte prašosi analogija su
Balkanais: kodėl medjugorjės dieviškoji motina neužkirto kelio skaudžiai dramai, o tik rodėsi skriaudžiamoms
tautoms, įspėjo jas? gal tai būtina rykštė vaikams, pajėgiems per ašaras pasitaisyti? o gal malonė, sunki pakelti,
o paskum – kaip pūkas. Budrumo pamokos.
dirbti įstaigose, kurioms toną duoda ir vadovauja buvę
kolaborantai ir jų pagalbininkai (žmonės dažniausiai iš
asmeninės patirties žino tai, kam pritrūksta popiergalių), reiškia ne tik negerbti savęs, bet ir de facto teigti,
kad niekas po kovo 11-osios nepasikeitė, ir tyliai pritarti
(paklusti) buvusiai okupacinei sistemai. tačiau tai lieka
kiekvieno žmogaus asmeninio apsisprendimo reikalas
tuo metu, kai valstybė visa reginčias akis uždengus aklojo akiniais. nuo jas badančios teisingumo saulės.
stalininių komunistų atžvilgiu išmintingiausiai gėdą užtraukusių tėvų ar protėvių palikuonys pasielgtų viešai
atsiriboję nuo anų veiksmų ir „palikimo“. Bet ir be to jų
niekas nekaltina.
dviguba apgaulė sakyti, jog kalta sistema, kad asmeninė atsakomybė neegzistuoja, ir būti asmeniškai priešiškai nusiteikusiam konkretaus žmogaus, kaip blogio
įsikūnijimo, atžvilgiu. pirmuoju atveju visuomet veikia
konkretūs žmonės, ir, jei norime pašalinti blogio (problemos) priežastį, turime žmogų suvesti akistaton su tiesa.
antruoju atveju nedera pamiršti, kad jis (su itin retom
išimtim) tėra daugiau ar mažiau aklas įrankis melo rankose, todėl negalima nusileisti iki asmeninio lygmens
sandūrų, nes tai geriausiu atveju nieko neišsprendžia,
o blogiausiu – baigiasi kraštutiniu antižmogiškumu pagal stalino formulę: nėra žmogaus, nėra ir problemos.
tačiau tikriesiems blogio spiritus movens labai nepatinka, jei blogio apraiškas, kylančias ne iš paties žmogaus,
mėginame nuo jo atskirti ir suteikti sielai galimybę eiti
lemtuoju keliu.
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Daiva Šabasevičienė

Kam skirti Petro Vaičiūno
Patriotai?

T

vienam Patriotų scenovaizdis primena seimo viešbutį, kitam
rolando Kazlo šereika – gyvas Kirkilas… dar spektaklis neįsibėgėjo, bet jau prilygintas teatriniam hitui. ir taip yra dėl to, kad
Patriotai – profesionaliai sukurtas groteskas su satyros elementais,
kurie „plebėjų“ suvokiami vienaip, „grietinėlės“ – kitaip. todėl
spektaklio metu juokas vilnija pačiose netikėčiausiose vietose,
todėl ir aktoriai yra pasirengę netikėčiausioms improvizacijoms.
spektaklis gyvas ir sopulingas: per aštuoniasdešimt metų žmonių
paklydimai, pinigų troškimas ne tik kad nesumažėjo, bet įgijo dar
didesnį pagreitį. spektaklis tampa tragifarsu, kai režisierius per
severijos janušauskaitės sukurtą liucijos portretą bando pažvelgti
į visą aplinkos panoptikumą. vaitkus šiame spektaklyje tampa ne
tik analitiku, bet ir aktyviu protestuotoju. toks teatras – ryškiausias socialinio-politinio šiandienos teatro pavyzdys.

dm itrij au s m at v EjE v o nuotraukos

yliai, be didelės reklamos įvyko sprogimas. tai būdinga jonui vaitkui. jaunimo
teatre statydamas Patriotus, petro vaičiūno jis neketino padaryti pasauliniu dramaturgu,
jį paliko tokį, koks ir buvo 1926 metais. Kai kurie vaičiūno sakiniai tokie trafaretiniai, keliaujantys iš pjesės į pjesę (visų to laiko rašančiųjų),
nesutrukdė atsirasti vientisam dramaturginiam
spektaklio audiniui. šį kartą režisierius veiksmą
rutulioja ramiai, nesistengdamas aplenkti kai kurių, kartais net deklaratyvių dalykų. jo režisūra
tarytum banguoja kartu su tekstu. tačiau netrukus išryškėja ir spektaklio struktūra, ir prasmė,
ir dėl ko šis kūrinys buvo pasirinktas.
apie petrą vaičiūną Balys sruoga rašė: „jo
pjesos – idėjinės. jis žmonėms gera nori. pagavęs kokį latrą pjesoj, jį „mūčija“, pajuokia,
kankina, išniekina ir tinkamai nubaudžia. tegu
geras pradas ima viršų.“ toks ir vaitkus. tik jis
nieko nepalieka sentimentams. jeigu latras – tai
beveik konkretus, jeigu ministras – tai dažnai
kultūros ar koks kitas, labai artimas „sielai“.
Kadaise Sapne jis citavo grafomaniškas tuometinio kultūros ministro eiles, o šiandien tiesiogiai kreipiasi į kultūros ministrą, siekdamas
ne laikraštinio ar kabinetinio dialogo su teatro
kūrėjais. naudodamas vaičiūno tekstą, vaitkus drąsiai teigia, kad „klausimėlių“ apklausoje
daugelis šiandienos politikų, kaip ir vaičiūno
šereika, nesugebėtų atsakytų į klausimą, kas
tas sizifas buvo, o juokdarių kaukes dėvintiems
aktoriams dažniausiai ir tenka sizifų dalia. čia
vaitkus ir sumaišo kvailos šiandieninės hierarchijos kortas: jis ieško žmogaus, o ne nusipirktų titulų ar pačios visuomenės užaugintų
pabaisų.
jaunimo teatro Patriotai – vadovėlinis spektaklis: visi jo segmentai gali būti išanalizuoti ne
tik kaip chrestomatiniai teatro mokslo pavyzdžiai, bet ir kaip trapiausio meno apraiškos.
analitinis dramaturgijos suvokimas, spektaklio
konstrukcija, darbas su aktoriais, pačių aktorių
vaidmenų kūrimas, scenografo, kostiumų dailininkės ir kompozitoriaus bendraautorystė, teatrinis (ne kinematografinis!) vaizdo projekcijos
panaudojimas scenoje – visa tai sudaro rimtą
kūrinio visumą.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Vaclovas Blėdis

V

aclovas Blėdis ir juozas miltinis nuolat blaškėsi vienas
šalia kito tos pačios kūrybinės lemties vingiuose. tai
liudija ryškiausi panevėžio dramos teatro epizodai,
kurių centre iškyla šios ypatingos asmenybės. tad suprantama, kodėl jie jau tapo simbolinėmis figūromis, virš kurių
sklando į legendas panašūs pasakojimai.
neatskiriami bičiuliai ir bendražygiai simpatizavo dailininkei albinai makūnaitei, domėjosi jos kūryba, mėgino prisivilioti kūrybiniam darbui į savo teatrą. atvykę į
dailininkės dirbtuvę, įdėmiai apžiūrinėdavo estampus ir
kitus grafikos lakštus. miltinis fantazuodavo: „štai, va tie
lakštai – puikios scenografinės idėjos mano teatriniams
sumanymams.“1 Blėdis paberdavo nuoširdžių susižavėjimo
žodžių. Kai dailininkų būrelyje kalbėdavo miltinis, būdavo
neaišku, ar jis kalba apie tai, ką mato jų darbuose, ar žavisi
tuo, ką pasakė pats. Blėdžio žodžiai skambėdavo kitaip –
jie buvo lakoniški, rimti, nusakantys esmines dailės kūrinio
ypatybes.
gerokai vėliau, kai Blėdis, nepaisydamas miltinio įsitikinimų, pagaliau išdrįso vesti, o po kelerių metų paūgėjęs jo
sūnelis smagiai lakstė džiugindamas didįjį panevėžio meistrą, aktorius telefonu vis klausinėdavęs makūnaitės, kada gi
pasirodysianti nauja jos iliustruota knygelė vaikams.
įžymieji teatralai nuolat kviesdavo mus – dailininkę ir
mane – į premjerinius spektaklius. atvykę į teatrą, eidavome tiesiai prie kasos. dar nespėjus mums pasiimti paliktų
bilietų, kasininkė pakeldavo telefono ragelį ir pašnibždėdavo: „jie jau atvyko.“ tuoj pat iš kuluarų išnirdavo Blėdis ir,
kaip visuomet su atvira šypsena, pasitikdavo mus. jei pasirodydavome gerokai anksčiau prieš spektaklio pradžią, jis
vesdavo mus į teatro valdovo kabinetą. ten išklausydavome
miltinio tiradas apie „pasaulio stebuklą“ – jo šunelį arijielį ir nuotykius paryžiaus bohemoje, apie mūsų Kultūros
ministerijos sukčius ar kitus linksmus dalykus, bet jis niekuomet nekalbėdavo apie tos dienos spektaklį. tik Blėdis,
nutaikęs tinkamą momentą, ištardavo vieną kitą žodelį apie
sceninio pastatymo rūpesčius. Bet ilgiau prieš spektaklį pabendrauti su Blėdžiu netekdavo: jis vis pradingdavo teatro
užkaboriuose. mat reikėjo vykdyti skubius meistro paliepimus, o gal ir užgaidas. sunku buvo supaisyti šio išskirtinio
dvejeto žaidimo manieras, permainingas kaip rudens padangė. stebėti juos buvo įdomu, nes tylusis ir nuolankusis
meistro pagalbininkas mokėjo nepastebimai režisuodamas
situacijas „tramdyti“ teatro valdovo impulsus ar kreipti
juos į ramesnius užutėkius. manau, kad tokio pobūdžio
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žaidimėliai – kartais linksmi, kartais tragikomiški – ugdė
režisūrinį Blėdžio meistriškumą, ne kartą patvirtintą jo
darbų. Kazio sajos Devynbėdžiai – man pats ryškiausias
jo pastatymas (1974).
stebėdamas miltinį ir analizuodamas jo elgseną
teatre ar privačioje aplinkoje, galėjai suvokti, kad šis scenos erdvėje viešpataujantis galiūnas yra labai vienišas
žmogus, draskomas dviejų aistrų: nežinios baimės ir sėkmės troškimo. galbūt buvo ir trečiasis dėmuo – Fausto
sindromas. iš tos aistrų ir geismų samplaikos kilo kietas,
o dažnai ir žiaurus aktorių valdymo būdas, keliems jų
tapęs nepakeliamu išbandymu, kartą net pasibaigusiu
tragiškai. aktoriai iš baimės paklusdavo scenoje kuriamos tikrovės valdovui, griežtiems jo reikalavimams. jis
pats neaiškindavo aktoriams, kaip reikėtų atlikti vieną
ar kitą mizansceną, bet, nusakęs tikslo esmę, versdavo
aktorius nertis iš kailio, kol pasiekdavo režisierių tenkinantį rezultatą. pastebėjau įdomų faktą: aktorių vaikai,
įsukti į teatro kasdienybę, miltinio nė kiek nebijojo. jie
net krėsdavo jam išdaigas, kurios sulaukdavo švelnaus
garbaus meistro žvilgsnio. tėviškas nuolaidumas vaikams – tai užuomina apie slepiamą vienišumo skausmą. man rodos, aktorių paklusnumą lėmė ne nuobaudų
baimė, o stipri autoriteto valia ir sugestyviai veikianti
režisieriaus charizma. Būtent ta ypatybė, paryškinta
tironiškos valdymo galios, vertė aktorius iš savęs išspausti viską ir galop peržengti individualių galimybių
ribas. Efektas buvo akivaizdus. drįstu taip teigti, nes
esu stebėjęs kelias repeticijas, į kurias slapčiai įsėlinti
man padėjo Blėdis. jis tai mokėjo padaryti. mat aktoriai
ir teatro personalas, pripažindami Blėdžio – nuoširdaus
ir kantraus žmogaus – charizmą, visuomet buvo pasiryžę jam talkinti.
asmeninė patirtis man kužda mintį: kūrybinė režisieriaus galia kartais pranoksta inscenizuojamo teksto
autorių. taip pat talentingam dailininkui pavyksta „aplenkti“ rašytoją iliustruojant jo knygą arba kuriant paveikslus pagal autoriaus siužetą.
regint Blėdį šalia miltinio, išryškėja autentiški, bet
skirtingi abiejų bruožai. vaizdžiai tariant, miltinis – šėtoniškos prigimties monarchas, Blėdis – pilku abitu
apsisiautęs nuodėmklausys, pasiruošęs taikiai išspręsti
dvaro bėdas. deja, negaliu nieko pasakyti apie Blėdžio
režisūrinio darbo būdą, nes neteko jo stebėti sceninės
kūrybos metu. tačiau darbo rezultatai byloja apie kitokį
nei miltinio metodą.
miltinis rūstaudavo, o kartais net šėldavo, kai kuris
nors aktorius sumanydavo kurti šeimą. teatrinės veiklos
pradžioje meistras griežtai ir audringai drausdavo vedybas. mat pagal jo įsitikinimus vardan didžiosios teatro
misijos aktorius privalo atsisakyti asmeninio gyvenimo.
Bet ne viską šiame margame pasaulyje įmanoma surežisuoti. ir štai vieną dieną pagyvenęs jaunikis vacys Blėdis
daro lemtingą žingsnį. nežinau, kaip tąsyk reagavo miltinis. Buvo įvairių gandų. šiaip ar taip, po kelerių metų
didysis scenos meistras prisirišo prie Blėdžio sūnelio.
prisijaukinęs jį didžiuliu savo vertingų knygų rinkiniu,
rimtai nusiteikęs vaidino didį žinių lobyno magą. deja,
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nežinau, ar pedagoginės garsiojo režisieriaus pastangos
vėliau pasiteisino.
Blėdis turėjo išraiškingą žvilgsnį, originalią balso
moduliaciją, emocionalią intonaciją. sunku pamiršti jo
sukurtą samoduko vaidmenį atnaujintoje vienuolio Prieblandoje. pasišiaušusio laidokėlio figūra, kietai tariami
nerišlūs žodžiai, nuspalvinti ypatingu tembru – tai nepakartojamas šio spektaklio aktorinis atradimas. Kai dailininkė makūnaitė sangvinu piešė Blėdžio portretą (1972),
jai prieš akis vis iškildavo tas nelemtas kaimo nevykėlis –
samodukas. tai trukdė rimtai nusiteikti ir pagal dailininkės sumanymą tinkamai vedžioti veido linijas popieriaus
lape. vis dėlto portretas pavyko. tokią nuomonę išsakė
ne tik pats vacys Blėdis, bet ir visa uogintų palėpėje susispietusi dailininkų kompanija2.
Kartą po spektaklio, rodos, a. strindbergo Mirties šokio, prisėlinau prie Blėdžio. tęsdamas pradėtą autografų
rinkimo sumanymą, pakišau jam dvi nuotraukas: vieną
su perfotografuotu makūnaitės pieštu portretu, kitą –
mano paties darytą jo fotoportretą. nė žodžio neištaręs,
žvilgtelėjo į mane įdėmiai ir pasirašė ant reprodukcijos.
sakau: „gal ir ant fotografijos savo signatūrą išraitysite?“ „pakaks vieno: makūnaitės geresnis“, – mandagiai
atšovė.
1

2

miltinis mėgo, gurkšnodamas vyną ir apžiūrėdamas meno kūrinius,
improvizuoti. Kartą jis ypač pakiliai fantazavo, žvelgdamas į
dailininkės estampų ciklą Baladė apie ievą.
apie uogintų palėpę autorius jau rašė Naujojoje romuvoje (2007,
nr. 4, p. 68–69) ir knygoje Albina Makūnaitė: dramatinė dailės poetika
(Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006). abiejose publikacijose
klaidingai įrašytas vaclovo Blėdžio vardas – juozas. apmaudu,
kad redagavimo ir skubios leidybos sumaištyje nepavyko išvengti
smulkių klaidelių – jas privalėjo pastebėti ir autorius, ir leidėjai.
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Keletas Irmos Balakauskaitės
kūrybos aspektų

I

rmos Balakauskaitės kūryba daugialypė, kupina prasmių, ženklų, naujos formos, medžiagiškumo paieškų.
jos niekada netenkino „vaizduojamoji“ dailės funkcija.
į paveikslinę erdvę menininkė visada žvelgia kaip į dialogo su savimi ar žiūrovu užmezgimo galimybę.
jau ankstyvuosiuose savo tapybos bei grafikos darbuose menininkė siekė išgryninti formą, atsisakyti detalių, stengėsi konstruoti fabulą iš minimalistinių simbolių ir išgrynintų antropomorfinių piktogramų, užmegzti
introvertišką konfliktą, dramą, kur kiekvienas elementas
dalyvauja itin svarbiame prasminių ryšių prisodrintame
dvasiniame, metafiziniame vyksme, rituale.
irmos Balakauskaitės „personažų“ formos dažnai
būna stilizuotos, primena betonines skulptūras, gali būti
siejamos ir su kubizmo formos dekonstravimo interpretacijomis. nemažai grafikos darbų kartais atrodo tarsi eskizų
replikos, eskizų, lyg išplėštų iš užrašų knygučių, dienoraščių, kuriuose atsiranda ir tekstinių prierašų, komentarų,
pastabų, detalių, atklydusių iš neatributuotų „spaudinių“
šaltinių, senovinių brėžinių ar utopinių projektų…
šiems darbams netrūksta paslaptingumo, kartais
kyla minčių, kad juose tarsi užšifruota labai svarbi informacija, žinia, kurios nepavyksta perskaityti iš pirmo karto, reikia prie šių šifrų užtrukti kur kas ilgiau,
suvokti menamą erdvę, supančią paslaptingus ženklų
„ritualus“, kitaip sakant, susivokti erdvėje ir laike, kur
vyksta šis vyksmas, ritualizuoti kūno judesiai kviečia
kontempliuoti, jausti, susimąstyti, pažinti, kartais nepažinius slėpinius.

ir ma B al aK ausK ait ė. Sėdinti iii, 2001

Kartais savo darbais irma Balakauskaitė provokuoja
žaisti, kitaip sakant, pati „žaidžia“ dėliodama pasiansą
ant įvairiausių plokštumų: sulaužytų formų tridimensių
plokščių, kėdžių, tarsi negatyvų juosteles kadruoja piktograminius grafinius ženklus, dubliuoja, sluoksniuoja,
niuansuoja pozityvą ir negatyvą, spalvas, taip išgaudama labai muzikalų formų bei mirgančių minimalistinių
simbolių skambesį.
menininkė kuria ir be galo įtaigius grafinius draugų portretus. juose dominuojančia išgryninta forma,
grakščia linija puikiai atskleidžia kiekvieno žmogaus
individualumą, pateikia ne tik fizinį, bet ir dvasinį vaizduojamojo portretą, fragmentiškuose, lyg netyčia užfiksuotuose „kadruose“ atskleidžia savo gana intymų, jautrų santykį su portretuojamaisiais.
irma puikiai jaučia formą, mastelį, jos kūriniams – ir
grafinėms miniatiūroms, ir instaliacijoms, ir kuriamoms
didelių gabaritų skulptūroms – būdingas monumentalumas, savitas formų stilizavimas, interpretavimas; kiekvienas darbas slepia nevienasluoksnį prasminį klodą,
kuris ir intriguoja, ir stebina, pro kurį negali abejingai
praslinkti, nes norisi „perskaityti“ tas prasmes, komentarus paraštėse. net irmos Balakauskaitės medžių „portretai“ yra visiškai atsieti nuo banalaus peizažinio traktavimo, juose daugybė prasmių, emocijų bei klausimų ir
atsakymų į būties klausimus…
VAiDi LU Tė BrAZAU SKAiTė
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z itos šliog EriE n ės nuotrauka
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Tom a s

Pe T rul is

Vaikystės trauma sukantis 150 km/h greičiu
sukimasis pragaro ratuos
davė inercijos
150 km/h 180 km/h 200 km/h 5000 km/h
niekam to nesakiau:
nulipdyti gyvį norėčiau
vištos kojom
arklio sėklidėm
masyviom vidurinėm dalim
(su organų transplantacijos funkcija)
būtų piktas tas gyvis
didelėm smegenim 800 g
Pliusminuspliusminuspliusminus
tobulai dirbtų darbus
prigimdytų daug kūdikių
juos pasiųstų ginkluoton kovon
užvaldyti gyvybinius išteklius
naftą anglį cukrašvendres alų
ak kodėl nenupirko
vaikystėj
man triratuko

Pakol Jauni esma
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Auding A

Pelur i t y t ė

Apie paukščius inkilėliuose

roKo gElaž iaus nuotrauka

Š

io teksto pretekstu tebūnie aido marčėno eilėraščio Įkvėpimas eilutės: „jei tu įsilipai / į medį ankstyvą pavasarį / ir iš nuostabos išsižiojęs / grožiesi
apylinkėmis tai dar / nereiškia kad paukštis / įskris tau į
burną / palaikęs tave inkilėliu.“ Būtinybė ko nors palinkėti pradedantiems rašyti yra paradoksali: viena vertus,
šitiek knygų, tekstų ir popieriaus, kuriuos vis didesnėmis apsukomis vartoja knygų mugės, įvertinančios ne
tuos, kurie gal yra patys verčiausi, o tik siūlančios pirkti
(net nebūtinai perskaityti)! Kita vertus, jei kas nors tyliai
kur nors ką nors gražaus savo minčių voratinkly mezga, kaip donaldas Kajokas, umberto Eco arba Wisława
szymborska, tai būtų tiesiog labai liūdna, jeigu niekada
mums to neparodytų, neužrašytų. Egzaltuotais palinkėjimais neužsiimsiu, nes helen Blinkevičienė, į kūrybos
kelią išlydėjusi savo vyrą praną Blinkevičių juozo Erlicko raštuose ir kt. (1987), vis vien nepralenkiama, o rūstūs
persergėjimai, kuriais į kūrybos kelią buvo lydimi mano
seni ir neseni pažįstami vakar (tiesa sakant, prieš dvidešimtmetį) šiandien man kelia juoką. juose buvo tiek
ekscentriškos kovos už savo vietą po saulę, tiek dėmesio
savo asmeniui, kad visos kartos, kuri turėjo būti atvesta,
kitaip tariant, palydėta „į kūrybos kelią“, beveik ir nebeliko. išsivaikščiojo visi kas sau, nekeldami konkurencinio rūpesčio, patys savęs nekankindami, rasdami ir taip
ką nors gražaus veikti. aš nenorėčiau, kad taip dar nors
vienai kartai atsitiktų. regis, Naujoji romuva šito taip
pat nenori, todėl ir užsiima šiuo komerciškai mažiausiai
naudingu projektu, kokį tik galima sugalvoti – sukurti
erdvę, kuri padėtų realizuotis kūrybos pradžiai. Beje,
pasaulinė, o ir lietuvių klasika byloja, kad patys tikrieji
šedevrai, šiandien atsilaikę prieš laiką, savo pasirodymo
momentu buvo net labai nenaudingi: ar tai būtų marcelis
proustas, ar Kristijonas donelaitis.
Ką nors gražaus visada galima veikti, bet yra dalykų,
kurių vertė tikrinama visu gyvenimu, nedrįstu pasakyti
likimu, nes likimas yra tarsi tai, kas nulemta ir nepakeičiama, neatšaukiama ir nepermaldaujama, o kūryba vis
dėlto yra ne tik tai, kas nulemta, kas neatšaukiama ir nepermaldaujama, bet ir kas pasirinkta. šiandien yra labai
daug jaunų žmonių, kurie galėtų atsidėti kūrybai, bet jos
nepasirenka. Esu girdėjusi labai fatališkų intonacijų, kad
esą tai neįmanoma, neišvengiama, ir jau kam duota, tas
jau tikrai pasirinks. netiesa. gali ir nepasirinkti. nepasirinkti dėl labai sudėtingų gyvenimo aplinkybių, kuriozinių situacijų ir žmonių, kurie tam tikru, labai svarbiu
momentu dėl labai didelių savo ambicijų ir silpnybių laiku ir vietoje neištiesė rankos. man gražu stebėti lauros

sintijos černiauskaitės ir mariaus Buroko, agnės žagrakalytės ir andriaus jakučiūno kartą, kurie vienas kitą palaiko, stebi, skaito, nors ir nepataikauja. taip yra, kad už
kūrybą nėra atsakingas vien autorius, nors jis tikrai yra
pats atsakingiausias. Kūryba nėra kraujo grupė, duota su
genais, nors, be abejo, yra ir ji, todėl neužtenka kažin ką
kurti, be nuovokos ir atsakomybės, be žinių ir profesionalumo, ir įsivaizduoti, kad čia mūzos pašnibždėjo. mūzos kūrybos žmonėms būtinai ką nors šnibžda, bet juk
būna, kad ir pajuokauja, tos aikštingos antikinės damos,
pripratusios ne tik prie nuoširdaus žaismingumo, bet ir
prie meistrystės, amato, intelekto. Būtų gerai, jeigu jų
pokštai būtų suprasti adekvačiai ir be kuriančiųjų žinios
nejuokintų skaitytojų. Kūrėjai, kurie pasitiki savo prigimtiniu talentu lyg vyturėlio čirenimu virš gimtųjų arimų šiandien yra graudžiai juokingi, jei ne juokingiausi.
jie ir knygų, beje, šiandien išleidžia daugiausiai. tačiau
pati geriausia lietuvių ir pasaulinė literatūra labai nedviprasmiškai byloja, kad pilkų vyturėlių giesmės ir skirtos
pilkiesiems arimams. įdomiausi kūriniai šiandien rašomi intelektualų: literatų, filosofų, semiotikų, istorikų, net
matematikų, – kitaip tariant žmonių, kurie moka meistrauti inkilėlius. ir ne gyvenimo pabaigoje, kaip karštai
mano kartą mokė vienas atkaklus mokytojas, bet nuo
pradžios, darant klaidas ir patiriant įvairiausius nuotykius. tie nuotykiai paskui virsta neįkainojama patirtimi,
galinčia kitus priversti išsižioti.
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Neišgrota muzika
iš pasruvusios pieno upės gimė moterys
ėjo gulės ant grublėtų krantų
ir ošė
taip ošė kad galėjai just
tą tyrą baltumą
be pėdsakų
švelnų glamonėjimą
tarp pirštų
o jie išsupo jas krantais
ragavo
sirpo gintaru
ir karščiavo jo aitrumu
įpūtė po garsą į burną – – –
ir išėjo
girdi – – –
ta moteris
tavo muzika —
po tyrą natą
ją visą
išgrok

Jūros liga
Gimei ir tave suvystė į burę.
Paišiną, šiurkščią burę.
Nuskalavo balzganu vandeniu
Ir nupylė į jūrą.
Tavo pirma atrasta žemė –
Pora žingsnių deniu.
Vėjo nugairintais veidais
Jie guldė tave ant jūržolių
Ir sekė mylių
Ilgumo sakmes.
Pamažu į tavo odos raukšles
Nusėdo druska,
Į plaučius bangų mūša
Prinešė žvirgždo.
O moterys –
Jos įsiuvo į omenį vėjus.

Priglaudus tavo ausį
Prie savosios girdžiu –
Bangos dūžta į krantus.
O man jūros liga ~ ~ ~

Laiškas karaliui I
Aš – tik liepos šerdis.
Many, mano karaliau, Tavo
Juodo varno baltas aidas.
Laiškai iš
Šiaurės poliaus.
Kasdien po raidę ant žievės –
Tai mano rievės.
O kas pasakys, kad
Degančios liepos dar
Kraus pavasarėjant žiedus.
Ir kris žvaigždė. Žvaigždė,
Mano karaliau, iš Tavo kaktos.

Laiškas karaliui II
Ant plyštančio ledo vaikštai
Vienišas, mano karaliau.
Toks vienišas, kad net
Traška tavo lūpos
Ir barzda, apsitraukus rūkais,
Nebešvyti kaip tąkart.
Kaip tąkart, kai glaudeis prie
Mano tošies ir
Liejai mirą palei šaknis.
Degiau.
Taip, kad nutūpusios bitės
Nejučiom skrisdavo
Liepsnojančiom žiežirbėlėm.
Nuo pat liaunų šaknelių
Iki viršūnės, dangus ramstančios,
Degiau.
Ant pilko lauko liepsnojau aistra.

Juvenes dum sumus
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Laiškas karaliui III

blyksniais

Pavasariop, mano karaliau,
nutirpo tavo šiurkšti oda
ir lūpose prasikalė samanos.

akių vokais ritas
veidrodžių atspindžiai
sužaibuoja, nugriaudžia – –
ir į pėdas

Kalbėjai man taip švelniai,
lyg basom pėdom bėgiočiau ant jų.
Kalbėjai, kad jusčiau nugara,
kiekvienu slanksteliu, samanų augimą.
Dabar vis laksto kaklu skruzdėlės,
braižo savo nageliais, aimanuoja,
paausiuos žiogai klykia.
Tik žaižaruojanti Šiaurės pašvaistė,
nukelta ant mano delnų,
primena tave, mano karaliau.

Virsmai
man patinka, kai slegia
nuogą krūtinę
tavo prigludus kakta
ir lūpos – – –
lūpos, nusėtos žiedadulkėmis
taip gaivu, kai per pėdas
smelkiasi tirštas rūkas,
palikdamas vėsų baltumą,
ir yra,
po truputį yra oda
nuo pirštų galiukų
taip šaknijasi,
vejasi – – –
rodos, čia ir įaugom
liemuo sumedėjo
ir plaučiai pritvino vandens,
ant krūtinės –
žiedadulkės
ir tuzinas žydinčių bičių

smilkiniuose sudilgčioja
vyriški siluetai
atidžiau – po oda jie nuogi
šoka
keli viskio stiklai
ir lūpdažis, lūpdažis
aplink kraštus
bučiniai
šukėmis
palengva nuteka
miesto gaudesys
ir palinkęs šuo išlaižo
moterų aimanas

* * *
kai ties kulkšnim baigias grafitas
beriu smėlį
jis sminga į tavo odą
palikdamas nedideles jūras – – –
kasnakt pareidamas
jose parneši
besibūriuojančių lyržuvių pulkus
pelekais jos žarsto smiltis
ir žvynais gludina gludina
samanotus mano akmenis – – –
kol pačios jais virsta
ir apsunksta vis krūtinė
o čia nejučia užlieja
žalsvo šalto vandens banga
ir per pėdas bėga smėlis – – –
lieka tik ženklai
ant tavo odos
grafitas
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Mąstyti muzika
robertas Kundrotas kalbina Domantą razauską

kas Tu esi?
Esu domantas razauskas... gimiau 1983 metais vilniuje. Baigiau mokyklą. Ketverius metus studijavau lietuvių
filologiją vilniaus universitete, tačiau pačiame ketvirto
kurso gale studijas mečiau. Kodėl? viena vertus, todėl,
kad norėjau atsidėti tiems dalykams, kurie iš tiesų mane
tuo metu domino. akademinė veikla manęs netraukė.
Kita vertus, norėjau sau įrodyti, kad mokiausi lietuvių
kalbos (ir kitų kalbų) bei literatūros ne tam, kad gaučiau
literatūrologo diplomą, o iš meilės knygoms ir kultūrai.
universitete iš pradžių itin susidomėjau vakarų filosofija, jos raida, tačiau po kurio laiko pastebėjau, kad tuos
kelis tūkstančius metų vienos sąvokos buvo aiškinamos
kitomis, atsirandančiomis iš trečių... nusivylęs pasukau priešinga vakarams kryptimi, kuri tuos tūkstančius
metų baksnojo į pačią žmogaus prigimtį, o ne į jos skelbimus. tačiau budizmas mano gyvenimą veikia ne kaip
kažkokia ypatinga teosofija ar akademinis domėjimosi
šaltinis, bet kaip gyvybiškai natūralus praktinis patarėjas kasdienybėje. ir juoką kelia tie, kurie pavydžiai bando įtikinti, kad bananai nėra išauginti lietuvoje, todėl tu
negali suvokti tikrojo jų skonio...
dar mokykloje pradėjau rašyti dainas ir eiles, šiuo
metu turiu jau per 150 dainų (kažkodėl skaičiuoju) ir kiek
mažiau eilėraščių (kažkodėl neskaičiuoju), kurie greitai
turėtų sugulti į pirmąją knygą. savo tekstus literatūrinėje periodikoje pradėjau publikuoti prieš gerus penkerius
metus. tada natūraliai įsiliejau į rašytojų sąjungos gyvenimą ir nuo pirmo kurso, kaip muzikantas ir poetas, aktyviai dalyvauju Poezijos pavasario ir Poetinio Druskininkų
rudens renginiuose, įvairiuose projektuose su kitais rašyto-

jais ir muzikais. neseniai su draugais muzikantais rašytojų sąjungoje surengiau autorinį dainų ir eilių vakarą.
nuo pat vaikystės kone dešimt metų „tryniausi“
teatro studijose, tad visą sąmoningą paauglystę norėjau
studijuoti aktorinį meistriškumą. likus vos kelioms savaitėms iki mokyklos baigimo, doc. regimantas tamošaitis perkalbėjo mane studijuoti literatūrą, už tai esu
jam dėkingas, ligi šiol esame bičiuliai. su pirmąja rimta
knyga, regimantai!
dar mokydamasis mokykloje, pradėjau dirbti vienoje radijo stotyje: rengiau laidas vaikams. vėliau buvau
gitaros mokytoju vienoje privačioje mokykloje, o dabar
jau trejus metus dirbu žurnalistinį darbą, susijusį su užsienio naujienomis, vertimais iš anglų, rusų ir vokiečių
kalbų ir interviu su užsienio kultūros bei pramogų pasaulio žymūnais. tarp mano pašnekovų buvo tokie man
pačiam įdomūs žmonės kaip Borisas grebenščikovas, jurijus ševčiukas, rašytoja herbjorg Wassmo, grupės Tiger
Lillies, Noir Desir, Simple Minds ir t. t. su kai kuriais savo
pašnekovais palaikau ryšius iki šiol.
mano domėjimosi lauką sunku būtų įvardinti atskiromis kategorijomis, nes visos jos kaip Napoleono tortas
sluoksniuojasi. muzika? nuo klasikos iki elektroninio noizo, nuo klasikinio džiazo iki doom-metal, nuo įvairių tautų
folkloro iki dainuojamosios poezijos. Kone kasdien klausau tikrai daug muzikos ir ieškau to, kas man artima ir
miela. literatūra? vėlgi sunku būtų ką nors išskirti, nesu
iš tų, kurie sudarinėja mėgstamiausių dešimtukus. šiuo
metu nuoširdžiai „kaifuoju“ skaitydamas jau bene šeštą
viktoro pelevino knygą ir paraleliai gilindamasis į haga-
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kure. Be viso to, dar yra kinas, kurį taip pat labai mėgstu,
dailė, kartais teatras... su koncertais ir savo malonumui
esu išvažinėjęs kone visą lietuvą, dalį Europos, tačiau negalėčiau savęs pavadinti noriai keliaujančiu žmogumi.
augau su motina ir jaunesniu broliu, tačiau su tėvu
palaikau... kaip čia tiksliau pasakius... ypatingus santykius. jis – vienas šviesiausių žmonių, kuriuos man yra
tekę sutikti per visą trumpą gyvenimą. Be jokios abejonės,
turiu ko iš dainiaus pasimokyti. turiu tėvą, su kuriuo galiu laisvai kalbėti mudviejų kalba. dažnai kalbamės vien
fonetiniais-semantiniais kalambūrais, taip įprasmindami
savo meilę kalbai ir jos sukurtam savo pasauliui. mums
tai – ne vien pokštai, o tam tikras demiurgiškas procesas, tačiau aplinkiniams tai dažnai skamba tiesiog kaip
nepakenčiami „slebizavojimai“. tėvo mokslinį darbą manau esant gyvybiškai svarbų, nes jis savo knygose ne
akademiškai knibinėjasi po sąvokų pasaulį, o nuolat pirštu bado į pačią gyvybės pradžią, tradicijos ir kalbos esmę,
į tą nuostabią tuštumą, iš kurios randasi pati gyvybė. todėl galima sakyti šia prasme jis yra tikras seksologas!
tačiau nesididžiuodamas turiu pasakyti, kad dabar
mūsų bendravimas remiasi ne santykiu mokytojas–mokinys (razauskiškas ego ir užsispyrimas ir neleistų tokiam santykiui rastis), bet mokytojas–mokytojas. man
labai gera, kad mano muzika ir žodžiai pasiekia man artimų žmonių ausis. todėl tėvo ar motinos pasakymas po
koncerto: „nu tu pavarei“, man yra svarbesnis, nei moku
tai parodyti tą pat pasakydamas jiems. o juk galėčiau tais
pačiais žodžiais padėkoti ir už savo atsiradimą!
Be abejo, tėvo pavardė mane kurį laiką persekiojo,
ir kai kurie žmonės su manimi bendraudavo vien dėl to,
jog pažįsta ar pažinojo dainių. tačiau ilgainiui ėmiau
tai atskirti ir to kratytis. galiausiai ir pats dariau tik tai,
kas man patinka, o ne tai, ko galbūt tikėjosi kiti. tad
juo toliau, tuo labiau džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, tėvo
vaikystės draugas aidas marčėnas mane vadina nebe
razausko sūnumi, o „geriausiu lietuvos ramtadrylia“.
tai didelis įvertinimas.
labai myliu ir savo mamą, kuri mane užaugino,
nuolat palaikė ir skatino. ji tai daro ir dabar, kai su ja jau
nebegyvenu.
vis dėlto gera suvokti, kad su daugeliu mano gyvenimą vienaip ar kitaip paveikusių žmonių susipažinau per
savo veiklą. dažniausiai prisimenu tuos, kurių jau nebėra.
tikros alternatyvos viešpats artūras Barysas-Baras, užeidavęs į mano koncertus, aš – į jo; saulius mykolaitis, kurį
lig šiolei laikau vienu geriausių kada nors žemėje gyvenusių aktorių; gintaras Beresnevičius, kadaise paleidęs man
į galvą bokalą (matyt, buvo už ką...); jurga ivanauskaitė,
su kuria vos per vieną prakalbėtą naktį tapome bendraminčiais; ir, aišku, visą mano gyvenimą pakeitęs remigijus audiejaitis, arba tieisog remis, nuo gimimo aklas dainininkas, su kuriuo ir užvirėm visą muzikinę košę...

Ką tu veiKi?
groti pradėjau gal keturiolikos, kai dėdė padovanojo pirmąją gitarą. maždaug po metų jau pats rašiau dainas, nes
mokytis groti vien kitų kūrybą man nelabai patiko. mokiausi klasikinės gitaros paslapčių, tačiau, kai būdamas
šešiolikos paniškai susižavėjau bliuzo muzika, klasikinę
gitarą mečiau. tuo pat metu uždarbiaudamas grodavau
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vilniaus gatvėse visokias „balabaikas“, taip pat turėjau rūsyje sukūręs grupę, kuri greitai iširo, nes nemokėjau kartu grojusiems perteikti muzikinių savo idėjų žodžiais. tuo
metu išgyvenau tokį paauglišką „dorsinį“ amžių, kai iš
muzikos dirbtinai bandžiau išspausti kažkokį improvizuotą rituališkumą, prisikviesti tas gaivališkas dvasias,
kurios sekiojo mane mokykloje prisiskaičius nietzsche‘s,
castanedos, rimbaud, prisiklausius The Doors, Pink Floyd,
jimio hendrixo, nicko cave’o, Joy Division ir kitų... matyt, dauguma skaitančių ir mąstančių organizmų buvo
neabejingi – tokie iki šiol – šiai „klasikai“.
Baigęs mokyklą likau vienas dainuojantis, o gal greičiau deklamuojantis tipas su gitara, jokių muzikantų...
tad natūraliai buvau pakrikštytas bardu ir pradėjau koncertuoti kartu su gediminu storpirščiu, olegu ditkovskiu, sauliumi Bareikiu, sauliumi mykolaičiu, andriumi
Kaniava ir kitais. su visais šiais ir daugybe kitų puikių
atlikėjų tapome gerais bičiuliais, kartu grojame ligi šiol.
viską apvertė pažintis su genialiu balso ir fleitos improvizuotoju remiu. su juo „susiėjome“ per didįjį universitetinio girtavimo metą. trankėmės iš „barako“ į „baraką“, iš kavinės į tarpuvartę, gėrėme ir rūkėme visokį
šlamštą, kurdavome savo kalbas, o kiekvienas naujai sutiktas tapdavo sugėrovu. Kai vu susipažinau su remiu,
jis, būdamas aklas, studijavo jau antrą dalyką. jis buvo
baigęs anglų filologijos studijas, puikiai mokėjo šią kalbą,
tad po jos užsimanė išmokti ir japonų bei kinų kalbas.
tai buvo fantastiško intelekto, fantazijos, išradingumo,
talentų ir šilumos žmogus, per kelias akimirkas su juo
tapome labai artimais draugais. remis puikiai išmanė
pasaulio tautų folklorą, buvo tikras melomanas ir turėjo
nepakartojamą balsą bei dovaną improvizuoti (beje, jis
dar ir fotografuodavo garsą!). su remiu sukūrėme savo
grupę, savo programą ir ėmėme siausti po vilniaus kavines ir klubus. mūsų koncertus būtų galima įvardinti
taip: mano tekstai ir melodijos, remio improvizacijos ir
abiejų beprotybė. dažnai tokie koncertai virsdavo nebevaldomais šou, muzikinėmis orgijomis... tai, apie ką
svajojau paauglystėje, vykdavo realiai. Kad išliktume
šiokia tokia alternatyva masinei komercijai, kiekvienam
koncertui sugalvodavome vis naują grupės pavadinimą,
tačiau žmonės vis vien sužinodavo. taip susibūrė ir gerbėjų ratas. vėliau prie mūsų prisidėjo puiki vokalistė ir
smuikininkė Eglė sirvydytė. paraleliai koncertuodavau
ir vienas – su ramiosiomis savo dainomis dainuojamosios poezijos festivaliuose, rengdavau autorinius dainų
vakarus, su jais buvau nusibeldęs net iki londono. taip
pat tuo metu grojau elektrine gitara pankroko grupėje Sportas (apie metus) – tiesiog buvau pasiilgęs būgnų
trankesio ir nenorėjau „užleisti“ savo elektrinės gitaros.
tai va tiek su muzika... per tą laiką sugrojome daugybę koncertų visoje lietuvoje. pernai planavome įrašyti
albumą, tačiau remis tragiškai paliko šį pasaulį. akimirksniu supratau, kad viską turiu pradėti iš naujo. Kažkas per remio atminimo vakarą supažindino mane su
genialiu multiinstrumentalistu sauliumi petreikiu (dėde
semu). iš karto pradėjome groti ir pajutome užgimstant
visai naują muziką, kažką tokio, ką abu girdėdavome
savo viduje, tačiau tik kartu tai sugebėjome paversti
garsais. saulius groja gal dvidešimčia instrumentų, dažniausiai improvizuodamas trimitu, fleitomis, indiškais
instrumentais ir garsais. netruko prie mūsų prisidėti ir
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nuotraukos iš asmeninio domanto razausko archyvo
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profesionalus akordeonistas audrius pazniokas. Kaip
trio pernai sugrojome kelias dešimtis koncertų. dabar
į mano grupę įsiliejo bosinė gitara ir mušamieji. vasarą
pradedame pirmo studijinio albumo įrašus.
mūsų grojamos muzikos esmė yra jos pačios nenusakomumas. jei gali muziką įvilkti į termino rėmus, tai
prasta muzika. todėl dabar mano dainose ir instrumentiniuose kūriniuose lydosi galybė stilių, nuo džiazo iki
regio ir velniai žino ko. Kiekvienas bandymas įvardyti –
jau yra klaida. todėl man keista, kai žmonės, niekada
nebuvę mūsų koncertuose, taip lengvai tarsteli: „ai, dainuojamoji poezija...“ taip, savo dainų (o ir kitų) tekstams
keliu tikrai aukštus reikalavimus. tačiau tai daro ir daugybė roko grupių... apskritai tai turėtų daryti kiekvienas
save gerbiantis dainų kūrėjas.
šiuo metu taip pat dirbu prie elektroninės muzikos
projekto, rašau tekstus keliems kitiems atlikėjams. tai ne
plėšymasis į šalis, o tiesiog veikla, kuri man mieliausia
gyvenime. tačiau kad ir kiek albumų išleistume ateityje,
vis vien liksime koncertinė, o ne studijinė grupė.
Klausiate kažko apie asmenybę? muzika mano asmenybę veikia proporcingai mano asmenybės poveikiui muzikai! stengiuosi nevartoti žodžio „asmenybė“,
nes, kalbant apie žmones, jis man primena tai, ką dar
a. j. greimas literatūroje įvardindavo posakiu „malkos
buvo medinės...“
turiu savo svetainę, viešinu dainas keliose kitose, o
daugiau... Esu parašęs kelis straipsnius muzikine tematika tinklalapiui www.bernardinai.lt. štai tiek tos kultūrinės veiklos pasauliniame tinkle. pernai nepriklausomoje
radijo stotyje StartFM kūriau autorinę laidelę apie nekomercinę muziką Kitas laikas. Kai kurios laidos vėliau
pateko į internetą... gaila, kad šiam labai mielam užsiėmimui galiausiai nebeliko laiko...

K ą t u M ą s tA i ?
na, štai ir klausimas... remarque‘as kadaise rašė, kad
„mąstymas yra pikčiausia liga“. su ja ir kovoju. mąstau
tada, kai to tikrai reikia ir stengiuosi raminti mintis, kai
jos visiškai nereikalingos. štai dabar mąstau, kaip išdėstyti mintis apie mąstymą, kad skaitančiam jos nepasirodytų įkyrios, arba – dar blogiau – pretenzingos.
apskritai mano galvoje per trumpą gyvenimą yra
prisikaupę labai daug nereikalingos informacijos. galiu

naktį pakeltas imti vardinti kažkokių futbolo komandų
sudėtis, tiksliai pasakyti, kokiais metais, kurį mėnesį
buvo išleistas koks muzikos albumas, kokiu dainų eiliškumu ir taip toliau... tai visiškai nenaudinga informacija.
Enciklopedinės žinios lai lieka enciklopedijose. intelektas pats savaime žmogui negali padėti. išmintimi vadinu
tas žinias, kurias kiekvieną akimirką gali naudoti praktiškai, ir jos iš tiesų gelbsti tave bei kitus gyvus padarus
situacijose, kurios taikosi suardyti harmoniją. o tokių
niekam nereikalingų nesąmonių į galvą kasdien lenda
tūkstančiai. tad jau kelerius metus nuoširdžiai mokausi... užmiršti. akimirksniu išmesti iš galvos visą purvą,
nemąstyti apie tai, kas protui nesuvoku, ir apie tai, kas visai neverta nė menkiausios minties. galima sakyti vyksta
toks tuštinimasis pilkosiomis ląstelėmis.
o žmonės nuolat klausinėja: apie ką dainos, apie ką
tekstai... Bando pateikti savo interpretacijas, lyg laukdami tikrosios. visi zulina savo smegeninių rieves, tačiau
kažkodėl retas protas geba suvokti savo bejėgiškumą
prieš... jei įvardinsiu – tai vėl bus protas. todėl mąstau
tada, kai noriu suprasti man pačiam dar menkai suprantamą reiškinį, mąstau prieš užmigdamas, ką per dieną
prikalbėjau, ko be reikalo nepadariau, nepasakiau, mąstau, kaip kalbėti ir veikti, kad ko nors netyčia neįžeisčiau... žinoma, ne visada pavyksta. dažnai pagaunu
save mąstant ar darant labai savanaudiškus dalykus, bet
džiaugiuosi, kad bent pagaunu.
Kiti gali pagalvoti, kad esu ne viso proto, juk nebūna akimirkos, kai ko nors nemąstai, nors ir nevalingai.
teigiu: būna. Kai einu gatve, perku produktus, važiuoju į koncertą, einu išgerti su draugais, mano galvoje beveik visada skamba muzika arba aidi nerišlūs žodžių
junginiai, po truputėlį sulimpantys į dainą. jokių pašalinių minčių. Kūnas keliauja autopilotu, o viduj nuolat
skamba... todėl kartais pasiklystu net gimtojo vilniaus
centre, kartais kur nors gėdingai vėluoju, nepastebiu pažįstamų, o kiekvienas užkalbinęs mane tokio kelioninio
transo metu sukelia didžiausią stresą. pakeliui į darbą
ir iš darbo visada skaitau. šiuo metu didžiumą knygų
perskaitau autobusuose. daugiausia minčių, mąstymo
priepuolių, mažyčių nušvitimų man ir sukelia knygos,
muzika...
tai tiek to mąstymo. Kai matai medį, atspindi medį,
kai nuobodu – nuobodžiauji, kai pikta – pykteli, o kai
linksma – tai iki paryčių.
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Kot ry n A

* * *

gelsvos bitės
užmigo sniege
taip pavirto medum
suvirpėjo stikliniam
saulėteky
tykiai
sniegas į langus
pirštų virpėjimu perbraukė
skritulį
ritamą
stiklo paviršium
nuriedėjo žemyn
įsipynė į medų
į ledą sustingo
bus darbo vėl bitėms
pavasarį

* * *

Nostalgiškas
Ateina vakaras alėjom.
Ir medžiai nukarpyti
Ištiesia rankas.
Jų ilgesys sugertas
Po jo batais liejas
Ir nuteka
Į temstančias lankas.
Jo žingsniai gerias
Į vakarę tylą.
Jo žvilgsnis kelia
Ašaras paikas
Ir saulės veidas
Pažeme sudyla
Vos liesdamas
Sumigusias šakas.
Juokingi saulei
Tavo sentimentai,
Nereikia saulei
Atminties žmogaus.
Ir vakaras tikrai
Atėjo veltui,
Jei ašaroj žolynas
Neužaugs.

BA lč iūn A i t ė

* * *

per pievas
pėstute
priprasi
šiąnakt sako snigo
o tu baudei
neberk Medeinos
pelenų iš urnos
neprikelsi
ryt vis dar eisim
ir pelenus barstysiu
keturiskart dar
metlaikius mums
keisti reikia
o ir pagonių padaugėjo

* * *

Tylą iškvietėm. Grindų
Suramdėm girgždesius.
Ir paukščių prašėm
Ženklais rašyt sniege palangių –
Paruošt namus tikėjimui.
Jis atėjo.
Duoną supjaustė.
Palaimino
Virpančiais pirštais.
Migloj veidą suvilgė.
Atsinesė bundančią saulę.
Ir iškvėpė dieną.
Taip paukščio vyzdy
Rytas nuoširdžia ašara
Kiekvieną žolyną palaimina.
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sudužęs, seilėmis sulipdytas
dievo atvaizdas

a

idas marčėnas – jaunosios lietuvių kartos poetas.
galima įtarti, jog šis epitetas taps visuotinas ir amžinas, kaip ir pats amžiais aidėti užprogramuotas
poetas. spaudoje jau kalbėta apie tai, jog tokia poeto vardo prasmė implikuoja jo kūrybos esmę – būti nematomu
sugerto pasaulio padaugintoju, pagausintoju ir per tai matytis; būti laikinąja mirusiųjų buveine, iš kurios sugrįžta
at-gimusios pasaulių (vaiko, jaunuolio, trisdešimtmečio,
keturiasdešimtmečio, menininko, juokdario) kopijos –
poezijos tomai ir eilinės rinktinės1. juose marčėno poezija tarsi kaunasi už neoklasicistinę pasaulio hierarchiją
postmoderniame karo lauke, kur klasikiniam mąstymui
artimą pasaulio ir būties vienovės intenciją nuolat ardo,
kalbant marčėno žodžiais, kakofonijos parodontozė, o tvarką saugantį Mozę – kepenų cirozė.
a. marčėno poezijoje juntama klasikinio ir modernaus žodžio įtampa. Klasikiniuose posmuose nepriekaištingai aidintys žodžiai yra nepatvarūs, efemeriški,
nuolat kintantys, nes jie – poetinio žaidimo įrankiai, jie
patys yra žaidimas. žaidimas žodžiais ir visais – fonetiniu, grafiniu, sintaksiniu, semantiniu – kalbos lygmenimis, literatūros (poetinio žodžio), kaip substancijos,
mąstymas tampa vienomis pagrindinių marčėno poezijos temų, apimančių ir įkvėpimo fenomeno poetinį
aiškinimą. nepripažindamas romantinio įkvėpimo momento, autorius kvestionuoja poezijos prigimtį, intuityviai atrasdamas ją įvairiausiose būties ir buities formose.
derinamos sacrum ir profanum sferos dažniausiai lemia
marčėno žodžio paradoksą, kuris atskleisdamas žodžio
polisemiją priartėja prie metafizinės pasaulio pusės –
paslapties.
marčėnas žaidžia, juokiasi, kaip pats yra sakęs, nedrožia naujų pagaliukų, bet naudoja jau padarytas formas, mėgaujasi poezijos procesu, tačiau jam ne mažiau
svarbus ir tikslas. mąstant kalbą kaip marčėno priemonę
pasaulio vaizdui išreikšti, akivaizdi postmoderni subjekto-poeto jausena. postmoderni, tačiau turinti kryptį – neoklasicistinį pasaulio vientisumą. todėl jo poezija
pasiduoda skirtingoms literatūrologinėms teorijoms ir
filosofijoms, kurių viena – postmodernizmo teorija –
paranki aiškinti marčėno žodžio poetiką, o vadinamąja
„nuosaikiąja“ (g. Bachelard, W. dilthey, h. g. gadamer)
mintimi remiasi neoklasicistinė marčėno pasaulio vizija.
Poetinis Marčėnas2 nėra vienos epochos, vieno est-etinio
kodekso išpažinėjas ir nuolankus sekėjas. jis suskilęs į
šipulius („– gal dar esu – kaltai galva galvoja, / – esi, esi –
kartoja kojai koja, / – šypsaisi dar – sumerdėja dantis“,

eil. Beveik ligi Šventosios3), tačiau vėl mėginąs susiklijuoti
indas: „kaip vėl susilipdyti?“ – klausia lyrinis subjektas
eilėraštyje Sudužęs indas (151). jame gyvena daug pasaulių: „ir kai vis dėlto vienas balsas / pasiteirauja kuo tu
vardu / kai vienas galingas balsas pasiteirauja / netikėtai
pats sau / atsakai / legionas“ (ir kai nubundi, 271). „legioną“ sudaro visas išgyventas laikas, asmeniškai suvokta
istorija, asmeninė bei kultūros atmintis, apimanti visus
įtaką padariusius šaltinius, asmenis ir patirtis. viskas
tampa poetinės aplikacijos detalėmis, kurios – kad ir
kiek daug jų būtų – bando vaizduoti vientisą, nors ir
sulipdytą, pasaulį. marčėnas yra pasakęs: „aš pats dažnai jaučiuosi lyg meistrui nepatikęs ir sudaužytas ąsotis,
kurio niekas nesiruošia suklijuoti... tai ir turiu po šukelę prie šukelės dėlioti pats, taikyti vieną prie kitos – gal
kas išeis?“4
nors sakoma, kad marčėno poezijoje „žodžio kultūra“ yra pripažįstama labiau nei „žodžio natūra“ (E. Klimaitė5), tačiau neįmanoma paneigti fenomenalaus „natūrinio“ šios poezijos aspekto, kurį pagrindžia lyrinio aš
asmeninė atminties ir išgyvenimų refleksija. intuityviai
neoklasicistiškai suvokiamą tikrovę, vertybes ir poeziją autorius mėgina pažinti ir suprasti būdamas įvairiose būties pozicijose. Eilėraščių žmogus daugiausia
matomas keliaujantis (einantis, važiuojantis autobusu,
kopiantis į dangų, besileidžiantis nuo kalno, besiiriantis
upe, krintantis nuo medžio kaip lapas ir pan.). į pasaulio
vienovę ir eschatologinę šviesą, į prarastąjį rojų (jį dažniausiai įkūnija tobulas vaikystės pasaulis) lyrinis subjektas
keliauja įvairiais savo paties pavidalais: vaiko, paauglio,
subrendusio vyro, menininko-poeto, juokdario-joriko,
kvailio. aido marčėno poezija, apsimesdama paprasta ir
primityvia (poetas pats prisipažįsta sąmoningai vartojąs
kuo paprastesnius žodžius, klasikinius rimus) vis dėlto
virš galvos turi šviečiančią žvaigždę. Kam ta žvaigždė
šviečia ir ką apšviečia, galima pamatyti per eilėraščiuose atpažintus poetinius „siužetus“, laiko ir vietos aplinkybes, lyrinio aš „kaukes“; galiausiai – per poetinės atminties formas: prisiminimą, sapną, viziją, – kuriuose
skleidžiasi marčėno „nesusipratimas“, pražudantis kelis,
bet išgelbstintis vieną pasaulį6.

P o e t i n ė s At M i n t i e s f o r M o s
marčėno žodžio natūra ir kultūra randasi iš nežinojimo ir meilės energijų. visa biografinė praeitis, išgyventa nuolat patiriant nežinomybę („mano laikas teka
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greičiau / nei turėčiau kalbėti / todėl nežinau“, Erškėčių
krūmas dūzgia, 53), kuri, žvelgiant iš dabarties perspektyvos, jau yra atskleista, nes pergyventa, išsipildžiusi.
Kita vertus, dabartis yra ateities nežinomybė, todėl lyriniam subjektui nuolat tenka eiti ir gyventi apgraibomis,
o tiksliau – stengiantis permatyti nepermatomą, ilgai
žiūrėti, kol pasaulis nušvis ypatingu spindėjimu ir apšvies
šešėliuose besislepiančią paslaptį. tos pãieškos, nežinojimas, meilė ir su tuo susijusios patirtys inspiruoja poetinę at-mintį, keičia lyrinio subjekto „veidus“ ir įgaubia
linijinio laiko tiesę.
sekant marčėno eilėraščių situacijas, aiškėja poetinės minties kryptys. jeigu, kaip poetas sako, eilėraštis
yra mąstymo forma, vadinasi, mąstymo turinį daugiausia sudaro poetinė atmintis. marčėno poezijoje labai
svarbus asmeninės atminties klodas, kuriame nusėdę
vaikystės ir paauglystės išgyvenimai, patys brangiausi
poetui. vaikystė prilygsta rojaus tobulumui („medis, /
į kurį įsilipę lošdavom kortomis – / dabar žydi rojuj“,
Kiemas Antakalnyje, 221), nes tada viskas įmanoma. vaikystės pasaulis yra absoliučiai vientisas – pasakų, mitų
ir kasdienio gyvenimo daiktai priklauso tai pačiai vienai tikrovei. todėl kalbėjimas apie negrįžtamai pasibaigusį rojų negali būti kitoks kaip tik rauda: „broli
mūsų veidai / ištepti liūdesio pelenais“ – sako eilėraščio indėniška giesmė broliui Mindaugui (11) „refrenas“. o
posmuose vardijama tai, kas sudaro vaikystės pasaulį
ir kas bus (jau yra) prarasta: apuokas, bizonai, žiogai,
driežai, paukščių čiulbėjimas, šokis aplink laužą, ietys, burtininkai, totemai, ginklai – viso to nebebus (nebedundės, nebemokėsi, nebešoksi...). saugus „indėniškas“
gyvenimas, kuriame dalyvauja vieninga gentis (brolis
mindaugas, draugai), turi paprastus savo dėsnius, pagal
kuriuos tobulai veikia pasaulis: vaikystėje visada lengva
pamėgdžioti apuoko ūbavimą („sunku bus pamėgdžioti“), lengva išgirsti paukščius („nebemokėsi klausytis“),
ten dunda bizonai („nebedundės bizonai“), gera šokti
aplink laužą, mirti reiškia būti pervertam ietimi („ir žinosi kad / mirtis ne tai / kas dabar kada / būni pervertas
ietimi“), egzistuoja burtininkas, totemai, o ginklai amžinai neparuošti kovai, nes tikra kova ten neegzistuoja,
kaip ir tikra mirtis.
apie vaikystę, paauglystę marčėnas kalba kaip apie
mitą, pasaką ar padavimą, kaip apie sąlyginius pasaulius, nes, akivaizdu – juo mažiau apčiuopiamos tikrovės parametrų (paradoksalu, nes būtent tikrovė ir yra
pagrindinė marčėno poezijos žaliava), tuo arčiau tiesa.
Eilėraščių ciklo Trys konkretūs pasakojimai paauglystei atminti (13) pagrindiniai sąlygiškumo matmenys yra kiekvieno eilėraščio paantraštės, primenančios pasakos pavadinimų formuluotes (1. pasakojimas apie tai, kaip mes
ėjome iš Anykščių į Ukmergę, 2. pasakojimas apie tai, kaip
mes draugavome su mergaitėmis, 3. pasakojimas apie tai, kaip
mes stebėjome skraidančiąsias lėkštes), pasakoms būdingi
refrenai „mano draugai ir aš / mano draugai ir aš“ (plg.
pasakose – „du riešutu du kubilu / du riešutu du kubilu“) ir kt.
Eilėraštis tarsi odė jaunystės dienoms, kai pasaulis
buvo paprastas ir aiškus, niekas netrikdė vyšnių žydėjimo ir kauliukų spragsėjimo, kai dangus buvo didelis,
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žvaigždės skambėjo. tada viskas vyko pasaulio centre ir
„mes“ buvo pasaulio žvaigždės (bitlai): „kai mes ėjome
pasivaikščiodami / per Kavarską spragsėdami vyšnių /
kauliukais keturi tarsi bitlai / aukštaitija stebėjos / mano
draugais ir manim“. tokiame pasaulyje nekvestionuojamas net ateivių buvimas, nes skraidančios lėkštės yra
neatsiejama tos pačios tikrovės dalis: „susirinkome balkone stebėti / skraidančių lėkščių / pilnas dangus lėkščių / mano draugai iš jų“. viskas paprasta, visi klausimai
atsakomi. tačiau „kai vieną vasaros / naktį mes regėjome
dangų / mumyse aušo rytas / mes išskridome / mano
draugai balkonas ir aš / mano draugai balkonas ir aš“.
tai yra didžiausias žmogaus praradimas, ištrėmimas iš
rojaus, neišvengiamas amžinas egzodas, paaiškinantis
lyrinio subjekto istoriją, mitą: žmogus praradęs savo arkadiją, eina per pasaulį ieškodamas kelio atgal, žvelgia į
pasaulį nustebusiu žvilgsniu, tikėdamasis pro plyšį įžiūrėti ir atpažinti prarastą paslaptį. poetinis marčėnas sako:
„savo trečiąją vasarą / aš galiu pavadinti namais“ (Triušių
narvas 5, 32), nes atmintyje iškylantis vaizdas (keisti dideli
žmonės, kurių jau daugelio nebėra, sėdi lauko virtuvėje, stebi
vaiką prie triušių narvo ir šaukia jį vardu) yra užfiksavęs ir
namų jausmą – ne šiaip namų, bet vaikystės namų, kurie niekada negrįš („aš glaudžiu prie savęs šiltą triušio
kūnelį sudie / amžinai“).
vaikui nieko nėra nežinomo (kituose eilėraščiuose
galima perskaityti evangelinės tiesos – „tai paslėpta nuo
didžiųjų ir apreikšta mažutėliams“ – variacijų). vaikas
gyvena arčiausiai paslapties. sekant platono mintimi, jis
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dar prisimena idėjų pasaulį, jam leista pamatyti daug
svarbių dalykų, kuriuos suaugę žmonės jau būna pamiršę:
Vėliau – nustebęs keistas tavo veidas,
kai pirmąkart į jį pažvelgti leido
tau motina – „ilgai tik nežiūrėk,
nes velnią pamatysi ten“ – tu rėkt
pradėjai, vaike, išsigandęs baisiai
kažkokio vaizdo, kas matyti leista
tik kūdikio nekalto akimis,
kas niekad atminty nebenušvis...
Veidrodis (66)
Ką kūdikiai mato veidrodyje, kas iš tikrųjų yra daiktai ir kas juose, kodėl jie švyti – tokie klausimai rūpi subjektui-poetui, kuris stengiasi kuo ilgiau ir atidžiau žiūrėti
į daiktus ir laiką (atminties vizijas), kad rastų plyšį ir pro
jį įžiūrėtų paslaptį.
gastonas Bachelard’as šį reiškinį vadina gelmės
vaizdų izomorfizmu: „apmąstydami, svajodami gelmę,
svajojame savąją gelmę, svajodami substancijų slaptąją
galią, svajojame savąją būtį. tačiau mūsų būties didžiausios paslaptys nežinomos ir mums patiems, jos slypi
mūsų gelmėje.“7 marčėnas yra pasakęs: „mane domina
tarpai, iš kurių šypteli metafizika. Blizgės, ant kurių esu
gaudomas.“8 ilgas, kontempliatyvus žiūrėjimas prilygsta
žvejojimui. tik vėl – panašus kaip „iškvėpimo“ – paradoksas: ne poetas meta meškeres ir laukia laimikio, bet
pats yra žvejojamas, viliojamas metafizinėmis blizgėmis,
blizgėjimu, mirgėjimu, „mirguliacija“: „yra šviesa neregima ji krenta / <...> / šešėliuos mirguliuojančių pasaulių / ji reiškiasi su regima šviesa“ (Neregima šviesa, 60);
arba – „mirguliuojant prisikėlusiems lapams / Kristaus
veidą matau obely“ (Pagirių misterija, 335). žiūrėjimas į
ošiančią lapiją, susipynusias šakas yra pastanga žvilgtelėti
į persišviečiančią transcendenciją. Eilėraštyje riešutynas
(67) lyrinis subjektas stengiasi pakartoti vaikystės gelmę
kontempliuojantį žvilgsnį: „Kai tėvas riešuto pasiekt negali, / tada tave aukštai ant rankų kelia / ir drąsindamas
kalba tau kažką, / o tu tiesies, tiesies į riešutą ranka... /
dabar ilgai žiūrėk ir vėl išvysi / akimirką, nušvitusią
vaikystėj“.
meta-fizinės tikrovės „mirguliacijas“ paryškina daiktuose įstrigusi šviesa, atminties spindėjimas, panašiai
kaip ir n. miliauskaitės poezijoje, sulydantis du pasaulius – dabartį ir praeitį: „yra kažkas užginta namuose / kuriuos ilgiau nei šimtmetį gyventa / tenai gyvybė
tvenkias daiktuose / kurių šviesa į regintįjį krenta“ (Nesenkantis vanduo, 77). arba: „nusenęs šuo jis urzgia per
miegus / aš neiškentęs įžiebiu elektrą / ir dar matau pro
daiktus kaip baugus / šešėlis slepias gelmėse portreto“
(Priartėjimas, 90). Keistas daikto fenomenas sugrąžina
prarastą laiką:
čia pasitinka mus kas žingsnį vis tirštėjanti tamsa
ir sulaukėjęs parkas brendantis per vešlų papartyną
gelmė ūksminga veriasi ir nubraukta rasa
išduoda čia prieš šimtmetį viešėjusį kaimyną
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ir paskutinėj šviesoje sekundei dar nušvinta kambariai
kur andai buvo melstasi mylėtasi budėta
bet viskas tirpsta naktyje tada mes sandariai
uždarę atmintį paliekam šitą vietą
Sugrįžimas (93)
Kita vertus, nebūtina žiūrėti į daiktus it į veidrodį,
kad pamatytum, kaip prieš dvidešimt metų ar dar seniau juos kas nors lietė, kad susigrąžintum pergyventą laiką. poezijoje įmanoma praeitį aktualizuoti, leisti
jai tęstis, išsipildyti dabartyje. praeitis gyvenanti pasąmonėje (kiek atmintis/atsiminimas yra sąmoningas
reiškinys) tarsi realizuojasi esamajame laike, yra įstingusi amžinojoje tęstyje, kaip kad tęsiasi slėpynės seniai
nukirstame medyje: „neatitaisoma mano klaida / prieš
penkiolika metų žaidžiant slėpynių / įsilipti į klevą mokyklos kieme / <...> /neatitaisoma klaida neišsiduot kai
visi / užmiršę mane išsiskirsto / nes prieš dešimtį metų
tą klevą nukirto / supjaustė ir išvežė / o aš vis dar /
slepiuosi jame“ (Klaida, 7). todėl, galima sakyti, praeitis nesibaigia, bet eina lygiagrečiai toliau („aš vis dar
slepiuosi“), bėga iš paskos kaip draugai vaikystėje: „ir
bėgu o jie bėga man įkandin / girdžiu jų šnopavimą ir
dar / didesnė suima mane baimė / ir dar greičiau bėgame“. atmintis – kaip kometos švystelėjimas: priartėja,
švysteli ir nutolsta, aptemsta, bet nedingsta: „peršokam
tvorą vis artyn / ir artyn tarsi kometos / švystelim mano
tamsėjančioj / atminty ir nutolstam nutolstam“ (taigi čia
ir gyvena raganos... 9).
atmintyje nušvitusi praeities akimirka tampa eilėraščiu 1986 spalio 13 (51):
lyg koks peraugęs balandis
įsitaisęs atokaitoje ant pastolių
restauruojamam XV a name
kažkur ties stogu jau amžiams
mano klasiokas deima kemeklis
nieko aplink nematydamas
išsijuosęs pliekia kortomis durnių
gal jau dešimt minučių juokiuosi
užvertęs galvą apačioje ko juokiesi
staiga klausia praeivis iš kur
aš žinau atsakau
ir pasemiu šią akimirką
iš nesulaikomo srauto.
atminčiai būdinga užpildyti „baltus“ tarpus, logiškai pagrįsti, įprasminti tai, kas buvo neaišku, arba kas ne
iki galo įsiminė, neišliko, atmintis dažnai „prideda nuo
savęs“. pasak W. dilthey’aus, „kai vyksta bejausmis, negyvas prisiminimas energingai stengiantis susigrąžinti
visą paveikslą, akivaizdus yra spėjamasis jo atkūrimas“,
priartėjantis prie meninio atkūrimo struktūros9. o šis fantazijos įsikišimas ir yra poetinės atminties „pridėtinė
vertė“, intuityviai užpildanti tarpus. Eilėraštyje Aukojimas (334) lyrinis subjektas prisimena slaptą rūkymą tėvų
virtuvėje, bet pro minėtus tarpus prasiveržia ne cigarečių
dūmai: „sudeginti dūmus, kad kvapas / tėvų neprikeltų /
kad ginkdie nesuvoktų tėvai – / būta čia ir rūkyta / po
šitiekos metų / gyvenimo, dūmais paleisto“.

Juvenes dum sumus

poetinę mintį taip pat formuoja lyrinio subjekto vizijos, būsenoje tarp sapno ir nubudimo aplankę regėjimai,
kada protas yra dar neaktyvus, o pasąmonė jau nugrimzdusi kažkur gelmėn. taip tarsi „prisimerkus“ stebint,
aplanko keisti regėjimai – ne visai prisiminimai, ne visai vizijos (beje, savo iliuziškumu artimos v. mačernio
poetikai): „miego bažnyčios šventoriuje, / švarių patalų
himalajuose, temstant / sąmoningumui / akimirką prieš
užmingant, arba / brėkštant ką tik nubudus – iš kapo, / iš
pojūčių seniai užmirštų štai berniukas / spjaudantis nuo
balkono, štai kiek vyrėlesnis“ (Senis, 283). panašiai atsiranda ir eilėraštis Aš bijau atminties sutemų (19), kuriame
pinasi atmintis, vizija ir eilėraščio „objektyvioji dabartis“:
„kai rašau eilėraštį apie / vakarop dūzgiančius karkvabalius / mano vaikystėj maišymuose / vis dar mane atpažindamas / aklas šuo tūras prieina / apuosto ir gulas prie
žodžių“. tokioje būsenoje tarp sapno ir nubudimo išnyra
kažkas tikra ir kažkas susapnuota, ir būtent ant šios ribos, kur susikerta realybė ir sapnas, randasi poezija.
dar aiškesnės ir grynesnės vizijos atsiveria sapne.
tačiau vis vien ne visiškoje pasąmonės srityje, kai sąmonė prislopinta, užgožta ir maitinama giliausiuose kloduose tūnančių įspūdžių ir prisiminimų. g. Bachelard’as tyręs
vaizduotės ir svajonių kilmę, sako, kad nakties sapnuose iškilę įvairūs vaizdai bei vizijos, fantasmagorijos iš
tikrųjų nėra didelė ir gryna patirtis, atrodo, „kad kažkas
kitas sapnavo mūsų viduje“. sapno patirtis tikrai išgyventa gali būti tik atsibudus, apmąstant ją10. Eilėraštyje
Eilėraščio atėjimas (72) atskleidžiamas kaip tik toks sąmoningas, valingas vizijos atėjimo procesas: „o iš portreto
pateka mergaitė / ir akys jos nei saulės spinduliai / man
vėl pasiūlo menką savo kraitį / ir vėl pranyksta kaži kur
giliai“. arba eilėraštis Miegantis dievaitis (63): „kada jis
miega pateka žvaigždynai / mergaitė eina prarajos kraštu / aš nubundu kaip atverstas žodynas / keistam laike,
kurio nesuprantu / aš nubundu galvoj man žydi medis /
ir suokia paukščių kerintys pulkai“. tokia vizija, kuri
prasideda po vadinamojo „nubudimo“, kai galvoje pražysta medis ir ima suokti paukščiai, ypač būdinga marčėnui.
daugelio eilėraščių poetinis vaizdas kuriamas būtent iš
tokių regėjimų, kurie natūraliai suformuoja tam tikrus
poetinius „siužetus“. juose lyrinis aš keičia veidus, kaukes, kad įvairiausiais būdais išbandytų savo paties skelbiamą tiesą – poeziją.

KAlBAnčiojo KAuKės
a. marčėno poetinė sąmonė yra vientisa ir remiasi pasaulio harmonijos intencija. tai liudija ne tik formalūs
poezijos parametrai, kaip sintaksė ir rimavimas, bet ir
jau aptartos poetinės atminties pastangos susigrąžinti
(prisiminti) arba atpažinti (pamatyti, įžiūrėti) esmę. toks
„intencinis konfliktas“ eilėraščių subjektą įveda į vis
skirtingas poetines situacijas, kuriose pasirodo skirtingos kalbančiojo „kaukės“ – vaikas, menininkas-poetas,
kvailys-juokdarys-jorikas.
pasikartojantis vaikystės motyvas (prisiminimuose,
vizijose, palyginimuose) leidžia manyti, kad vaikystė yra
ta idealioji vieta, į kurią vėliau visą laiką bus stengiamasi
grįžti kaip į pirminį savo būties ir esmės kaimą, saugią
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erdvę, apribotą kluono, už kurio taip pat saugiai gyvena
paslaptis: „kada aš mažas kaime gyvenau / kitapus kluono paslaptis gyveno / o kai prabudęs bėgdavau / jos pažiūrėt jinai / ir vėl už kluono slėpėsi tada / gandrai dar
buvo neišskridę / ir paslaptį regėjo ir mane“ (Paslaptis,
8). vaikystė – arčiausiai būties gelmenų esanti fenomenali erdvė, būsena tampanti atspirties tašku tolimesnei
kelionei.
noras sugrįžti į savo arkadiją lemia svarbų marčėno
poezijoje keliavimo motyvą, kuris suartina marčėniškąją
ir mačerniškąją (atsitiktinė aliteraciaja ar lemtingas aidėjimas?) pãtirtis, implikuojančias ir pasaulio pažinimą, ir
amžinąjį grįžimą. Eilėraščiuose lyrinis subjektas-poetas
sako: „einu namo, turbūt manęs jau laukia / <...> / greičiau, greičiau, jau metas į namus, / jei gali būt namais
šita tremtis...“ (rudens daina Panevėžyje, 1990, 168); arba:
„Kada diena prieš vakarą suklups, – / į miestą ženk pro
tuos pačius vartus, kurie atsiveria į amžiną svajonę / gyvent ilgiau nei skirta šioj kelionėj“. gyvenimas yra kelionė, kaip ir laikas yra nesibaigiantis kelias.
neatsitiktinai eilėraščių „siužetus“ sudaro keliavimui sinonimiškos semantinės situacijos: bėgimas (taigi
čia ir gyvena raganos..., 9), kopimas į dangų (Pasaka kitapus
pupos, 16), kelionė traukiniu (Atsisveikinimas, 17) arba autobusu (Trumpas sustojimas lietuje, 131), yrimasis per upę
arba upe (Vasara oš kai mes leisimės žemyn upe, 38), karalystės kelionė su visa eisena (nebūtinai karaliai žino, kas
juos veda ir kur jie eina; Karalystė, 42), leidimasis nuo
tauro kalno (iš išvarymo legendos, 69), grįžimas iš užupio
paryčiais (Užupio eilėraštis, 70), ėjimas apgraibom iš baro
(Saugau akis, 336), kritimas kaip medžio lapo (Giraitė,
94), plaukimas laivu (iš nakties), paprastas išėjimas (Tylus
sudie), lipimas laiptais į dangų (Stairway to Heaven, 263)
ir t. t. Kelionės į esmę, į pasaulio vienovę motyvą pratęsia ir kiti „siužetai“ – atokvėpio minutės: „tiek dienų
tiek naktų viens į kitą keliavę ilgai / aš labai pavargau
tu taipogi labai pavargai / mano amžinas prieše mes geriam iš upės vienos / ir ranka ta pati mums žirgus vakare nubalnos / ir staiga mus sutaikys vienovėj drauge su
mumis / atsiklaupus prie upės ištroškusi mūsų mirtis“
(Poilsis i, 127).
lyrinis subjektas į pasaulio vienovę ir eschatologinę
šviesą keliauja įvairiais savo paties pavidalais. marčėnas
viename interviu yra kalbėjęs apie labai sunkų, akmenuotą, pilną klystkelių kelią. „tai – išbandymai, patys
keisčiausi. geriausiai apie tai kalbama pasakose, gralio
taurės ieškojimų legendose. yra daugybė gundymų, kuriuos reikia išgyventi ir iš jų išeiti. Eini tolyn, savo keliu,
link mirties. tas kelias yra, nes žinai kryptį, tik nežinai,
kaip nueisi. o kryptį žinai – link dievo, likimo (tai – tik
pavadinimai). išbandymai – be galo svarbus dalykas.“11
Eilėraščiuose tuos išbandymus nuolat patiria poetinis
marčėnas arba tiesiog poetas, menininkas, kuris ne tik
kuria poetines vizijas, dažnai, kaip minėta, tiesiogiai
reflektuoja pačią poeziją, bet ir nuolat yra išbandomas
(„Bet netgi gerdami / ieškodavome dievo karalystės“,
Vidurnaktis, 203).
Kitą „poetinių personažų“ grupę vienija kvailiojuokdario figūra (neretai artima ir menininko figūrai),
po kuria slepiasi ir kiti pasaulio „mažutėliai“: neregys-
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vedlys, mano amžiaus debilė, kvailys, pamišėlis, girtuoklis.
pasitelkus šventų raštų (Biblijos, Bhagavadgitos, budistinės išminties) kontekstus, atskleidžiama tokių mažųjų
išmintis, kuri tik jiems ir apreikšta: „tačiau tąsyk / einu
apsimyžęs / ir pamušta akimi / matau ir tėvą, ir sūnų /
ir tokią visai mažuliukę / vos dvėsuojančią šventąją dvasią / <...> / ir šventoji dvasia / suspurdėjo / imk – sako
tėvas, / imk – pritaria jam ir sūnus / imk ją / ir saugok,
kaip savo akį“ (Saugau akis, 336). aklasis yra išminties
simbolis, įkūnijantis tradicinį tiesos paradoksą: „reikia
išsidurti akis, kad iš tikrųjų praregėtum“. Eilėraštyje Karalystė (42) toks neregys veda visą eiseną:
ir tik tada klupdamas po našta išdegintoje saulės dykynėje nešinas savo neįkainojamu turtu vedamas nevykėlio mokinio priekyje jūsų einu aš
senas ir aklas karalystės metraštininkas

v lad o B raz iūn o nuotraukos

Kvailys ir nevykėlis marčėno poezijoje taip pat turi
savo ženklus ir misiją, kuri atrodo nesuprantama logiškam protui, bet visada nušviesta metafizinės žvaigždės.
todėl virš pupa į dangų kopiančio kvailio visada yra
žvaigždė (Pasaka kitapus pupos, 16), pasaulio vienybės
paslaptis atsiskleidžia tik žioploms akims: „ir aš žiūrėjau
žioplio akimis / kaip aukštos žvaigždės vandenin įspįsta / ir vis aiškesnė rodės karalystė / su mano broliais ir
seserimis“ (Krantas, 139). arba eilėraštyje Grynojo proto
kritika (299) lyrinis subjektas sako: „išeinu pasivaikščiot
su šuneliu, / su šikančiu šuneliu / neprotingas, / susimąstęs po žvaigždėmis“. taip parodomas ontologinis
žmogaus (ir proto) menkumas, apgailėtinas, net juokingas, dažnai ironiškai vaizduojamas mažumas, kuriam
vis vien šviečia žvaigždės. (panašią prasmę j. apučio
novelėje Horizonte bėga šernai įgyja apie girtuoklio galvą
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skrajojantys drugeliai ir vaižganto mykoliuką nuolat lydintys paukščiai ir gėlių žydėjimas.)
mažųjų ir atstumtųjų savybės artina juos prie vaiko pasaulio, kuris yra marčėno žmogaus esmės lizdas,
pradžia ir pabaiga, esanti arčiausiai rūpimos paslapties.
Eilėraščiuose subrendęs vyras visada stengiasi savyje
įžvelgti vaiką (Atspindžiai, 240) ir bent akimirksnį suprasti
prasmę žodžių, nes tik vaikai ją supranta (Anąryt atsibudęs
kelias sekundes buvau vaikas, 255). Eilėraštyje Senis (283)
vis kinta lyrinio subjekto išorinė tapatybė (berniukas, vyrėlesnis, jaunuolis, nebrandus pusamžis vyras), bet akivaizdi
intencija kiekviename tapatybės pavidale įžvelgti vaiką,
tiksliau – neprarasti vaiko fenomeno, likti metafiziškai
„mažu“, todėl dideliu:
visos virtinės senių, kelių tūkstančių galimybių
susenti vienaip ar kitaip, bet tik vienas,
štai vienas
senis panašus į mane, panašiausias,
aikštingas, irzlus, visą laiką
kažkuo nepatenkintas, apsitriedęs, našta
artimiesiems ir sau, bet, rupūže,
koks talentingas! – galvoja
skirtingi marčėno poetiniai scenarijai tęsia tą pačią
„sudužusio ąsočio“, kurį reikia vėl sulipdyti, suirusios
tvarkos, kurią reikia atstatyti, prarastos paslapties, į kurią reikia sugrįžti, temą. poetiniai „personažai“, netobuli
(„dangaus ežere, įsitvėręs tavęs, / mano kreivas buvimas
augina rieves“, Perimetrija, 352), nuolat suklumpantys,
maži, išbandomi („sudužęs dievo atvaizdas esu – / gražus kaip lizdas, seilėm sulipdytas“, Kregždžių seilės, 227),
savo misijose dalyvauja veikiami tam tikrų poetinių laiko
ir vietos aplinkybių.

Juvenes dum sumus

l A i K o i r v i e t o s A P l i n Ky B ė s
marčėno poezijoje laikas suvokiamas subjektyviai. čia
laikrodžių funkciją atlieka klepsidros, kuriomis matuojamas laikas neturi jokios objektyvios reikšmės. akivaizdus tik laiko tiesiaeigiškumas, krikščioniškai sampratai
būdingas laiko linijiškumas – iš praeities į eschatologinę
ateitį, tobulą amžinybę („prašvitus įplauksime į miegantį miestą / ir po tiltais nebepažinsime vienas kito / ir kai
įsiliesime į vandenyną / tvanas bus mums pasibaigęs“,
Vasara oš kai mes leisimės žemyn upe). laiko ciklai (metų
laikų pasikartojimas) veikiau primena spiralinį judėjimą
„ratu“ nuolat sriegiantis tolyn, gilyn pasroviui su nesustabdomo laiko tėkme („vis skurdžiau aš krentu vis
baisiau / vis toliau nuo visų link žiemos / <...> / ligi kito
pavasario žiedo“, Eilėraštis, 20).
laikas yra būties koordinačių sistemos horizontalioji ašis, einanti iš praeities į begalinę ateitį. poezijoje įmanoma horizontaliąja ašimi judantį tašką (save) stumdyti
į vieną arba kitą pusę dviem kryptimis – retrospektyviai:
iš praeities į dar tolesnę praeitį-užmarštį („nutolstantys
žingsniai vis tylyn / tylyn į žiemos nesulaikomą naktį / į
tirpstantį nuo tavo alsavimo / kuklų atminties paveikslėlį
į ten / kur jau nebėra mūsų atminties“, ilgo vakaro atminimui, 18), iš dabarties į praeitį („tarkim obuolys vis mažėdamas / žiedu pavirsta susiskleidžia / žiedas ir pumpuras nyksta / išardę lizdus iš obels atbuli / lekia paukščiai
į pietus / vanduo tampa sniegu“, rankos skinančios obuolį,
21); ir perspektyviai: iš praeities į dabartį, kaip eilėraštyje
Aš bijau atminties sutemų (19) į dabartį sugrįžtama prisiminimais: lyrinis subjektas rašo eilėraštį „apie / vakarop
dūzgiančius karkvabalius / mano vaikystėj maišymuose / vis dar mane atpažindamas / aklas šuo tūras prieina / apuosto ir gulas prie žodžių“; dar viena progresyvi
kryptis – iš dabarties į ateitį („tolstu link ten kur mirtis /
nepraeis pro mane“, Praeinu pro save... 22).
horizontaliai einantį laiką užpildo laiko vertikalė.
g. Bachelard’o požiūriu, kiekviename tikrame eilėraštyje esama sustabdyto, nematuojamo laiko, kurį vadiname
vertikaliu, „kad atskirtume nuo paprasto, horizontalaus,
it upės vanduo ir vėjas bėgančio laiko“. tų skirtingų
laikų susikirtimo vieta tampa eilėraštis. pasak filosofo:
„poezija – akimirkos metafizika. ji įkūnija patį vienalaikiškumą, paversdama vientisa labiausiai susiskaldžiusią
būtį.“12 marčėno eilėraščiuose, poeto žodžiais tariant,
laiko ir erdvės įlinkis ištinka ribinėse situacijose: švintant
(„pro tuopų švintančią lapiją / išpaikintas borėjas šypso /
ir toj liūdnoj šviesoj atgyja / nejudrūs vandenys iš stikso“,
Šiol erdvėj prieš pat užmingant, 62), saulei tekant („bet aure
teka saulė ir jos spinduliuos pamatai / netikėtus vaizdus
nuo kurių mūsų širdys apsąla“, iš nakties, 118), vidurdienį („bet viskas tą sekundę nuskaidrėja / ir tampa man
gyvenimo prasme“, Klausaus ką šneka angelas, 78), kai leidžiasi saulė („medžiuose vėjas nurimsta, / kai leidžiasi
saulė. aš žinau: / ...tylus užkalbėjimas gelmenų. / mirtis
praeidama verčia skambėti / kiekvieną mano ląstelę“,
Gyvybė, 45; arba „kokia šviesa kada taip vakarėja/ kažkas
nubėga rudenio alėja“, Gimimo diena, 85), temstant („jis
tavo veidą temstantį sulaiko / tenai kur žvilgsnis įteka
į tylą / yra raudonas vakaras jis kyla / į begalinį amži-
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nybės laiką“, Tamsa artyn, 74), vidurnaktį („vidurnaktis.
Kaip niekada jaučiu“, Vidurnaktis). panašią ribą žymi vasaros pabaiga ir rudens pradžia – rugpjūčio eilėraščiai,
kai nutrūksta paskutinė rugpjūčio žvaigždė (Vasaros pabaiga,
71). tada pasaulį ištinka šviesotamsa – laiko aplinkybė, lemianti didžiuosius perversmus: pasaulyje siaučia stichijos
ir dyla krantai, o lyriniame aš nurimsta stichijų gausmas, ir
galima klausytis, kontempliuoti tylą (Vėlinės, 1990, 153).
tada lyrinį aš aplanko ypatingas supratimas, pasaulis
nušvinta, užplūsta intuityvus gilus žinojimas.
tekstuose galima skirti istorinį-biografinį laiką
(vaikystė, paauglystė), kuris prilygsta prarastam rojui
(„įkvėpsiu dar – ir prisiskinsiu žirnių / vaikystės rojuj“,
Paskutinis, 363), yra kelionės pradžia ir siekiamybė, visada esanti šalia, amžinai besitęsianti giliuosiuose pasąmonės kloduose, horizontaliam laikui suteikianti vertikalųjį matmenį:
trisdešimt sumautų metų lig vaiko,
akiniuoto berniuko –
<...>
keliolika metų ir visai priartėsiu
prie niekados
nesibaigsiančios vasaros, tikrovės,
tikro savęs – žioploko
berniuko, lipančio į mėnulį forever,
strawberry fields
Camping (276)
asmeniniai septyniolikmečio–keturiasdešimtmečio
laikai yra susiję, susipynę, nes viename gyvena kitas
(„nustebusiom akim, kad jau esu / virš trisdešimties
metų, – iš tiesų / tik brendantis į vandenį berniukas“,
Atspindžiai, 240). vaikystės laikas nuolat prisitraukiamas
per prisiminimus, sapną ir vizijas (žr. Poetinės atminties
formos, p. 36–41).
apskritai marčėno laiko refleksijose nuolat juntama
amžinybės nebepagydoma liga (Vasaros pabaiga, 71). tai lemia laiko paradoksą: sekundės yra kartu ir laikinos, ir
amžinos („pačiam vidudieny atsėlinus nakties / vėsa lyg
stingdantis prisilietimas / dar vienas šuoras tartum nubudimas / ir tos sekundės tartum iš mirties“, Klausaus ką
šneka angelas, 78). akimirka turi keistą amžinybės intuiciją, kuri apima ir pirmapradžio („vaisius nokina vasaros
naktis / išsaugojusi šilumą dieninę / kur bręsta amžių
vandenyse“, Vasaros pabaiga, 71), mitinio laiko nuotaiką („protėvis prieš tūkstančius metų / ariantis lauką,
bevardis. / lai briedis, pametęs ragus, ateina, / vilkas,
droviai galvą nulenkęs“, Pavasario vėjas, 99). tokiai laiko
sampratai artimas sąlyginis pasakos laikas („nuožmioje
kovoje / štai jis slibiną duria / ir galvas devynias nukirtęs / liežuvius joms išrauna / ant žirgo štai sėda ir joja“,
Pasakos pabaiga, 64).
Kita vertus, nelabai svarbu, koks – praeities ar ateities – papildomas laiko matmuo įrašytas kiekvienoje
sekundėje („viskas buvo seniai gal nebuvo gal tik sapnavau / prieš vienuolika metų o gal tiktai šiąnakt sapnuosiu“, Viskas buvo seniai, 134). grynas, diskretiškas,
autonomiškas laikas marčėno poezijoje neegzistuoja,
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ro Ko gE laž iau s nuotrauka

nes, kaip poetas sako, „viskas yra mumyse / kaip vakarėjančio dangaus muzika / viršum amžinybės sekmadienio“ (ilgo vakaro atminimui, 18). laikas yra viena esminių būties kategorijų, ir marčėno tekstuose akivaizdi
pastanga jį vienyti kaip to sudužusio ąsočio šukes: „menas / yra valandų stiklą / pavertus sekundžių smiltim /
liepsnojančios sielos žaizdre / vėl išlydyti vientisą dieną.
Kuri, / nors akimirksniui prieš duždama, / atspindėtų pasaulio vienovę“, Diena, 100). todėl nėra ir vadinamosios
„aktualiosios dabarties“, nes, kaip sako filosofas a. šliogeris, mes „nesame nei dabar-eityje, nei at-eityje, esame
pra-eityje,13“ ir visada tai, kas praeita susitinka su tuo,
kas eina dabar. žmogus turi ilgą ne tik asmeninio būtojo
laiko šleifą, bet ir „atsimena“ archetipinę savo ir pasaulio
pradžią, taip įsirašydamas ir į kosmoso „dnr grandinę“
ir likdamas svarbiu visatos genu.
taigi apie aido marčėno poeziją, sekant eilėraščių
mintimis, metaforiškai būtų galima kalbėti kaip apie sudužusį Dievo atvaizdą, kurį stengiamasi vienyti ir jungti,
lipdyti seilėmis ir lydyti liepsnojančios sielos žaizdre, siekti
tobulumo per susiliečiančias visas būties kraštines – laiką, erdvę, įvykius ir lyrinį subjektą, dėl kurio, kaip sako
klasicistinė descartes’o filosofija, viskas egzistuoja ir be
kurio sąmonės nieko nebūtų. todėl nuolat ieškoma tam
tikrų realybės pamatų, laiduojančių, jog tikrovė nėra šizofreniška, bet tvari ir išlaikanti hierarchiją, vertybines
struktūras ir siekianti pasaulio vientisumo – kad ir seilėmis sulipdyto.
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Šulinys (1988), Angelas (1991), Dulkės (1993), Metai be žiogo (1994),
Vargšas Jorikas (1998), Dėvėti (2001), Pasauliai (2005), Eilinė (2006).
teksto marčėnas nuo tikrojo, už teksto esančio marčėno, labiausiai
skiriasi tuo, kad poetinis egzistuoja tik tiek, kiek yra perskaitomas
konkrečiame eilėraštyje. tai implikuoto (esančio tekste) ir empirinio
(esančio už teksto) autoriaus skirtis (W. c. Booth).
a. marčėnas. Eilinė. rinktiniai eilėraščiai. – lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, vilnius, 2006, p. 291 (toliau prie cituojamo eilėraščio
skliausteliuose nurodomas puslapio numeris).
Augalas (a. marčėnas atsako į v. Kukulo klausimus) // Literatūra
ir menas, 1992, gegužės 2.
E. Klimaitė. Literatūrinės savimonės komplikacijos A. Marčėno poezijoje // respectus Philologicus, 1992, nr. 2, p. 11.
rinktinės Eilinė gale išspausdintas ir pasirašytas autoriaus žodis
aiškina pavadinimą: „yra toks s. spielbergo filmas Gelbstint eilinį
rayeną. abu šiuos kūrinius sieja viena idėja. ji užkoduota žodyje
„gelbstint“. Ką tai reiškia? nieko. Kaip ir poezija, kuri pražudydama
kelis, vis dėlto pajėgia išgelbėti vieną žmogų. o tai ir reiškia –
išgelbėt pasaulį“ (p. 412).
g. Baužytė-čepinskienė. Svajonių ir vaizduotės alchemikas // g. Bachelard. Svajonių džiaugsmas. – Vaga, vilnius, 1993, p. 15.
vidmanto užsienio interviu su aidu marčėnu Myli genialias
menininkes, ypač mirusias // respublika (Julius), 2004, liepos 24,
p. 4–5.
v. diltėjus. išgyvenimas ir kūryba // Poetika ir literatūros estetika –
Vaga, vilnius, 1989, p. 184.
g. Baužytė-čepinskienė. op. cit., p. 12.
Ženklas – būti medžiu. pokalbis su aidu marčėnu, „poezijos pavasario’94“ laureatu // 7 meno dienos, 1994, birželio 17, p. 1–2.
g. Bachelard. Svajonių džiaugsmas. – Vaga, vilnius, 1993, p. 511.
a. šliogeris. Būtis ir pasaulis. Tyliojo gyvenimo fragmentai. – Mintis,
vilnius, 1990, p. 291.
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Tardymo veiksmai. Gervuogių Jėzus

* * *

Vis žvilgčiojau, kas ten krebžda gervuogėse?
Po to matau – Jėzus.
Atleisk man, Jėzau, kad netikėjau tavim –
užaugau gūdžiais sovietiniais.
Turėjau tapti astronavigatore,
mano vyras turėjo būti ksenolingvistas.
Jau ketverių
smėlio dėžėje stačiau Baikonūrą.
Griuvo.

O dabar be deguonies ištverk nors sekundę beprotę
Kai žiema įsisunkus išgerkim už krizę maloniai
Man patinka kai paukščiai ir liūtys neranda sau vietos
Kai burnoj susimaišo sniegų ir dirvožemių skoniai

Nuo to laiko ėmė kankinti nuojautos,
kad dangus priklauso kažkam kitam.
Kiekvieną dieną prarasdavau vis daugiau
sveiko proto.

Galbūt mes sustosim ratu ir gražiai pasisuksim
Sukibę moliuskais genčių paskutinėmis ietim
Švytės visos gėlės plastmasės tušti buteliukai
Į kuriuos ir supilsim tą sniegą ir lietų

Vyrui pasisekė labiau –
jis dirba viešuosiuose ryšiuose,
jaučias laimingas.
Nors kartais įtariu,
kad gal tai ne mano vyras,
kad gal jis pakliuvo į kūnų grobikų pinkles,
arba čia filmas „Svetimas 2“ (trys, keturi, penki).
Todėl esu visiškai viena akistatoje su Viešpačiu.
Dabar, Dieve, išdėstyk savo versiją –
manoji:

O vėliau akimis per adventą viens kitą braidysim
Giliai susitarę be ženklo kalbėti į rytus
O sakyti tik melą tik amžiną nemigos mitą
Kai rodos mylėtum ir viskas tik virvės ir plytos

Trojos karas, tūkstantis du šimtieji metai
prieš mūsų erą,
Maratono mūšis, keturi šimtai devyniasdešimtieji
metai prieš mūsų erą,
Pūnų karas, du šimtai šešiasdešimt ketvirtieji
metai prieš mūsų erą;
visi pralaimėjo.

Išburkime dangų truputį lėtai pasimelskim
Už mirusias gimines užu delnų parafiną
Kurį mes uždegsim šį vakarą tuščią ir nykų
Ir gersim sumaišę be perstojo sniegą ir vyną

* * *
Švyti stiklas ir vis dėlto purvinas stiklas rasoja
Mažoje krautuvėlėj kur nėra svarstyklių ir pieno
Tik takai skruzdėlių tuščią erdvę lyg cukrum užklojo
Kvepia jūra ir dumbliais ir eina į pabaigą mėnuo
Kuriame visos raidės žinynai pakurstyti degė
Kvapas svylančių virvių ir knygą paliečiančių pirštų
jau tekam pro dievą aprėpiančią regą
Bet ir vėl čia tik dumblas tik miegas ir žodis užmirštas
Kurį prisimint sako būtina tart kai jau nieko nelieka
Kai mažoj krautuvėlėje cukrus pro lietvamzdžius krenta
Kai vaikystėj mes brendam link knygų per akliną sniegą
Ir kai karštas vanduo čiurkšlėm liejas per plaukus
ir sprandą
Toj keistoj patalpoj iš blankių papilkėjusių lempų
Ant žemėlapių – nuorūkų, rankraščių pūvančių masių
Ant lentynų į knygą paviršių dar šiltą ir klampų
Ant tų tūkstančių knygų kurių niekuomet neatrasiu
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Žmogaus kūnas
kaip ženklas ir peizažas
idealizmo šimtmečių šimtmečiai negalėjo nepaveikti tikrovės. Neretai seniausiose Tlöno srityse
padvigubėja dingę daiktai. Du žmonės ieško vieno pieštuko; pirmasis jį atranda ir nieko nesako; antrasis randa antrą pieštuką, tokį pat realų, bet panašesnį į tą, kurio tikėjosi. Tie antriniai
daiktai vadinasi hrönir ir yra, nors tai ir skamba keistokai, truputį ilgesni. Dar neseniai tie
hrö nir buvo atsitiktiniai neapdairumo ir užmiršimo padariniai.
j o r g E l u is B o r g E s . Tlön, Uqbar, orbis Tertius

J

aunosios kartos atstovo, trisdešimtmečio tapytojo
žygimanto augustino, asmenybę ir kūrybą nuolatos giria ir dėstytojai, ir bendraamžiai menininkai, ir
kritikai. 1998 metais vilniaus dailės akademijoje gavęs
estampo specialybės magistro laipsnį, vėliau žygimantas
„persimetė“ į tapybą. 2001-aisiais jis mėnesį tobulinosi
Florencijos meno akademijoje, o po dvejų metų keturis
mėnesius praleido joe santore studentų dailės lygoje
niujorke, piešimo kursuose. užsienyje tapytojo kūryba sulaukė ir solidaus įvertinimo – už portretą Vyras su
indeliu, oskaras (2002) jam suteiktas antrasis londono
nacionalinės portretų galerijos apdovanojimas. grįžęs
į lietuvą, menininkas Lietuvos aido galerijoje surengė
personalinę parodą Po Niujorko (2005). savo kūrybinius

įgūdžius žygimantas perduoda meno specialybių studentams – dirba piešimo dėstytoju vilniaus dailės akademijoje ir m. K. čiurlionio menų mokykloje.
ž. augustinas dažnai įvardijamas kaip vienas įdomiausių jaunųjų lietuvos piešėjų bei tapytojų, vienas
talentingiausių portretistų. jis apibūdinamas kaip eruditas, itelektualas, labai disciplinuotas, atkakliai siekiantis užsibrėžto tikslo, o jo piešiniai gretinami su mūsų
tapybos grando šarūno saukos ansktyvojo laikotarpio
darbais. „Brandžiausi šiuolaikiniai lietuvos tapytojai,
dirbantys iš natūros, – tai šarūnas sauka ir žygimantas
augustinas“, – sako prof. m. vilutis, žygimanto magistrinio praktikos darbo vadovas. tokios pagyros įpareigoja
menininką, o jis ir nelieka skolingas žiūrovams. tuo
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galima įsitikinti ir apsilankius ž. augustino tapybos
bei piešinių parodoje Žmogaus kūnas: ženklas ir peizažas,
vasario 11 d. atidarytoje Akademijos galerijoje. visi čia
eksponuojami darbai sukurti 2005–2008 metais autoriui tęsiant studijas vilniaus dailės akademijos menų
aspirantūroje. džiugina labai vieningas, monolitiškas
ekspozicijos vaizdas, konceptualios idėjos, liudijančios
tikslingą ir vaisingą menininko veiklą.
Ekspozicijos tematika nulėmė ir parodos pavadinimą: čia įvairiais aspektais ir rakursais (tikrąja to žodžio
prasme) autorius analizuoja ir tyrinėja žmogaus kūno
teikiamas galimybes bei jo produkuojamas reikšmes.
Kad būtų lengviau suvokti parodos koncepciją, pats autorius išskyrė kelias jį dominančias sąvokas: pirmoji – tai
žmogaus kūno, kaip tam tikro ženklo ar reikšmės, šaltinis, antroji – žmogaus kūno, kaip gamtos formų arba peizažo, suvokimas. pagrindiniai darbai, kuriuose žmogaus
kūnas naudojamas kaip ženklas ir peizažas, eksponuojami pirmame galerijos aukšte, o antrame matome pagalbinę medžiagą – tai paraleliniai darbai ir eksperimentai,
padėsiantys suvokti dvejų metų ž. augustino kūrybos
dinamiką. pasitelkęs žmogaus kūną, menininkas kuria
tam tikrą reikšmyną – net viena baltame popieriaus lape
nubrėžta linija ima šį tą reikšti. o žygimantui kaip linijos
tarnauja kartais jo paties, kartais – svetimas kūnas, jo detalės ar atskiri fragmentai. taip pat jis gali virsti peizažu.
tarsi fotoaparato objektyvu pritrauktos kai kurios žmogaus kūno dalys: pilvas, susipynę pirštai, kaklo raukšlės,
paslaptingas įdubas primenantys raktikauliai, atkartoja
gamtos vaizdus.
Kiti darbai, pavyzdžiui, hrönir #1-5 (2005–2008), inspiruoti garsaus lotynų amerikos rašytojo jorge luiso
Borgeso apsakymo Tlön, Uqbar, orbis Tertius. rašytojo
vaizduotėje gimusios paslaptingos Ukbaro šalies objektai hrönir ir hrön – tai vienas kito atvaizdai ir atspindžiai.
šios šalies gyventojai, pametę kokį nors daiktą, galėjo
susikurti jo atvaizdą, simuliakrą – hrönirą, kuris šiek tiek
skyrėsi nuo pamestojo. gyventojai galėjo dauginti hrönirus iki begalybės. tai – begalinis procesas, supainiojantis
prasmes, „mėtantis pėdsakus“ ir patį jų kūrėją verčiantis
abejoti, kurgi tikrasis daiktas, o kur tik jo klonas – hröniras. Hrönirai – tai visu ūgiu išsitiesę pozuotojai, vyrai ir
moterys, jo paties kūnas. nors visi ž. augustino portretai neabejotinai turi žygimanto bruožų, tačiau jau sunku
atsekti, kurie iš jų hrönirai, o kurie ne. Hrönirų kaip meninės idėjos pasirinkimas paaiškina ir kūrybinę dailininko
koncepciją, besiremiančią daugybiškumu, panašių, bet
kartu ir skirtingų darbų produkavimu.
idėjų ir įkvėpimo dailininkas semiasi ne tik iš literatūros ar kasdienybės. nemažai inspiracijų teikia įdomūs,
charakteringi pozuotojai. vienas jo mėgstamų personažų – vilniaus dailės akademijoje daug metų pozuotoju
dirbantis vladimiras simonovas – buvęs boksininkas, nusipelnęs tsrs sporto meistras. meistriškai nutapytas vladimiro galvas matome ir parodoje (Boksininkas #1-3; 2007).
piešdamas priešais sėdintį modelį, autorius neretai griebiasi improvizacijos, o ne aklai atkartoja pozuotojo veido bruožus ar kūno linijas, nors profesinis meistriškumas jam tai tikrai leidžia (Pozuotoja, 2007; Du pozuotojai;
2007). tapydamas labiau remiasi vaizduote, iš tikrovės
nugvelbdamas tik tam tikras detales. žaismingai išspręstas autoportreto, pavadinto 2006 12 14–2006 12 22 (2006),
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kūrybinis uždavinys – darbas sukurtas antspauduojant
datas dienų, kuriomis vyko darbo procesas. ironiški Kelio ženklai# 1-2 (2005): čia mėlyname mums gerai pažįstamų nurodomųjų kelio ženklų fone juokingai vaiposi
žygimanto galva. tai tiesioginė kūno, kaip ženklo, interpretacija, matyt, suteikusi menininko darbo procesui
tam tikro žaismingumo. parodoje eksponuojama ir nemažai natūros bei anatomijos studijų, pieštų daugiausia
kartu su studentais. nors dailininkas neteikia pirmenybės formai, tačiau iš įpročio pradeda tapyti būtent nuo
jos, o siužetas atsiranda savaime. Būsimo kūrinio idėjos
gimsta akimirksniu, bet prireikia laiko joms „užauginti“,
o darbo proceso įkarštyje gali kisti ir pati kūrinio mintis.
paveikslo faktūra ar spalvos tik iš dalies gali atspindėti
autoriaus jausmus ir mintis. tapymo procesas ž. augustinui – tarsi savotiška meditacijos forma. nors jo kūrybą
kritikai dažnai lygina su apšvietos epochos menu, tačiau
pats jis šios stilistikos nemėgsta. labiausiai jį domina
baroko dailė ir šiuolaikinis menas bei gyvenimas. jo kūrinių inspiracijomis gali tapti įdomi perskaityta knyga,
betikslis vaikštinėjimas gatvėmis ar išvystas netipiškų
bruožų žmogus.
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jau daug metų žygimantui įkvėpimo ir inspiracijų
šaltinis yra žmogaus kūnas, nes tai – vienas sunkiausių,
bet kartu ir įdomiausių objektų. žmogaus kūno vaizdavimas, reikalaujantis didelių pastangų ir nemenkų sugebėjimų, teikia kūrėjui tikro džiaugsmo. apdovanotas išskirtiniais gebėjimais piešti bei tapyti, žygimantas meniškai
atkartoja tikrovę. tačiau jo siekis nėra tiksliai kopijuoti
natūrą ar modelį. neretai tapytojas sąmoningai iškraipo
kūno proporcijas, nepaiso pusiausvyros, kompozicijos
dėsnių. realistiniu stiliumi kuriamuose piešiniuose, drobėse ar skaitmeniniuose atspauduose matome portretus
bei figūrines kompozicijas, persmelktas dramatiškos arba
ironiškos nuotaikos. daugumoje kūrinių karaliauja paties
žygimanto veidas ir kūnas, nes tapyti autorportretus jam
yra gerokai patogiau ir lengviau: juk visuomet esi sau po
ranka. šiuose autoportretuose užfiksuotos momentinės,
laikinos būsenos, intymios akimirkos, verčiančios susimąstyti apie portreto vaidmenį šiuolaikiniame mene. pasak dailėtyrininkės ramutės rachlevičiūtės, žygimanto
autoportretai – „tai beveik autoportretai, neabejotinai turintys autoriaus portretinių bruožų“. savo veidą ir kūną
tapytojas mėgsta deformuoti, suteikti grotesko prieskonį, jam nesvetima ir autoironija. pabodus veidrodyje ar
su teatriniais žiūronais tyrinėti save, kartais jam pozuoja
žmona ieva, draugai ar pažįstami.
galima pamanyti, jog nuolatos modeliu save besirenkantis dailininkas siekia savęs pažinimo, tačiau
žygimantui kur kas svarbiau taikliai perteikti emocinę
būseną, kuri tą akimirką yra užvaldžiusi jo sielą. iš šios
nuostatos matome gausybę kylančių žygimanto ir „beveik žygimanto“ atvaizdų: vieni jų bukai žvelgia priešais
save, kiti pasisukę profiliu ir grėsmingai išsižioję, treti –
bjauriai išviepę lūpas ir apnuoginę dantenas. taip, tai
tiesa: ž. augustinas propaguoja bjaurumo estetiką – jis
nemėgsta kurti gražių paveikslų. „gražių“ miesčioniškąja, neigiamąja žodžio prasme. tai, kas tariamai „gražu“,
jam asocijuojasi su primityviu snobišku skoniu, kiču.
grožį žygimantas supranta daug plačiau nei nudailintos formos, švarios, skaisčios, išgrynintos spalvos. pasak
ž. augustino, iš tikrųjų gražus ir geras kūrinys turi būti
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gerai padarytas ir būtinai jaudinantis, tad ne taip svarbu,
koks bus jo objektas. o šio jauno menininko darbai tikrai
jaudina – visų pirma nepadailintos tiesos rėžimu į akis,
savo paties menkumo ir ribotumo pajutimu, įsigalėjusios
visuomeninės santvarkos, kaip negailestingos mėsmalės,
beprasmiškumo suvokimu. dėl kūrinių technikos profesionalumo taip pat netektų ginčytis – vidinės autoriaus
idėjos, emocinės būsenos įvaizdinamos sodria, gyvastinga tapyba, stebėtinai puikiais anatominio piešiniais.
neretai augustinas sulaukia interesantų klausimų,
kodėl jo darbuose daug negatyvių emocijų – liūdesio,
neurotiškų nuotaikų, kodėl personažai atrodo liguisti,
kenčiantys, pavargę nuo gyvenimo. skausmingas liūdesio nuotaikas skleidžia ir figūrų izoliuotumas tuščioje
erdvėje. tai – sarkastiški, deformuoti, kone demoniški atspindžiai. pasak paties žygimanto, pažinimo džiaugsmas
ilgainiui virsta karčiu liūdesiu, nusivylimu. įkvėpdamas
gyvybės autsaideriškiems, marginaliems herojams, tapytojas konfrontuoja su popkultūra, jos proteguojamais
bedvasiais, bukais individais – sistemos vergais. neigiamą personažą jam esą tapyti lengviau, o ir įdomiau –
juk negatyviosios, opozicinės jėgos visuomet baugina ir
traukia tamsiais, nepažintais savo dvasios užkaboriais.
diversija išreiškiama išorinėmis, karikatūriškomis veido
grimasomis, iškraipytomis proporcijomis, akivaizdžiu
priešiškumu sau bei pasauliui. pasitelkęs visagalę ironiją,
žygimantas kalba apie būties amžinumą ir joje egzistuojantį laikinumą – žmogiškąją egzistenciją.
tačiau tapytojas netiki edukacine-ugdomąja meno
kūrinių funkcija ir galia, jo nuomone, menas negali išugdyti gero žmogaus ar subtilaus meno žinovo. remiantis meno kūriniais, galima ugdyti asmenybę, bet nieko
daugiau, o patys paveikslai tarnauja hedonistiniams
tikslams. tad skausmingos savęs paieškos kūryboje vaizdavimas savęs tokio, koks esi, ar net pagražinimas, žygimantui – tik bergždžias užsiėmimas.
„menas lyg veidrodis atspindi ne gyvenimą, o žiūrovą“, – sako žygimantas. žiūrovai pasigrožėti paroda
ateina su savo subjektyviu suvokimu ir mintimis, o menininko darbai padeda jas rutulioti arba ne.
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tyla prieš aušrą,
vakare ir naktį
išsiskyrimas –
Tai neištartais žodžiais
aprišta žaizda.
Kokia laimė, kad ne viską pasakėme,
Nepasotinome troškulio,
ilgėjomės vienas kito,
Bet tepalietėm kūną.
Li D i J A Š i MK U T ė

tai eilėraštis, atvėręs duris į tylą ir užmezgęs pažintį su lidijos šimkutės, poetės iš tolimo ir egzotiško
australijos kontinento, kūryba. tyla tuo metu man buvo
stulbinantis atsakas į pradžių pradžios, pirmykščio pasaulėvaizdžio, paieškas, dabar – tai esminis elementas,
vienijantis visą mano kūrybos suvokimą.
lietuviškos šaknys, dominuojanti anglosaksų daugiakultūrė aplinka, australijos žemynas – visa tai yra poetės
likimo esmė šioje planetoje. ieškodama atsako į klausimą, kas paskatino rašyti poeziją, kūrėja nurodo gilų vidinį poreikį, bandymą suvokti nesuvokiamą pasaulį, į kurį
ne savo noru patekome. „smalsaujanti sąmonė trokšta
sužinoti, ar tai atsitiktinumas, ar būtinybė, ir koks gyvenimo tikslas apskritai. ar turime nubrėžti savo likimo
kreivę, ar/ir grįžti į pačią pradžią, okeaną, iš kurio pakilo banga?“1
M A N o PA S L A P T i N G oSE Ž E MėSE
ošia jūros banga
Toje jūros bangoj
Plaukia pradžia
lietuvybę poetė suvokia kaip pasaulio, o ne konkrečios bendruomenės žmogus. jos eilėraščiuose ryškus viskam atviro žmogaus jautrumas, mąstymo erdvė. poezija
jai yra tarsi malda ir kartu bendravimo forma. lidija tiki
poezijos (žodžio) ir meilės šventumu bei orumu, amžinosiomis tiesomis.
l. šimkutei buvo lemta gimti lietuvoj, nors didžiąją
gyvenimo dalį teko gyventi australijoje. dėl nenusakomos priežasties lietuvos paslaptingumas ir tėvų išlaikyta gimtinės kultūra jai bręstant tapo stipriu mitiniu
referencijos tašku. poetė juto būtinumą rašyti lietuviškai.
ši nuostata skatino tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, susipažinti su lietuvių tautosaka, literatūra, istorija. l. šim-

kutės kūryba persmelkta bendražmogiškumo, eilėraščiuose nėra nei socialinių, nei istorinių, nei politinių
įvykių. jos poezijoje yra tyla, išreiškiama „tuštumomis“,
kurias užpildo skaitytojo suvokimas.
tylos kultas kūryboje, be abejo, susijęs su rytų pasaulio
kultūromis, kur tyla vaidina ypatingą vaidmenį ne tik
daugelyje meno šakų (japonų poezijos forma haiku, nacionalinė drama, vaizduojamojo meno tradicijos), bet ir
iki šių dienų išlikusioje archetipinio pasaulio sampratoje.
rytų kultūros pateikia savo pradžių pradžios pasaulio
modelį, įvilktą į subtilų mitų ir legendų rūbą, plėtojantį
esminių metaforų ir simbolių kalbą – pirmykštę sielos
kalbą. l. šimkutės archetipinio pasaulėvaizdžio paieškos, paremtos tylos ir absoliučiosios pradžios kertiniais
elementais, itin glaudžiai siejasi su rytų mitais ir legendomis. šį lengvai įžvelgiamą ryšį tarsi iliustruoja poetės
išsakytas požiūris: „tai, ką vakarų galvosena nusako
kaip sutapimą, atrodo, yra kinų mąstysenos pagrindinis akstinas“2. Emocijų, intuicijos vedamos pastangos
atskleisti kartu su gimimu atsineštą pirmykštį pasaulėvaizdį ir surasti jo kilmės šaknis stebėtinai atkuria japonų
tautos sukurtą pirminio pasaulio modelį („...ši versmė,
esanti kolektyvinėje pasąmonėje, yra kūrybos šaltinis“3).
tad kuo skiriasi šis modelis, sukurtas prieš tūkstančius
metų svetimoje kultūroje, nuo ieškomo dabar, savyje?
neabejotina, jog tas pats archetipas galioja visoms kultūroms, tik iškyla jis skirtingais pavidalais, atspindinčiais kelią į jį. Kosmopolitiškame nūdienos pasaulyje šie
pavidalai nėra izoliuoti etniniu požiūriu, veikiau tai alternatyva, kurią kiekvienas pasirenka eidamas pirminio
pasaulėvaizdžio link. tačiau mus supanti įvairiakultūrė
aplinka neišsaugo „originaliosios kultūros grynumo“ –
neišvengiama kultūrinė sąveika, kurios rezultatas ir yra
tas pasirenkamas kelias. Bandau pažvelgti, kuo skiriasi
kelias į save per tylą l. šimkutės ieškojimuose ir mano
vizijų pasaulyje.
Kultūrų sąveika yra įtaigus, akimirką trunkantis procesas, ir poetei, ir man suteikiantis galimybę bandyti
prisiliesti prie tylos. Kūrybą „galime palyginti su šamanistine patirtimi, kai šamanas persikelia į kita dvasinę
sferą. Kalbant apie poetą – tai kūrybos pasaulis, glūdintis
mumyse, tarsi snaudžiantis, laukiantis kol kas nepažadintas ir nepaklūstantis loginiam suvokimui“4. rezultato
plėtotė prilygsta amžinybei, bet pats sąlytis yra be galo
subtilus, loginio proto kloduose neiššifruojamas, milžinišku greičiu pralekiantis pro mūsų vidines akis. nejaugi
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visuotinis pasaulio archetipas, tyla ir akimirka diktuoja
savo veikimo ciklą? tai leidžia numanyti, jog panašumo
ir skirtumo sąvokos neturi griežtesnių apibrėžimo kriterijų. nėra sienos, kuri drastiškai skirtų panašumą nuo
skirtumo. pradžių pradžia savaime cikliškai migruoja
pasaulyje...
Kur glūdi panašumų skirtumai ir skirtumų panašumai? tai atraminis klausimas. ieškau tylos garsų ir
spalvų bei akimirkos virsmo amžinybe lidijos šimkutės
poezijoje. mano pasirinkimas grindžiamas dviejų skirtingų kultūrų, dviejų skirtingų žmonių ir jų suvokimo,
dviejų skirtingų erdvės ir laiko matavimų (akimirkos ir
amžinybės) sąveikos principu. nejaugi visa tai, ką mums
kasdienybėje įprasta vadinti panašumais, yra neginčijamas sielos erdvės matmuo? Kaip tai kinta žmogaus sielos
pasaulyje? Kaip toli pažengiame narpliodami intuicijos
mįsles? Kodėl pasaulyje yra taip, kaip yra? tiesiogiai
simboliais ir metaforomis kalbanti l. šimkutės poezija
srūva į žmogų, veržiasi į tolius ir kartu yra čia pat, šalia –
kūryba, siekianti absoliuto amžinybėje ir randanti atsaką gamtiškajame ir žmogiškajame buvime. tai žmogaus
dvasios veikla, sukurianti žemėlapį, logiško proto klode
neapčiuopiamą, bet pajuntamą siela, per tylą paliečiamą
mano – skaitytojos – intuicija...
atradau unikalią poeziją – mistiškus vartus ne tik į
anapusinį pasaulį, bet ir į ieškojimų bei atradimų erdvę,
telpančią amžinybe virtusioje akimirkoje. man svarbu
sužinoti, ką junta, patiria, įrėžia į savo gyvenimą žmogus
per akimirką. Kiek tai esminei akimirkai svarbus jausmas? Kokie intuicijos, atsinešto pirminio pasaulėvaizdžio tiltai veda į ten, kur žmogus linkęs prilygti visiškai
tuštumai, nebuvimui. ar taip nėra ištrinamas tikrasis
amžinumo matas? ar verta neigti akimirkos jausmo
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proveržį ir tuo pat metu bandyti įsikibti į tai, kas amžina? ar galima kūrybą skirstyti į akimirkos ir amžinybės
modelius? noriu įrodyti, jog taip dažnai persistengiame
atnašaudami fikcijai, kurios visai nepažįstame, bet užsispyrę vadiname amžinybe. ar toji nemari dimensija nėra
akimirka? gal toje paneigtoje praeinamybėje ir yra visas
mūsų gyvenimas?
l. šimkutės poezija, įkvėpta magiško intuityvumo,
man visų pirma yra vartai į buvimą kartu su savimi, tyla
ir pirmapradžiu pasaulio vaizdiniu. pagrindine ašimi laikau poetės ir „nuosavo“ tylos suvokimo sandūrą.
tai tiriamasis darbas, tačiau tyrinėjami žmogaus jausmai literatūriniame pasaulyje. poezija susiejama su japonų mitais ir legendomis, ši sąjunga perkeliama į manojo
suvokimo sritį ir visa tai akimirksniu sugrąžinama į mus
veikiantį išorinį pasaulį. tačiau kažkas lieka iš anksčiau
ir transformuodamasis sukuria ciklą. taip atsitinka ir su
magiškais vartais virtusia poezija – jos simboliniai, metaforiniai žodžiai pasilieka manajame tylos suvokime ir
išplinta mus veikiančio išorinio pasaulio jėgose. žmogaus
suvokimas ir jausmai, visas pasaulis turi daugybę ciklų,
todėl minėtąją sandūrą įkurdinau regimajame paros laike. plėtojamus paros laiko momentus pasirinkau taip pat
intuityviai – būtent tada sielos jutimai būna aštriausi...
tad kas gi įvyksta tą esminę akimirką? Kaip ilgai
iš tikrųjų gyvename? gal mūsų gyvenimai trunka tiek,
kiek jaučiame?.. Kiekviena būsena turi išeitį ir rezultatą,
jei radai savuosius vartus.
1

2
3
4

l. šimkutė. Gyvenimas dviejose kultūrose. Poezijos slaptinga versmė //
Kultūros barai, 2005, nr. 6, p. 44.
ten pat, p. 45.
ten pat.
ten pat.
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transliacija
kuosos pelėdos gal varnos sugriūna į kiemą
neša po dalį manęs iškapsto iš purvo tvoros
pinučius vielas monetas pernykščius žaislus
taip dingstama tyliai taip grįžtama tyliai čia miegas
kaip namas belangis ir didelis čia durys vien durys
skaičiuoti negalima atspėti negalima jos pačios
atsiveria į saulės nutviekstą aikštelę ten kuosos
gal varnos vaikai sviedinys tūkstančiai pienių
gyvatvorės kiemo konteineriai šiukšlės ir miestas
iš smėlio akmens iš seilių didelis namas žmogus ant
žmogaus lig dangaus štai ir aš nors ne aš nežinau
lipu geležiniais turėklais kalbu kaži ką
kiemo draugams čia trenkia derva elektra lietumi
kažkuo iš dangaus debesų spindulių čia kuosos
pelėdos gal varnos susirenka nakčiai perėti vaikų
juos transliuoja į kiemą vieną po kito bespalviais
laidais štai taip:
du žingsniai į dešinę – tu nematomas
kyli virš kiemo aikštelės močiučių jų
mezginių gyvatvorių pakaušio šlavėjo
konteinerių pienių tėvų tu nematomas
į kiemą transliuojamas vaikas rytiniu kanalu
kuosos pelėdos gal varnos sugriūna į kiemą
neša po dalį manęs iškapsto iš purvo tvoros
pinučius vielas monetas pernykščius žaislus
taip dingstama tyliai taip tyliai
grįžtama čia miegas kaip namas
belangis ir didelis čia durys vien durys
skaičiuoti negalima atspėti negalima jos pačios
atsiveria

elementorius
kaip man laikytis atstumo lig jūsų kaip man pakelti
ranką sulenkti ranką kaip pagauti širšę ranka
kaip tai suvirškinti ką tu sakai ką nori sakyti
bijau nutylėjimų kaip mazgą surišti virš židinio
kaip pakviesti į butą virėją žaliuzių meistrą
žmonių iš kabuki kaip išsivirti kiaušinį ant stalo
padėjus kad suktųsi kad dingtų spalva bet nedin
gtų švytėjimas ar įjungiant elektrą reikia paspausti
pavyzdžiui štai šitą mygtuką ar reikia?
ar galima stebėti tas moteris tas poras kito namo
lange kaip jie mylis kaip džiausto švarkus kaip
iš lėto viens pašoka ir dingsta už širmos grįžta
smunka į lovą dieve
kaip krinta į lovą kaip slepiasi moters krūtinėje
kaip man bijoti atstumo lig jūsų kaip man pakelti
lubų sunkumą išryškinti nuotraukas sunešioti batus
kaip paaiškinti viską visiems kaip tarti žodžius
ar reikia žiodyti burną gal pakanka akių ei
ar girdi ar klausai ar užtenka štai taip apsi
žliumbti taip bobiškai taip visai be sistemos
kaip pakelti man ranką kaip širšę pagauti
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garstyčių namas
aš gyvenu garstyčių spalvos daugiabutyje, ir šią istoriją reiktų pasakoti spausdinant mechanine mašinėle ant
rusvo popieriaus.
prie mano namo auga penkios liepos, tikriausiai yra ir
kitų medžių, bet dabar negalėčiau pasakyti kokių, aš jų
nepastebiu. o liepas aš užuodžiu, liepas aš jaučiu vasaromis. nepastebiu daugelio dalykų. penkerius metus nepastebėjau mūsų namo spalvos. aš mačiau namą: daug
balkonų, žmonės po vieną, žmonės keliese, juokiasi, kalba, geria vyną, rūko, tyli, kažkur žvelgia, rūko, tik tyli,
ilgai tyli, iš lėto geria juodą kavą. Kaitra. liepos popietėmis namas įgaudavo tokią šiltą spalvą. sustingę saldūs
bičių ir žiedų kvapai, daug auksinių dulkių – nemosuok
ranka, išbaidysi. o lietūs! po lietaus namas atrodydavo
purvinas. garuoja asfaltas, žemės karštis kyla, kvepia
dulkės, prikibusios prie drėgno smėlio, ant mosuojančių
rankų einant, plaukų.
aš nežinojau, kaip ta spalva vadinama. pavadinau namą
„garstyčių“ tik po šios liepos.
dabar man dvidešimt metų ir šią vasarą aš nusprendžiu
grįžti į slėnius. slėniai – tai toks mažas miestukas, ir tikras jo pavadinimas visai kitoks, bet kadangi vaikystėje
skaičiau knygas apie indėnus, pamačiusi besiganančius
arklius, pavadinau miestelį slėniais. gal priežastis buvo
ir kita, bet man taip atrodė gražu. pievos ir arkliai. aš
niekad nejodinėjau, nes bijau aukščio, bet visada eidavau pas arkliukus. „arkliukas“ buvo mano mėgstamas
žodis. aš juos šerdavau alyviniais obuoliais ir glostydavau rudus švelnius sprandus. slėniuose gyveno mano
teta veronika.
aš nenorėjau ten būti.
tėvai nusprendė, kad pabūti gamtoje man bus į naudą, ir buvo labai griežti, o aš, palikta slėniuose, jaučiausi labai vieniša. ta teta man buvo visiškai svetima, aš ją
pažinojau tik iš matymo, o ir tėvai nepalaikė su ja glaudžių ryšių. teta veronika turėjo draugą albertą, kuris,
kaip ji sakydavo, rašo. niekad neskaičiau, ką jis ten rašė,
bet teta vadindavo jį didžiu rašytoju, o jis šypsodamasis
sakydavo: „veronika, nereikia...“ albertas turėjo savo
darbo kambarį su dideliu senoviniu stalu, lentynomis,
knygomis ir visa kita. rašydavo ranka.
slėniuose praleidau visą liepą. padėjau tetai sode:
rinkau vyšnias, serbentus, juodus, raudonus, ravėjau
ir pjoviau žolę. sode man patiko. rankos automatiškai
dirbdavo, o aš galvodavau apie įvairiausius dalykus: arklius pievose, ežerą, pasaulį, kuris liko didžiajame mieste, tėvus, tetą veroniką ir albertą.

teta buvo nekalbus žmogus. Būdama su ja, aš irgi
įpratau nekalbėti. slėniuose plūkojo keista nuotaika. laiko nėra, sakė teta, yra tik metų laikai. man rodydavosi,
kad aš grįžau į tuos laikus, kai žmogus pažvelgdavo į
žmogų, ir jo galvoje per kelias sekundes gimdavo pasakojimas, kaip kad vonegutas rašė. slėniuose buvo daug
pasakojimų. daug ilgesio.
Kartą aš pasislėpiau alberto darbo kambaryje. jis dvi valandas sėdėjo kėdėje, žvelgdamas į vieną tašką, paskui
keliolika minučių buvo užsnūdęs, bet, išgirdęs ateinant
veroniką, pabudo. ir buvo be galo keista, kai ji paklausė,
kaip jam sekasi rašyti, o šis atsakė, kad puikiai, parašęs
jau trisdešimt penktąjį skyrių. veronika meiliai šypsojosi ir žiūrėjo į jį su pasididžiavimu. tada prisėdo jam ant
kelių, tardama: „papasakok, kas ten toliau vyksta, man
labai įdomu.“ ir jis pasakojo. pasakojo išraiškingai, o ji
šypsojosi ir atrodė laiminga, vėliau pabučiavo į kaktą ir
išėjo į virtuvę gaminti pietų.
sykį paklausiau tetos, kada albertas išleis knygą, o
gal jau yra išleidęs.
– laura, jis didis rašytojas, tau nesuprast tokių dalykų.
vėliau vieną dieną pamačiau tetą vartant tuščią alberto bloknotą. ir kitą dieną, ir dar kitą. ji kasdien perversdavo tą bloknotą, bet nieko nebūdavo parašyta, taip
pat kasdien ji sėsdavo jam ant kelių ir klausydavo, kaip
tęsiasi istorija.
ji buvo didi skaitytoja.
slėniuose buvo nuostabus ežeras. Kai nereikėdavo padėti
tetai, eidavau prie ežero. aš buvau nelabai gera plaukikė,
bet slėnių ežere dingo bet kokia mano vandens baimė.
visada plaukiodavau viena, teta nemokėjo plaukti, o albertas nuolat rašydavo. miestelyje beveik nebuvo vaikų,
todėl prie ežero jausdavau begalinę ramybę, kartais jame
pamatydavau senų valtelių su žvejojančiais senukais. jie
visi mane pažinojo.
tik tą liepą aš galėjau nuplaukti bet kur.
Ežeras buvo labai didelis. Einant prie jo tekdavo
pereiti žvyrkelį ir nusileisti pievomis su arkliukais. manau, teta niekad neįtarė, kaip aš plaukiodavau. Ežeras
ties mūsų namais buvo susiaurėjęs, bet kairiau platėjo
ir labiau panėšėjo į marias. vanduo buvo labai skaidrus,
bet ledinis.
yra toks ypatingas bendravimo su ežeru jausmas.
ypač kai pirmą kartą plauki toli. plauki, giliai kvėpuoji,
visiškai neskubi, nes pavargti negalima, ir susikuri
absoliučią ramybę. jei parodysi ežerui, kad bijai arba
kad yra galimybė nuskęsti, mėšlungis sutrauks tau koją.
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aš su ežeru gerai sutariau. žvejai iš pradžių pabardavo
mane, kam taip toli plaukiu, jei teta pamatytų, infarktą
gautų, bet vėliau tik sąmoksliškai pamerkdavo ir su
džiugesiu demonstruodavo pagautas žuvis. sakydavo:
„Kokia šita gražuolė, tokios gražios dar nesu matęs.“
Kiekviena žuvis jiems būdavo gražiausia. tokių žvejų
sutikau tik slėniuose.
Ežere buvo trys salos. jas sunkiai galėjai vadinti salomis dėl mažumo. viena iš mano salų buvo tik smėlio
sankaupa, išnirdavusi iš vandens per karščius. tas baltas smėliukas, vilnijantis vanduo. man atrodė taip gražu!
lyg jūroje, lyg kopos netoli. gulėdavau mažojoje saloje
galvodama apie jūrą ir apie tai, ar nors vienas iš žvejų
skaitė hemingvėjų. Bet jiems nereikėjo skaityti.
antra ir trečia salos man atrodė nepasiekiamos, kad
ir iš kurio kranto bandytum plaukti, reiktų įveikti apie
kilometrą. aš nebuvau pasirengusi tokiai ilgai ramybei
ir neskubėjimui. tos salos buvo tam, kad apie jas galvočiau ir svarstyčiau, kokiu keliu būtų įmanoma iki jų
nuplaukti.
Ežere turėjau ir kitų ypatingų vietų. labiausiai mėgdavau plaukti į kitą krantą prie liepos, ten dugnas buvo
labai malonus pėdoms, o šviečiant saulei vanduo nuo
lapų mirguliuodavo lyg baseinas. visa tai kažkodėl priminė man mūsų namą, paliktą didžiajame mieste, liepas
ir balkonus, žmones, lėtai geriančius kavą po sunkios
dienos ir žvelgiančius į tolį, į besidriekiančius namus ir
medžius. ir tada atrodydavo, kad manęs išvis nėra, yra
tik daug daug vandens, vilnijančios bangos, senų medžių
metami šešėliai, vandens paviršiuje mirguliuojantys saulės spinduliai, smėlis, žvejų valtys ir žuvys.
jau gerokai įpusėjus liepai kelias dienas be perstojo
pliaupė. albertas buvo išvykęs į miestą su reikalais, o
aš su teta veronika visą laiką sėdėjau namie. Kartais nustodavo lyti, bet tik porai minučių. užtat namuose buvo
labai jauku. tas dienas mes klausėm Bitlų plokštelių, ir
teta veronika man pradėjo patikti. mes daug skaitėm, o
kartais tiesiog klausydavom muzikos. tąkart buvo vakaras, ir mes sėdėjom salone. teta skaitė. ji visada skaitydavo tą pačią knygą. tai buvo r. Bredberio Pienių vynas.

aš tą vakarą jos paklausiau, ar jai patinka ši knyga, ir ji
nusijuokusi atsakė, kad, jei nepatiktų, neskaitytų jos dvidešimtą kartą. Kai kurias vietas ji mokėjo atmintinai.
– Bet negi jums neatsibosta? juk yra labai daug kitų
gerų knygų.
– o kam man jos? aš jau atradau savąją knygą, ją ir
skaitysiu iki mirties. tu dar jauna, tu dar ieškai. Kai kurie
žmonės visą gyvenimą neranda savo knygos.
– o albertas?
– albertas – didis rašytojas.
ši frazė būdavo lyg baigiamasis žodis.
mes gėrėm kavą ir valgėm alyvinius obuolius, o lietus be perstojo barbeno į stogą. Katė neprabusdama miegojo visą dieną, ir regėjos, kad dabar ruduo ir kad nėra
daugiau nieko, išskyrus saloną, tetą, katę, plokšteles,
kavą, alyvinių obuolių kvapą ir lietų. tada teta veronika
ir papasakojo man apie garstyčių namą.
– teta, o jūs tikit, kad yra kažkas po mirties?
ji labai įsigilinusi skaitė, todėl iš pradžių nesuprato
klausimo. Kiek pamąsčiusi atsakė:
– aš tikiu, kad yra garstyčių namas. papasakoti?
šis klausimas buvo visai nereikalingas, bet teta mėgo
taupyti žodžius. ji visada norėjo būti tikra, kad klausytojui įdomu.
– apie garstyčių namą man papasakojo sesuo. mano
tėtis mirė labai anksti, man buvo vos penkeri ir buvo
sunku suvokti, kas yra mirtis. tada sesė pasakė, kad tėtis išvyko į didįjį miestą. ten yra toks garstyčių namas.
jame gyvena labai daug žmonių. name yra vidinis kiemas, kuriame jie augina garstyčias, paskui gamina iš jų
padažą ir iš to gyvena. yra baseinas, ir visame name juo
kvepia. Kvepia baseinu ir garstyčiomis. vakarais visi
susėda balkonuose, geria tikrą kavą ir pasakoja vieni
kitiems istorijas. tame name yra labai daug plokštelių,
žmonės juokiasi, šoka, dainuoja. garstyčių name visi
yra laisvi. nors didžiajame mieste pavojinga, garstyčių
name niekam negali nutikti nieko blogo, nes visi žmonės
vieni kitus saugo ir palaiko. ir tėtis išvyko pasiprašyti į
garstyčių namą. Kadangi jis turėjo daugiausia istorijų,
kurias galėtų papasakoti, išvyko pirmas iš šeimos. jis
dabar ten laukia mūsų ir pasakoja apie mus.

NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 1 (562)

teta nutilo. lietus tebepliaupė. ji neverkė. ji pasakojo su begaline meile.
– jis išvyko užimti jums vietų, taip?
– taip.
– tai jis buvo labai geras žmogus?
– taip.
aš visa tai sakiau nerimtai ir man pasidarė truputį
gėda, kad netikiu ta fantazija.
– laura, aš gi puikiai žinau, kad tai netikra, bet gyvenime būtent taip ir būna. reikia gyventi taip, kad tave
priimtų į garstyčių namą.
ta sesuo buvo mano mama.
Kitą dieną nebelijo ir grįžo albertas. jis buvo kažkoks
keistas. naktį girdėjau jį verkiant, o veronika ryte buvo
pajuodusiais paakiais.
– Kas atsitiko albertui?
– Krizė, didiems rašytojams taip būna.
– o dėl ko? ar kas nutiko?
– nieko nenutiko, tiesiog taip. matai, jam vaidenasi.
– Kas vaidenasi?
– jam atrodo, kad kažkas jį stebi darbo kambaryje.
šiurpas perėjo man per nugarą. aš buvau pasislėpusi spintoj tik kartą, bet vis vien jaučiau kaltę.
– jis nebegali rašyti.
tik po daug laiko aš supratau, kad albertas buvo
truputį išprotėjęs. jo fantazijos nebetilpo jo galvoje. veronika tai žinojo visada. štai kaip gimdavo tos istorijos,
visi tie skyriai. ji žinojo, bet niekad neišsidavė. niekada
nesupratau, ar teta nujautė ką nors, kai albertas pasikvietė mane žvejoti, ar nieko neįtarė. taip, dabar man
dvidešimt metų, ir aš nusprendžiau grįžti į slėnius, kad
galėčiau jos šito paklausti.
albertas buvo labai žvaliai nusiteikęs, daug pokštavo,
bet kažkas jo elgesyje mane labai gąsdino. Bevalgant
pusryčius jis pakiliu tonu pareiškė:
– šiandien nusprendžiau pailsėti, nedirbsiu.
– puikus sumanymas, albertai, tu man atrodai pervargęs.
– laura, ar palaikysi man kompaniją žvejyboje?
mane suėmė nepaaiškinamas siaubas, bet atsisakyti
nesugebėjau.
– plaukiam, aš sutvarkiau valtį, jau prikasiau sliekų.
šiandien kaip tik puikus oras, nuplauksim į salas.
– o ar teta nenori?
– ne, aš šiandien nekaip jaučiuosi. plauk su albertu, bus smagu.
– na, gerai.
mes valgėm toliau, albertas labai daug kalbėjo, ir
gal būtent tai man nepatiko, bet teta veronika buvo labai
džiugiai nusiteikusi, kai pažvelgdavo į albertą, jos akys
imdavo spindėti.
Buvo vidurdienis, ir aš bandžiau prisiminti, ar vidurdienį esu mačiusi ežere žvejų. mes plaukėm ežeru,
alberto akys degė keista liepsna, kelis kartus jis manęs
paklausė, ką sakiau, bet aš visą laiką tylėjau. vėjo beveik
nebuvo, kaitino vasaros saulė. mano mėgstama liepa iš
tolo pasirodė kiek pageltusi, ir aš pajutau artėjantį rudenį. žuvys nekibo. po kokios valandos albertas pradėjo
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irkluoti didžiosios salos link. joje augo kelios drebulės
ir laukiniai serbentai, bet sala, į kurią visada taip norėjau
nuplaukti, staiga ėmė mane bauginti.
Kai priplaukėm krantą, albertas džiugiai parodė
man serbentus, įdavė dubenį ir liepė eit skinti uogų. labai gerai prisimenu tą keistą palengvėjimą, kurį pajutau
išlipusi iš valties. albertas atsistūmė nuo kranto ir dar
kartą įmerkė kelias meškeres. saulė tebesvilino, bet dabar jau maloniai. vakarėjo. aš skyniau uogas gal dvidešimt minučių, buvo labai tylu, ir staiga man į galvą dingtelėjo baisi mintis. atsisukau. valties nebebuvo.
iš pradžių negalėjau patikėti, kad jis mane paliko. apėjau salą, šaukiau. Buvo sekmadienio vakaras, ežere nemačiau nė vieno žvejo, išskyrus didį rašytoją, vis labiau
tolstantį ir nykstantį horizonte. pradėjo temti, ir aš ėmiau
verkti. Kūkčiojau ašaroms tekant upeliais. po kokių penkių valandų atsiguliau žolėje ir užmigau.
ryte pabudau drebėdama. Buvo šalta naktis, ir aš
kaip reikiant sušalau. iš pradžių galvojau laukti, kol kas
nors plauks žvejoti, o gal pasiges manęs, gal albertas
grįš, gal manęs jau ieško... Bet po kiek laiko įbridau į vandenį. dar niekad gyvenime taip nebijojau plaukti. vanduo buvo nelabai šaltas, bet aš pati per naktį sušalau ir
tebejaučiau vidinį drebulį. plaukiau ir man ausyse skambėjo tetos veronikos pasakojimas apie garstyčių namą.
žinojau, kad neturiu teisės pravirkti. svarbiausia – absoliuti ramybė plaukiant. neskubėti. ramiai.
atrodė, kad plaukiu visą valandą. Kai liko kokie trys
šimtai metrų, man jau taip skaudėjo raumenis, jog turėjau sukaupti visą valią, kad nesustočiau. Kartkartėmis
pagulėdavau ant nugaros, bet jau ir pagulėjimai nebepadėdavo. paskui mano galva ištuštėjo, ir plaukiau lyg
per sapną. likus šimtui metrų pradėjo temti akyse, bet
aš parplaukiau. matyt, tikrai tą liepą galėjau nuplaukti bet kur. gulėjau ant kranto ir negalėjau patikėti, kad
jaučiu žemę. atsistojau ir iš lėto ėmiau eiti – kad širdis
atsigautų.
tiesą pasakius, kol ėjau namo, ne kartą pagalvojau,
kad gal aš jau mirusi, ir visa tai – tik vizija. atsimenu
tetos veronikos žvilgsnį man įėjus į kambarį. nuo ilgo
buvimo vandeny buvau visa pamėlusi, ir ji veikiausiai
pagalvojo, kad jai vaidenasi. aš tebesistebiu tetos stiprybe. ji išliko rami.
albertas jau buvo išvežtas į laidojimo namus.
toliau mano galvoje viskas dar labiau sumišo. tą pačią
dieną manęs pasiimti atvažiavo tėvai. mama labai verkė.
iš siaubo, kurį man ir visiems teko patirti, ir iš džiaugsmo, kad aš gyva.
taip netikėtai aš ir palikau slėnius. pievas su arkliais,
ežerą, salas, tetą veroniką, skaitančią Pienių vyną ir albertą, pasikorusį tvarte. prieš išvažiuodama nuėjau į darbo
kambarį, nes buvau tikra, kad po žūklės jis turėjo ką nors
parašyti. Bloknote netvarkinga rašysena buvo išdėstytas
tetos veronikos pasakojimas apie garstyčių namą.
nuo tos liepos aš nebevažiavau į slėnius. rugpjūtį
išvykom su tėvais į londoną pas draugus, nes „man
reikėjo pakeisti aplinką“. ten aš sutikau literatūros
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dabar man dvidešimt metų ir aš teberašau tetai laiškus.
Kas mėnesį laiškas, todėl aš visada turiu laiko sugalvoti
istorijų. šįkart po istorija aš pridėjau: „p. s. atvažiuoju į
slėnius.“ tėvams nesakiau, ką esu sugalvojusi, nesakiau
ir apie laiškus. jiems bet kas, kas susiję su slėniais, buvo
skaudi tema. mama vis dar galėjo apsiverkti išgirdusi
žodį slėnis, tame žodyje tilpo vaiko mirtis ir prisikėlimas.
Kol aš nebuvau parplaukusi, visi manė, kad albertas
mane nužudė. mama, pamiršk tai.
labai keistas jausmas atvykti į vietą, kur nebuvai penkerius metus, bet kuri tiesiog įaugusi tavyje. atvažiavusi
aš suvokiau, kad slėniai – mano kraujyje, ir šito aš jau
niekad nepakeisiu. aš važiavau traukiniu, ir regėjos, kad
važiuoju į nebūtį. Bet atvažiavau į mažą miestelį prie

ežero. Kaip svetimas žmogus, kaip piligrimas, aš ėjau
pėsčiomis nuo stoties keisto miestelio gatvėmis.
nenuėjau pas tetą.
Ežeras man pasirodė penkis kartus didesnis, o vanduo – stingdantis kaulus. Bet aš išplaukiau į salą. nes
man knietėjo sugrįžti į dienas, kai dar nieko nebuvo
nutikę. aš plaukiau ir žvejai man rodė žuvis, kokia gražuolė, sakė jie. aš plaukiau, ir manęs nebuvo. Buvo tik
daug daug vandens, žuvų, kelios žvejų valtelės, liepa ir
medžiai, platus dangus ir kaitra. tą dieną aš nuskendau.
ir sugrįžau, nes tik šitaip sugrįžtama. jei būčiau nuplaukusi iki salos, nebūčiau grįžusi, nes į slėnius negrįžtama.
vienintelė vieta, kur galiu grįžti, yra garstyčių namas.
gerai, viso to nebuvo. šiandien man dvidešimt metų, ir
aš bijau vandens. šiandien esu tokia. šiandien aš sėdžiu
prie ežero dvi valandas, ir mano galva iššluota – nėra jokių minčių, nieko. ten, kur buvo pieva su arkliukais, dabar stovi namų kompleksas, ir visa tai vadinama kaimo
turizmu. teta veronika stovi ant asfaltuoto kelio ir žiūri
į mane, o aš jos nematau. literatūros mokytojas man pasakojo apie negrįžtamuosius procesus. jis sakė – tu gali
keisti, bet grįžti niekad negalėsi, nes visada viskas kitaip,
vasaros tokios pat, ir liepos tokios pačios, bet po kiekvienos tu būsi kitokia. tu gali keisti, bet dabar.
nenuėjau pas tetą. nenuėjau, nes nereikia nieko
klausti.
grįžau į traukinių stotį. vėliau gavau iš jos laišką,
rašė mačiusi mane, rašė, kad viskas gerai. albertas žinojęs per daug pasakojimų, jiems nebeužteko vietos. dabar
jis garstyčių name. jis laisvas. ten žmonės juokiasi, kartais tyli arba verkia, bet tos ašaros labai geros, jie klauso
daug plokštelių. laura, nepamiršk garstyčių namo.
atėjo rugpjūtis, buvo šiltas vakaras. Kaitra. vaikai lauke
spardė kamuolį, žmonės iš lėto balkonuose gėrė kavą. aš
ėjau namo ir tada pamačiau: aš gyvenu garstyčių name.
mes jau jame gyvename.

m ar tyn as m Eš Ka us K as . Esybes persmelkiantis nerimas: liūdesys, 1998

mokytoją, arba literatūros mokytojas ten sutiko mane.
išgirdo kalbančią telefonu su mama prekybos centre.
užkalbino, nes kalbėjau įdomia kalba. jis ilgą laiką neišėjo man iš galvos, ir po kokių metų aš parašiau laišką
tetai veronikai. tai buvo pasakojimas apie literatūros
mokytoją.
Biblijoje rašoma, kad visa moters glory slypi palaiduose plaukuose. man tai pasakojo jis, senas britas, turėjęs begalę įvairių tautų kalbomis verstų Biblijų, ir net
mūsų kalba. tai buvo tokia maža knygutė su ištraukomis, pavadinimas skelbė Pagalba iš dangaus. aš tik vėliau
susimąsčiau, iš kur jis ją gavo. tas vyras paprašė manęs
perskaityti vieną ištrauką gimtąja kalba, o po to išversti.
jis buvo tikras literatūros mokytojas.
teta veronika man atrašė po mėnesio, kai jau buvau
praradusi viltį. laiškas buvo trumpas, nes ji juk taupė
žodžius. rašė, kad šiais metais buvo labai ryškūs metų
laikai, ir rytoj ji skinsianti raudonuosius serbentus. ir pridūrė – visai taip pat, kaip kad sakydavo albertui – „p. s.
papasakok, kas ten toliau vyksta, man labai įdomu.“ ir
aš pasakodavau. nes juk aš jį nužudžiau.
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Pl esK A i t ė

apie mėnulį
virš stogų
virš skalbinių
virš katinų
dainuojančių
išbalusio veido
neslėpdamas
spoksai
kaip rengias
mergaitės
kaip kasas
išpina
argi gražu taip?
pasipuošęs
jaunikio rūbais
mergaičių veidus
glostai
lūpas švelniai bučiuoji
miegančių
lendi net po antklode
argi negėda?
didžiausias mieste
paleistuvis
gašlūnas
begėdis
pirmas ir paskutinis
visų mergaičių
meilužis
neleisiu
į savo lovą
langines užvėrusi
slėpsiuos
o tu
įsmukęs
pro plyšį
šiaurietiškus bučinius
vogsi
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Tom a s

Ta Šk ausk a s

nesakyti
pro čia, vandens vitražai
rudeniui palietus, žiemai panorėjus
sulaužytom lyg ostija spalvom
prie gomurio prilimpa
saulei grįžtant niekur
saulėgrąžų nėra
„tamsoj nebus van Gogo“

11
gatvė neturi telefono numerio todėl
vis bandau jai pasiskambinti pranešti
„žiemos nebedaug, atsitraukė pamačiusi
nuostolius snaigių“ vis bandau pasiskambinti
jai savo numeriu vienas vienas

„patraukliausia mintis kad sušalę
nebejudėsim“
paskutinis ledynmetis pradeda vasarą
tavo draugai pasitraukia mamutų medžioklėn
tu sėdi ant stogo lyg tylintis pranašas vakar
pamiršęs žodžius ir stebėdamas traukulius šąlančio
paskutinio iš miestų sniegu pavirstantį ledą
kuriame atsipindi „išteisink arba ištiesink“

pavadinimas vasaros dviprasmybė
šiandieną (pavyzdį devyniasdešimties dienų)
užbaigia langas lyg borùžė šešiametė
dangus delnuos išrango lietų matinį
vyzdžiuos išdegintos peizažo žymės su
„bet netiesa, opu kalbėti medžiams“ – „tiesą?
ne medis aš, o tu?“ – „šešėlių salos, jos“ – „paklausiu
prašau neatsakyk, kuo siejasi šešėlis, medis, skausmas?“ –
„tyliau, tylėk“ – „akis užmerkusių nelieka“
šnarėjimu kai medžiuose išdegintas lietus
paryškina saulėlydžio raudoną lagaminą
šįvakar šiandien pro didinamąjį lango stiklą
juk baigias vasara nebaigus pokalbio už mus
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Klajojantis tarp būties
ir nebūties
Justą Vėbrą kalbina Armina Jonušaitė
Galerijoje „Meno niša“ atidaryta dviejų jaunų menininkų, 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijusių
grafikos magistro laipsnį, paroda. Justas Vėbra ir Karolis
Zovė pristatė ofortų ir estampų ciklus, sukurtus studijų
metais. Dviejų bičiulių kūryba panaši, bet kartu ir skirtinga. Justo Vėbros estampų serija „Prieblanda“ kupina
metaforų, misticizmo, nežemiškų personažų. Turtinga
plastinė Justo kūrinių kalba, švelniais tonais ir pustoniais modeliuojamos trimatės erdvės, daug smulkių,
preciziškų detalių. Karolio Zovės „Lietuviškos pasakos“
dvelkia didesniu lyrizmu, poetiškumu. Apie kūrybos
ypatumus, ateities planus ir jauno menininko būtį kalbamės su Justu Vėbra.

Papasakok apie Vilniaus dailės akademijoje praleistus metus, kas buvo tavo mokytojai? Kodėl pasirinkai grafikos, o
ne tapybos, skulptūros ar šiandien populiarią medijų specialybę?
m. K. čiurlionio menų mokykloje mano mokytojas buvo
tapytojas marius piekuras. akademijoje iš grafikų didžiausią įtaką padarė puikus technologas raimundas
miknevičius, iš tapytojų – jonas Kazlauskas. Kaip pedagogai ir menininkai, jie man davė daugiau nei kai kurie
grafikos katedros dėstytojai. Baigiamajam magistriniam
praktikos darbui vadovavo grafikas prof. mikalojus povilas vilutis.
grafikos specialybės mokymasis prasidėjo dar
m. K. čiurlionio menų mokykloje, bet stengiausi neapsiriboti vien šia sritimi, domėjausi tapyba, skulptūra. grafikos technikoje traukė detalių smulkumas, mokėjimas
piešti, anatomijos išmanymas. ir aš, ir Karolis vertiname
vis labiau nykstantį tradicinį piešinį, jo teikiamas galimybes. visi pamažu pereina prie kompiuterinių programų, instaliacijų. profesionalus piešinys nuolat reikalauja
įgūdžių, užima daug laiko, bet kartu teikia kūrybinio
pasitenkinimo. manau, kad suvaldyti piešinį daug sunkiau nei konceptualią trijų taškų kompoziciją. jau mano
studijų metais mažėjo gerai mokančių piešti studentų.
dauguma jų slepiasi už naujų technologijų. žinau, kas
man įdomu, tad mados manęs neveikia.
Ar pasirinkęs nuosaikesnę, tradiciškesnę kūrybinę koncepciją
nesijauti tarytum užimdamas autsaiderišką poziciją? Teigi,
jog nesivaikai šiuolaikiškų, naujų kūrybos metodų, išraiškos
priemonių.

žinau, į ką noriu gilintis mene. nors visi suktų į vieną
pusę, vis vien eičiau savuoju keliu. ėjimas prieš srovę
dažnai būna konfliktiškas, sulaukiu aplinkinių priešiškumo. matau, kad konceptualizmas vis labiau įsigali:
neseniai akademijos skulptūros katedroje studentas, užsikasęs žeme kojas, apsigynė magistrinį darbą. panašios
situacijos man primena pasaką apie naujus karaliaus drabužius – nors dauguma mato nuogą karalių, bet neprisipažįsta nematantys rūbų. Kartais taip nutinka ir konceptualiems menams – žmonės dažnai pasiduoda reklamai,
madoms, ne visada renkasi, kas jiems įdomu. dauguma
žiūrovų renkasi tai, kas šiandien populiaru. jauni menininkai taip pat greit pasiduoda išorinėms įtakoms, madoms, nepasiduodančių yra mažuma. vis mažėja vaizduojamųjų menų, daugelis jaunųjų pasuka taikomosios
grafikos – dizaino, maketavimo, kompiuterinių technologijų – keliu. todėl dažnai baigusieji grafikos studijas
nebemoka dorai piešti, o kompiuteriniai piešiniai nėra
tikras menas – tai jau neturinti autorystės gamyba.
Tavo grafikos darbų, piešinių siužetai ir personažai nėra itin
mėgstami plačiosios publikos. Juose daug mistikos, juodojo
humoro, prieštaringų emocijų.
dažnai dėl pasirinktos darbų tematikos sulaukdavau
neigiamos reakcijos. žiūrovai pripratę prie standartinių meno žanrų – portretų, natiurmortų ar abstrakcijų.
manau, dauguma nenorinčių savęs atskleisti menininkų
imasi kurti abstraktųjį meną. sutinku, meninis pagrindas yra plastika, o ne tema. ir dažnai, kai turi pasirinktą
temą, prasideda neigimo procesas. menkinamas literatūrinis darbų aspektas, iliustratyvumas, lyg tai būtų
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mažiau vertinga nei keli dažais užtėkšti blynai ar videoprojekcija. mano tematikoje yra tam tikro negatyvumo.
gėlytės žmonėms patinka labiau...
mano grafikos lakštai ar piešiniai dažnai priskiriami
popkultūrai, pavyzdžiui, lyginami su pigių fantastinių
knygų viršeliais. jei menininkas atsiplėšia nuo buities,
jei leidžia išsilieti fantazijai, sulaukia ir daug priešiškumo. pas mus dar stiprus socrealizmo pagrindas. dažnai
sulaukdamas priešiškumo, net pykčio, per ilgus metus
prie jo pripratau.
iš kur atkeliauja tavo darbų motyvai, keisti, nežemiškų planetų
gyventojai: fantastinės literatūros pasaulio, vaizduojamosios
dailės palikimo, o galbūt iš subkultūrų – roko muzikos įvaizdžių ar pan.?
nenoriu sieti savo kūrybos su fantastine literatūra. man
patinka h. Boscho, a. dürerio darbai. ankstesniais amžiais menininkai, pasitelkę fantaziją, metaforas, buvo
labiau gerbiami. romantizmo epochoje W. Blake’o kūryboje mistiškumas vertinamas palankiau. šiandien viskas
komercializuota. mistiniai, religiniai simboliai sklando
popkultūros erdvėje.
grafikos meno, piešimo mokiausi maždaug septyniolika metų. savo darbus paskaninu juodojo humoro
doze, kad tai nebūtų vien blogio propagavimas, suprimityvėjusi kūryba. Kai kurioms mano temoms ir personažams mažiausiai dešimt metų. šie personažai at-

j u s ta s v ėB r a. Autoritetas, iš ciklo Prieblanda, 2007
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sirado daug anksčiau nei man peršamos popkultūros
įtakos. mano darbuose netrūksta niūrumo, gal tai lemia
ir gyvenamasis metas. personažai panašūs į žmones, bet
kartu yra nužmogėję, tai – tarpinė būtis tarp žmogaus
ir nežmogaus. viskas mano kūryboje sukasi apie žmogaus prigimtį, jo pasaulį. tarp mūsų daug atšiaurumo,
tai nykstančių vertybių metas, kai klasikiniai idealai paneigti, moralė reliatyvi. gyvename kultūros ir ištobulėjusių technologijų amžiuje, nors, mano manymu, daug
kas liko nepakitę nuo akmens amžiaus. humanizmo
amžiai praėjo pro šalį, palikdami mums gyvuliškiausius
dalykus. su tuo gyvuliškumu pats ne kartą susidūriau
realiame gyvenime. visus šiuos įspūdžius pateikiu per
mistiškumo prizmę, nors daug kam tai nepatinka. Kasdienei buičiai norisi suteikti paslaptingumo. Kūryboje
man tai svarbiau nei sukelti trumpalaikį efektą. Būtent
trumpalaikio efekto siekia pigių fantastinių knygų iliustruotojai.
Kokias grafikos technikas renkiesi savo fantazijų pasauliui įgyvendinti? Ar semiesi kūrybinio ir techninio įkvėpimo iš šiuolaikinių užsienio ar lietuvių grafikų?
stiprios įtakos man nedaro niekas, tačiau mėgstu čekų
grafiko a. Brunovskio kūrybą, jo ofortuose propaguojamą detalių smulkumą. iš šiuolaikinių lietuvių menininkų patinka grafiko mariaus liugailos stilistika. man
patinka oforto, minkšto lako technikos, kiek mažiau
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linoraižinys – dėl jo suteikiamo grubumo efekto. yra
menininkų, sugebančių pažvelgti į linoraižinį subtiliau.
neneigiu šios technikos, bet ji palieka kampuotas juodas
ar baltas plokštumas, o man norisi rūko, voratinklio...
daug kam mano darbai atrodo perkrauti, bet suvaldyti
tokį kūrinį daug sunkiau nei paprastą kompoziciją. mes
su Karoliu propaguojam piešinį. Bakalauro baigiamajam
praktikos darbui pristačiau tris ofortus ir tris piešinius.
tuomet sulaukiau pasipriešinimo, kodėl dedu piešinį šalia estampo. man šie dalykai atrodo labai susiję. piešinys
suteikia labai daug galimybių – plastikos, tono, o technika nubrėžia tam tikras ribas. grafikos technikos gana
ribotos, pavyzdžiui, raižinys palieka brūkšnius. norisi,
kad piešinys būtų pripažįstamas kaip savarankiškas parodinis kūrinys, nors jo daug kur kratomasi. jei kuriu
piešinį, tai nėra eskizas mano grafikai. juk eskizo nerodai parodoje. Kaip ir su tekstu – juodraštis nelaikomas
rimtu rašto darbu.
Papasakok daugiau apie judviejų parodą „Mūsų grafika“ surengtą „Meno nišos“ galerijoje. Abu neseniai baigėte Dailės
akademiją, visuomenei pristatote per mokslo metus nuveiktus
darbus. Ar tai pirmoji jūsų paroda?
prieš porą metų surengiau personalinę parodą jaunimo
teatre. dalyvavau ir vilniaus universitete pristatytoje
grupinėje parodoje, rodžiau gana daug darbų. su Karoliu dar esame jauni, tad pamanėme, kad rengti personalines parodas mums dar anksti, nesame pakankamai
žinomi. parodai darbų turėjome daugiau, bet nusprendėme eksponuoti magistrinių darbų ciklus. draugaujame
nuo vaikystės, kartu mokėmės m. K. čiurlionio menų
mokykloje, įstoję į akademiją, patekome į vieną kursą.
mus sieja ir panaši darbų tematika, atlikimo technika,
nors stilius kiek skiriasi. Karolio personažai ne tokie
niūrūs, linksmesni, žaismingesni. jo darbuose matome
pasaką, o mano – siaubo pasaką. Karolis dažnai naudoja
ir viduramžiškų miestų įvaizdžius. miestų architektūros
simbolika jis susižavėjo pagal studentų mainų programą
pusmetį praleidęs čekijoje. čekų, slovakų kultūra nestokoja siurrealizmo, mistiškumo. tas pats a. Brunovskis
turi paslaptingumo, keistų siužetų.
Kalbant apie parodą Mūsų grafika, norėčiau paprieštarauti dailėtyrininkės aistės paulinos virbickaitės spaudoje išsakytai nuomonei, jog šioje ekspozicijoje rodome
tradicinių formatų grafikos lakštus. mūsų ofortų formatai anaiptol nėra tradiciniai. anksčiau oforto technika
buvo kuriami ekslibrisai, jiems sukurti naudotos cinko
geležies technikos, tačiau jų formatai buvo mažyčiai, atkeliavę iš knygų herbų kūrimo tradicijos. Kol su Karoliu nepradėjome kurti gana didelių ofortų, tokių beveik
niekas ir nedarydavo.
Pakomentuok savo darbų ciklą „Prieblanda„. Kas tau apskritai
svarbu kūryboje, kokių meninių principų laikaisi?

108

pasirinkau tokį pavadinimą, nes prieblanda – tai tas
metas, kai aiškūs dalykai tampa nebeapčiuopiami, jų
kontūrai išnyksta, susipina. šiame cikle kalbu apie
žmogiškąsias vertybes, moralę. žmogus ir minioje gali
jaustis vienišas, atstumtas, pražūti visuomenėje. prieblandos metu nebereikia nieko slėpti, dingsta kaukės,
daug kas iškyla į paviršių. man tai yra aktualu, neduoda ramybės. Bakalauro praktikos darbą pavadinau Tarp
būties ir nebūties. ši tematika gana sena, rūpi jau gerą
dešimtmetį.
Kūryboje man svarbios egzistencinės žmogaus problemos, beveik kiekviename žingsnyje vykstantis šiuolaikinis vertybių perkainojimas. ne paskutinėje vietoje
lieka ir individualūs apmąstymai, išgyvenimai, vidiniai
ieškojimai, nerimas. traukia tamsioji, įvairiais pavidalais ir formomis išnyranti pasąmonės gelmė, paslaptingas sapnų pasaulis. išorinio pasaulio atgarsis žmoguje
atveria vis naujas erdves, kurias stengiuosi perteikti
plastine raiška. didelį dėmesį skiriu grafiniam piešiniui, naudoju apšvietimo, anatomijos principus.
Kaip savo kūrybą įsivaizduoji ateityje, ar turi planų kokia
kryptimi pasukti?
mane domina knygų iliustracijos, ypač mitologijos ar
pasakų. mano kūriniai nėra orientuoti vien vaikų auditorijai, bet galėčiau kurti ir vaikiškas ar humoristines
iliustracijas. Mūsų grafikos parodai Karolis pristatė lietuviškų pasakų iliustracijas. tai labiau improvizacijos, nesuaugusios su pasakų siužetais.
nenoriu, kad kūryba taptų hobiu po sunkios darbo
dienos. mėginau dirbti kompiuterinės grafikos srityje,
bet tuomet kūryba nuslinko į paskutinę vietą. tai –
mechaninis darbas, tikra kičo gamykla. Kiek daugiau
vietos kūrybinei išraiškai buvo Vilniaus dienoje dirbant
karikatūrų piešėju. šiemet noriu dalyvauti karikatūrų
parodoje.
labai norėčiau gyventi iš kūrybos, ateitį sieju su ja.
noriu likti autoriumi, o ne kokios nors firmos juodadarbiu. turintį kūrybinių tikslų žmogų tai slegia. labai nemėgdavau pasiduoti kitų spaudimui. vaikystėje mokiausi groti smuiku, bet vėliau mečiau, slėgė pernelyg didelis
griežtumas. užsienyje kūrybinė erdvė yra daug platesnė
ir laisvesnė, o pas mus juntama stagnacija. permainos
vyksta labai lėtai, vis dar išradinėjamas dviratis...
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ROM ANAS KAIP ARKADA
Arkada – nauja filosofijos daktaro ir belestristo tomo Kačerausko knyga. nors, užuot sakę knyga,
turėtume sakyti romanas, tačiau autorius romanui teikia platesnę – ne vien literatūrinio žanro –
prasmę. Kita vertus, „nauja“ knygą pavadinti galime tik atsižvelgę į tai, kad ji yra dešimties metų
darbo vaisius, brandintas greta akademinių tekstų, tačiau – ir tai džiugina – neperkrautas nereikalingu intelektualumu, o kaip tik nusistovėjęs, savitas kūrinys. tokių kruopščių tekstų atžvilgiu
nėra prasmės kalbėti apie apimtį. Kiekvienas sakinys turi emocinį ir prasminį krūvį, kiekviena
mintis yra verta pauzės. taigi smagu, kad grožinė literatūra šio filosofo rankose virsta ne poilsiu
nuo „akademijos“, o savitu įsižiūrėjimu į tai, kam išgyventi paprastai nepakanka akademinių
formuluočių. Kaip teigia pats autorius, romanas – jo kūrybinė provokacija, tačiau drįstu patikinti – visai kita prasme nei šiandien suprantamas reality show provokatyvumas, prasimušantis net
kai kuriuose beletristiniuose kolegų filosofų darbuose.
savo filosofiniuose tyrinėjimuose tomas Kačerauskas remiasi fenomenologiniu metodu –
reflektyvia analize, kurioje dėmesys labiau sutelkiamas į asmeninę patirtį, o ne į argumentacijos
preciziškumą. Fenomenologija šia prasme yra metodas, leidžiantis ne vien formaliai atsigręžti į
savo patirtį, bei ir ją analizuoti. tokiai analizei nėra lengva jaukiai gravituoti tarp filosofijos ir
poezijos, tačiau filosofijoje nėra „legalizuota“ jokia venatinė kalbėjimo maniera (tai priešinga filosofijos prigimčiai), o romanas turi savo intelektualinę tradiciją (įkūnytą m. prousto, v. nabokovo,
m. Bulgakovo, h. hesse’s ir kitų autorių).
romanas. „vidinis“ knygos veiksmas, kuris autoriui rūpi pirmiausia ir labiausiai, sutelktas
ties tvarkos paieškomis. taip iš naujo keliama „amžina“ ontologinė tikrumo problema, kuri čia
svarstoma per meninės kūrybos prizmę, aprėpiančią likimo, atminties, vaizduotės, pramano,
kūrybos temas. romano protagonistas – dramų statytojas Benediktas ir struktūruoja, ir drauge
bėga nuo jį supančios tikrovės, nepasitikėdamas naiviu antikos išminčiaus mokytojo kvietimu
kuo greičiau subalansuoti vidinius ir išorinius to paties pavidalus. todėl tekstą galime vadinti
ir kelio knyga, kuriame ištinkantys įvykiai ir trikdo, ir įprasmina veikėjo pastangas struktūruoti
tikrovę. ši kelionė, pasak paties herojaus, yra „drama, kurios planas – plaukimas“. pasak kitos
veikėjos, „romanas yra trys veikėjai ir išdavystė“. čia išdavystė turi daug pavidalų – išduoti
save, kūrybą, erotiką. Bendrųjų klausimų nagrinėjimas leidžia autoriui lyginti romaną su pasaulio meilės istorija.
Arkada. tokio romano struktūra yra arkada. šis architektūrinis terminas (inžinerija yra dar
viena užpildyta autoriaus išsilavinimo spraga) autoriaus perkeliamas į visas prasmines romano
sankaupas – susieja jausmus ir žmones, prisiminimus ir įvykius. tai minties apie mintį forma:
at-minties, kuri grįžta meno pavidalais. arkada jungia ir epochas, ir jose įpintus žmones. arkos
lankas negali būti tiesus, kitaip ši struktūra nebūtų patikima. todėl knygos herojų saviprata ir
savižina (kaip pamatinė tvarkos prielaida) juda įvairiausiais aplinkiniais keliais, o ne įgyjama
mistinės intuicijos būdu. tai leidžia autoriui nuolat pabrėžti kitą poetinio mąstymo aspektą – dėmesingumą detalėms, iš kurių galų gale ir susideda šie aplinkiniai keliai. taigi pasirinkta romano
struktūra leidžia iki svaigulio pinti įvairių prasminių konotacijų, skaičių, vardų, aprangos detalių
audinius, sudaro erdvę vaizduotei aptikti patikimų ir netikėčiausių tikrovės pavidalų – vaizdo,
žodžio, mineralinio vandens buteliuko, moters silueto antikinių pirčių garuose, šeimyninių pietų
nenuoširdumo šiuolaikiniame vilniuje, jo gatvių pakampių paguodos – konvergenciją.
Atmintis. tvarkos persekiotojo atmintis kaupia istoriją, bet maino rūbą, o dabartis pasirodo
absurdiškai chaotiška, todėl tvarkos sergėtojui priimtinesnė pasaulio kontempliavimo būklė. Būtent todėl nėra paprasta pagrindinius romano uždavinius suderinti su politinio detektyvo fabula. dėl to mąslumo ir veržlumo dilemą išgyvenantis herojus (ir autorius?) gana nerangiai atrodo
detektyviniuose romano epizoduose, kurių, atrodo, galėjo ir nebūti.
Erotika. pats autorius patvirtina, kad romanas yra labai erotiškas, tačiau erotika čia glaudžiai
susijusi su kūryba. tai kitokio – ne racionalaus – santykio su tikrove modelis, tačiau rizikingas ir
galų gale „platoniškai tragiškas“ individui: nors erotinis neracionalumas neobjektyvuoja žmonių
ir daiktų (meilė kaip dar viena fenomenologinę užduotį „grįžti prie pačių daiktų“ išreiškianti
programa), tačiau dėl kūrybiškumo, kuris nuolat tarpsta, verčia žiūrėti ne į daiktą ar žmogų, o
pro jį. romanas persmelktas šios kūrybinės vienatvės ir erotinės kaltės motyvų.
tikros teksto puošmenos yra sumaniai įpintos filosofijos istorijos detalės. vizualių šuolių
gausiose iliustracijose ar apgalvotuose dialoguose pasigirsta platono, Boecijaus, l. Wittgensteino,
augustino, m. prousto intonacijos. taip pat romane dera tokie literatūriniai žanrai kaip drama,
poezija ir proza, tarsi atkartojantys, bet naujai parodantys lyg ir pažįstamus patirties dėmenis.
puikus autoriaus kalbos stilius jau tampa skiriamuoju bruožu.
pagrindinis herojus Benediktas, kurio rašymo išlavinti pirštai vis susidura su kitokiomis
tikrovės faktūromis, desperatiškai senkant laikui, žodžiais, jausmais, veiksmais net schemomis
meta tinklus ant Kito. Brėžiniai (puikus sumanymas) teikia laisvę interpretuoti, tačiau galų gale,
kaip absurdo teatro dramoje, neaišku nei ką daryti, nei kiek laiko liko, nei kur brėžiniai. todėl,
manau, finalinė romano transformacija kulminuoja perkeliant dėmesio centrą nuo kūrėjo pareigų
ir vertės prie fatalaus pačios kūrybos poveikio jos „autoriui“.
Mi N D A U G A S B r i E D i S

tomas Kačerauskas. Arkada. – lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, vilnius,
2006.
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stefan zweig. Marija Antuanetė (iš vokiečių kalbos vertė antanas gailius). – Tyto
alba, vilnius, 2007.

mes, vadinamieji inteligentai, turintys aukštojo mokslo diplomus, tariamės neblogai išmaną ir
savojo krašto, ir Europos istoriją. naudodamiesi vadovėliais ir žinynais, susitaikome su jų pateikiamomis faktų ir įvykių interpretacijomis nė neįtardami, kad lukštename tik plonutę luobelę, po
kuria slypi metų metais nejudinami klodai. aštuonioliktąjį šimtmetį esame įpratę laikyti apšvietos
ir sparčios kultūros raidos laikotarpiu. dažnai minimos voltaire’o, diderot, montesquieu, kitų švietėjų ir enciklopedistų bei rašytojų pavardės. paviršutiniškai žvelgiant gali atrodyti, kad mokslas,
menas, apskritai kultūra ir gerovė klestėte klestėjo, nors iš tikrųjų buvo visai kitaip. švietėjų darbai
liudija tik tam tikras besikalančias tendencijas, dėl kurių dar ilgai ir žiauriai bus grumiamasi. Kol
humaniškoji kultūra Europoje suleis šaknis ir pradės duoti vienokius ar kitokius vaisius, prireiks
ne vienos revoliucijos, ne vienos restauracijos, ne vieno karo ir kitokių žudynių. o ir šiandien dar
negalėtume pasakyti, jog esame pasiekę kultūros, mokslo, teisės ir teisingumo zenitą.
stefanas zweigas, pasinerdamas į minimo amžiaus gelmes, neatsitiktinai pasirenka ir mėgina
papasakoti vienos karalienės – marijos antuanetės – istoriją. rašytojui ji svarbi ne tik kaip išskirtinė asmenybė – iš tikrųjų ji ir nežėrėjo talentais, protu, neprilygstamu taurumu, buvo moteris
kaip daugelis, gal kiek gražesnė. jos gyvenimas lyg koks lazerio spindulys skroste perskrodžia
visą amžių išryškindamas jo skaudulius ir opas, leisdamas čiuopte apčiuopti jo esmę. Karaliaus
rūmai tada buvo ne tik valdžios ir galybės simbolis, bet kultūros ir traukos centras. tad karaliaus
rūmų vaizdais romanas ir pradedamas, jie nenustoja dominuoti visame pasakojime. tie dvaro
paveikslai labai ryškus, spalvingi, bet dvare klestėję įpročiai ir papročiai kažin ar mums būtų priimtini. prieš juos mėgina protestuoti ir penkiolikmetė dofinė marija antuanetė. ji ištisus ketverius
metus atsitveria tylos siena nuo tuometinio karaliaus liudviko Xv ir jo meilužės grafienės diubari, viešpataujančios rūmuose ir darančios įtaką visai valstybei. lengvabūdžiui karaliui tenka
panaudoti visas turimas vidaus ir užsienio galias, kol pavyksta sutramdyti mažąją išsišokėlę. šie
ir daugelis kitų karališkojo gyvenimo epizodų autoriaus papasakoti su lengvute ironija, kartais su
vos prislopinta užuojauta ir kartėliu. jis neabejotinai yra būsimosios karalienės motinos, austrijos
imperatorės marijos teresės pusėje. pastaroji susirašinėdama su dukterimi pateikia jai daugybę
išmintingų pastabų ir patarimų. imperatorei sielotis iš tikrųjų yra dėl ko. mat būsimasis karalius
liudvikas Xvi ne tik nerodo reikiamų valdovo savybių, bet yra neįgalus kaip vyras. išskyrus
medžioklę, prikimštą skrandį ir knygas, daugiau niekuo nesirūpina. apie aistringą meilę ir kalbos negali būti. ir nors negalią po septynerių metų pagaliau pavyksta įveikti, o karaliene tapusi
marija antuanetė pagimdo net keturis vaikus – dvi dukteris ir du sūnus, darnios šeimos sukurti
jiems nepavyksta. ir didžiausia kaltė ne tik dėl šeimyninių, bet ir dėl valstybinių nesėkmių tenka karaliui nevykėliui liudvikui Xvi. iš esmės šis žmogėnas nebuvo blogas, nebuvo kvailas, bet
lemtis jam lėmė būti karaliumi, o šiai misijai jis nebuvo tinkamas. didžiausia yda – neryžtingumas ir neveiklumas. nepajėgdamas laiku ištarti lemiamo žodžio, jis daro klaidą po klaidos, kol
galų gale praranda sostą ir patenka ant ešafoto. ir dėl to kaltos ne tik asmeninės karaliaus savybės, bet ir dvaro tradicijos bei reglamentas, kurio jis nepajėgia nepaisyti. Kai apsuptas priešiškai
nusiteikusių revoliucionierių privalėtų efektyviai veikti ir skubiai pasitraukti, gelbėdamas ne tik
save, bet ir karalystę, jis neryžtingai delsia, gamina prabangią karietą, kinko į ją aštuonetą žirgų,
sodina ne tik visą šeimą, bet ir tuntą tarnų, kuriems prireikia dar vieno ekipažo. taip prarandamas ne tik brangios valandos, bet ir dienos. Kai ginant apsuptus tiuilri rūmus, reikia duoti
ryžtingą įsakymą gvardijai ir pradėti mūšį, jis ilgai delsęs paklūsta revoliucionierių reikalavimui
išsiųsti iš rūmų gynybos vadą mandatą, kuris bematant minios nužudomas, o be komendanto
likusi gvardija pakrinka ir pralaimėjimas darosi neišvengiamas. įvykius stebėjęs būsimasis imperatorius napoleonas apmaudžiai gniaužia kumščius: „jeigu karalius būtų turėjęs po ranka ši
smulkutį artilerijos leitenantą, jis būtų apsigynęs nuo viso paryžiaus. tačiau šioje pilyje nėra nė
vieno, kuris turėtų šio smulkučio leitenanto plieninę širdį ir skubiai viską pasveriantį žvilgsnį“
(p. 432). čia pat buvusi karalienė taip pat būtų veikusi ryžtingiau, deja, rūmų reglamentas to nieku
gyvu neleido. Karaliui gyvam esant niekas neturėjo teisės kištis, o patarimai jo ausis pasiekdavo
labai pavėluotai, todėl karalystės agonija vis labiau darėsi neišvengiama. suprantama, karalienė,
ta eilinė moteris (autorius tai akcentuoja ne vieną kartą) ilgai, labai ilgai nesuvokė tikrosios savo
padėties. ji žaidė, išdykavo, iškylavo, tenkino įvairiausius savo kaprizus, iš kurių bene pražūtingiausias ir absurdiškiausias buvo trianonas. tai nelyginant šiuolaikinis skansenas, tik kur kas
dirbtinesnis ir prabangesnis, su teatrais ir kitomis prabangiomis pramogų vietomis, įrengtas šalia
versalio. užsižaidusi karalienė čia suvaidino roziną Bomaršė komedijoje Figaro vedybos, nesuvokusi, kad autorius tyčiojasi iš aukštuomenės papročių. vis dėlto marija antuanetė, spaudžiama
įvykių, pamažu ėmė suvokti savo padėtį. netekusi vyro ir karūnos, atplėšta nuo vaikų ir uždaryta į kalėjimą, ji nesižemina, neprašo pasigailėjimo, atmeta visus – ir absurdiškiausius, ir gana
pagrįstus – kaltinimus ir pakelta galva, kaip tikra karalienė, žengia į ešafotą. ta moteris pagaliau
suprato savo misiją ir ją atliko iki galo, tuo tarpu buvęs karalius mirė kaip eilinis miestelėnas,
taip ir nesuvokęs dėl ko gyveno ir dėl ko pražuvo. tokių nesusipratėlių didikų, tiesa, nenukirsdintų, romane esama ir daugiau. tai nevykėlio karaliaus nevykėliai broliai d’artua ir provanso
princai, austrijos valdovai leopoldas ir pranciškus, kardinolas rohanas ir daugelis kitų. iš monarchų išsiskyrė gal tik viena marija teresė – buvo neeilinio proto, mėgino sujungti habsburgų
ir Burbonų dinastijas ir taip garantuoti Europoje taiką ir ramybę. jos patirtis ir toliaregiškumas
bylote bylojo, kad artėja įvykiai, kurie bus lemtingi ne tik prancūzijos, bet visos Europos monar-
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chams, todėl mėgino užbėgti jiems už akių. nesuskubo ne tik dėl ankstyvos mirties, bet ir dėl tų
monarchų aklumo, kitų įsisenėjusių rūmų ydų.
negalima praleisti pro akis dar vieno dalyko: marijos antuanetės ir švedijos grafo hanso
akselio meilės istorijos. lemtingų įvykių fone tų dviejų asmenybių santykiai analizuojami itin atidžiai. vieni tą ryšį mėgino išpūsti, suvulgarinti ir suniekinti, kiti apskritai paneigti žmogiškosios
aistros reikšmę. daug dešimtmečių ji tūnojo užmarštyje, nes daug kam, ypač akselio gentainiams,
buvo neparanki. ilgai tūnojo archyvuose neskelbti laiškai, o kai pasirodė jų publikacijos, kilo aibė
įtarimų dėl jų autentiškumo ir iškraipymų. autorius ne tik nubraukė dulkes nuo tų dokumentų,
bet pasistengė įrodyti, kas juose tikra, kas pramanyta, išbraukta ar kitaip suniokota. ir susidarė
didžiai romantiška tragiškos aistros drama, kupina subtilių prisipažinimų, nutrūktgalviškų poelgių, rizikingų žygdarbių. marija antuanetė čia elgiasi ne kaip karalienė, o kaip aistringa, mylinti moteris, ogi hansas akselis persenas ne kaip eilinis meilužis, o iškilus riteris, nevengiantis
jokių pavojų kelyje į karalienės glėbį. retsykiais tie žygiai tiesiog neįtikėtini, tai žaidimas su pačia lemtim, o atlygis už juos – trumputės pasimatymo valandos paslapčiomis, priešų apsuptyje. čia išryškinama ne tik meilužių drąsa ir panieka pavojams, bet ir karaliaus abejingumas, net
pavydo jausmo stoka. net žodis tolerancija tokiam elgesiui pateisinti nelabai tinka. tai dar kartą
primenama, kad to meto monarchai nei mylėti, nei neapkęsti negalėjo. jie net baimės ir kančios
pajusti nesugeba – liudvikas Xvi čia labai ryškus simbolis.
įtarti autorių simpatijomis revoliucijai būtų neteisinga. jis tik porą kartų pamini iškiliųjų
revoliucionierių robespierre’o, dantono vardus; tik mirabeau skirtas visas skyrius. ir vien todėl,
kad pastarasis vaidino dvigubą vaidmenį: tarnavo dviem ponams – revoliucijai ir karaliui, buvo
užmezgęs ryšius su marija antuanete. revoliucijos vaizdai labiau primena maištininkų sambūrį, o ne kilnios idėjos įgyvendinimą. mirabeau paveikslas taip pat labiau atstumiantis, nors apibūdinime ir yra žodžių „genialus rašytojas“, „didis revoliucijos vadas“. Kur kas niekingesni ir
menkesni yra kiti vadai ir vadukai, nekalbant apie Eberą, tikrą niekšą ir išsigimėlį. nedaro garbės
revoliucijai bei revoliucionieriams ir tai, kad pasmerkiant mariją antuanetę myriop pasinaudota
gandais, insinuacijomis ir kitais niekšingais metodais, o niekšiškiausias iš visų – devynmečio sūnaus liudijimas prieš motiną kaltinant ją kraujomaiša. teismo farsas – pasityčiojimas iš tiesos ir
teisingumo. tiesa, yra vienas epizodas, liudijantis, kad ne visi teisėjai buvo akli įrankiai, pamynę
teisę ir profesionalumą. „Baigiamajame pareiškime teismo pirmininkas braukte nubraukė visas
politines padailas ir visus kaltinimus apibendrino, tiesą sakant, kaip vieną vienintelį. prisiekusieji
nėra klausiami, ar jie laiko marija antuanetę iškrypėliškos prigimties santuokos laužytoja, kraujomaiša susitepusia švaistūne moterimi, jie tiktai klausiami, ar buvusi karalienė nusikalto tuo, kad
palaikė ryšius su užsieniu, kad geidė priešų kariuomenės pergalės ir vidaus sukilimo ir kad tą
pergalę ir sukilimą skatino“ (p. 528). tai rimtas kaltinimas ir jis nėra laužtas iš piršto – karalienė
iš tikrųjų palaikė ryšius su priešais ir nusipelnė išdavikės vardo. galėtume tą kaltinimą palaikyti
ir mes, jei nežinotume dviejų dalykų: viena, buvusi karalienė buvo pasmerkta iš anksto, o teismo
procesas privalėjo tik „apiforminti“ tą nuosprendį ir, antra, monarchų valstybės samprata buvo
visai kitokia nei mūsiškė. prisiminkime liudviko Xiv žodžius: „valstybė – tai aš.“ valdyti šalį
karaliams davė teisė dievas, o ne tauta, todėl prašyti habsburgų gelbėti Burbonus nėra joks nusikaltimas ir išdavystė, o veikiau pareiga ir prievolė. tos nuostatos ir laikėsi marija antuanetė.
objektyvus ir nešališkas teismas tą nuostatą būtų privalėjęs pripažinti ir karalienę išteisinti, juolab
kad ji jau seniai buvo netekusi karūnos ir įtakos. deja, teismas nebuvo nei objektyvus, nei nešališkas. jei prisiekusieji būtų marija antuanetę išteisinę, patys būtų padėję galvas ant ešafoto.
skaitant romaną atrodo, kad aštuonioliktasis amžius buvo nelabai šviesus ir pažangus. net
didieji šviesuoliai susilaukia nemažai karčių žodžių, nekalbant apie revoliucija ir revoliucionierius. tai veikiau prietarų, nuosmukio ( ir ne tik karališko), skurdo ir aferų amžius. gal tai neišvengiama, kai visuomenę ištinka didžiosios pervartos. juk tai patyrėme ir mes, kai atsiveriantį
vakuumą staiga užplūsta visokiausi perėjūnai, aiškiaregiai, burtininkai, o visuomenė nepajėgi jų
atsikratyti. nepaneigiamas to liudijimas romane pavaizduota vėrinio afera. šiuose epizoduose ir
Bažnyčia bei jos hierarchai tapomi ne pačiomis šviesiausiomis spalvomis. panašiu epizodų romane apstu. dauguma jų, žinoma, dramatiški, bet nestokojantys išmonės ir rizikos. visi jie darniai
ir natūraliai įsipina į siužetą, visi jie ne šiaip sau pasakojami, o dažniausiai susiję su karalienės
gelbėjimo pastangomis ir parodantys gelbėtojų užmojus, atskleidžiantys jų charakterius. čia ir
baronas de Bacas tamplyje, sumanęs tikrą lošimą su lemtimi, ir ševaljė de ružvilis, Konsjeržeri
kalėjime sugebėjęs perduoti karalienei laiškelį. abu jie rojalistai, parodę beprotišką drąsą lįsdami
žvėriui tiesiai į nasrus. ir abiem jiems vos vos nepavyko laimėti – sukliudė menkniekiai, matyt,
kažkam sukilo pavydas, kad iš to papirkimui skirto milijono per mažas trupinėlis jam teko. autorius dažnai mėgsta suregzti siužetą taip, kad atėjus prie ribos, stabtelima ir palūkuriuojama,
dar nežinant, kuria kryptimi pajudės įvykiai. o rasi tai ne autoriaus, o pačios istorijos nuopelnas,
kad surikiavo viską taip, lyg lauktų talentingo ir drąsaus kūrėjo, sugebančio tą raizgalynę išpainioti ir pateikti skaitytojui rišlų tekstą. tai nėra labai lengva ir paprasta užduotis, mat nesunku ką
nors praleisti ar nepastebėti ir visas triūsas nueitų šuniui ant uodegos. autorius ne kartą ir ne du
pastebi, kad reikėjo tik mažo žingsnelio, vieno žmogaus vienintelio veiksmo, ir istorijos posūkis
būtų buvęs kiton pusėn. jeigu mažo provincijos miestelio nedidelio pašto nepasižymėjęs viršininkas nebūtų laikų apsisprendęs ir nešokęs ant žirgo, karalių šeimyna būtų nesunkiai pasprukusi iš persekiotojų nagų. „Kaip tūkstantį kitų kartų, taip ir šįsyk vienas vienintelis energingas
energingo žmogaus veiksmas pakeičia pasaulio istoriją“ (p. 369). Kartais atrodo, kad autorius per
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dažnai ir pernelyg kategoriškai tvirtina apie to vieno vienintelio veiksmo poveikį istorijai. sunku
nuneigti, kad absurdiški atsitiktinumai, beprotiški sprendimai turi lemiamos reikšmės, bet jeigu
nenorime kvestionuoti teiginio, jog žmonija juda pažangos link, turime pripažinti, jog logiška
įvykių raida anksčiau ar vėliau viską būtų sustačiusi į savo vietas. Kitas dalykas, ar įmanoma
patikėti ta logiška raida ir istorijos racionalumu. regis, ir pats autorius tuo kiek dvejoja. prie tų
dvejonių prisidėdami ir perfrazuodami vieną teksto frazę, galėtume tarstelėti: tyli ne tik laisvės
deivė revoliucijos aikštėje, tyli ir istorija. matyt, jos nežino ir nenori žinoti, kas daroma jų vardu.
o jei ir žino, nieko keisti nesirengia.
romanas yra didelis ir didis. Kaip ir jame vaizduojami įvykiai buvo svarbūs ir reikšmingi.
gal ne visada didūs buvo jų veikėjai ir ne visada darė didžius darbus, kartais jie būdavo menki ir
niekingi. autorius nieko nesmerkia ir nieko neteisina, nors šiokias tokias simpatijas ir antipatijas
įžvelgti galima. jis stengiasi ištyrinėti, išsiaiškinti, suprasti ir visiems paaiškinti, kodėl ir dėl ko
taip ar kitaip atsitiko. o istorija mįslingai vypteli ir toliau tyli, neskubriu žingsniu klumpindama
į ateitį. retkarčiais atsigręždama ir užmaršties smėliu užžarstydama savo pėdsakus, matyt, dėl
to, kad didiems (ir ne tokiems didiems) ateities autoriams būtų kas veikti. vertėjams taip pat.
antanas gailius, kaip aukštos klasės profesionalas, subtiliai niuansuotai perteikė zweigo stilių
lietuviškai. tekstas neperkrautas svetimybėmis, bet būtiniausi paaiškinimai yra.
VyTA UTA S G i rDZi J A US KA S

V I L N I A U S K U LT ū R O S I S T O R I J O S A K c E N TA I

Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo
1900–1945. (sudarytoja alma lapinskienė). –
lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius,
2006.

Kultūros istoriografijoje dar nėra pakankamai atskleistas bei įvertintas konfesinės inteligentijos
kūrybos ir veiklos vaidmuo saugant lietuvybę vilnijoje, taip pat puoselėjant šio krašto tautinių
bendrijų kultūrą. svarbias problemas šiuo požiūriu išskiria ir istoriškai svarsto lietuvių literatūros ir tautosakos institute organizuotos konferencijos pranešimų pagrindu parengto straipsnių
rinkinio autoriai.
leidinio darbai parengti remiantis ne vien skelbtais kūriniais, atsiminimais ar kitais tekstais,
bet ir nepublikuotais bei netirtais rankraštiniais šaltiniais. Knyga iliustruota vertingomis instituto
rankraštyne, taip pat privačiuose archyvuose saugomomis nuotraukomis.
rinkinyje publikuojama medžiaga faktografiškai ir konceptualiai papildo anksčiau išleistas
šios serijos knygas – Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–1940 (1998), Vilniaus kultūrinis gyvenimas
1939–1945 (1999) ir kt. straipsniai naujame leidinyje pagal problematiką negrupuojami ir nesisteminami, tačiau iš esmės atspindi kelis tyrėjų išsamiau analizuojamus aspektus.
lietuvių tautinės savimonės ugdymo klausimai nagrinėjamo ilonos čiužauskaitės straipsnyje apie vaižganto kultūrines pažiūras, aldonos vasiliauskienės tekste apie mečislovo reinio
nuostatas, kurios veikė lietuviškąją to meto aplinką.
tautinės lietuvių kultūros puoselėjimo vilnijoje idėjų raiška dalies rinkinio autorių yra artimai siejama su literatūrine ir publicistine dvasininkų kūryba. alma lapinskienė argumentuotai
pristato ir įvertina kunigo jono skruodžio literatūrinės kūrybos palikimą, taip pat vinco zajančkausko literatūros vadovėlio turinį, aldona žemaitytė išsamiai aptaria kunigo Kristupo čibiro
bendradarbiavimą su lietuviškąja periodine vilniaus spauda.
rinkinio autoriai plačiau ar siauriau aptaria dvasininkų dalyvavimą vilnijos visuomeninių
kultūros organizacijų veikloje, kuri buvo itin reikšminga puoselėjant lietuvybę. šiuo požiūriu
išskirtiniame jūratės Burokaitės straipsnyje atskleidžiamas kunigų vadovavimas organizuojant
švietėjiškų ryto ir šv. Kazimiero draugijų, lietuvių meno ir literatūros draugijos veiklą. autorė
akcentuoja kunigo antano viskanto indėlį organizuojant šių švietimo ir kultūros draugijų veiklą,
tačiau visai neminima buvusi didelė jo įtaka ir pirmininkavimas lietuvių mokslo draugijai, kuri
rūpinosi ir moksline, ir kultūrine-švietėjiška veikla vilnijos krašte. prisiminkime, kad a. viskantas
draugijos valdybos pirmininku buvo sunkiausiu jos gyvavimo metu: nuo 1934-ųjų iki prievartinio
jos veiklos sustabdymo 1938-aisiais. 1939–1940 metais a. viskantas lietuvai grąžintame vilniuje
siekė vėl atnaujinti draugijos veiklą, akcentavo akademinę jos perspektyvą, bet nauji istoriniai išbandymai sutrukdė įgyvendinti idėjas. Beje, leidinyje publikuojama 1934 metų lietuvių mokslo
draugijos valdybos nuotrauka, kurioje šalia kitų organizacijos lyderių yra kunigai antanas viskantas ir Kristupas čibiras.
Knygoje siekiama įvertinti ir pabrėžti tautinių bendrijų konfesinės inteligentijos indėlį daugiatautėje vilniaus kultūroje. julijaus labincevo, pavelo lavrineco, mečislavo jackievičiaus, ninos
petkevič ir kitų leidinio autorių straipsniuose aptariama vilniaus baltarusių, rusų, lenkų religinių
bendrijų dvasininkų literatūrinė ir publicistinė kūryba. halina Kobeckaitė argumentuotai akcentuoja dvasininkų vaidmenį XX a. saugant karaimų kultūrinį tapatumą.
Knygoje pateiktų istorinių žinių apie dvasininkijos nuostatas ir kultūrinę veiklą vilnijoje
vertė neabejotina, o menkiau nušviesti kultūros praeities panoramos segmentai turėtų paskatinti
tolesnius tyrinėjimus ir publikacijas.
2007 m. spalio 4 d. knyga buvo pristatyta visuomenei signatarų namų salėje. tai simbolizuoja
istorinę vilniaus kultūrininkų svarbą visai lietuvos valstybei.
roMA S J UZEF oViČi US
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M E S TA R P K N y G ų I R K N y G O S TA R P M ū S ų
prieš keletą metų buvau gerokai nustebęs, kai kartu su manim Parodų rūmų stotelėje išlipo gal trys
ketvirtadaliai troleibuso keleivių ir visi ryžtingai patraukė į Knygų mugę. dabar jau per daug nesistebiu, o tiesiog nuoširdžiai džiaugiuosi, kad vis platėjančiose knygoms skirtose litEXpo erdvėse
lankytojų tankis, ko gero, didesnis nei gariūnuose... skaito lietuvos žmonės, tikrai skaito. tiesa,
nuolat kyla įvairių (beje, gal ir keistokų) klausimų: kas ir ką skaito, kaip skaito, kodėl – tačiau laikykime šiuos klausimus filosofiniais, t. y. tokiais, į kuriuos galutinio atsakymo rasti neįmanoma, bet
ieškoti jo, mąstyti apie tai vis dėlto prasminga. pirmą mugės dieną, matyt, ne vienam buvo įdomu,
kodėl tokį nepaprastą pasisekimą turėjo johno irvingo knyga Kol tave rasiu (Alma littera), o galop išsirikiavo milžiniška eilė gerbėjų, norinčių gauti rašytojo autografą. neradęs (suprantama!) tikslaus
atsakymo į šį klausimą danielius mušinskas tik mąsliai ištarė: „prie mano knygos turino mugėje
tokios eilės nebuvo...“
nebuvo eilės ir prie roberto Kundroto ir algimanto lyvos knygos Tūkstantis arbatos puodelių
(Pasviręs pasaulis), o į susitikimą su autoriais atėjo ta pati keliolikos bičiulių kompanija, kaip ir prieš
porą metų pristatant jų romaną Krakas ir Nekrakas. vis dėlto prasmingas – bičiuliškas – pokalbis pavyko. Kartu su algimantu Bučiu stebėjomės, kodėl šiedu darnų duetą sudarantys rašytojai niekaip
negali atsikratyti visiškai nepelnytai jiems prikabintos literatūros marginalų, net grafomanų etiketės.
na, turėkime vilties: galbūt po romanų, pjesių, eilėraščių šis – autoriams naujas, o mugės renginių
programoje kažkodėl pavadintas „pamirštuoju“ – trumposios prozos žanras labiau sudomins literatūros specialistus. man asmeniškai tokios kūrybinės bičiulių pastangos itin imponuoja.
Kol kalbėjomės su robertu ir algimantu, kitoje, gerokai didesnėje, auditorijoje aidas marčėnas
pristatė storoką „apžvalgų, įžvalgų ir peržvalgų“ knygą Būtieji kartiniai (Apostrofa). gaila, kad neteko dalyvauti pokalbyje, tačiau knygą gavau nedelsiant, jau pamažu vartau, skaitau ir džiaugiuosi.
norėčiau ir aš savo ruožtu kaip nors pradžiuginti aidą – na, kad ir šitaip: tikiuosi, kad jis neliks
abejingas jaunos literatūrologės studijai apie jo kūrybą (p. ...), nes žinau, jog aidui labiau patinka,
kai apie jį kalba protingos moterys, o ne „diedai“.
dar viena įdomi Apostrofos knyga – naujosios muzikologijos antologija Muzika kaip kultūros tekstas (sudarytoja rūta goštautienė). įtariu, kad kas nors būtinai pasakys šia proga, jog muzikos reikia
klausytis, o ne apie ją kalbėti ar rašyti – juk kalbama net, kad ir apie meilę nereikia kalbėti, pakanka
tiesiog mylėti. vis dėlto manau, kad iš tikrųjų mylintis nevengia kalbėti apie meilę; taip ir mylintis
muziką ar bent ja besidomintis mielai apie ją kalbės ir tikrai paskaitys šioje knygoje surinktus įvairiausių muzikos teoretikų samprotavimus.
Elvyros usačiovaitės sudaryta vaidoto daunio straipsnių, pokalbių ir esė rinktinė Kūrybos karalystės šviesa (Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Versus aureus) truputį pavėlavo į 50-ąsias poeto
metines ir buvo pristatyta rašytojų klube vasario pabaigoje. tačiau nuo pat sausio 2-osios vyksta
įdomūs ir prasmingi renginiai – parodos, skaitymai, koncertai, vaidoto bičiulių pokalbių ir prisiminimų vakarai. neretai kyla lyg ir natūralus klausimas: kaip atrodytų šie renginiai, jeigu jubiliatas būtų
tarp mūsų? na, suprantama – kiek kitaip. Bet ar nematyti, nejusti, kad vaidotas nuolat su mumis,
kad šiandien jis mums ne mažiau įdomus ir svarbus nei prieš trylika metų? juk tai liudija ir nepaprastai jaudinančios renginių dalyvių kalbos, ir joms pritariančios gausiai susirenkančių klausytojų
akys bei širdys, ir – itin savotiškai ir ryškiai – visuomet mus lydintis ir įspūdingai muzikuojantis
raimondos daunienės vadovaujamas šeimos kvintetas. nauja knyga primins mums gyvąjį vaidoto
žodį – jo šiandien labiausiai pasigendame.
du gražūs ir, reikia manyti, perspektyvūs kauniečių sumanymai. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlės projekto vadovas petras palilionis tikina, kad tai „ne vien prarasto laiko paieškos“. Kas dar,
palydimajame žodyje nenurodyta. Bet ko čia teisintis – jei, kaip toliau samprotauja Kauno poetų
premjeras, „mūsų kultūrinio laiko tėkmė mirga marga prabėgusių poezijos pavasarių žiedlapiais“,
mielai susirinksime juos į vieną tarsi brangenybių dėželytę. pirmas bibliotekėlės herojus – algimantas Baltakis, antrojo poezijos pavasario laureatas (1966). net keista: tik penkiasdešimt eilėraščių, bet
vis vien tas pat – ir senas, ir naujas – Baltakis. seriją leidžia Kauno meno kūrėjų asociacija ir leidykla
Naujasis lankas... savaitraštis Nemunas netveria laikraštiniame formate – ir štai jums beveik dviejų
šimtų puslapių metinis priedas: almanachas Kultūrinis Kaunas arba paprasčiausiai Nemunas plius. atrodytų, tie patys gerai pažįstami autoriai, panašios temos – ir vis dėlto kitaip: daugiau meno, spalvų, erdviau ir net iškilmingiau. jau ėmiau galvoti, kad ir Naujajai romuvai reikia panašaus metinio
pliuso – ne visi sumanymai telpa į kad ir nemažo formato ketvirtinį žurnalą. įdėmiau vartydamas ir
nesiliaudamas žavėtis nemuniečių kūryba, pamažu įsitikinu, kad Naujajai romuvai reikia ne tokio.
viktoras rudžianskas pritaria: tikrai ne tokio; bet negali patarti, kokio. galvosime – kūrybiniai bičiulių pavyzdžiai įkvepia.
alfas pakėnas, kaip ir dera doram muziejininkui, neleidžia tikroms kultūros vertybėms išsibarstyti, kruopščiai jas surenka ir išsaugo. nauja jo kolekcija (sakyčiau net – ekspozicija) – atsiminimų
apie paulių širvį knyga Metai su Pauliumi (lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Knygos redaktorius
v. girdzijauskas lyg guodžiasi, kad neturime dar išsamios poeto biografijos, primena m. martinaičio abejonę dėl mokslinės monografijos apie jo kūrybą įmanomumo – bet ar tai būtina? aišku, visos
kūrybinės pastangos šiuo atžvilgiu būtų itin sveikintinos, tačiau penkiasdešimties kolegų ir giminių
atsiminimai bei keli autentiški dokumentai šiame tome – išties „nauja širviados pakopa“.
pasirodžius pirmai serijos Gyvoji poezija knygai – jono aisčio – jokių ypatingų įspūdžių nepatyriau, nors idėja papildyti eilėraščių tekstus garsine poezijos išraiška pasirodė itin imponuojanti.
antras serijos tomas – vlado Braziūno Vakar yra rytoj (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas);
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tai jau, sakyčiau, visiškai kitas reikalas. rinktinėje apie 200 eilėraščių iš 8 knygų (1983–2002) ir dar
pusšimtis naujausiųjų. sudarytoja Elena Baliutytė teigia, kad visuose šiose „laiko juostose“ vlado
poezija išlieka itin vientisa. tikriausiai; bet juk mes žinome, kokie įvairialyčiai (įvairiaspalviai, įvairiagarsiai) būna vlado eilėraščiai kad ir vienoje kokioje juostoje. šiuos įvairiausius eilėraščius dviejose
plokštelėse skaito autorius ir 19 jo bičiulių – irgi nelabai vienas į kitą panašių: juozas Erlickas ir renata
šerelytė, jonas strielkūnas ir skaidrius Kandratavičius... štai ir paradoksėlis: pristatant knygą rašytojų klube tik trečdalis šių skaitovų perskaitė vos po du eilėraščius ir man jų apmaudžiai pritrūko;
dabar turiu knygą su abiem plokštelėm – ir neskubu visko skaityti ar klausyti. manau, ši knyga – ilgam... Kaip, matyt, ir kita, nors gerokai plonesnė, prancūzijoje išleista vlado knyga Grandes sont les
nuits (L’Harmattan). nuoširdžiai sveikinu drąsius vertėjus genovaitę dručkutę, astą uosytę-Būčienę
ir marcą Fontana, vildamasis šiose itin europietiškai skambančiose eilutėse atpažinti „žmogiškai kalbantį“, pasak Bronės stundžienės, vladą Braziūną.
vienas internetinių komentuotojų, pamenu, kartą pašaipiai, o gal net piktai pastebėjo: „na, ta
Baranova tai jau apie viską gali rašyti!“ Kažkodėl (gal ir nekukliai) manydamas, kad pažįstu jūratę
ne prasčiau už aną virtualųjį specialistą, drįsčiau griežtai atkirsti: ne apie viską, o tik apie tai, kas
nepaprastai rūpi, kas egzistenciškai jaudina ir ką iš tikrųjų myli. štai du, manyčiau, itin iškalbingi
pavyzdžiai. Knygos pavadinimas Filosofija ir literatūra (Tyto alba) lyg ir mėgintų aprėpti neaprėpiama;
pagrindinių herojų sąrašas jau gerokai susiaurina nagrinėjamą sritį, o ir jis tikriausiai išryškėjo tik
iš anksto apsibrėžus labiausiai jaudinančių problemų ratą – jas gražiausiai nusako lakoniški skyrių
pavadinimai: Filosofas kaip rašytojas, Filosofas ar rašytojas?, rašytojas kaip filosofas, rašytojas ir filosofas.
įžvelgti šitiek interpretuotinų niuansų gana siauroj probleminėj srity – puiki klausiančiojo filosofinio
žvilgsnio savybė... monografija Nietzsche ir postmodernizmas (vilniaus pedagoginio universiteto leidykla) dedikuota studentams – nietzsche’s seminaro klausytojams: neabejotinas meilės bręstančiam
ir mąstančiam jaunimui ženklas. maža to – manyčiau, kad ir seminaras, ir knyga gimė iš filosofinės
meilės šiam unikaliam, tačiau meilės anaiptol neišlepintam mąstytojui – nei likimo, nei amžininkų ir
vadinamųjų artimųjų, nei vėlesnių kartų tyrinėtojų ar kritikų. Bepigu, aišku, nepritarti vienai ar kitai
nietzsche’s idėjai, bet pirmiausia reikėtų jas deramai suvokti. štai šią sudėtingą, bet itin prasmingą
suvokimo procedūrą ir atlieka jūratė, kurdama sau ir skaitytojui atitinkamą semantinį – istorinį, psichologinį, dorovinį, meninį – kontekstą.
mokslo istoriko funkcija, ko gero, irgi yra pirmiausia suvokti reiškinių prasmę, o ne chronologiškai surikiuoti įvykius – tuo pamažu įsitikinu vartydamas romo juzefovičiaus knygą Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940) (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). autorius remiasi kolegų
jau paskelbtais tyrimų rezultatais, įvairia archyvine ir rankraštine medžiaga, ypač pabrėžia tarpukario
mokslo organizacijų leidinių svarbą siekiant susiorientuoti mokslinėje, švietėjiškoje bei organizacinėje
jų veikloje. išvados, kaip ir dera mokslinėje monografijoje, lakoniškai užfiksuotos, tačiau prieduose
pateikta informacija apie mokslo draugijų struktūras ir leidybinę veiklą, net kai kurių jų narių sąrašai
palieka skaitytojui savarankiško tyrimo ar bent apmąstymo malonumo galimybę.
per tris mėnesius, kad ir greitai prabėgančius nuo vieno Naujosios romuvos numerio iki kito,
tenka paskaityti ar nors pavartyti gerokai daugiau įdomių knygų bei kitų leidinių nei jų įmanoma
aptarti šiuose paskutiniuose žurnalo puslapiuose. tad atsiprašydamas skaitytojų dėl sąmoningo kai
kurių leidybos naujienų nutylėjimo, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną šiaip jau keistoką leidinį, reguliariai metų pabaigoje atsirandantį Naujosios romuvos pašto dėžutėje. tai strasbūre kuriami lietuviški sąsiuviniai – Cahiers Lituaniens. aštuntame numeryje galima paskaityti apie prancūzų kultūros
recepciją lietuvoje 1918–1940 metais, apie pirmąją lietuvių dailės parodą (1907) ir apie vėlesnio laikotarpio lietuvių menininkus – v. K. jonyną bei a. steponavičių, apie lietuvos karaimus; poezijos
mėgėjų laukia keli v. Braziūno eilėraščiai. visa tai, suprantama, prancūziškai; todėl šiek tiek abejoju,
ar kas nors lietuvoje šiuos sąsiuvinius skaito. šiokių tokių abejonių turiu ir dėl šio leidinio skaitomumo prancūziškai kalbančioje Europoje. tačiau džiugina autorių ir ypač leidėjų entuziazmas; tad
tikėkimės, kad leidinys vis dėlto ras savo skaitytoją – kada nors, apsišvietusioje lietuvoje, kai visi,
na, bent jau daugelis laisvai skaitys ne tik prancūziškai, bet ir ispaniškai, vengriškai, švediškai, turkiškai... puoselėju slapta tokią svajonę.
A. K.

