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Ieškant žmoniškumo
Pernai minėjome 140-ąsias Vydūno gimimo metines. Mąstytojas ir kūrėjas buvo prisimintas be
pompastikos, tačiau su derama pagarba bei labai konkrečiais jo palikimo reikšmingumą liudijančiais ženklais. Labiausiai tuo pasirūpino savo dvidešimtmečio sulaukusi Vydūno draugija. Šia
proga gražūs renginiai įvyko Kintuose, Tilžėje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose – juos,
talkinant Vydūno draugijai, organizavo M. K. Čiurlionio kultūros paveldo ir paramos centras,
Kintų Vydūno kultūros centras, Kauno etninės veiklos centras, Klaipėdos Simono Dacho klubas
bei LR Seimo narė Irena Šiaulienė, Vilniaus M. Mažvydo knygos bičiulių klubas, Karaliaučiaus
krašto lietuvių bendrija, Lietuvos sveikuolių sąjunga bei Šiaulių sveikuolių klubas, Maironio
lietuvių literatūros muziejus Kaune, parėmė Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. Daug kur buvo eksponuojamos įspūdingos kilnojamosios Vydūno fotoportretų parodos,
parengtos Vydūno draugijos bei Kintų Vydūno kultūros centro užsakymu.
Paminėjimai praeina ir apie juos liudys tik kuklios informacijos spaudoje bei kolekcininkų
saugomos programėlės. Ši sukaktis paliko ir ryškesnių, greitai užmiršimo dulkių neužklojamų
pėdsakų. Tai – Vydūno tekstų bei tekstų apie jį knygos, kompaktinis giesmių ir dainų diskas.
Jokia ankstesnė sukaktis (kad ir labai iškilmingai paminėta, kaip 125-metis 1993-aisiais) tiek
ryškių pėdsakų nebuvo palikusi.

Klausimų klausimas
Ar galima ką nors pridurti prie to, kas jau pagalvota,
pasakyta ir parašyta apie Vydūną – vaikelį, kuris gimė
„šventadienį, 1868 metų [kovo 22 d.] rytmetyje, tarp 8 ir
9 valandos, gaudžiant Verdainės šventnamio varpams,
Jonaičių kaime“, Lietuvos šviesuolį, vieną jos tremtinių,
1953 m. vasario 20 d. devintą kryželį bekeliant, užgesusį
Detmolde, Vokietijoje, 1991 metais sugrįžusį į Lietuvą,
perlaidotą Bitėnuose?
Sunku ir gal neįmanoma ką nors nauja apie Vydūną pasakyti. Tačiau 140 jo gimtadienis Vilniuje skatina
mane kalbėti.
Štai ir sakau: Vydūnas – vienas giliausių mūsų tautos kultūros, jos gyvasties slėpinių. Tos kultūros, kurios
mes neišsižadėsime, neišmainysime nei į artimiausių
kaimynų (lenkų, rusų ar vokiečių), nei į bendrąją Europos ar viso pasaulio kultūrą.
Susirinkę jį pagerbti, galime tik spėlioti, kas jis buvo
ir tebėra. Sau ir mums.
Mąstytojas ir išminčius. Filosofas ir rašytojas. Mitinis
herojus. Kosminės ir istorinės energijos šaltinis. Rytų–Vakarų kultūrų keleivis. Mistikas ir vizionierius. Pranašas.
Praamžiškos ugnies sergėtojas. Krivių Krivaitis. Baltų
vaidila su jų dievų akimis. Doros apaštalas. Nuodėmės
asketas. Tautinės dvasios mokytojas aristokratas.
Arba, pasak paties Vydūno, „aiški žmoniškumo apraiška“ – „tikras žmogus“.

Visi šie atsakymai – ne mano. Visi jie yra teisingi. Tad
kodėl ir aš, ir jūs, ir visi tebesukame galvas?
Nes klausimas, kas jis, Vydūnas, tebėra atviras. Neatsakytas.
Matyt, turėsime gražaus laiko ir laisvos valios kasdien sugrįžti prie šio klausimo. Gyvenimas tęsiasi. Ir mes
skaitysime Vydūno raštus, mąstysime apie jį, seksime jį,
būsime vydūniečiai. Tai gal ir būtų puikiausias mūsų atsakymas.
Tik – ar tikrai būsime? Ar tesėsime pažadą – būti?
Manyčiau, ateitis – ne vienos dienos ar tik šio vakaro rūpestis.
Mūsų vakare skambės Vydūno žodis, jo giesmė, jo
auganti mintis, jo kibirkštimi mūsų sąmonę uždegantis
žmoniškumas. Mūsų sueiga oš lyg Baltijos jūra, o ši, Lietuvos amžinybės ir laikinumo garsų stichija, ir toks vakaras
man kelia šiandien ypatingą klausimą.
Kaip dažnai, kas kiek metų, kas kiek dešimtmečių ar šimt
mečių visų Lietuvos šventnamių varpams aidint gali gimti
kitas toks vaikelis iš Jonaičių?
Nežinau. Vėl nežinau.
Vėl menu: jau prieš 17 metų į Bitėnus parsivežėme
Vydūno palaikus. Dar tebebuvome Sąjūdžio bangų nešami. Menu tą ilgą, gražią kaip Lietuva dieną, tūkstantinę procesiją. Pasivaikščiojimus Vydūno vaikystės ir
jaunystės takais. (Nuo anos dienos tebesaugau buvusios
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Kintų parapijinės mokyklos, kurioje 1888–1892 metais
mokytojavo Vydūnas, memorialinio muziejaus išduotą
aukotojo liudijimą Nr. 121: mokyklos restauruotojai reiškė
man gilią pagarbą ir dėkojo už kilniadvasiškai paaukotus mokyklai keliasdešimt rublių.) Parsivežėme Vydūną
į Lietuvą. Perlaidojome. Ir jau du dešimtmečius – kaip
anuometinėje Sąjūdžio pažadintoje, taip ir šiandienėje budinčioje Lietuvoje – tebesidairome gyvo Vydūno.
Žmogaus, tikinčio tuo, ką kalba, ir gyvenančio taip, kaip kalba. Mums trūksta ne Vydūno sekėjų, o jo paties. Vieno,
vienintelio. Ypatingo gilumo, ypatingo jautrumo žmogaus. Tokio išskirtinio dvasingumo žmogaus, kuriam galėtume patikėti visus savo viešuosius kultūros reikalus.
Visus savo žmoniškumo reikalus. Dvasios ir medžiagos
politikos reikalus.
Štai koks tasai manasis šio vakaro klausimų klausimas.
Kur tasai kitas vaikelis iš Jonaičių kaimo? Kodėl mes
vis dar neturime mūsų laikų Vydūno visuose kultūros, žmoniškumo, politikos baruose, kur jo verkiant reikėtų?
Vyta u tas M artinku s

Vilniaus rotušė, 2008, kovo 26

Išgirsti Vydūno balsą
„Verdainės šventnamio varpai gaudė, kaip sekmadienį
1868 III 22 atskiras stojaus į juslėms patiriamą pasaulį.
Maniau čia esmiškai gyvensiąs ir tuo kitus tam skatinsiąs“, – taip rašė Vydūnas prieš septynis dešimtmečius,
t. y. tada, kai nuo tų varpų gaudimo buvo irgi praėję
septyni dešimtmečiai. Tada rašytą savo gyvenimo apžvalgą jis užbaigė kiek perfrazuota ir šiek tiek sukonkretinta ta pačia mintimi, kuria pradėjo: „O tik labai
norėčiau, kada teks gyvenimą baigti, būt buvęs tautoje
aiški žmoniškumo apraiška ir tuo kitus tam žadinęs.“
Šioje frazėje – visa Vydūno fenomeno esmė. Nieko, atrodytų, čia ypatingo nėra. Žmoniškumo geną juk turime kiekvienas ir jo rodoma kryptimi stengiamės eiti per
gyvenimą. Tačiau gyvenimas yra pernelyg sudėtingas,
įvairialypis, prieštaringas, klaidus, t. y. toli gražu ne tobulas, kad mumyse esančiai žmoniškumo galiai leistų
laisvai ir sklandžiai veikti ar netgi skatintų tą veikimą.
Gana dažnai būna priešingai – klaidūs ir klampūs gyvenimo keliai žmoniškumo galią ne stiprina, o silpnina,
gožia josios skleidžiamą šviesą, kad tik apytamsiais ir
apgraibomis tegalėtume slinkti prasmingos būties link.
Neretam toji galia visai sunyksta, ir jis pats tampa įrankiu kitos galios, kuri tarnauja žmoniškumo sklaidos pasaulyje silpninimui. Vydūnas atėjo į žmoniškumo galios
stiprintojų gretas, įsitraukė į tą aktyvą, kuris stengėsi padėti nuvaikyti tamsiuosius gaivalus, nuolat užplūstan-

čius ir gniuždančius žmogų. Ir ne tik jį, per jį – ir tautą,
valstybę ar netgi visą žmoniją. Vydūną būtų galima pavadinti mūsų tautos pagimdytu žmoniškumo apaštalu.
Tasai apaštalavimas ir sudaro viso jo gyvenimo turinį.
O tai, kad jis parašė daugybę filosofijos traktatų, studijų,
straipsnių, įstabių į mūsų literatūros aukso fondą įeinančių dramų, kad jas suvaidino su savo Tilžės giedotojais
ir kad su jais ištisus keturis dešimtmečius dainomis stiprino Mažosios Lietuvos lietuvių dvasią ir tautinę savigarbą, kad ryžtingai stojo prieš nuožmią savo tėvynainių nutautinimo politiką, kurios nacistinėje mėsmalėje
vos nepražuvo, kad visomis išgalėmis stengėsi stiprinti
nepriklausomybę atgavusios Lietuvos dvasią, – visa tai
sudaro to minėto apaštalavimo formas, labiausiai tikusias savai tėvynei ir savam laikui. Jomis apaštalaujantis
Vydūnas stengėsi tarnauti ne kam kitam, o būtent „tautos žmoniškumo gyvėjimui“, tam, kad kuo sėkmingiau
būtų įveikiamos to gyvėjimo kliūtys, kad poreikis tam
gyvėjimui kiltų iš vidinių žmogaus ir tautos paskatų,
kad pačios tos paskatos bustų ir nuolat stiprėtų bei skatintų tautą „būti pasaulyje viena aiškiausiųjų žmoniškumo reiškėjų“. Negana to, Vydūnas buvo įsitikinęs, kad
anuometinė Lietuva, sėkmingai ištvėrusi istorijos teiktus
skaudžius išbandymus, įrodė esanti ta „šalis, kurioje
žmogus tikrąjį žmoniškumą labai aukštai stato“. Todėl, kaip jam tada, 1918-ųjų balandį, atrodė, „Amžinoji
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apvaizda yra pasirinkusi Lietuvą aukštam uždaviniui“,
t. y. „aiškiausio žmoniškumo reiškimui“.
Deja, dvidešimties metų buvo per mažai, kad Lietuva būtų galėjusi įsibėgėti ir tarp laisvų valstybių išsiskirti
savo itin aukšta žmoniškumo kultūra bei taip pateisinti
taurųjį Vydūno lūkestį, nors buvo pasiekta ne taip mažai. Dabar Vydūnas apie tokį lūkestį, aišku, nebeprabiltų,
nors prieš dvidešimt metų, ko gero, būtų galėjęs prabilti.
Beje, viena pirmųjų tuometinio atgimimo apraiškų juk
ir buvo galingai nuvilnijusi Vydūno 120-mečio sukaktis.
Atrodė, laisvės skrydžiui pabudusi tauta išgirdo suskambusius Jūrų varpus – vydūniškųjų dvasios vertybių skambesį, dvasiškai laisvo sau žmogaus giedamą himną, kurio
melodija sklido iš daugybės Vydūno pagerbimui skirtų
ženklų. Vydūnas, atrodė, buvo su mumis pirmajame Sąjūdžio suvažiavime, kartu su mumis stovėjo Baltijos kelyje. 1991-ųjų sausio įvykiai šiandien mūsų atminties ekrane išnyra kaip šventa misterija, kaip tragišku optimizmu
nuspalvintas didingas baigiamasis laisvės kovų akordas.
Stovėdami tada prieš tankus kaip tvirčiausias mūras,
jautėme, jog į tą galingą mūrą mus vienijo laisvės dvasia,
kurios kitas vardas – laisva dvasia. Gerai prisimenu, jog
tada, jausdamasis mažyte to stipraus mūro dalele, aiškiai
suvokiau, kad mus sujungusi vienybės galia yra būtent
toji, apie kurią nuolat kalbėjo, kurią mumyse nuolat ugdė
Vydūnas ir kuria remdamasis Mahatma Gandhi atvedė
Indiją į laisvę. Į ją tada, 1991-aisiais, atėjome ir mes. Atėjome gandiškuoju-vydūniškuoju nesmurtinės kovos keliu.
Su didžia pagarba pasitikome tų pačių 1991-ųjų spalį laisvon Lietuvon sugrįžusius Vydūno palaikus ir atrodė, kad
ta pagarba yra padėka už jo paliktą skaidrią žmoniškumo
šviesą, kurios spindulių rodoma kryptimi eisime laisvės
keliu. Tačiau tada suvokėme ir tai, kad ėjimas nebus lengvas, kad mūsų laukia ilgas Vydūno grįžimo į mūsų protus, širdis, sielas kelias, daug ilgesnis negu nuo Detmoldo
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iki Rambyno, nes tai kiekvieno mūsų ir visos tautos kelias
į tikrąją laisvę, į tikrąją laimę, į didžiąją santarvę su savimi
ir pasauliu, į gyvenimo pilnatvę ir harmoniją – į ką kvietė
Vydūnas ir aiškino, kaip reikia eiti. Norėjosi, kad tas kelias
būtų kuo trumpesnis ir greitesnis, o vydūniškoji išmintis
taptų tikru orientyru tame kelyje. Neįvyko taip, kaip norėjosi – tame kelyje radosi daug duobių, apylankų ir ne
visai gerų, o kartais ir vienareikšmiškai blogų orientyrų.
Vydūniškuoju orientyru vadovaujasi ne tokia jau didelė
tautos dalis. Tačiau šis orientyras niekur nedingo, jame
akumuliuota galia nesilpnėja ir pats gyvenimas, laikui
atėjus, tą galią panaudos tikrajam tautos ir kiekvieno jos
vaiko laisvėjimui. Prieš aštuoniolika metų atgauta laisvė –
tik prielaida tai tikrajai laisvei siekti. Daug kas manė, kad
politinė nepriklausomybė jau ir yra laisvė, ir visa, kas bus
daroma jai esant, bus pažymėta jos ženklu. Toks manymas buvo iliuzinis, ir apie tą iliuziškumą Vydūnas buvo
įspėjęs kalbėdamas apie pirmąją mūsų nepriklausomybę.
Į tą įspėjimą buvo nepakankamai įsiklausyta tada, juo labiau neišgirstas jis liko dabar. Tačiau šiandien vilčių teikia
tai, kad būdami saugesni tarptautinėje bendrijoje, dar turime laiko sugrįžti prie Vydūno ir atidžiau įsiklausyti į jo
aiškinimus, o įsiklausę gal kai ką pritaikyti ir šiandienai.
Pritaikyti rastume daug ką. Nebūtinai aklai, dogmatiškai,
mechaniškai, o vadovaudamiesi protu, patirtimi, reikmėmis, suvokdami šiandieninį savo būties kontekstą. Beje,
jau ne tik Bažnyčios, bet ir ne vienas valstybės, politikos,
kultūros, verslo veikėjas ima sakyti, kad turimos laisvės
mums nebepakanka, kad labai atsiliko mūsų dvasia, kad
sumenko mūsų dorovės vaidmuo ir kad tai yra gana rimti
tolesnės mūsų raidos stabdžiai. Tokie sakymai teikia vilties, kad gal bus išgirstas Vydūnas, o išgirdus ir įdėmiau
įsiklausyta į tai, ką jis aiškina.
Vacys Bagdonavičius

Vilniaus rotušė, 2008, kovo 26
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Vydūnas. Žvilgis į gyvenimo gelmes. II. Kultūra – gyvenimo kūrimo tęsinys. – S. Jokužio
leidykla-spaustuvė, Klaipėda, 2008, 328 p. Sudarė Rima Palijanskaitė, iliustravo Klaipėdos A. Brako meno mokyklos moksleiviai. Įžanginį straipsnį Žvilgis į Vydūno kultūros filosofiją parašė Vydūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius. Vydūno
draugijos leidinys.
Tai antroji sudarytojos, aktyvios Vydūno draugijos narės Rimos Palijanskaitės sumanyto Vydūno tekstų ciklo Žvilgis į gyvenimo gelmes knyga (pirmoji Gyvenimas – kelionė tobuluman išleista 2006 metais). Rinkinyje pateikiami Vydūno straipsniai iš jo leistų
žurnalų Jaunimas, Darbymetis bei įvairių tarpukario Lietuvos periodinių leidinių. Juose,
remiantis pamatiniais mąstytojo filosofijos postulatais, platesniam skaitytojų ratui suprantama ir sugestyvia forma aiškinama kultūros esmė, jos raida, dvasinės kultūros ir
civilizacijos santykis ir ypač daug dėmesio skiriama ano meto kultūros aktualijoms, daugiausia lietuviškosioms. Tekstuose atsispindi to laiko dvasinio ir kultūrinio gyvenimo
įtampa, gilus susirūpinimas dėl galimos dvasinės krizės požymių, būsimų dramatiškų
netolimos ateities vyksmų nuojauta, kuri, deja, neilgai trukus pasitvirtino. Pateikiami
tekstai yra įdomūs ne tik šiuo atspindimuoju požiūriu. Pro jų prizmę labai prasminga
žvelgti į dabarties kultūrinio ir dvasinio gyvenimo vyksmus, nes daugelis šio gyvenimo problemų yra panašios į anuometines, tik jos išryškėja daug aštriau. Šioje knygoje
pateiktos Vydūno mintys turėtų dar kartą priminti ir žadinti siekimą bent kiek pakoreguoti mūsų vertybines orientacijas, kurios, pasak mąstytojo, vis labiau turėtų krypti
tauresnio žmoniškumo link.
Vydūnas. Kaip tapti saulėtu žmogumi. – Eglės leidykla, Klaipėda, 2009, 64 p. Sudarytoja
Rima Palijanskaitė. Zitos Sodeikienės iliustracijos. Vydūno draugijos leidinys.
Tai jaunimui skirtų Vydūno straipsnių, skelbtų jo leistuose žurnaluose, tarpukario
Lietuvos periodikoje, pokario išeivijos spaudoje, rinkinys. Ypač daug dėmesio mąstytojas skiria savęs pažinimui, saviugdai, dvasiniam tobulėjimui, jauno žmogaus pašaukimui, jaunatviškumo fenomenui, doros, sveikatos, lyčių kultūros klausimams. Prieš
60–90 metų skelbtos mintys, atrodo, skirtos mūsų jaunimui. Jose – gili nuovoka to, kas
jaudina jauną gyvenime įsitvirtinantį žmogų, kokie brendimo sunkumai jį užgriūva,
koks egzistencinio pobūdžio nerimas jį kamuoja, ir kartu subtiliai parodomi kelio ženklai bei orientyrai, kurių reikėtų laikytis einant į svarbiausią tikslą: tapti ir būti tauriu,
saulėtu ir laimingu žmogumi. Šie orientyrai grįsti vydūniškuoju būties ir žmogaus esmės supratimu.
Vydūnas. Kaimo didvyris: Apysakėlė. – Eglės leidykla, Klaipėda, 2008, 22 p. Fotografuotinis 1914 m. Tilžėje Rūtos leidyklos išleistos Vydūno knygelės pakartojimas. Vydūno
draugijos leidinys.
Didaktinio pobūdžio apysakėlėje Vydūnas parodo, kaip teigia pratarmės autorius
gydytojas Tomas Stanikas, „ypatingą nesmurtinį, savo esme giliai krikščionišką kovos
su blogiu būdą – kai jis įveikiamas susirūpinimu, gerumu, meile“. Konkreti to blogio
apraiška – girtavimas, kovotojas su juo – Mažosios Lietuvos kaimo jaunuolis Auris Vybaras, savo pastangomis išradingai sugebėjęs iš pražūtingo liūno ištraukti tėvą bei kitus
kaimo vyrus. Knygelė aktuali ne tik savo turiniu, bet ir tuo, kad joje išsaugoti autentiška
vydūniška rašyba ir šriftas – tai pirmas tokio pobūdžio atvejis lietuviškosios leidybos
istorijoje. Platesnis skaitytojų ratas galės iš arčiau susipažinti su Vydūnu kaip lietuviškosios rašybos reformuotoju, pamatyti, kaip atrodė autentiškas Vydūno tekstas – vienas iš pasiūlytųjų tautinės rašybos variantų. „Noriu lietuvių raštijai lietuviškos rašybos.
Tame visas mano rašybos slėpinys“, – paaiškino pats Vydūnas savo atkaklumo laikytis
savosios rašybos prasmę.
Vacys Bagdonavičius. Vydūnas: trumpa biografija. II leidimas. – Kintų Vydūno kultūros
centras; Vydūno draugija, 2008, 64 p.
Originaliais tyrimais grįsta platesniam skaitytojų ratui skirta trumpa Vydūno biografija, kurioje išryškinami svarbiausi jo kūrybos bei visuomeninės veiklos aspektai ir
nuopelnai tautai. Pirmasis leidimas pasirodė 2005 m. Vilniuje.
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Vacys Bagdonavičius. Spindulys esmi begalinės šviesos: etiudai apie Vydūną. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2008, 264 p.
Knygoje pateikiamuose etiuduose analizuojama mąstytojo kultūros koncepcija, parodomos jos ištakos, išryškinamos pagrindinės jos dalys. Detaliau aptariama Vydūno
etika ir estetinės pažiūros, atskleidžiami religiniai jo filosofijos aspektai, nušviečiamos
idėjinės mąstytojo sąsajos su indiškuoju neovedantizmu bei įžymiais amžininkais –
A. Schweitzeriu ir R. Steineriu. Parodomos globalizacijos sampratos apraiškos Vydūno
filosofijoje bei jų santykis su tautiškumo samprata. Aptariama koncertinė ir teatrinė
Vydūno veikla su Tilžės lietuvių giedotojų draugija, bendradarbiavimas su tautinio
atgimimo patriarchu J. Basanavičiumi bei Mažosios Lietuvos kultūros veikėju dailininku A. Braku. Pasakojama apie vokiečių kalbininko V. Falkenhahno pažintį su Vydūnu
ir apie jo talką rašant istoriosofinį veiklą Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių.
Apžvelgiami Vydūno vertinimai apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Išryškinami
mums aktualūs Vydūno idėjinio palikimo aspektai.
Pasak Broniaus Genzelio, „šią knygą galėtume pavadinti dar viena Vydūno mozaikinio portreto kūrimo atkarpa. Vieną detalę derinant prie kitos vis labiau ryškėja vientisas vaizdas. Kiekvienas čia pateiktas etiudas pagilina vieną ar kitą Vydūno fenomeno dalį, paryškina jos vietą visumoje, papildo ir patikslina ankstesnes paties autoriaus
įžvalgas.“ Kaip teigia Krescencijus Stoškus, „nesiskirdamas su savo rašinių herojumi,
knygos autorius visus mūsų gyvenimo reiškinius, apie kuriuos vienokia ar kitokia forma pasisako, irgi regi pro vydūniškosios pasaulėjautos prizmę... Įvairiais aspektais analizuodamas patį Vydūno fenomeną, autorius parodo, kuo jis aktualus ir įdomus, ką jis
įaudė į mūsų kultūros raštą, o kartu lyg ir primena, kad verta jį turėti mūsų tautinės
savimonės kloduose, nes tai gali praversti, nors ir taikytina nebūtinai tiesmukiškai.“
Domas Kaunas. Visos Vydūno knygos. Katalogas. Pagal asmeninę kolekciją sudarė ir parengė Domas Kaunas. – Baltijos kopija, Vilnius,
2008, 53 p.
Puošnus, labai kokybiškomis Vydūno knygų, jo veiklos bei
Tilžės miesto nuotraukomis iliustruotas Vydūnui gyvam esant
išleistų jo knygų bibliofilinis katalogas, kuriame apibūdinamas
kiekvienas autoriaus kolekcijoje esantis knygos egzempliorius,
jo būklė, įsigijimo aplinkybės. Išleista 350 numeruotų egzempliorių, kiekvienas su autoriaus parašu. Kataloge supažindinama su
Vydūno knygos specifika, leidimo aplinkybėmis, pagalbininkais,
leidėjais ir spaustuvininkais, sklaida, kolekcijos susiformavimo istorija bei šaltiniais.
Vydūno giesmės ir dainos. Kompaktinė plokštelė. Išleido Vydūno draugija, 2008. Atlieka
choras Vilnius (meno vadovas ir dirigentas prof. Povilas Gylys, dirigentas Jurijus Kalcas),
Aušra Liutkutė (sopranas), Laura Stančikaitė (sopranas). Rėmėjai: Lituanistikos tradicijų
ir paveldo įprasminimo komisija, Mažosios Lietuvos fondas (JAV, Kanada), Mažosios
Lietuvos lietuvių draugija (Čikaga), Lietuvos radijas ir televizija.
Plokštelėje įrašytos giesmės ir dainos iš Tilžėje išleistų Vydūno rinkinių Lietuvos
aidos (1904), Lietuvos varpeliai (1909) ir Giesmės mišriam chorui (1932).
XX a. pradžioje išleisti dainų rinkiniai buvo skirti lietuvių tautinei savimonei žadinti. Publikuojant lietuviškas dainas, siekta parodyti, jog tautinėms dainoms galima suteikti galimybę gyvuoti to meto įvairiatautėje Mažosios Lietuvos kultūrinėje erdvėje.
„Daina, kuri tarp ypatingų ramių sąlygų pražydusi ir ten savo dovanas dalinusi,
turi ir tokiems žmonėms savo gražumą apreikšti, kurių pajautimas yra kultūros gyvenimo atšipintas“, – rašė Vydūnas.
Lietuvių liaudies dainų melodijos, paskelbtos Vydūno, paimtos iš įvairių rinkinių –
A. Juškos Lietuviškos dainos (I–III), Ch. Bartscho Dainų balsai (I–II), XIX–XX a. sandūros
Mažosios Lietuvos spaudos, užrašytos iš pavienių dainininkų. Taip pat skelbiama keletas autorinių dainų. Dainos pritaikytos keturiems balsams, skirtos Tilžės lietuvių giedotojų draugijai. Šį darbą atlikti Vydūnui padėjo brolis Albertas Storosta, Tilžės muzikai
Karlas Janzas ir Peteris Wilhelmas Wolffas. Bažnytiniam šios draugijos repertuarui skirtos ir giesmės. Dauguma melodijų – lietuvių liaudies. Jas harmonizavo Vydūno bičiuliai
Valteris Voska ir Karlas Janzas. Žodžiai daugiausia paties Vydūno naujai parašyti ar iš
naujo išversti iš vokiečių kalbos.
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Mykola s Ka rčiauska s

Iki šerdies sprogęs medis

P

risiminimai – tai gal tik muzika, kuri sustiprina
pasitikėjimą, skatina blaiviai ir atvirai mąstyti. Ir
laiku stabtelėti, padaryti pauzę, kartais reikšmingiausią visame kūrinyje, atsigręžti, viską išreikšti suderintais garsais. Taip žmonės suartėja. Ir su mirusiais. Nes
jie sudaro tautos daugumą. Bet prisiversti rašyti prisiminimus labai sunku... Kartais atrodo, kad prisiminimai – į
nykią klaikumą skandinanti vakarykštė diena. Ten nieko
nėra. Ir nieks nepasakys, kad galėjo būti kitaip. Prisiminimai, o gal tik šiaip bandymas nugyventi iš naujo tą dieną,
kuri nebepasikartos ir tik gilės kaip sietuva sraunumoj,
raibuliuos tamsiais šešėliais. O gal tai tik senatvės turtai, sukrauti niekam nereikalingo gyvenimo tiems, kurie
tikrai buvo vieniši, neturėjo kam pasakoti savo sapnų,
gyveno atsiriboję, nors ir turėjo didelę širdį.
Girdėjau nemažai prisiminimų apie iškilius mūsų
krašto žmones. Tai įdomus, savitas žanras. O kartais tik
tampomi po literatūros pakraščius žarnokai. Kalba kaip
ant karsto jodami, smagiai susireikšmindami, pasilipdami ant amžinatilsio, kad būtų labiau matomi. Niekada
nedalyvauju prisiminimų vakaruose, nes nesmagu žiūrėti į besivanojančius palaikuos...
Paulius Širvys. Pavardė, kuri nuskaidrino Lietuvą.
Pavardė, atsiradusi iš linksmos pravardės – pilkšvas. Bet
tik kol nepakelia akių, nušvintančių nuostaba ir viltimi
ar suėjai besišypsančių... Širvys ir širdis – per vieną atodūsį, vienu atodūsiu perskirti, eina prie žmogaus. Ir vis
su gražia širdimi, nes pikta nedainuoja. Reikėjo tik mylėti, gerbti ir įsileisti į savo širdį jo žodžius. Dabar – atgauk
širdį rūgusiu pienu.
Paulius turi tik savo žodžius. Ir tik sau. Tai ir yra
menas, paslaptis, gyvenimas. Jis niekada nebuvo atviras,
gyveno savyje, tik iš savęs. Buvo širvys visiems ir buvo
Širvys tik sau. Iš žemės, kurią taip mylėjo, syvų. Kai jau
susikraudavo pumpurai, išsprogdavo žiedais. Nuojautom. Nei raudų sieloje, nei skausmo, tik aidesys. Gal
tas aidesys jam atstojo namų malonę, buvo saugiausias
prieglobstis, nes kito ir neturėjo. Tas aidesys su medžių
katedrom suaugęs. Bet tik tam, skaitančiam, dainuojančiam. O kartais imi galvoti, jog dažnai jis būdavo lyg
suiręs, tartum iki šerdies sprogęs medis – tvainus, neryžtingas. Taip gyveno – kuolo tvorai neturėjo... O buvo turtingas, net nenusakomai. Nors prašalaičiui kartais galėjo
atrodyti kaip žydo už skolas išrengtas girtuoklėlis.
Jis buvo paveldėjęs Tėvų ar Gamtos dovaną – nuostabų jausmą gerbti kitą žmogų. Jeigu nesulaukdavo atsako, išeidavo tylus į nieko nelaukiančius namus... Ir
nieko nebelaukdavo. Iki ryto... Tyliai rūkydavo, krestelėjęs galvą apžvelgdavo savo būstą ir prasitardavo: atėjau namo ir nieko nebelaukiu... Ištaria su tokiu gailesčiu,

kuriame jauti motinos meilės laimę ir tikėjimą, kad pavasariop prisikels visas gyvenimas. Kas jam atsilygino už
šitą širdingą, mildingą jausmą? Kaip Paulius jausdavo
dėkingumą už bendravimo akimirkas! O kas jam už tai
atsidėkojo? Gal ne taip, gal už jo gyvenimą, kuriuo jis
jautriai liustravo savo eilėraščius. Kalbantis kartais pasirodydavo, kad Paulius žino visą savo gyvenimą: kas
buvo ir kas dar bus. Kas jį išmokė šito paprasto žinojimo,
kai kiti klaidžioja kaip senkapiuos po sielos brūzgynus
ir nieko neranda?
Atrodydavo, jog apie Paulių visi viską žino, visada
žino, kur jis yra ar gali būti, kaip jis gyvena, kaip rašo
eilėraščius. Ypač daug buvo ir yra žinančių apie Paulių
ir rašalą. Labai jau mėgstama prisimint jo garsią granatą.
Bet kitų lūpose ji nesprogsta, ištęžta, driekiasi kaip seilės.
Nors ir stengiamasi apie tai daug (ir gal nesąžiningai?)
kalbėti. Ne jam reikėjo to rašalo, mums, kad iš smėlio
virvę nusivytume, prisirištume prie jo atlapo, atlaidaus
ir tikro, todėl skaidraus gyvenimo.
Bendraudami su Paulium Širviu, galėjom susidaryti
nuomonę, kad jo niekada neslėgė praeities prisiminimai,
kad jis nekaupė ir nepuoselėjo ateities vizijų. Niekada nekeikė klaidų, klystančių bičiulių. Jiems jis buvo dar nuoširdesnis. Nemėgo tiesos agresyvumo. Nusišypsodavo,
numodavo ranka: vyrai, geriau išgerkim... Jis niekada nekalbėjo apie nesėkmes, nesirovė plaukų nuo galvos, nesibarstė galvos pelenais, tik pakrizendavo; atrodė, kad jį
žeidė galvojimas ir kalbėjimas apie asmenines nesėkmes,
praradimus. Ne vienas ateidavo pas jį pasiguosti, lyg išpažinties. Jo jausmuos visuomet buvo daug širdies.
Paulius nekolekcionavo nei kaltės, nei gėdos jausmų.
Apsivalydavo keiksmu ar graudoku šypsniu. Tas šypsnys jam buvo kaip kalba, kaip moralinė kategorija. Lyg jis
buvo sukurtas iš nieko, tik fotografija, akimirka, išplėšta iš nebūties. Iš skausmo krūtinės. Praeis tas skausmas
ir vėl liks tik viešas nutolęs vaizdas, matytas ir girdėtas
žmogus, klusniai einantis su didele nuostaba, niekada
nepaniekinantis kito ir nepaniekinamas žmogus.
Kaip sunku kalbėti apie žmogų, kuris nemėgo kalbėti, mėgo žiūrėti į kalbančius, nuostabiai klausytis poezijos. Lyg kartotų žodžius, kuriuos girdi pirmą kartą.
Tame keistame lūpų virptelėjime galėjai jausti daugiau
nei recenzijoj. Taip klausomasi muzikos.
Sakydavo: Dieve mano, kaip gerai pasakyta... Šaunus vaikinas, geras poetas...
Kai pasidarė madinga kalbėti apie egzistencializmą,
modernizmą, jis traukdavosi į tylą. Gal tai jam primindavo nebūties slenksčius, prieš kuriuos ne kartą stovėjo.
Stovėjo kaip kareivis. Kaip vėjų paukštis. Nesižemindamas, neieškodamas pavadinimo savo išgyvenimams ir
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jausmams. Pradėti iš pradžių jis nemokėjo, nemokėjo
ieškoti priežasčių, o paties gyvenimo priežastis jam buvo
poezija. Mokėjo slėptis savyje ir savyje surasti laisvę.
Ne kartą mačiau einantį ir, atrodo, nieko nematantį.
Eina širdies laisvės vedamas. Gal net savęs išsižadėjęs.
Švyti kantrybe, tarytum išsiruošęs į beviltišką kelionę. Su
tokia kantrybe tik varpai skamba. Kol nežinai kam. Eina
kaip pralaimėjęs. Niekada kaip į mūšį, niekada kaip nugalėtojas. Nė kiek nenustemba užkalbintas. „Ar tu žinai,
na, gal girdėjai, kad Dievas dykumoj žydus piepelom, –
krizena, – nugi, putpelėm, maitino. Valgys jie tau tuos
„monus“... Tik žydai galėjo taip įsitaisyt... Dievo pažasty
su putpelėm... Pamaitink taip lietuvius, jau niekaip nenuvarysi nuo tokio Dievo stalo...“ Iš kur tokius kepsnius
ištraukei? Kažkas iš pažįstamų atvežė iš kaimo seną maldaknygę. Ten pasiskaitė. Baimindamasis, kad nepatektų
ateistams į muziejų, iš ankstaus ryto nunešė į Šv. Petro
ir Povilo bažnyčią ir paliko ant suolo. Gal tą akimirką jis
ėjo Kuršo laukais...
Susiradau Paulių Vilniuje 1975 metais grįžęs iš Jakutijos. Atvežiau jam dovanų ploną eilių knygelę nuo
Semiono Danilovo, jakutų klasiko ar pradininko, – nesupaisysi jų, – kuris prašė įkalbėti Paulių atvažiuoti pas
jį į svečius: paviešėtų, pamedžiotų ir išvažiuotų kaip –
šitai jis man žegnodamasis, kristaradi, garantavo – jakutų
lyrikos klasikas, liaudies poetas. Полгода – и народный.
Paulius juokiasi atsilošdamas, o man pasirodė – kaip iš
kilpos ištrauktas. Kvatoja ir klausia: o jie ten visi klasikai?
Kas antras, sakau, savo akim mačiau kelis pradininkus,
klasikus, liaudies... Pasakoja, kad jis jam jau Maskvoj, kai
studijavo M. Gorkio institute, ausis išūžė: važiuojam, su
tokiais eilėraščiais klasikas būsi. Berazumis... Sakau, pasiskaityk, ten lietuviai amžinam tavo įšale, nagais, dantimis kabindamies, eilių prirašė, pasiskaityk. Nusirašyk
ir pats būsi klasikas... Šaunus vaikinas, nežinau, kaip jis
ten rašo... Tada laikraščius eiliavo. Ai, visi tada gal taip
rašėm, Stalinui ant garbės... Bet aš Stalinui nerašiau. Leninui kažką pabraukiau.
Paulius pavartė knygelę, pakrutino lūpas lyg įdėmiai skaitytų: tokių mes jau seniai neberašom ir tokios
laikraštienos nebeleidžiam. Krizena: jakutas, sakiau jam,
koks tu jakutas, jeigu jau Semionas, ir dar Danilovas...
Tada jis man papasakojo, kaip juos krikštijo. Ruseliai
jų pavardžių neištardavo, kai nukariavo, visus suujino,
suhujino... Nurgun – Nurgunskij, Ojhun – Ojhunskij...
Tai kaip, sakau, kai ruskeliai jus krikštijo, ar nors marškinius davė? Ne, sako, degtinės atvežė. Geras krikšto
vanduo, – sriubčioja Paulius maigydamas cigaretę. – Šaipiaus, sakau, tai jūs mums tą Leniną nuo Lenos pakišot?
Dėl Lenino aš nieko nežinau. Stalinas – tai tikras banditas... Jakutų epas labai gražus: pasakojo, dainavo, niurzgėjo, laižėsi kaip amžinai alkanas. Šitaip jie gali kelias
paras... Paminėjau lietuvišką vardą Algis, iš kalbos išėjo,
Semionas nustėro: ką čia užkeiki? Nieko, toks vardas... O
jakutiškai – tai užkeikimas: „algys“. Sakiau, jūs ten visi
lietuvių Algių užkeikti...
Paulius lydėjo mane iki geležinkelio stoties. Dar
buvo laiko ir užėjom į Gintarą alaus. Lyg jautė dėkingumą už atvežtus sveikinimus iš tolimos Jakutijos, nuostabios šalies, sielos įšalo vergijos. Susisėdom prie stalo.
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Prie gretimo stalo sujudimas, žiūrim, Juozas Grušas,
smagus jau, su kažkuo sėdi prie apkrauto stalo ir rodo į
mus, moja. Paulius nerangiai, lyg geliančiom kojom, eina
prie jų staliuko. Grušas pristato savo bičiulį iš Amerikos,
kuris rašytojui atvežė didžią dovaną – spausdinimo mašinėlę su lietuvišku šriftu. Specialiai Amerikoj padarė
pagal užsakymą. Plati jau pasivaišinusio amerikono šypsena, rankų paspaudimas... Ir priesakas mums, poetams:
tik jau žiūrėkite, saugokite mūsų Lietuvėlę... Paulius
mindžikuoja, šypsosi lyg sugautas... Kviečia prisėsti, bet
sutartinai atsisakom. Grįžtam prie savo staliuko. Juozas
Grušas dar kažką pasakoja, vis į mus žvilgčiodamas,
amerikonas linksi. O Paulius griežia dantim: jomajotvajo...
„Saugokit tą mūsų Lietuvėlę“, mes tai saugom, – tyliai
košia pro dantis, – o tu tai išnešei kudašių. Va, Miškinis
liko, Dieve mano, tikras poetas... Klausyk, aš turiu keletą
rubliašūdžių, jei turi kiek, susimetam, paimkim konjako, gero lai atneš, jomajotvajo, arba einam lauk. Išdidžiai
užsisakėm tris šimtus konjako, kokio tik buvo geresnio,
ir sėdim kaip tūzai, stengdamiesi nežiūrėti į amerikoną.
Paulius niršta: mašinėlę atvežė, Grušui, ar jis žino, kas
tas Grušas, jam ne mašinėlę reikia atvežt, paminklą pastatyt... Paulius pratrūko ir pradėjo, žiūrėdamas kažkur
į lubas ir pūsdamas Primos dūmus, kalbėti apie Juozo
Grušo noveles. Kiaulė... Mašinėlę atvežė... Mirksi kaip
kiaulė, prisimeni tą novelę?
Gailėjausi, kad neturiu galimybės užsirašyti spontaniškų Pauliaus minčių apie Juozą Grušą. Tokių proveržių
apie kūrybą buvo reta, bet buvo – pats ne kartą buvau
liudininkas. Galėjo kiekvieną trumpai apibūdinti. Marcelijus Martinaitis jam buvo auksakalys, pavydėjo jam
kantrybės. Avyžius, Avyžėlė, ne aria, nagais sutryptą
kruviną dirvą ravi. Po Krėvės, man jis pirmas...
Paulius susimąstė ir jau su šypsenėle pakartojo amerikono žodžius: „Saugokit tą mūsų Lietuvėlę...“ Atsikrenkštė ir vėl pradėjo: o Miškinis, tikras poetas, aukštaitis, Miškinis parašė iš visos dūšios: Mes norėjom tave
jauną kelti iki saulės / Kai artojai pėsti nešė į Červonką kaulus... Miškinis, tai didelis poetas... Matjperematj... Apie
savanorius parašė... Ne mergų krušt ėjo, kovot už Lietuvą. Savanoriai, stebuklas buvo... Ir visi juos pūdė... Kaip
lietuviai lietuvius. Kas mus sutupdė ant šito tako? Visi,
visi vis griauna gyvenimus... Noriu kaip Miškinis parašyt apie Lietuvą, jis jau parašė, o aš nieko dar neparašiau
tokio... Ir gerai, taip man ir reikia...
Konjakas greit baigėsi, laikas sutirpo, o Paulius šaipėsi: dėl to amerikono – konjaką. Kiek rašalo būtų išėję, rašalas turi daugiau kalorijų nei šitas... Rašalas kaip
maistas ir vaistas... Tai kas mus sutupdė ant šito tako?
Kaip apie paukštelius... Numojo ranka su delne paslėpta
nuorūka, kita brūkštelėjo panosę ir svarstė toliau: jeigu
dabar reikėtų eiti savanoriais, tai tik tokie durniai kaip
menininkai ir kunigai gal eitų. O kur tu eisi? Ai, čia tokios kalbos... Žinai, būčiau girtesnis, aš tam amerikonui
pasakyčiau, – krizena Paulius, – saugokit tą Lie-tu-vėlę... Mes ne tą, mes savo Lietuvą, ne kokią skiedrelę...
Mes tai saugom, eilėraščiais saugom, o ką tu gali toj...
Ai, smagus diedokas...
Pauliaus gyvenime nebuvo stebuklų. Jis viską išgyveno pats savyje ir kūryboje atleisdamas, pateisindamas,
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tarytum viskas vyksta tik pirmą kartą, vienintelį, niekad
nesikartos. O viskas vis kartodavos, prasidėdavo ir baigdavos ir jis vėl būdavo toje pačioje gatvėje, toje pačioje
vienatvėje.
Neieškojo beprasmiškų nuotykių, nesivaikė merginų, visada pagarbiai su jomis bendraudavo: ai, merginos... Žodžio tartyje galėjau jausti aitrį ir gražius iškilius
tolimėlius nenusakomo, tik išdainuojamo peizažo pakraštėlyje, kažką jau įvykusio, nebepakartojamo. Jeigu ką
vulgaresnio leptelėdavo, nuleisdavo galvą, nurausdavo,
sukrusdavo: vaikinai, geriau išgerkim...
Priešingai, nei daugelis tikėjosi, ir parašė tik tiek,
kiek norėjo. Jo prašydavo, maldaudavo: Pauliau, Pauluša, Pauliuk, parašyk, parašyk... Galėčiau, – prisipažindavo lyg sau, lyg dar kažkam nepasiekiamam, – dabar
jaunų yra, geriau parašys. Gal reikėtų prisėst, proza norėčiau, bet vis neprisiruošiu... Apie vyrus, mano krašto
vyrus, kokie buvo vyrai, kai užplėšdavo dainą, gausdavo
aplink... Kas apie juos parašys? Žinai, apsupo, apstatė
kulkosvaidžiais, kaip paleido... geriau nematyt. Karas
yra karas. Iš mano kariškų, žinai, gal tik Žvaigždelė ir išliks. Ji tik viena... Tai jau buvo gyvenimas. Nesąmoningai
tą supratau. Aš neprisimenu, aš žinau. Jeigu kas sako:
reikia prisiminti, tai jis nieko nežino. Nežinau, koks aš
tada buvau... Laimingas ir laisvas. Taip ir eilėraštį rašiau,
be jokių išprotėjimų. Taip buvo, o kas liko? Viskas, ...ujne, tik tos dvi eilutės. O tu miela... Pasikartoju kaip vaikas. Kas nekariavo, tas nieko nesupras. Aš kare turėjau
brolių, reikėjo vienam už kitą. Ir rašiau, ten nebuvo: kas
tu toks? Partinis, nepartinis kareivis... Reikėjo žvalgybon
eit... Čia tau ne rimo ieškot... O dabar kas? Turiu medalių, kruvinus, gegužės devintoji man šventė, o daugiau...
Ai, tie medaliai dabar kaip laidotuvių reikmenys, priedai
prie vainikų, neša vaikai ant paduškėlių... Žaizdas uždengtų, širdis kraujuojančias, milžinai nepaneštų...
Kas dabar pasakys: pasibaigė Pauliui karas ar nesibaigė iki mirties? O gal pats nejausdamas pasiliko ten,
kur tikri žygio draugai suklupo. Sunkiai kaip nežinomas
sukilėlis klampojo iki Sartų, kur jį pasitiko beržai baltieji – broliai. Dabar jau neberašė dainų, dabar dainos pačios atėjo pas jį iš giliausių klodų, iš tų laikų, kai mėnuo
saulužę vedė. Dabar jam nereikalinga buvo karo tiesa,
dabar jis tikėjo, kad reikia dainų, kurios pakeistų išgyvenimus. Gal jam dainuojantis, deklamuojantis žmogus
atrodė gražiai? Guodėsi: prirašiau visokių, gal reikėjo, o
galėjo ir nebūti. Užgirstu kur skaitant, moksleivės deklamuoja, ai, aš tų eilių neskaitau, išgyvenau ir nuėjo pakelėm... Tegu deklamuoja...
Dabar pagalvoju, koks ilgas kelias nuo beržų baltųjų
brolių iki vienintelio savęs, prasilenkiančio... Nieko sau
nepasiliekančio. Net iš versmės išsilaisčiusio mėnulio.
Vieną naktį ilgai šnekučiavomės su Paulium ir Valiu
Drazdausku. Tada Valys buvo prasmegęs kalbos dalykuose. Nerasdavo suokalbininkų. Rodos, tik su Broniu
Savukynu susikalbėdavo. Tačiau su Paulium greitai susibičiuliavo kalbėdamiesi apie kalbą, poeziją. Užvertė
Paulių klausimais ir pavyzdžiais. Uždusins, galvojau.
Bet gražiai išsikapstė: man, kad tik dainuot, o visa kita...
Kalba moko pažinti žmogų, ar poezijoj, ar prozoj. Jeigu
ne tavo žodžiai, tai kankinsies tuščiai, blogas būsi mo-
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kinys. Reikia mylėti kalbą... Aš jos mokinys. Iš žmonių
mokaus. Negalima kankinti kalbos.
Besikalbėdami pamiršom ir stikliukus, o Valiui paraginus, netikėtai Paulius išdidžiai ištarė paėmęs į rankas
taurelę, rodydamas į knygas: čia stipresnė degtinė nei
šitoj taurėj... Su kalba gali džiaugtis, gali raudoti, viskas
priklausys nuo to, kaip ištarsi, dieviški reikalai... Tvirtovė, sakydavo...
Paulius dar kažką kalbėjo, bet Valys pasigavo žodį
„tvirtovė“ ir ėmė išvedinėt, pradėjęs nuo Babilono iki
mūsų dienų: kaip pilys galingiausios, stipriausios sugriaunamos išjudinus nors ir mažą akmenėlį iš pamatų,
taip ir tautos, nes tas mažas pamatų akmenėlis yra tautos kalba. Paskui dar išgėrėm už Rasulą Gamzatovą, pašlovinusį savo motinos kalbą, kaip mes tada galvojom,
gelbėjusį visas kalbas nuo vienos vienintelės.
Valys Drazdauskas, traukdamas vieną cigaretę po
kitos, pradėjo kalbėt, jog dabar poetams nedėkingas laikas: nėra nei ką statyt, nei ką griaut. Komunizmo statyba,
pasirodo, tas anas, o vidury šūdas, o ką griaut, jei viskas
ir taip griūva, cementą iš betono, tą rišamąją medžiagą,
išvogėm, poezijos, surišančios žmones, neliko... Ar tu,
Pauliau, gali būti toks, koks galėtum būt?.. Tai tu kaip
senas maištininkas tardai, Drazdauskai?.. Kas man gali
neleist?.. Partija? Ji man tik dešimt kapeikų verta, daugiau aš jai ir nemoku, – Paulius užsikvatoja, bet vėl surimtėja, – nario mokesčio... Poetui reikia, ne reikia, o turi
būt leista būti tuo, kuo jis nori, kuo jis gali būti... Pagal
pašaukimą. Ir čia ne visokių jų reikalas... Aš negirdžiu,
kai šneka apie visokias pilietines pareigas. Aš – kareivis
buvau, dabar aš – poetas. Ai – šūdas... Geriau išgerkim...
Aš žinau, jeigu mane atrišo nuo motinos, kuri mane gimdė, ir ne kas kitas, motina, pririšo ta pačia bambagysle
prie beržo ar prie kokios žolelės, kurią pamačiau, kai
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kaimo moterėlė per subinę uždrožė... Aš tik joms už visą
savo poeziją esu skolingas... ir dėkingas. Ir čia viskas. Gal
čia mano paslaptis. Manęs išradinėt negalima... Aš žinau,
kad kvailai gyvenu, suprantu. Aš taip sugebu...
Kalba pakrypo į lagerių temą, Paulius prakalbo apie
Valio Drazdausko „universitetus“, bet Valys, nemėgstantis šitų kalbų, jį nutraukė ir papasakojo vieną atsitikimą
kirtavietėj. Slankiojo kaip šešėliai, kirto medžius, genėjo
šakas. Staiga visi kaliniai subruzdo: į miško aikštelę įbėgo
vilkas. Griebėsi už baslių, kirvių, apsupo vargšelį, puola, talžo rėkdami. Valys žinojo vieną zeko žydo išsakytą
taisyklę: nori išgyvent, judėk kuo lėčiau, neeikvok veltui
energijos. Žiūrėjo ir stebėjosi kalinių žiaurumu, kaip jie
tvatino vargšą vilką. Rodėsi, kad tuoj dantimis sugrauš,
dar gyvo kraują išgers. Staiga vienas iš smarkiausiųjų,
užgulusių jau negyvą vilką, pamatė ant kaklo pasaitėlį
su registracijos numeriu. Kilo sąmyšis: šunį nudobė... Ne
vilkas?.. Visi klipatos atsitraukė, džiaugsmas, kad tuojau bus šviežienos, išgaravo, apyverksmiai klaupdamies
pradėjo kirviais kapoti įšalą. Palaidojo vargšą šunelį ir
lyg po tikrų laidotuvių bažnytkaimio kapinėse liūdni išsiskirstė po kirtavietę. Rašykit novelę, eilėraštį... Paulius
buvo įsitikinęs, kad taip žmogiškai galėjo pasielgti lietuviai, tik lietuviai, ūkininkų vaikai ar... Bet, pasak Valio
Drazdausko, ten tautybių jau nebebuvo, o žmogiškumo
kibirkštėlės dar žybtelėdavo.
Užsiliko knygoje mažas plono popieriaus Kauno
vykdomojo komiteto milicijos valdybos kvitas, užpildytas rusų kalba, kuriame nurodyta, kad išblaivinimo
įstaigos budintysis gavo 4 (четыре) rub. nuo piliečio Širvis Paulius Prano, pagal aktą Nr. 566. Tai buvo 1968 metų
sausio 30 dieną. Paulių susitikau einantį Laisvės alėja su
nepažįstamu, kuris tuojau prisistatė: aš paėta Paule Širve bralys, Leons. Paulius atrodė išvargęs, viršutinė lūpa
keistai įkritus, švebeldžiavo. Leonas pradėjo energingai keikt Kauno miliciją, o Paulius vis mosčiojo ranka,
atbulai braukdamas per lūpas, lyg maskuodamas savo
bedantę burną. Išsitraukė iš kišenes sutrupintą dantų
protezą. Geraširdiškai šaipėsi iš savo tarškaus brolelio, iš
Kauno milicijos, kuri neskiria girto nuo pavargusio, kiek
pagirioto: nebuvo už ką, prisėdo Laisvėj ties Tulpe, prisistatė keli kursantai, užpuolė kaip nusikaltėlį. Bandė aiškintis – vaikinai, vaikinai, o vaikinai į dantis ir į mašiną.
Suvogrojęs burnoj protezą, nutilo, ką čia dabar daryt, pabandė aiškintis, kas esąs, poetas, kareivis... Tačiau milicininkas šiurkščiai jį nutraukė paaiškinęs, kad pas juos tik
poetai ir patenka, galės sau dainuot ant narų... Išblaivinimo įstaigoj apsižiūrėjo, kad visai negirtas, tik šveplas.
Paulius rodo sutrupintą protezą, kraujuojančią lūpą, bet
tarybinė milicija kalta neprisipažino. Už medicinines ir
kitas paslaugas, kaip rašoma išduotame kvite (milicininko parašas neįskaitomas, kažkoks beraščio kringelis), susimokėjo paskutiniais, dar bandė pajuokaut, jog galėtų ir
jam nors ant rašalo palikt, bet buvo greitai išstumtas pro
duris. Su Leonu rezgėm planus, kaip čia miliciją nubaust,
o Paulius mojo ranka, neprasidėkit su durniais, mes gi
jau pagėrę abu, kur jūs eisit, ką galvojat, su durniais nepakariausit... O Leonui pikta, Kauno milicija poetui duoda į dantis... Kur tai matyta?! Eit pas Narkevičiūtę, pas
Umbrasą... Mieželaičiui paskambint, Lengvinui... Pau-

10

lius šiepia savo bedantę: o tavo tas dar legvinas, ot tau...
Nurimau ir aš, patikindamas Leoną, kad Kauno milicija,
pasak Gedimino Astrausko, Majakovskio neskaičiusi ir
mūsų nieks neapgins. Nutarėm „pasikrauti“ artimiausioj
parduotuvėj.
Ilgos buvo šnekos: senokai matęsi broliai prisiminė
senus graudžius laikus. Jų pokalbio neįmanoma atkartoti
ir vargu ar galima įsivaizduoti, kaip kalbasi lyg pasiklydę bekraštėj visatoj du broliukai, galėję būt ir kunigais,
ir urėdais, vaikščiodami ant laiko ašmenų: vienas komjaunimo darbui demobilizuotas, kitas, kad nuo kariuomenės išsisuktų, į miškinius taikęs. Bet šaudyt negalėjęs,
net į priešą, o ką jau kalbėt į kaimyną. Taip ir bėgiojo: tai į
mišką, tai iš miško... Pas skrebus – reiks eit miškinių medžiot, pas miškinius – skrebų... Paulius, sunkiu smilium
baksnodamas, sako: ar tu prisimeni, kaip man surengė
susitikimą su tavim? Slapsteis pusbrolio klojime. Ateinu
su buteliais kišenėse, o jis išeina iš klojimo atstatęs šautuvą į mane. Šaus ar nešaus, brolis ar ne brolis... Artėjam,
žingsnis po žingsnio, visai arti, jau matau gerai, brolis,
ir jis mane įžiūri. Mesk, sakau, tu tą strielbą, matjperematj... Apsikabinam, verkiam abu, tikri broliai, ai, trauk
juos velniai, išgerkim... Tu gi žmoną nuo pusbrolio, tikro
pusbrolio, atmušei... Toliau jau aiškina man: slapstėsi
pusbrolio daržinėj, ant šieno, ji atnešdavo valgyt; palipa
ant kopėčių, paduoda, o vėliau ir užlipo ant strėkio, ir tas
gi... užlipo ne tik ant strėkio; iš tikro pusbrolio atmušė...
geras tas mano brolis...
Šnekėjosi, prisiminė ne vieną pauliavojimą, prisiminė jaunystės draugus Padustėlyje, prie Sartų... Paulius
sugebėdavo keliais sakiniais nutapyti artimo žmogaus
žodinį portretą taip įtikinamai, jog galėjai pažvelgti į jo
sielą. Tokie įsimintini ir realūs buvo jo keliais žodžiais
ir lyg atsainiais rankos su cigaretės nuorūka mostais
sukurti peizažai, tartum komentuotų seną gimtinės fotografiją. Klausiausi liūdnokų brolių kalbų ir šmaikščių
postringavimų: jie abu buvo apdovanoti puikiu humoro
jausmu, šaipėsi pasikikendami iš savęs, iš idiotiškų pokario situacijų.
Po poros dienų vakarojom su Paulium ir Albinu
Bernotu. Kažką skaitėm, patys sau deklamavom Burnsą. Tai buvo 1968 metų vasario 2-ąją. Išliko Pauliaus autografas ir Albino prierašas prie vieno eilėraščio, kuris
jam pasirodė bus tinkamas Pergalei tik po šimto metų.
Neseniai buvau aptikęs Anatolijaus Žigulino eilių knygelę Poliarinės gėlės. Tai pirmoji iš lagerio grįžusio rusų
poeto knyga. Man ir dabar jos gaila, šitos plonos knygelės: keliavo per rankas, paskui pateko pas Vytautą Mačiuiką ir kažkur pradingo. Norėjau sudominti svečius
ir paskaityti Žigulino eilėraščių. Paulius užprotestavo:
jokių čia ruskių, turim savų, bet perkalbėjom, kad vieną paskaitysiu. Lagerinį, ir lietuviška tematika – Marta.
Užsirūkęs atlaidžiai šypsojosi, pasiruošęs nueit virtuvėn
ir per žarnelę patraukt berūgstančio obuolių ir šermukšnių vyno („čia tai poezija...“). Kai įpusėjęs perskaičiau:
„Она искала земляков, / Она просила: – Отзовитесь. – /
И повторяла: / Labas rytas... – / Я не слыхал печальней
слов“, Paulius susijaudinęs stvėrė knygą, atsivertė viršelį, perskaitė dar kartą pavardę, pasižiūrėjo į fotografiją
ir prapliupo: koks gi tau čia ruskelis, čia lietuvis, tikras
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lietuvis, gal iš tremtinių, koks čia Anatolijus, tai tikriausiai Antanas Žigulis, lietuvis... Aiškiai matau... Jau po eilinio apsilankymo
virtuvėje Paulius sėdėjo susikaupęs, lyg su kažkuo rokuodamasis, ir tyliai kartojo: Ma ga dan, Ma ga dan, Ma ga dan. Skamba
kaip lietuviški varpai... Lietuvių ten tiek buvo, kad galėjo ir cerkvių varpų skambėjimą sulietuvint, jopštvajmatj... Parašiau apie
čikagą, lietuvių antrą tėvynę, va ten, tuos sibiruos, tai buvo tikri
lietuviai... Norėjo mat Sibire padaryt lietuviams tėvynę, a-uja...
Reikėtų ant Sibiro žemėlapio užrašyt: lietuvių kaulų tėvynė... Bet
lietuvių kaulams Sibire geriau – medžiai, paukšteliai... O Amerikoj, mačiau fotografiją – kapų pievos...
Paulius tikrai žinojo, kad meilė augina jėgas, o sielos pasaulio vartai visada turi būti atviri bičiuliams. Jis tikėjo pats savimi
ir giliai viską išgyvendavo nieko neįsileisdamas, bet visada palikdamas visiems vietos šalia. Taip ne vienas apsigaudavo, bet jo
apgauti negalėjo. Turėjo savo sieloje dainuojančių vėlių suolelį,
neilgą, bet didžiai prasmingą: Antanas Vienažindys, Maironis,
Salomėja Nėris buvo išskirti iš kitų. O kiti buvo poetai. Mokėjo
ir gražiai sugiedodavo Marija, Marija... Retai kada užgiedodavo,
bet užgiedodavo, lyg pasišviesdavo savo išgyvenimams. Gražiai
sugiedojo ir per vieną Poezijos pavasarį Pažaislyje prie laužo, kai
poetų elitas su Kauno valdžia atokiau sėdėjo prie apkrauto stalo. užgiedojo pusbalsiu įsižiūrėjęs į blėsuojančias laužo žarijas.
Buvę prie laužo nejaukiai jausdamies šalinosi. Kažkur šalimais
skrajojo Vilija Šulcaitė, baudėsi ką nors nuo valdžios stalo nugvelbti vietiniams poetams pasivaišint Petras Keidošius, striksėjo
Aleksys churginas, bepročiais visus vadindamas, priėjęs artėliau
prie giedančio Pauliaus pritarė Aleksas Dabulskis...
Paulius niekada nekalbėjo apie tai, ko nežinojo. Kartą jį, kaip
poetą kareivį, paprašė patriotiškai pakalbėti rašytojų susirinkime, pasmerkti Borisą Pasternaką. Ai, gerai, duokit tą romaną,
greit pervarau... ir pakalbėsiu. Bet B. Pasternako romano Daktaras
Živago niekas ne tik nebuvo skaitęs, bet ir regėjęs. Paulius griežtai
atsisakė: kalbu apie tai, ką žinau, ko nežinau, apie tai tyliu...
Giliai suprato žmogiškumo esmę, o tai ir buvo jo elementorius ir katekizmas, lydėję visais keliais: įgimtas atsakomybės
jausmas, apmokėtas visu gyvenimu; sąžinė, žemiškos meilės akimirkos ilgesio giesmėse. Kaip gražiai jose Paulius Širvys kalbasi
su Širviu. Šitaip einama iš dramatiškos tikrovės į laisvės kelią. Jis
turėjo savo kelią. Kaip palaimą. Kartais atrodo, kad visas jo gyvenimas turėjo keistą seką, šventus veiksmus, pats sau buvo lyg
prievolė kažkam kitam. Ritualas. Keista reglamentuota visuma.
Jame glūdėjo lyg susipynusios kaimo žmonių etikos ir estetikos
šaknys, trypiamos, bet vis gyvos. Kaip jautė medžius, augalus,
stichijas, klausėsi versmių, debesų. Gamta buvo jo gyvenimo reguliuotoja, įsikūnijusi jo paties žodžiuose ir įpročiuose, sąmoningai atsitverta teritorija su beržu, Sartais, Nemunu. Šitoj teritorijoj
nesigirdėjo pašalinių balsų, neveikė jokios kitos auros ar jėgos.
Jis buvo nepavergiamas, o jeigu kartais užslėgdavo sielą, senu
savo įpročiu susisprogdindavo su ta pačia granata, susprogdindavo save dar negimusį. Vienas ir nepriklausomas. Laisvas nuo
visuomenės nuomonės naštos. Pasišalindavo į savo religiją – gydytis negyjančių savo žaizdų.
Mokėjo gyventi savimi – apriboti save ir nebūti vienišas.
Taip moka tik gyvenimus apglėbę pakluonių medžiai.
Juo daugiau rašoma apie Paulių Širvį, tuo skaudžiau persekioja jausmas, kad mes jo nepažinojom, nors gyvenom šalia, bet
kitame, dabar sakytume – virtualiame pasaulyje. Jis jau egzistavo
ir tada, jis buvo jame, o mes bridom gilų purvynėlį... O jis išėjo
iš savo pravardės į metaforą liaudies dainose.

11
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Gintaras Patackas
* * *
Snikeriuojam į snukį
Snyguriuojam aukštyn kojom
Sunkėjam baudžiavoje
Greitojo maisto sprinteriai
Pilnatve pasidžiaugti nespėję
Spygtelim užkokakolinę
Kokaino
Kofeino buveinėj
Stebėdami kaip mažėja
Apžvalgos rato laukai
Kaip nešasi dovį
Mažieji namų kaukai
Greitai čia bus atidaryta
Grožio studija
Kur mažagabaritinės talijos
Užangažuos pilvų presus
Snikeriuojam nepasigailėtinai
Betgi nusistovės
Nukars
Išvarvės
Į nukaršėlių maišą
Kalėdos

* * *
Noriu skystalo noriu skystalo
Didžiulės plikomos
Žodžių arbatos
Iš kurios varvėtų koncertas
Silkės ir kakadu
Rečitalis
Smirdžiaus barsuko
Įdegusio kaip prezidentas
Po vestuvinio valso
Trokštu trankaus prancūziško
O lia lia volia sava
Daug ko noris voljeruose

Nimfėjos daina
paragauk iš šio arbatinio
mano čemeryčių antpilo
ir galėsi kalbėtis
su protėvių dvasiomis

ir iškviesi dievą į dvikovą
pats sudievėjęs
ir iškviesi save
ir pralaimėjęs
tapsi savimi
ir įgysi priklausomybę
nuo mano čemeryčių
ir lankysi mane dažnai
o to man ir reikia
nes darysi mane
nes darysi mane
nes darysi mane manimi
taip dainavo primaukus Nimfėja

* * *
Gyvenimas yra matrioškos
Faraonų embrionų katijonų
Modeliukų mados sukištų
Viens į kitą
Firmos „Made in God“
Kad nebūtų nyku
Tu pripilk augalų aromato
Ir sulfatuos užmerk
Savo kojines ir
Gal lakštingala suspurdės

* * *
Masinės hipnozės metu
Skraido angelai
Ir maži žali žmogeliukai
Nuo monetos averso
Pakyla dvigalvis erelis
Žiūrovai vaikšto ištiesę rankas
Lyg lunatikai
O hipnotizuotojo asistentė
Vos spėja surinkinėti pinigines
Labdaros fondui
O po to dvigubas skausmas galvose
Ir sunykę tyrlaukiai
Ir niekam nesvarbu
Kad laineris
Su cirko artistų trupe
Lėks į katastrofą.
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* * *

Genijaus kelias

Kaip ne vietoje padėtas kablelis
Gitaros šalikelėje
Numegztas triušis sprendžia
Būti ar pūti
Girdisi šakalų kauksmas
O autostrada
Juda dinozaurų mėsmalės
Nelengva rezistuoti
Po žalsvos musmirės skėčiu
Ant kurio tupi
Milžiniškas kolibris
Nuolat murmantis
Pats kaltas
Kad gimiau nulėpausiu
Nuliausiu po nulio
Skaičių sekoje
Su kanibališkais
Kabalistikos ženklais
Kur mano Alisa
Kur mano lapė
Ką ji mano
Pūti ar tutti-frutti

Teko gyventi pirogoje
Triūsti jurtoje su šamanais
Rausti olą į kitą
Nematomą mėnulio pusę
Kol tapau
Nematomu žmogumi
O dabar pardavinėju
Valčių įrangą valsčių tarnautojams
Nykos valsčiuje
Kartu su Nyka Niliūnu
Nes gera gyventi kartais
Odiozinio žmogaus šėšėlyje

Tardytojas
Homeras knygų nerašė
Ir neskaitė
Nes buvo aklas
Kai išsikviečiau jį į savo
Kabinetą tardymui
Po dešimties tūkstančių metų
Paaiškėjo
Kad jis net ne Homeras
Nes neturėjo tapatybės dokumento
Tad kas po velnių parašė
Iliadą ir Odisėją
Suklastojo istoriją
Nesakau kad Aukščiausias
Bet istorija
Prasideda nuo manęs
Nes ne veltui man sakė mama
Nesivelk į istorijas
Rytoj aš ją areštuosiu

* * *
Esu triakė hiperausis šaižiai nusvilintu Eustachijumi
Turiu tris kojas ir aštuonis ragus
Man patinka kai kiti nekalba
O atsklidusius garsus nuveju uodega
Kad netrukdytų mąstyti pirmajai galvai
Kad antroji galvutė
Galėtų nusilengvinti ant karvės torto
Ir kitų tvarybių
Kurių priviso mano jausmų išvaržoj
Didelis šis pasaulis
Bet aš dar didesnis todėl manykim
Kad nieko negirdėjai nes tavęs ir nebuvo
Kai siūbuoja Svarstyklės ir rytdienos
Zvimbdamas keičias

Atleisk už audrą tęsinys
metas kaubojų ir gaučų
salūnų ir smit & veson metas
metas rusiškos ruletės ir casino
dainuok su manimi ramona brangioji
mano rančoje kepa saldus biskvitas
kaip gera kad tavo meilė nusiperkama
o gėdą uždengs sombreras ar pončas
saulė nuo kordiljerų palietė palangos pakraštį
pliažo sanitarai kormoranai ryja plastikines ledų pakuotes
mes taipogi tapsim mutantais su užgrūdintais skrandžiais
špagų ir linoleumo rijikai geležinkelį Švedijon tiesim jūros dugnu
kai laukinių vakarų romantika taps nepelninga
vietos gyventojams esu paskutinis mohikanas
ramona skvo kodėl taip tyli vanduo
kur dingo ua ta ua fenimoro
nejau tai tyla prieš audrą
prašiau juk kad už audrą atleistum
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Bronius Deksnys

Rokiškėnai
1831 metų sukilime
Taut ų pava s ario griau s tiniai

XIX amžius dažnai vadinamas Tautų pavasariu. Tai
buvo laikas, kai įvairių daugiataučių imperijų gniaužtų sukaustytos tautos ėmė busti, ryškinti savo etninį
tapatumą, siekti nepriklausomybės nuo imperijų, kurti
tautines valstybes. Didelį akstiną tautiniam pabudimui
davė amerikiečių išsivadavimo kova iš priklausomybės
Didžiosios Britanijos monarchijai, Didžioji prancūzų revoliucija ir jos tęsėjo – Napoleono kovos su Europos monarchijomis. Tautinį išsivadavimą skatino ir teoriniai Johanno Gottfriedo Herderio, Immanuelio Kanto, Johanno
Gottliebo Fichte’s veikalai. Tautinio atbudimo ir išsivadavimo dainiai buvo didieji romantikai George’as Byronas,
Adomas Mickevičius, Sándoras Petöfi.
Tautos budo, tautos siekė laisvės ir valstybingumo.
Didžiulį atgarsį Europoje turėjo graikų tautos pastangos
išsivaduoti iš Osmanų imperijos jungo. Graikų kovą išgarsino aktyvus jos dalyvis George’as Byronas, kuris ir
mirė Graikijoje jai kovojant dėl nepriklausomybės. Italijoje
plito karbonarų pogrindinės organizacijos, kėlusios tautą
į kovą su šį kraštą valdžiusia Austrijos monarchija. XVIII
amžiaus pabaigoje, kai pasaulyje jau plito tautų savitumo,
jų pilietinio apsisprendimo ir tautinių valstybių įtvirtinimo idėjos, didžiulė Vidurio Europos valstybė – Abiejų Tautų Respublika – trijų monarchijų susitarimu buvo
sugriauta kaip valstybė, o jos teritoriją pasidalijo Rusijos,
Austrijos ir Prūsijos valdovai. Didžioji dalis Abiejų Tautų
Respublikos žemių, tarp jų ir Lietuva, atiteko Rusijos imperijai. Lenkų ir lietuvių viltis, kad Napoleonas, žygiuodamas su savo kariuomene į Maskvą, padės atkurti Lenkijos
ir Lietuvos valstybę, žlugo kartu su jo kariuomenės pralaimėjimu šalčio sukaustytose Rusijos platumose.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai, sudarę
pagrindinį krašto ekonominio ir kultūrinio elito sluoksnį, bet netekę anksčiau turėto vaidmens politiniame krašto gyvenime (jį perėmė carinės Rusijos administracija),
gyveno nostalgiškais prisiminimais apie praėjusius laikus, svajojo palankiai progai pasitaikius atkurti unijinę
Lenkijos ir Lietuvos valstybę. Bajoriškoji inteligentija, susitelkusi apie Vilniaus universitetą, mąstė, kaip išsaugoti
tautinę tapatybę, atsilaikyti prieš valdžios diegiamą krašto rusifikaciją, ir stengėsi išplėsti stačiatikybę. Inteligentų
sluoksniuose ėmė formuotis kultūrinio pasipriešinimo
carizmui nuostata: praradome valstybę, bet išsaugokime
tautą! Tačiau buvo ir radikalesnių sluoksnių, kuriuose
kūrėsi organizacijos, puoselėjusios ginkluoto sukilimo
mintį, telkusios žmones į kovos grupes.

Didžiuma gyventojų – valstiečiai ir toliau tempė baudžiavos jungą, kuris Rusijos imperijoje pasidarė dar sunkesnis. Padidėjo mokesčiai, gyventojus prispaudė nauja
prievolė – gaudymas į rekrutus. Jauni žmonės, atskirti
nuo šeimos, artimųjų, kultūrinės ir buitinės aplinkos,
bažnyčios, turėjo dvidešimt penkerius metus tarnauti
Rusijos kariuomenėje ir grįžti, jei nežūdavo karuose, pasenę, suluošinti, jau nebelaukiami gimtinėje ir šeimoje.
1830–1831 metų sukilimą paskatino ir 1830 metų
liepą Prancūzijoje įvykusi revoliucija, kuri nuvertė po
Napoleono pralaimėjimo atkurtą Burbonų monarchiją.
Lapkritį sukilimas prasidėjo Lenkijoje. Caro valdžia, pasiuntusi į Lenkiją Lietuvoje dislokuotą savo kariuomenę,
gerokai sumažino čia įgulas. Ugnį pakurstė 1831 metų
vasarį paskelbtas caro įsakas, kuriuo remiantis Lietuvoje buvo pradėtas visuotinis rekrutų ėmimas. Valstiečiai
slėpėsi miškuose, užpuldavo rekrutų gaudymo komandas, paleisdavo sugautuosius jaunuolius. Į Žemaitiją, kur
valdžios požiūriu padėtis pasiekė aukščiausią įtampą, iš
Vilniaus, Kauno ir Vilkmergės buvo pasiųsti kariniai daliniai. Bet pasiekti numatytų vietų jie nespėjo. 1831 metų
kovo 25 dieną Raseinių apskrityje prasidėjo sukilimas,
per keletą dienų išplitęs visoje Lietuvoje1.
Rokiškio krašte buvo suformuoti du sukilėlių daliniai. Vienas – pačiame Rokiškio dvare. Jam vadovavo
Rokiškio grafystės dvarų administratorius Jonas Horodeckis. Kitas dalinys kūrėsi pietinėje krašto dalyje, kurį,
Salų dvaro savininkui grafui Benediktui Marikoniui remiant, suformavo nedidelio Parokiškės dvarelio savininkas Mykolas Liseckis. Apie pirmąjį dalinį informacijos
suteikia rokiškėnų tardymo Daugpilio tvirtovėje protokolas, kuris dabar saugomas Lietuvos Valstybės istorijos
archyve2. Apie antrojo rokiškėnų dalinio kovas pasakoja
paties vado Mykolo Liceskio raportas, parašytas atsiminimų forma, kai jo vadovaujamo dalinio likučiai buvo
internuoti Prūsijoje, vėliau išspausdintas Paryžiuje3.
Pradėkime nuo sukilimo vadų. Apie Joną Horodeckį
žinoma nedaug. Gerai informuoto Lenkų biografinio žodyno autorius apie Horodeckius parašė nedidelį straipsnelį. Jame rašoma, kad vyresnysis Jono brolis Ignotas
Horodeckis (1776–1824), mineralogas, kilęs iš Vileikos
apskrities šiaurinės dalies, baigęs mokyklą Postavuose
(vadinasi, Tyzenhauzų valdose), studijavo Vyriausioje
Lietuvos mokykloje (Edukacinės komisijos pertvarkytame Vilniaus universitete), įgijo filosofijos daktaro laipsnį.
1799–1816 metais Vilniaus gimnazijoje dėstė matematikos ir gamtos mokslus. Nuo 1822 metų – Vilniaus univer-
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siteto profesorius. Apie Ignoto jaunesnįjį brolį žinios dar
kuklesnės. Nenurodyti net jo gimimo ir mirties metai.
Žinoma, kad jis – Vilniaus universiteto auklėtinis, filosofijos magistras, Napoleono karų dalyvis, Tyzenhauzo
Rokiškio dvarų administratorius. Rašoma, kad palivarkų valdytojų susirinkimuose skaitė paskaitas iš gamtos
mokslų ir aiškindavo, kaip šias žinias panaudoti ūkyje4.
Kito dalinio organizatorius ir vadas Mykolas Liseckis (1803–1882) gimė Parokiškėje žemininko šeimoje.
Baigęs Kėdainių gimnaziją, 1818 metais įstojo į Vilniaus
universiteto Teisės ir literatūros skyrių, kurį baigė su
teisės kandidato laipsniu. Dėl studentų procesų (filaretų
ir filomatų bylos) 1821 metais pasitraukė iš universiteto.
Kad atgautų pilietines teises, kurių neteko kaip Vilniaus
universiteto studentas (matyti ne kaip studentas, o kaip
slaptųjų draugijų dalyvis) 1823–1825 metais tarnavo karininku Rusijos kariuomenėje, iš kur išėjęs į atsargą gyveno Vilniuje. Čia jis dalyvavo slaptoje jaunimo organizacijoje, rengusioje sukilimą. 1831 metais gavo įsakymą
organizuoti sukilimą Kuršo pasienyje, t. y. Rokiškio
apylinkėse5. Bet tolesnę įvykių eigą tegu pasakoja paties
Mykolo Liseckio užrašai.

M y ko l o Li s e c kio da l inio
s uki l ė l i ų kovo s

Salų dvaras

Mykolo Liseckio užrašai parašyti Prūsijoje 1831 metų
lapkritį, kai jų autorius su dalinio kovotojais čia buvo
internuotas (jų parašymo laikas sutampa su Daugpilio
tvirtovėje kalintų rokiškėnų tardymo pabaiga). Tad ir
vienu, ir kitu atveju žmonės pasakoja apie mažiau kaip
metų senumo įvykius. Vadinasi, abiejuose dokumentuose užfiksuota informacija gali būti gana tiksli, išskyrus
tai, ką tardomieji rokiškėnai norėjo nuslėpti nuo tardytojų. Mykolas Liseckis tokio tikslo neturėjo (sukilėlių atsiminimus, spausdinant juos Paryžiuje, cenzūravo patys
leidėjai, kad publikacijoje nebūtų atskleisti faktai, kurie
galėtų pakenkti Lietuvoje likusiems žmonėms).
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Mykolas Liseckis atsiminimuose rašo, kad dar prieš
prasidedant lapkričio sukilimui, jis, prisiekęs prieš altorių
(Rokiškyje?), nuvykęs į Vilnių perimti pavedimų. Jam žinomas pareigūnas (konspiracijos sumetimais jo pavardė
nenurodoma) liepė Liseckiui tuoj pat grįžti į gimtinę, paremti sukilimą Žemaičiuose ir kurstyti jį prie Dauguvos.
Smulkaus Parokiškės dvarelio savininkas neturėjo galimybių savo jėgomis imtis organizuoti sukilėlių. Todėl jis nuvažiavo į Salas – grafo Benedikto Marikonio rezidenciją.
Grafas – žmogus senyvas ir ligotas – pats sukilime
dalyvauti jėgų neturėjo. Tačiau pasiūlė Liseckiui kur kas
daugiau paramos, nei sukilimo organizatorius tikėjosi. Į
Liseckio prašymą pasiųsti į sukilimą po vieną valstietį
nuo dviejų gryčių, grafas atsakė, kad jis prisijungs prie
sukilimo tik tuo atveju, jei sukilėlių vadas priims į dalinį iš dviejų gryčių po tris kareivius. Marikonis atidavė
Liseckiui raktus nuo visų savo turtų. Dvare buvo kaupiamas parakas, dvaro damos ėmėsi siūti sukilėliams
vėliavą ir kokardas.
Atėjus žiniai apie sukilimą Žemaitijoje, Liseckis sušaukė į Salų dvarą jam paskirtus Salų ir Svėdasų dvarų
žmones, apginklavo juos pikėmis* ir dalgiais. Susibūrė
devyni šimtai kovotojų. Liseckis, paėmęs į rankas vėliavą
su baltu ereliu ir vyčiu, prabilo į valstiečius lietuviškai,
aiškindamas sukilimo tikslą (konkrečiau apie pasiūlytą
sukilimo programą jis atsiminimuose neparašė). Vadas
pakvietė apginkluotus valstiečius prie koplyčios, kur po
mišių vietinis klebonas palaimino ginklus ir kiekvienam
sukilėliui prisegė po kokardą. Prasidėjo priesaika: pirmasis prisiekė Mykolas Liseckis, po jo, kartodami žodžius
paskui kunigą, prisiekė sukilėliai. Visas dalinys triskart
sušuko lietuviškai: „Šalin maskolius! Tegyvuoja Lenkija!
Tegyvuoja laisvė!“ Dvaro orkestras grojo Jeszcze Polska nie
zginęła melodiją.
* Pikė – raitelių ir pėstininkų duriamasis ginklas su aštriu smaigaliu
ant ilgo koto.
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Kaip matome, 1831 metų sukilimas Lietuvoje (bent
Salų dvare) buvo rengiamas norint nusikratyti Rusijos
imperinės valdžios ir atkurti bendrą Lenkijos ir Lietuvos
valstybę. Tiesa, į mobilizuotus sukilimui baudžiauninkus kreipiamasi lietuviškai. Tačiau tuo metu Lietuvos,
kaip savarankiškos valstybės, idėja dar buvo nesubrendusi. Ji iškilo tik po trijų dešimčių metų, ir tai tik vieno
radikaliausių 1863 metų sukilimo vadovų Antano Mackevičiaus mintyse.
Liseckis suskirstė sukilėlius į dalinius. Ginkluoti pikėmis ir dalgiais valstiečiai sudarė Salų pėstininkų pulką,
kuris buvo padalytas į keturias kolonas. Joms vadovavo
Augustinas Matuliauskas, Motiejus Matuliauskas ir Narkevičius, kuriam kautynėse prie Šiaulių kulka nukirto abi
kojas. Ketvirtasis kolonos vadas, matyt, dėl konspiracijos
pažymėtas daugtaškiais. Visam pulkui vadovavo majoras
Sierakauskas, kovų prie Saragosos (Napoleono karo Ispanijoje) dalyvis. Eiguliai, šauliai, dvariškiai ir medžiotojai,
kurie turėjo šaunamuosius ginklus, sudarė pėsčią Svėdasų dalinį, kuriame buvo iki trijų šimtų žmonių. Jam vadovavo inžinerijos karininkas majoras Valickis. Geriausi
šešiasdešimt Marikonio arklių buvo atiduoti raitelių eskadronui, kuriam vadovavo kapitonas Kibirkštavičius.
Salų dvare susitelkę sukilėliai penkias dienas mokėsi
partizanų kovos būdų. Liseckis, balandžio 2 dieną gavęs
žinią, kad Rusijos kariuomenė iš Daugpilio žygiuoja į
Uteną, patraukė į Užpalius, kur jau rado kunigaikščio
Sapiegos dalinį, vadovaujamą pulkininko Ferdinando
Grotkovskio, su kuriuo ir vėliau dalijosi karo vargus ir
rūpesčius. Vilkmergės apskrities taryba patvirtino Mykolą Liseckį Pakuršės ginkluotųjų pajėgų vadu, pavesdama jam ginti apskritį nuo priešo išpuolių nuo Daugpilio pusės.
Balandžio 4 dieną Liseckio ir Grotkovskio sukilėliai
išžygiavo į Uteną. Tos pat dienos vakare prie Vyžuonų
jie užtiko rusų generolo Širmano, sustojusio prie Utenos,
gurguolę. Liseckis ir Grotkovskis sušaukė karo tarybą.
Buvo nutarta susijungti su atvykstančiais Dusetų sukilėlių vado Cezario Platerio, Rokiškio dvaro – Jono Horodeckio ir Anykščių dvaro sukilėlių, vadovaujamų Kurmino, daliniais. Balandžio 15 dieną sukilėliai užpuolė rusų
pėstininkų batalioną, stovėjusį Kaliekių kaime, ir privertė priešą bėgti. Balandžio 19 dieną anksti rytą Liseckio
ir Grotkovskio daliniai iš Kaliekių išžygiavo į Uteną. Po
dvi valandas trukusio susišaudymo šiauriniame miesto
pakraštyje Utena buvo užimta. Bet pasitraukęs generolas
Širmanas, apšaudydamas miestą iš patrankų, uždegė jį.
Sukilėliams teko atsitraukti į Vyžuonų stovyklą. Balandžio 22 dieną Širmano daliniai perėjo į puolimą. Vyko
sunkios kovos prie Anykščių, kur rusai įgijo persvarą,
sudegino tiltus per Šventąją ir per Troškūnus nužygiavo į Žemaitiją. Kovose ties Anykščiais abi pusės patyrė
didelių nuostolių.
Širmanui išvykus iš Vilkmergės apskrities, sukilėliai ėmė skirstytis: Kurminas – į miškus prie Šventosios,
Grotkovskis – prie Šimonių, Liseckis – prie Kuršo sienos.
Jis kreipėsi į artimiausių parapijų kunigus, prašydamas
atiduoti bažnyčių varpus patrankoms lieti. Dosniausias
buvo Rokiškio klebonas Eismontas, nors ir kiti klebonai
neatsisakė duoti. Žydai paaukojo savo mokyklinius ži-
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bintus. Majoras Valickis Rokiškyje organizavo patrankų
liejimą. Pats Salose surinko amatininkus lafetams daryti.
Benediktas Marikonis net supyko, kad patrankas imta
daryti ne Salų, o Rokiškio dvare. Kadangi rusų kariuomenės arti nebuvo, Liseckis paleido į namus baudžiauninkus dalgininkus, kaip įvykdžiusius priesaiką. Pats su
husarais ir šauliais apsistojo Rokiškyje, kur Valickis, surinkęs žydus – variakalius, ėmėsi iš molio daryti formas
patrankoms lieti.
Bet atėjo žinių, kad iš Daugpilio vėl ateina Rusijos
kariuomenė, kuri pakeliui viską naikina. Buvęs sumuštas
ir Horodeckio vadovaujamas Rokiškio dvarų sukilėlių
dalinys. Horodeckis po mūšio žmones paleidęs, o pats
pasislėpęs. Dusetų Cezaris Plateris, priglaudęs dalį rokiškėnų savo dalinyje, surinkęs dar žmonių iš savo dvaro ir apylinkių, sulaikė priešą prie Šventosios. Mykolas
Liseckis per žvalgus sužinojo, kad per Imbradą ir Ilukštę
ateina naujos priešo pajėgos. Tai patvirtino ir grįžtantieji į Rokiškį Horodeckio dalinio sukilėliai. Šiuos Liseckis
surinko į savo dalinį.
Tačiau Rokiškio pozicijos buvo per menkos kovoti.
Todėl patrankų liejimą teko perkelti į mišką prie Svėdasų,
o pats Liseckis su daliniu išžygiavo į Salas. Bet lieti patrankas žydams nesisekė. Teko joms skirtą metalą užkasti, o
imtis daryti ąžuolines patrankas su geležiniais lankais. Padėtos ant jau padarytų lafetų jos atrodė kaip tikri pabūklai.
Grafas Marikonis atsiuntė dvidešimt keturis eržilus su
pakinktų komplektais, tai yra po keturis eržilus vienai patrankai. Kapitono Narkevičiaus vyrai per penkias dienas
padarė šimtą penkiasdešimt užtaisų naujosioms patrankoms. Bet žydui, kuris turėjo nupirkti parako, nepavyko
jo gausiai parūpinti, nes pats pirkėjas buvo apiplėštas.
Liseckis papildė savo dalinį naujais pašauktiniais,
kuriuos atsiuntė Vilkmergės sukilėlių taryba. Jis užėmė
tiltus per Jaros upę. Čia susirinko ir kitų apskrities bajorų kovotojai. Vyko pasitarimas, kuriame buvo sukurtas
karinis krašto komitetas. Jis paskirstė daliniams kovos
barus. Liseckio dalinys turėjo saugoti perėjimus per Jarą,
Grotkovskis ir Plateris – ruožą tarp Svėdasų ir Andrioniškio, Chamaržinskis ir Kurminas – dešinįjį Šventosios
krantą, Parčevskis ir Giedraitis – Aluotus.
Rusijos kariuomenės puolimas vyko dviem kryptimis. Generolo Verzilino divizija iš Vilniaus pasiekė ir užėmė Vilkmergę. Sukilėlių komitetas traukė savo pajėgas
Vilkmergės link. Verzilinas pasitraukė iš Vilkmergės, kurią užėmė sukilėliai. Prie jų prisidėjo ir iš Žemaitijos atėjęs
Medardo Končos vadovaujamas dalinys. Tuo tarpu Liseckio grupėje atsitiko nelaimė. Per neatsargumą sudegė dvidešimt septyni arkliai. Grafas Marikonis iš turtingesnių
valstiečių paėmė trisdešimt arklių ir atidavė sukilėliams.
Gegužės 12 dieną Liseckį pasiekė žinia, kad Rokiškį
užėmęs pulkininkas Litvinovas suėmė Liseckio motiną,
žmoną ir visą šeimą. Iš žmonos buvo reikalaujama pasakyti, kur jos vyras, jai grasinama mirtimi, jei nepasakys. Ši atsakė žinanti, kad vyras yra kovos lauke. Ten ir
reikią jo ieškoti. Gavęs Grotkovskio ir Platerio sutikimą,
Liseckis su savo ir Grotkovskio sukilėliais, taip pat šimtu
Platerio šaulių nuskubėjo į Rokiškį.
Liseckio ir Grotkovskio sukilėliai gegužės 15 dieną
pasiekė Kavoliškį. Kibirkštavičiaus kavaleristai užpuolė
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priešakinį rusų dalinį, likusieji skubėjo į pagalbą raiteliams. Parokiškės dvaro laukuose prasidėjo kautynės.
Pirmąkart buvo panaudotos ąžuolinės patrankos, kurių
šūviai sėjo paniką priešo kolonose. Vienas batalionas, kurio gretose sprogo užtaisas, ėmė bėgti. Liseckis pasiuntė
Volčickio pėstininkus užimti krūmus prie Laukupės. Iš
ten jie atakavo priešą. Grotkovskio kavaleristai apjojo
pelkes ir atsirado prie Jakiškių. Liseckis su trimis patrankomis, dengiamas kavalerijos eskadrono ir pėstininkų,
užėmė kalną prie Talantų vienkiemio. Tris patrankas,
kurių artileristams vadovavo Bitinavičius, Parokiškio šilelyje pridengė dalgininkai.
Kautynės prasidėjo visu ruožu. Litvinovas buvo
nepasirengęs susidurti su sukilėlių artilerijos ugnimi.
Jo patrankos nepajėgė pakenkti Liseckio artileristams.
Maskvėnai pelkėmis ir slėniais įsibrovė į sukilėlių poziciją ties Jakiškiais, bet juos iš ten išstūmė Grotkovskio
pasiųsti raiteliai, vadovaujami narsaus karininko Kupsčio. Jie paėmė ir belaisvių. Litvinovo karius, pasiųstus į
Parokiškę, pasitiko Liseckis, kuris, gerai pažinodamas
vietovę, privertė juos bėgti. Kautynės truko nuo vienuoliktos valandos ryto iki pusės aštuonių vakaro. Vakare
sukilėliai pasitraukė į mišką, o maskvėnai – į Rokiškį.
Mykolo Liseckio motina ir žmona, nugirdžiusios jas saugojusius baudėjus, naktį iš gegužės 13-osios į 14-ąją su
šeima pabėgo ir pasislėpė miške.
Tuo tarpu Rusijos valdžia siuntė naujas karines pajėgas kovoti su sukilėliais. Liseckį pasiekė žinia, kad generolo Chilkovo divizijos daliniai pasiekė Aluotus. Liseckio
būrį nuo jų skyrė tik dviejų dienų žygis. Todėl Parokiškėje susibūrę sukilėliai nusprendė ieškoti saugesnės vietos.
Grotkovskis per Skapiškį nužygiavo į Šimonis, Liseckis – į
Vaduvas. Čia jo vadovaujamas dalinys susijungė su Mins-

17

ko vaivadijos sukilėliais, vadovaujamais pulkininko Radziševskio. Jungtinis dalinys patraukė į Kupiškį, iš ten – į
Andrioniškį. Pelišiuose sukilėlius pasiekė žinia, kad juos
rengiasi iš Aluotų pulti generolas Chilkovas. Bet žinia pasirodė klaidinga. Chilkovo baudėjai grįžo į Vilnių. Sukilėliai juos vijosi iki Vilkmergės, bet čia jų jau nerado.
Taigi Rokiškio apylinkėse organizuotų sukilėlių neliko. Čia įsitvirtino Litvinovo vadovaujami baudėjai.
Gegužės 29 dieną jie dar vijosi sukilėlius iki Panemunėlio, čia jų jau neradę žygiavo į Skapiškį, iš kur pasuko į
Pandėlį. Čia susidūrė su kito sukilėlių būrio žmonėmis,
atvykusiais į Pandėlį maisto ir pašaro. Susidūrime du
sukilėliai žuvo, vienas pateko į nelaisvę. Belaisvį Litvinovas su kitais suimtais rokiškėnais pasiuntė tardyti į
Daugpilio tvirtovę.

R oki š k ė n ų tard y ma s
D augpi l io tvirtov ė j e

Apie Rokiškio dvaro sukilėlių dalyvavimą kovose su Rusijos kariuomene parodymus davė aštuoniolika rokiškėnų, kuriuos 1831 metų gegužės pabaigoje Rokiškyje ir jo
apylinkėse suėmė pulkininko Litvinovo vadovaujamas
baudėjų dalinys. Litvinovas raportavo Daugpilio laikinajam kariniam gubernatoriui generolui majorui Danilovui, kad siunčia „dalyvavusius maište“ visokių rangų
žmones, jų pasiaiškinimus ir įvairius daiktus, rastus palivarkuose: pikių – 187, kardų – 3, šautuvų – 7, sviedinių –
50 (veikiausiai tuos, kuriuos gamino Liseckio artileristai),
mundurų ir striukių iš seno valstietiško audeklo – 70,
būgną – 1, vėliavą – 1. Pulkininko Litvinovo raporte surašyti ir kaltinimai suimtiesiems.
Lukštų palivarko ekonomas bajoras Antanas Plichovskis kaltinamas, kad vykdė Rokiškio dvarų admi-
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nistratoriaus Horodeckio nurodymus, nepranešė apie
juos vyriausybei, jėga vertė jo valdomus valstiečius maištauti, surengė pasalą paštui sunaikinti. Kartu kaltinamas
ir Aukštadvario palivarko ekonomas bajoras Jonas Grinevičius. Be viso kito, jis dalyvavęs ir sukilėlių kovose
ties Zarasais, kur vyko mūšiai su Rusijos kariuomene.
Šlėkta Abelis Drozdovskis – Römerio dvaro valdytojas
(kitoje vietoje rašoma, kad jis Obelių dvaro, priklausančio Marijonui Petkevičiui, komisaras), gavęs sukilėlių
vado Komarovskio nurodymą kurstyti valstiečius maištui, ruošti ginklus ir aprangą, pranešė apie tai savo dvarininkui Petkevičiui, iš kurio gavo įsakymą vykdyti šiuos
nurodymus. Drozdovskis apie tai nepranešęs vyriausybei ir vertęs baudžiauninkus maištauti. Kartu kaltinamas
ir Aknystos ekonomas Savickis, kuris taip pat gaminęs
ginklus, aprangą ir vertęs valstiečius maištauti.
Tarp suimtųjų būta ir kitų asmenų. Bajoras Pomernackis (jo nedidelis dvaras buvo Rokiškio pašonėje),
dvarininkų gerbiamas dėl amžiaus, palaikęs ryšius su
Gorodeckiu ir Liseckiu, padovanojęs Liseckiui savo kardą ir šarvus, po kautynių priėmęs Liseckį ir jo žmones.
Reikalaujant atiduoti ginklus, jis atsisakęs tai padaryti. O
per kratą pas Pomernackį rasti trys kardai ir keturi užtaisyti pistoletai. Kriaunų klebonas Juozapas Šileika žinojęs
apie pasirengimą sukilimui, bet nepranešęs vyriausybei,
raginęs liaudį prisiekti kovoti su rusais. Rokiškio dvaro
valstietis Vincentas Valiukas buvo pristatytas kaip pašto
ginkluoto užpuolimo dalyvis. Pandėlyje su ginklu suimtas Minsko gubernijos dvarininko grafo Širino valstietis
kartu su kitais rokiškėnais taip pat buvo nugabentas į
Daugpilio tvirtovę.
Rezervinės armijos vadas pėstininkų generolas grafas Tolstojus pasiūlė suimtuosius bajorus atiduoti karo
teismui, o nepagrindinius šio luomo žmones perduoti
tarnauti Sibiro linijiniuose batalionuose. Valstiečius ir kitus žemesnio rango žmones, aktyviai dalyvavusius sukilime, jis taip pat siūlė perduoti karo teismui, o kitiems –
pagrasinti neišvengiama bausme, jeigu dar maištautų, ir
paleisti į namus. Kadangi tuo metu slopinant sukilimą
buvo paskelbti caro įsakai dėl amnestijos pasiduodantiems valdžiai sukilėliams, iš dalies ir vadams, tardymo
komisija tardomiems rokiškėnams buvo minkštesnė, nei
atrodė iš pradžių. Tardymas ir tardytojų sprendimo rašymas truko iki vėlyvo rudens, kai sukilimas Lietuvoje
buvo nuslopintas.
Suimti rokiškėnai buvo ne tokie atviri kaip savo atsiminimuose Mykolas Liseckis. Jie stengėsi menkinti savo
dalyvavimą sukilime. Į klausimus, kodėl jie nepatenkinti Rusijos valdžia ir dalyvavo sukilime, jie atsakinėjo,
kad būti nepatenkinti jie priežasčių neturėjo, o į sukilimą buvo įtraukti prievarta, nes dvarų administratorius
Jonas Horodeckis grasinęs mirties bausme tiems, kurie
nevykdys jo įsakymų. Kartais tardomieji labai buitiškai
pasakodavo apie dalyvavimą sukilimo įvykiuose. Valstietis, sugautas raitas Rokiškio apylinkėse ir apkaltintas
šnipinėjęs, aiškino, kad jo ponas pritrūkęs tabako, todėl
davęs jam savo arklį, kad nujotų į dvarą ir atgabentų
tabako. Kadangi tardytojai kitokių įrodymų neturėjo,
neliko nieko kito, kaip priimti tokį baudžiauninko pasiaiškinimą.
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Daugpilio tvirtovė

Nors svarbiausi momentai sukilime buvo ginkluotų
sukilėlių dalyvavimas kovose su Rusijos kariuomene, tačiau tardytojai pirmiausia domėjosi įvykiu, kuris vadinamas pašto užpuolimu kelyje prie Lukštų (beje, komisijai
išsiaiškinti šio įvykio, tikro ar tariamo, taip ir nepavyko).
Tardomas tuo klausimu valstietis Vincentas Valiukas iš
Šemetų kaimo, 40 metų amžiaus, beraštis, išpažinties ir
Komunijos einantis kasmet, sakė, kad ekonomo Plichovskio nurodymu su 6–7 valstiečių, ginkluotų pikėmis ir šautuvais, grupe saugojo dvarą, kaip jiems buvę pasakyta,
nuo rusų plėšikų. Valstiečiai budėję visą naktį, bet kadangi dvaro niekas neužpuolęs, į rytą ėmę skirstytis. Pašto
užpuolime jie nedalyvavę, nors šūvius girdėję. Griežčiau
tuo klausimu buvo tardomas Lukštų ir Ignotiškio ekonomas Plichovskis. Jis sakė, kad Rokiškio sukilėliams išvykus imti Zarasų, jam buvo įsakyta pastatyti sargybas prie
Kuršo sienos. Šiuo reikalu užsiėmęs šlėkta Pagorželskis, o
Plichovskis toliau rūpinęsis ūkio reikalais. Jam primetamos pasalos kelyje jis nerengęs. Įvykio išvakarėse žmonės
ėję saugoti palivarko. O jis pats tą dieną rusų konvojaus
buvęs sumuštas ir išvykęs pas pulkininką.
Informatyviausi tardymo byloje buvo Aukštadvario
palivarko (jo centras buvo pietiniame Vyžuonos krante
prie dabartinės Juodupės) ekonomo Jono Grinevičiaus
parodymai. Nors jis, kaip ir kiti tardomieji, stengėsi menkinti savo vaidmenį sukilime, Aukštadvario ekonomas
dalykiškiausiai papasakojo, kaip buvo rengiamasi sukilimui, kaip rokiškėnai buvo suorganizuoti ir apginkluoti,
kaip mokėsi kariauti ir dalyvavo kautynėse.
Grinevičius sakė, kad baigiantis 1831 metų kovo
22-ajai Rokiškio dvarų administratorius Horodeckis, surinkęs visus ekonomus į Rokiškį, pranešė jiems, jog turi
sukilimo vadovybės įsakymą ruošti sukilimui žmones ir
ginklus. Administratorius perspėjo dvaro pareigūnus,
kad už nepaklusnumą jam suteikta teisė vykdyti mirties
bausmę. Horodeckis įsakęs ekonomams kalti pikes iš
valstiečių geležies, kuo greičiau atrinkti kovotojus, o keliuose pastatyti sargybas. Ekonomai turėjo iš kiekvieno
kaimo valako paskirti po vieną pike ginkluotą pėstininką, o nuo dvidešimties sodybų – po vieną raitelį. Kas iš
baudžiauninkų buvo pasiųsta į sukilimą, sąrašų neišliko.
Hipotetiškai, atsižvelgiant į amžių ir šeimyninę padėtį,
galima būtų spręsti pagal Rokiškio krašto muziejuje sau-
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gomus 1825 metų ir Lietuvos Valstybės istorijos archyve – 1834 metų Rokiškio dvaro baudžiauninkų sąrašus.
Laiko palivarkų ekonomai turėjo labai mažai. Jau
kovo 24-osios vakare Grinevičius gavo Horodeckio įsakymą rytojaus dieną su surinktais žmonėmis atvykti į
Rokiškį. Be Rokiškio dvaro palivarkų ekonomų atvestų
valstiečių, čia susirinko ir kiti apylinkių dvarininkai su
savo apginkluotais žmonėmis. Tarp jų Grinevičius matė
Vincentą ir Mykolą Liseckius, Joną Topilskį ir Karolį Pomernackį. Galėjo būti surinkta apie 500 žmonių.
Į juos kreipėsi sukilimo vadovai: Horodeckis – lenkiškai, Liseckis – lietuviškai. Pagal Grinevičiaus parodymus, Horodeckis kalbėjo valstiečiams, kad laimėjus
sukilimui visi bus nepriklausomi, mažiau bus mokesčių. Sukilėliai buvo nuvesti į bažnyčią išklausyti mišių.
Į juos, irgi ragindami sukilti, lenkiškai kreipėsi kunigas
Eismontas (veikiausiai Rokiškio parapijos klebonas), lietuviškai – Kamajų klebonas Macevičius. Buvo pašventinta sukilėlių vėliava, prisaikdinti žmonės.
Rytojaus dieną Horodeckis pasiuntė Grinevičių į
Postavus, kur tuo metu buvo Rokiškio dvaro savininkas
grafas Tyzenhauzas, nunešti užantspauduotą laišką (jis
buvo užmaskuotas ant viršaus sukrautomis sąskaitomis). Bet nujojęs į Dusetas pasiuntinys išgirdo, kad tolesniame kelyje gali pakliūti rusų kariuomenės sargyboms.
Jis sugrįžo į Rokiškį ir grąžino laišką Horodeckiui.
Dar kitą dieną Horodeckis liepė Lukštų ir Aknystos palivarkų sukilėliams (maždaug 200 žmonių) pasilikti saugoti Kuršo sienų. Lukštų žmonėms vadovauti
buvo paskirtas Rokiškio dvaro miškininkas Pogorželskis,
aknystiškiams – Choinovskis. Visi kiti sukilėliai iš Rokiškio išžygiavo į Dusetas. Čia jie susitiko su Dusetų dvaro
savininko Platerio bei kitų dvarų sukilėliais ir įsikūrė
miškuose prie miestelio.
Dusetų apylinkėse įvyko sukilėlių dalinių pergrupavimas. Grinevičiaus vedami aukštadvariškiai buvo
paskirti į šlėktos Justino Goiževskio komandą, kurioje
buvo 145 pikėmis ginkluoti pėstininkai. Horodeckio ir
Platerio vadovaujami sukilėliai patraukė į Zarasus. Pagal
Jono Grinevičiaus pasakojimą, sukilėlių dalinio raiteliai
Zarasuose susidūrę su Rusijos kariuomene. Neturėję
šautuvų pėstininkai likę miške prie Zarasų. Čia likę ir
Choinovskis su Grinevičiumi. Šis po mūšio, nors pats
jame nedalyvavęs, pabėgęs namo.
Iš tikrųjų Rokiškio dvaro sukilėlių dalyvavimas šiame žygyje buvo ilgesnis ir sudėtingesnis. Sukilimo įvykių tyrinėtojas Feliksas Sliesoriūnas, remdamasis Rusijos
kariuomenės ir kitų sukilėlių dokumentais, rašo, kad
Daugpilio tvirtovės komendantas pasiuntė į Zarasus
pulkininko Kapelio grenadierių pionierių batalioną, kuris čia susidūrė su sukilėlių raiteliais. Kapeliui pavyko
užimti Zarasus. Bet pasirodžius iš miško kitiems sukilėlių būriams (galbūt ir aukštadvariškiams, tik jau be pabėgusio jų ekonomo), grenadieriai ėmė trauktis, o sukilėliai
juos vytis. Daugpilio tvirtovės komendantas į pagalbą
Kapeliui pasiuntė dar vieną pėstininkų batalioną. Sukilėliams teko pasitraukti iš Zarasų. Jie dar atkakliai bandė
sulaikyti rusus ties Dusetomis, bet nepavyko. Jono Horodeckio vadovaujami rokiškėnai išsisklaidė ir patraukė
Rokiškio pusėn. Iš jų dvylika pateko į nelaisvę, nemažai
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žuvo. Mykolas Liseckis rašė, pats matęs varganai atrodančius gimtinėn grįžtančius šio dalinio žmones.
Apie tolesnį Jono Horodeckio likimą jokie dokumentai nekalba. Arba jam pavyko pasislėpti ir pasitraukti į
užsienį, arba jis žuvo ir buvo palaidotas su neatpažintais
sukilimo dalyviais. Galimas daiktas, suimtieji rokiškėnai
žinojo, jog Horodeckis nepateko į baudėjų rankas, jei taip
drąsiai skyrė jam sukilimo organizatoriaus vaidmenį ir
sakė tardytojams, kad dalyvavo sukilime tik paveikti jo
grasinimų.
Tardytojai atkakliai klausinėjo rokiškėnus, ar žinojo
apie sukilimą grafas Tyzenhauzas. Šie atsakinėjo, kad
apie tai nieko nežino. Nors 1830 metais Rokiškis jau buvo
Tyzenhauzų rezidencija, bet bręstant sukilimui dvaro
savininkas nuo sukilimo židinio pasitraukė į nuošalesnį
Postavų dvarą. Gali būti, kad Rusijos administracija, prisiminusi jo dalyvavimą Napoleono kariuomenės žygyje į
Rusiją, galėjo skirti grafui labai griežtą bausmę.
Tuo tarpu Daugpilyje tardomi rokiškėnai jos išvengė. Prasidėjo 1831-ųjų ruduo. Sukilimas Lietuvoje jau
silpo. Tardymo komisija pripažino, jog suimti rokiškėnai
kalti, kad Horodeckio priversti vykdė jo įsakymą. Bet,
vadovaudamasi caro įsakais dėl amnestijos atgailaujantiems sukilėliams, komisija priėmė rokiškėnų ištikimybės carui priesaiką ir paleido juos į namus. Dėl pasalos
užpuolant pašto karietą tardytojams nieko išsiaiškinti
nepavyko. Vilniaus gubernatorius pritarė tardymo komisijos sprendimams.

* * *

1831 metų sukilimas Lietuvoje truko visą tų metų vasarą.
Sukilėliai įvairiausiose Lietuvos vietose kovėsi su Rusijos
kariuomene tai užpuldami jos dalinius, tai slėpdamiesi
nuo jų. Į pagalbą Lietuvos sukilėliams iš Lenkijos buvo
atėję generolų Chlopovskio ir Gelgaudo lenkų kariuomenės daliniai. Visą vasarą ties Jonava, Šiauliais, Veliuona
kovojo ir Mykolo Liseckio vadovaujamas rokiškėnų raitelių eskadronas. Tačiau priešo jėgos buvo stipresnės. Jos
vis atkakliau spaudė sukilėlius į vakarinę Lietuvos dalį.
Prispausti prie Prūsijos sienos, lenkų kariai ir Lietuvos
sukilėliai ties Žemaičių Naumiesčiu ir Degučiais perėjo į
Prūsijos karalystę – vis dar lietuviškas Šilutės ir Pagėgių
apylinkes. Čia jie buvo internuoti.
Tarp jų buvo ir Mykolas Liseckis, dar įvykių įkarštyje memuarų forma parašęs raportą apie dalyvavimą
sukilime ir sukilėlių kovas. Vėliau jis persikėlė į Prancūziją. Veikė emigrantų organizacijose, bendradarbiavo su
lenkų legiono organizatoriais Italijoje. 1836 metais apsigyveno Lilyje, dirbo šaltkalviu, vėliau užsiėmė bakalėjos
prekyba. Vedė Konstanciją Bankovską, turėjo tris dukteris. 1866 metais gyveno Bordo mieste, mirė Anglijoje.
1

2
3

4
5

F. Sliesoriūnas. 1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje. – Mintis, Vilnius,
1974, p. 73.
Lietuvos Valstybės istorijos archyvas, F. 437, apr. 1, B. 210.
Pamiętniki Michała Lisieckiego, Naczelnika Powstania nad granicami
Kurlandji // Pamiętniki polskie. Wydawane przez Xawerego Bronikowskiego, t. II. – Paryż, 1845, s. 49–65.
Z. Kosiek. Horodecki Ignacy // Polski słownik biograficzny, t. X/1,
zeszyt 44, s. 1.
H. Kurde-Banowska Lutzowa. Lisiecki Michał // Polski słownik biograficzny, t. XVII/3, zeszyt 74, s. 257–258.
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Virginija Paplauskienė

Maironio sparno palytėta
aš supratau, kad žmogus gali būti žmogumi tik atiduodamas save
kitiems. Aš supratau, kad tikroji meilė – tai gyvenimas kitiems.
Danutė Lipčiūtė-Augienė

R

ašytoja, dramaturgė, mokytoja, JAV visuomenės ir kultūros veikėja Danutė Lipčiūtė-Augienė
balandžio 1-ąją švęs 95-ąjį gimtadienį. Šešiasdešimt penkerius metus gyvendama toli nuo gimtosios
Žemaitijos, uoliai vykdo dėdės Jono Mačiulio-Maironio
paliepimus.
„...jeigu ne dėdė Maironis – būtume likę bemoksliai,
nes tėviškė Bernotuose per karą buvo sudeginta. Reikėjo kurtis tėvams iš naujo. Dėdė, tartum pasakų senelis,
iš paslėptos skrynios dalino brangenybes, kurios padėjo
mums planuoti gyvenimą, kurti ateitį, bręsti tikrais lietuviais. Gal ne sykį jam perštėdavo širdį, kad jo globotiniai
ne tokiais kelias eina, ne tokie, kaip jis norėtų, kaip jis
iš mūsų tikėjosi, tačiau per daug nusivilti neturėjo priežasties...“ – šiuos žodžius parašė jauniausioji Maironio
dukterėčia Danutė Lipčiūtė-Augienė.
Danutės mama Kotryna Mačiulytė-Lipčienė buvo
jauniausia Maironio sesuo. Mačiulių šeimoje augo dar
dvi seserys – Marcelė ir Pranciška. Brolio ryšys su seserimis buvo ypatingas: iš pat vaikystės apsuptas jų
meilės, vėliau, išėjęs mokslus Kauno dvasinėje seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje, dosniai dalijo
joms ir jaunėlės sesers Kotrynos vaikams širdies šilumą,
šelpė materialiai. Marcelė pasirinko šeimininkės dalią
ir gyveno brolio namuose Kaune. Kotryna vienintelė
ištekėjo ir susilaukė septyneto vaikų. Pranciška apsigyveno vaikaitės Elenos Lipčiūtės-Babonienės šeimoje
Bernotuose.
Lemties kelias nuvedė Maironį į Peterburgo dvasinę
akademiją atlikti profesoriaus pareigų. Tačiau atostogų
dažnai grįždavo į tėviškę. Tas malonias ir jaudinančias
akimirkas atmena dukterėčia Julija Lipčiūtė-Gečienė:
„Maironis mylėjo seseris ne žodžiais, bet veiksmais. At-

vykdamas atostogų iš Petrapilio, ko jis joms nepriveždavo: ir medžiagų, ir papuošalų... o mums, vaikams, žaislų. Ūkiui nesigailėjo rublių. Rūpinosi ir sesers Kotrynos
sveikata. Gydytojui patarus, ją išvežė į Rygos pajūrį.“
Vaikaitės Julijos prisiminimuose išnyra Maironio paveikslas: „...mėgdavo vienas vaikščioti Luknės krantais,
niekad nesiskirdamas su knygomis. O kartais pasikviesdavo mus į beržynėlį ir ąžuolynėlį parinkti baravykų,
raudonviršių... su mumis gerokai juokaudavo, lenktyniaudavo. Mums jis buvo toks mielas ir geras.“
Po penkiolikos profesoriavimo metų Peterburgo
dvasinėje akademijoje Maironis gavo paskyrimą dirbti
rektoriumi Kauno dvasinėje seminarijoje. Atvykęs į Kauną, nusipirko šalia seminarijos esantį namą ir apsigyveno
jame 1910 metais. Maironis su seserimi Marcele tvarkė
aplinką, dirbo sode: sodino vaiskrūmius, vaismedžius,
gėles, tvarkė takelius. Sesuo rūpinosi brolio buitimi,
dailiai nėrė vąšeliu, rišo linines užuolaidas, mezgė staltiesėles, siuvinėjo. Kotrynos vaikams paaugus, Maironis
nusprendė imtis atsakomybės ir leisti juos į mokslus.
Septynetas Kotrynos vaikų vieni trumpiau, kiti ilgiau,
apsupti dėdės ir tetos švelnios meilės, mokėsi ir gyveno
Kaune. Ypatingi ryšiai susiklostė su vyriausiu Kotrynos
sūnumi Mikalojumi. Dėdės remiamas mokėsi Rygoje,
Petrapilyje, vėliau tapo savanoriu kariškiu, pirmuoju
Lietuvos Generalinio štabo žvalgybos skyriaus viršininku. Maironis sutuokė Mikalojų su operos soliste Marija
Marcinkevičiūte ir surengė iškilmingas jųdviejų vestuves
savo namuose. Palaiminęs gražią šeimą, davė pinigų studijoms Prancūzijoje. Sėkmingai baigęs studijas, Mikalojus su žmona Marija grįžo į Kauną ir buvo paskirtas Finansų ministerijos Finansų departamento direktoriumi.
Vėliau, negailestingų istorinių pervartų metu, Mikalojus,
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Mažoji Danutė su teta
Marcele. Kaunas, 1922
Su mamute Kotryna.
Kaunas, 1918

tapęs sovietinių represijų auka, išvežtas į Pečioros (Komijos ATSR) lagerį, ten ir mirė.
Maironio namuose gyveno, brendo, mokėsi ir kiti
Kotrynos vaikai: Julytė, Teklytė, Stasys, Algirdas, Elena,
Danutė. Pradinius mokslus jie išėjo globojami mokytojos Teklės Navickaitės, vėliau mokėsi Raseinių gimnazijoje, o Kaune ir Julytė, ir Teklytė baigė Aušros mergaičių
gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Vaikaitės džiaugėsi dėdės gerumu ir rūpestingumu. Julytės
prisiminimuose skamba dėkingumo žodžiai: „...o kiek
pastangų Maironis dėdavo, kad kuo daugiausia mums to
mokslo davus. Ir muzikos, ir skulptūros, ir kalbų. Galėjai semtis to viso, tik noro reikėjo. Pratino prie skaitymo,
domėjimosi žurnalais, laikraščiais, duodamas ir reikalaudamas nurodytus straipsnius perskaityti. Prancūzų
ir vokiečių kalbų patsai mokino.“ Maironis krikštijo du
Kotrynos vaikus: Eleną ir Algirdą. Abu jie augo Maironio namuose. Elena Lipčiūtė-Babonienė prisiminė: „Mes,
sesutės, labai mėgom dainuoti dainas pagal Maironio žodžius. Jam tai patikdavo. Jis atsidarydavo duris ir tartum
kokį reikalą turėdamas pereidavo per kambarį, kur mes
dainuojame, nusišypsodavo ir atnešdavo mums skanių
saldainių.“ Elena kartu su Maironiu mėgo dirbti sode ar
darže: „Dėdė pats prižiūrėdavo medelius, kasdavo ežias,
išsitepdavo rankas. Tačiau jis nuolat kartodavo, kad nereikia gėdytis sutrūkusių, kietų nuo darbo rankų, reikia
gėdytis baltų, išlepintų tinginio rankų.“
Ilgiausiai Maironio namuose gyveno jauniausia Kot
rynos duktė Danutė Lipčiūtė. Jai buvo tik aštuoneri metai, kai peržengė savo dėdės Maironio namų slenkstį.
„Aš viską puikiai prisimenu, buvau pilnateisė tų namų
naikintoja, jis mokėjo už mokslą, leido gyventi savo pastogėje. Iš tikrųjų reikia stebėtis jo, o ypač tetos Marce-

lės kantrybe, kai kartais susėsdavome prie stalo nemažas būrys mokslus beeinančių triukšmadarių.“ Maironis
ypač reiklus buvo mokslo atžvilgiu, tikrino dienyną,
ragino mokytis. Danutė mokėsi Aušros gimnazijoje, domėjosi kalbomis, literatūra. Ypač brangino Maironio įrašytus žodžius palinkėjimų knygelėje:
Vaikeli mokinkis,
Lietuve vadinkis,
Doros nenustok niekada
O mokslas daug gali,
Suteiks jis tau dalią
Jei Dievo garbės
Tau liepimai tuščiai neskambės.
Danutės atsiminimuose išlikę teatrų, parodų lankymai su dėde Maironiu, kelionės į Palangą, Birštoną,
Panemunę. Šiuose namuose ji gavo ir pirmas bendravimo pamokas: per įvairias šventes buvo sodinama prie
stalo su menininkais, valdžios vyrais, vyriausybės nariais, bažnyčios hierarchais. Rūpestingas dėdė stengėsi
įskiepyti meilę gėriui ir grožiui, teisingumui. Per jį patirta meilė tėvynei Lietuvai ir lietuviškam žodžiui dega
širdyje iki šių dienų. Danutę žavėjo dėdės paprastumas,
natūralumas – jokio pasipūtimo, pozos. Jis mėgo keliauti, aplankė Šveicariją, Italiją, bet Dubysos krantai traukė ir viliojo. Maloniausias metas jam buvo pavasaris.
Mėgo žibutes ir rūtas. Gražios, prasmingos akimirkos,
patirtos dėdės namuose, suteikė gyvenimui ypatingų
spalvų. „Jis buvo kantrus ir atlaidus, mylėjo mane“, –
prisimena Danutė.
Tačiau Danutei teko išvysti ir pajusti skausmingas Maironio rezignavimo valandas, kai bažnytinė
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vyresnybė nesuteikė vyskupo titulo, o jaunieji poetai,
nuvertindami jo kūrybą, atvirai deklaravo: „Maironis
nuseno... Maironis paseno... Labanakt, Maironi...“ Bebaigianti Aušros gimnaziją Danutė kreipėsi patarimo į
dėdę: ką studijuoti. Į Maironio klausimą: kur linksta
širdelė? – atsakė, kad į literatūrą. Jau gimnazijoje buvo
parašiusi pjesę, kuri buvo pastatyta ir suvaidinta. Tačiau Dėdės atsakymas suglumino. Prisimena jo keistą šypseną ir pasakymą: „Ir tau ji svilėsiais pakvips.“
Metai, praleisti Maironio globoje, subrandino jos pasaulėvaizdį, praplėtė pasaulėžiūrą, suformavo asmenybę. Tuomet buvo padėti kertiniai akmenys jos gyvenimui – meilė tėvynei Lietuvai, lietuviškam žodžiui,
tiesai, dorai. Remdamasi į šį tvirtą pagrindą, ji kūrė
savo gyvenimą.
1932 metais Maironiui mirus, vaikaičiai skausmingai
išgyveno jo netekimą. Vėliau, 1936 metais, visi dalyvavo
Maironio muziejaus atidarymo šventėje.
Danutė paklausė savo širdies paliepimo ir įstojo
į Vytauto Didžiojo universitetą, studijavo lituanistiką
bei prancūzų kalbą ir literatūrą. Jai dėstė V. Mykolaitis-Putinas, V. Krėvė, P. Skardžius. Įstojusi į Šatrijos
draugiją, aktyviai dalyvavo organizacijos veikloje. Bendradarbiavo Naujojoje Vaidilutėje, spausdino eilėraščius.
Sėkmingai baigusi studijas gavo Lietuvių–prancūzų
draugijos stipendiją ir išvyko tobulintis į Sorbonos fonetikos institutą.
Paryžiuje ji sutiko ir savo gyvenimo draugą – žemaitį dailininką Paulių Augustinavičių-Augių. Paulius
gimė Gečaičiuose (Plungės r.). Mokėsi Telšiuose, Kauno
meno mokykloje. P. Augius buvo gabus ir talentingas.

Dar mokydamasis Meno mokykloje, dalyvavo grafikos
darbų parodoje Košicoje, Čekoslovakijoje. O nuo 1935
metų – visose Lietuvos dailininkų sąjungos rengiamose
parodose Lietuvoje, Rygoje, Taline. 1936 metais surengė
pirmąją personalinę parodą Telšiuose, Alkos muziejuje.
Baigęs studijas, jis gavo stipendiją ir išvyko studijuoti
grafikos ir spaudos meno. Paryžiuje sukurti P. Augiaus
kūriniai yra originalūs ir įdomūs – tai Bažnytkaimis Lietuvoje, Pavasaris, Malda. Reikšmingas ir Pauliaus Augiaus
diplominis darbas – spalvoti medžio raižiniai Žemaičių
vestuvės pagal vyskupo Motiejaus Valančiaus kūrinį. Tai
monumentalus 78 medžio raižinių ciklas. 1938 metais
šis darbas buvo eksponuojamas Vytauto Didžiojo karo
muziejuje surengtoje parodoje ir įvertintas pirmąja premija. Paryžiuje jis sukūrė ir Žemaitės Petro Kurmelio raižinių ciklą.
Danutės ir Pauliaus draugystė peraugo į meilę. Prancūzijos laikotarpis buvo ypač kūrybingas P. Augiui. Danutė buvo toji mūza, kuri teikė įkvėpimo. Grįžę į Lietuvą, jaunieji sumainė žiedus. Likimas nepašykštėjo jiems
meilės, švelnumo, abipusio supratimo. Šeimoje augo
keturi vaikai. Danutė mokytojavo, Paulius meno klausimais rašė į Vairą, Lietuvos aidą, Naująją Romuvą, Žemaičių
žemę. Jis iliustravo S. Nėries Eglę žalčių karalienę, Našlaitę,
K. Borutos Saulę ant savo pečių parnešti išėjo. Kūrė nuostabų Žemaičių simfonijų ciklą (1939–1948). Iš kiekvieno
Pauliaus darbo spinduliuoja meilė savo krašto žmonėms,
savo gimtai žemei.
Ramų šeimos gyvenimą sujaukė rusų okupacija.
Tuomet daugybė lietuvių šeimų nukentėjo nuo negailestingų gyvenimo smūgių: rusų, vokiečių okupacijos, trė-
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mimai. Du Pauliaus broliai Vacys ir Kostas iš universiteto išėjo partizanauti ir paguldė savo galvas miškuose,
kitas brolis – Jonas, būdamas ketvirto kurso studentas,
žuvo vokiečių okupacijos metais, o brolis Kazimieras
su penkiais mažais vaikais buvo ištremtas į Krasnojarsko miškus.
Virš Danutės artimųjų sklandė „plėšrioji raudonoji
paukštė“: 1940 metais buvo suimtas ir ištremtas vyriausias brolis Mikalojus. 1941 metais suimta jos sesers Elenos Babonienės šeima, o kartu ir Maironio sesuo Pranciška, ištremti į Ust Kulomą (Komijos ATSR). Juodi debesys
tvenkėsi ir virš Augių šeimos. Pasirinkimo nebuvo: arba
patiems trauktis į nežinią, arba per prievartą būt išvežtiems gyvuliniuose vagonuose Sibiran. Jaunos moters,
motinos vidinis balsas pakuždėjo, kad reikia gelbėti vaikus ir gelbėtis patiems. Visa šeima išvyko į Austriją, vėliau – į Vokietiją. Pasitraukusieji puoselėjo viltį pusmetį,
metus praleisti svetur ir vėl grįžti tėvynėn. Deja, svajonėms nebuvo lemta išsipildyti.
Tremtyje menininkai, dailininkai, rašytojai stengėsi išlaikyti savo tautinę kultūrą. Be gimtosios žemės, be
gimtų namų jie stengėsi išsaugoti kultūrines vertybes –
tai buvo geriausias ginklas kovojant dėl tautos laisvės.
Gyvendami sunkiomis tremties sąlygomis, abu menininkai neprarado pusiausvyros: kūrė, rašė. Paulius dalyvavo parodose, tapo literatūros ir meno žurnalo Mintis
dailės skyriaus redaktorium. Prisimindama tuos laikus,
Danutė rašė: „Paulius kūrė, nes kitaip negalėjo. Žmogui,
kuriame gyva kūrybos ugnis, nekurti – tai žūti, save sunaikinti... Paulius kūrė visokiose tremties sąlygose... o
jos dažnai buvo žiaurios ir skurdžios – tada jis gyveno,

pasijusdavo esąs Žmogus, o ne „išvietintas“ – be Žemės,
be Namų...“
Vokietijoje, Memingene, buvo išleista P. Augiaus
iliustruota S. Bačinskaitės Žalčio pasaka. Knygos įžangoje
dailininkas įrašė dedikaciją: „Mano brangiems Tėvams ir
neužmirštamiems Broliams ir Seserims, raudonojo maro
aukoms…“ Suredagavo ir parengė leidinį Lietuvių menas
tremtyje (anglų kalba). Sunki pilka tremtinio buitis neatėmė kūrybinių galių. Jis dalyvavo parodose: 1946 metais
Brezenge ir Insbruke (Austrija), Getingene ir Baden Badene (Vokietija), Amsterdame (Olandija).
Abu menininkus suartino skausmingas sūnaus Sauliuko praradimas. Jam staiga mirus, ieškojo atramos vienas kitame ir kūryboje.
Kaip ir daugelis išvietintųjų, 1949 metais Augiai
su trim vaikais išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas.
Gyvenimas nelepino: laukė sunkus fizinis darbas, neįprastos įsikūrimo sąlygos. Tačiau abu bandė puoselėti
lietuvybę, įskiepyti vaikams meilę tėvynei ir lietuviškam
žodžiui. Danutė kūrė eilėraščius, prozos vaizdelius, pasakas, straipsnius, publikavo laikraštyje Draugas, žurnaluose Eglutė, Šv. Kalėdų aidai, Aidai, Ateitis. Įsitraukė
į Čikagoje atkurtos Šatrijos draugijos veiklą, dalyvavo
kultūros renginiuose, moterų kūrybos vakaruose, skaitė
eilėraščius.
Paulius gavo darbą komercinio meno įstaigoje. Laisvalaikiu, kurio buvo taip mažai, prisėsdavo prie savo
kūrybos, per ją sugrįždamas į Žemaitijos žemę. Tęsė
pradėtus Žemaičių kalvarijų ir Žemaičių simfonijų ciklus.
Noriai dalyvavo parodose. Jo galvoje buvo daug sumanymų, planų. Iliustravo knygas, su didžiausiu įkvėpi-
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mu ėmėsi Vytauto Mačernio Vizijų knygos iliustravimo.
Deja, tai buvo paskutinis jo darbas. 1960 metų gruodžio
7 dieną klastinga liga pakirto jį pačiame jėgų žydėjime: vos peržengė penkiasdešimt pirmojo gimtadienio
slenkstį.
D. Lipčiūtė-Augienė svetimoje žemėje liko viena
su keturiais vaikais: Rasa, Džiugu, Jurgiu ir Rūta (gimė
JAV). Dirbo Lojolos universitete Čikagoje. Laimė, universiteto darbuotojų vaikai galėjo studijuoti nemokamai. Ji
kantriai nešė savo kryželį, dirbo, rūpinosi vaikais. Namuose likę Pauliaus Augiaus eskizai, neišspausdinti ir
neišleisti darbai neleido nurimti. Daug jėgų skyrė vyro
atminimo įamžinimui: 1967 metais išleido monumentalų leidinį – monografiją. Ji rašo: „Pajutau didelę skolą
žmogui kūrėjui. Jo gausiuose eskizuose ir naujų darbų
apmatuose išskaičiau didelę negimusių darbų kančią.
Kančią, kuri mano vyro buvo giliai slepiama, labai sąžiningai atliekant šeimos tėvo pareigas...“ Po vyro mirties
didžiausiu rūpesčiu ir taps jo atminimo įamžinimas.
Gal todėl tiek mažai laiko likdavo savo kūrybinėms
mintims išlieti. Tačiau beveik kiekviename vaikams skirtame žurnale Eglutė galima rasti jos pasakų, eilėraščių,
lietuviškų papročių aprašymų. Nesureikšmino savo kūrybinio darbo ir nuolat kartojo, kad rašė tik tam, kad
vaikai svetimoje šalyje „nesuamerikonėtų“. Atskiromis
knygomis išėjo Močiutės dovanėlė-abėcėlė (1976), Močiutės
pasakos (1985), Eilėraščiai (1992). Parašyta nemažai poemėlių, eiliuotų pjesių vaikams, kurios neišleistos, bet
buvo vaidinamos lietuvių telkiniuose: Užburti vaikai, Velykos, Kalėdų žvaigždė, Meškos mokykla ir kitos.
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1976 metais atsiradusios mažytės vilties prošvaistės
aplankyti Lietuvą nuspalvino jos gyvenimą naujomis
spalvomis. Viena po kitos rikiavosi dešimt kelionių. „Aš
supratau, kad žmogus gali būti žmogumi tik atiduodamas save kitiems. Aš supratau, kad tikroji meilė – tai gyvenimas kitiems“, – rašė D. Lipčiūtė-Augienė.
Iš JAV vežė knygas, žurnalus, šelpė giminaičius,
globojo našlaičius. Lietuvoje D. Lipčiūtė-Augienė, negailėdama jėgų ir trapios sveikatos, lankėsi darželiuose, mokyklose, bibliotekose, susitikdama su jaunimu,
bendraudama su mokytojais, visuomenės ir kultūros
veikėjais, inteligentais ir paprastais kaimo žmonėmis.
Kiekvienas susitikimas buvo jaudinantis ir nepakartojamas. Įspūdingi susitikimai vyko Pikčiūnų (Raseinių r.)
mokykloje, Maironio, buvusioje Aušros mergaičių gimnazijoje. Šioje gimnazijoje mokėsi beveik visi Maironio
vaikaičiai, o Danutė ją baigė ir vėliau mokytojavo. Aušros gimnazijoje pradėjo žengti literatūros keliu. Danutė
su ypatingu jauduliu lankydavo šią gimnaziją dar ir
todėl, kad čia buvo įkurta Maironio draugija, kuri vienijo visus Lietuvos „maironiečius“. Rašytoja buvo laukiama viešnia ir kitose Kauno bei Vilniaus mokyklose.
Kiekvienas susitikimas buvo savitas ir įdomus, pasakodama atsiminimus nuolat pabrėždavo, kad „be gerojo
Dėdės Maironio, mes nebūtumėm pasiekę mokslo ir nebūtumėm tuo, kas esame“. Visų jos minčių, samprotavimų išeities taškas yra gilus tikėjimas, taip pat įskiepytas dėdės Maironio. Ji teigia: „Tikėjimas nemirtingumu
įkvepia žmogų nemirtingiems darbams ir, jeigu žmogus
sukuria ką nors dieviška – tai ilgėdamasis Dievo ir įveikęs savo metafizinį nuovargį, peržengęs patį save. Toks
buvo Maironis.“
Ypatingas ryšys išlikęs ir su Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Remiantis D. Lipčiūtės-Augienės
atsiminimais, patarimais atkurti memorialiniai Maironio kambariai. Nuo pirmųjų rašytojos atvykimų į Lietuvą tradicija tapo jaudinantys, nepakartojami vakarai su
Kauno visuomene ir svečiais iš Vilniaus Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Nuoširdi draugystė užsimezgė
su šio muziejaus padaliniu – Vaikų muziejumi.
Rūpindamasi vyro palikimo įamžinimu, D. Lipčiūtė-Augienė atvežė į Lietuvą ir padovanojo Vilniaus dailės
muziejui jo darbų kolekciją. 1992 metais Lietuvoje pasirodė jos poezijos knygelė vaikams Eilėraščiai su Pauliaus
iliustracijomis. Kitais metais ji išleido devynias jo darbų
reprodukcijas. Jos dėka išleistos nuotaikingos Pauliaus
iliustruotos knygos Pupų pasaka, Salomėjos Nėries Eglė
žalčių karalienė, vyskupo Motiejaus Valančiaus Žemaičių
vestuvės.
Danutė visą gyvenimą vadovavosi dėdės Maironio
nubrėžtomis gairėmis, siekdama harmonijos per vidinį asmenybės tobulėjimą. Tiesos, gėrio, grožio įžvalga,
viltis ir susitaikymas – visa tai jaudino ją ir skatino beatodairiškai dirbti. Apibūdinant jos gyvenimo ir kūrybos
kelią, galima tarti Maironio žodžius:
Nenurimstanti ieško dvasia
to, kas dora, gražu ir kilnu.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Tapytojų Uogintų namuose

B

ronius Uogintas mėgo šalia molberto pasisodintą savo „auką“ – būsimo portreto herojų – kalbinti taip, kad pavyktų „išspausti“ kuo daugiau
įdomesnių faktų. Provokuodavo įvairiai: gudriai klausinėdamas ar, pasitelkęs kitus šalia esančius, regzdavo
atviresnį pokalbį. Dailininkui ypač patikdavo „įkaitinti“
Juozą Miltinį. Čia daug gudrauti nereikėjo: pakakdavo
pasiūlyti sauso raudonojo vyno ir paminėti Paryžių.
Kartą Uogintas panūdo išgirsti ką nors intriguojančio apie Liūnę Janušytę. Ji buvo prieškario bohemos
dalyvė, pasisukinėjusi Paryžiaus salonuose ir dailininkų
palėpėse. Liūnė garsėjo kaip rašytoja ir dažnai išsipildančių pranašysčių skelbėja. Apie ją ir painius jos santykius
su Miltiniu sklandė visokios pasakėlės. Uogintui tas dalykas labai parūpo. Jis bandė vienaip, bandė kitaip artėti
prie šio klausimėlio, bet niekaip nepavykdavo. Miltinis
nutildavo ar pasukdavo kalbą kita linkme. Kai Uogintas
neatlyžo ir pamėgino vėl priartėti prie reikalo, Miltinis
supyko. Jis atsistojo ir sako: „Aš einu pas tavo Mingilaitę – ji ne tokia durna kaip tu.“ Ir tikrai, Miltinis tuoj pat
nukiūtino į kitą kambarį. Režisierius nebuvo pratęs tyliai
šnekėti, tad netrukus nugirdau, kad jiedu plepa apie neseniai surengtą Mingilaitės kūrinių parodą Panevėžyje.

Miltinis kiek pašūkaliojęs apie dailės reikalus Lietuvoje
ir, žinoma, apie ypatingą Paryžiaus žavesį, jau siūlo Mingilaitei apipavidalinti jo būsimą spektaklį. „Lėlių teatre
galėjai kurti scenografiją B. Sruogos Aitvarui teisėjui, tai
ko čia dabar tau spyriotis“, – šaukia Panevėžio Maestro
pagrindinį argumentą. Kiek prisimenu, „šėtoniškai“ nuskambėjusi pagunda Mingilaitės nesuviliojo. Beje, grafikė A. Makūnaitė taip pat atsisakė analogiško siūlymo.
Skaitytojams priminsiu: Bronė Mingilaitė-Uogintienė, kaip ir jos vyras, kūrė įvairių žanrų darbus, tačiau
jos dėmesio akiratyje įsivyravo portretas ir natiurmortas.
Ryškus spalvingumas, laisvi, net gaivališki potėpių proveržiai ir neišbaigti sumanymai atspindėjo žavų ir kartais nenuspėjamą dailininkės individualumą. Garsiojoje
Uogintų palėpėje Palangoje, kai susirinkdavo pozuotojai,
būrelis dalininkų gan ilgai tvarkydavo savo molbertus,
dėliodavo kėdes ir kitus rakandus. Šalia jų tyliai prisėsdavo Mingilaitė ir Makūnaitė. Tik Mingilaitė ilgai neištverdavo: teptuku pasišvaisčiusi ir kažką kaimynei pašnibždėjusi, dingdavo iš akiračio.
Pajūrio palėpėje dailininkai tapė ne tik vienas kitą,
bet ir stengėsi susirasti fiziškai įdomių modelių, ypač
apdovanotų išraiškingu veidu. Vieną vėjuotą 1971 metų
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vasaros dieną Uogintas parsivedė kuršį Mikį Kavolį
iš Kunigiškių – žvejų kaimelio, glūdinčio šalia kopų
tarp Palangos ir Šventosios. Visi palėpės įnamiai sujudo
stumdyti savo molbertus į patogiausias darbui vietas.
Mikis su žvejo darbo rūbais sėdėjo ir tylėjo. Nepakartojamas jo veidas buvo sustingęs, nors dailininkai išsijuosę mėgino žvejį prakalbinti. Bet nė žodžio, nė mirksnio.
Pagaliau dailininkai paliko jį ramybėje – jiems pakako
egzotiškos užsispyrusio kuršio figūros. Visi skubėjo, nes
jautė, kad Mikio, savo tylėjimu išreiškiančio nepakantumą esamai situacijai, daugiau nematys. Ypač stengėsi
Uogintas, mat artėjo kažkokia respublikinė dailės paroda, o be to, jis ruošėsi savo 60-mečiui skirtai personalinei
parodai (1973). Tas laikotarpis Uogintui buvo sėkmingas:
turėjo valstybinių užsakymų, gerai sekėsi portretiniai
darbai. Pasirodė puikūs Balio Dvariono, Juozo Grušo,
Donato Banionio ir kiti portretai, gerai įvertinti žinovų.
Žvelgiant į juos buvo justi ramus ir nuoširdus dailininko
žvilgsnis, jautriai apčiuopiantis pozuotojo veide, jo rankose, apdare individo ypatumų pustonius.
Artėjant profesoriaus akademiko Pauliaus Slavėno
80-mečiui, nutariau užsakyti jo portretą. Pasitaręs su
profesoriaus dukterėčia Marija Slavėnaitė-Pečiukoniene, nupėdinau Vilniuje pas Uogintus. Rodos, tai buvo
1982-ųjų pavasaris. Sutarėm, kad Bronius Uogintas pirma pats apsilankys pas akademiką. Kaip buvo tapomas
portretas, nemačiau, nes žinojau, kad nedera drumsti
kūrybinės nuotaikos. Pašaliniai tuo metu nepageidaujami – nors ir tylėdami, jie daro įtaką dailininkui. Pats Uogintas pasakojo, kad pozuojantis profesorius buvo labai
mandagus ir dėmesingas dailininkui, tad tapyti nebuvo
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keblu. Man asmeniškai portretas patiko, nors Slavėnų
artimieji, žvelgdami į drobę, buvo santūrūs. Manau,
Uogintui pavyko įamžinti aštrų, išraiškingą išmintingos
asmenybės žvilgsnį. Pats Slavėnas Uoginto darbą vertino palankiai.
Abu Uogintai – Bronius ir jo žmona Bronė Mingilaitė – artimai ir nuoširdžiai bendravo su Albina Makūnaite. Nuosaikaus ir ramaus būdo Uogintą turiningai papildė ekspresyvaus charakterio Bronė Mingilaitė.
Toks vykęs skirtingų būdo ypatybių sutuoktinių derinys
imponavo jų dukters Gintarės krikštamotei Makūnaitei.
Beje, Uogintai išaugino dukrą ir sūnų, kurie taip pat pasirinko dailininko kelią. Mingilaitė ir Makūnaitė savo
kūrybinės veiklos pradžioje buvo gavusios leidyklos
pasiūlymą iliustruoti P. Cvirkos ir K. Kubilinsko kūrinėlius vaikams, kurių siužetus kiekviena įdomiai ir savaip
interpretavo. O vėliau, kai Makūnaitė pasinėrė į knygų
iliustracijų pasaulį, jos abi dažnai aptardavo vaikiškų
knygų dailės reikalus.
Kelias vasaras (1970–1972) buvome trumpai apsigyvenę Uogintų vasarnamyje Palangoje. Jie mus – mane,
Albiną Makūnaitę ir dar mažus mūsų vaikus – mielai
priimdavo – kaip tikrus gimines. Buvo gera ten ilsėtis
ir įdomu bendrauti su nuolatos apsilankančiomis mūsų
kultūros įžymybėmis, apie kurias jau nemažai rašiau
Naujojoje Romuvoje1. Čia pozavo garsieji mūsų aktoriai, kompozitorius Juozas Karosas, rašytojas Vytautas
Petkevičius bei kitos įdomios mūsų gyvenimo figūros.
Beje, J. Karosas, paveiktas jūros žavesio ir Uogintų palėpės auros, sukūrė vokalinį ciklą Pajūrio aidai (1972). Kai
vėliau mielam kompozitoriui parodžiau du jo portretus – fotografinį ir perfotografuotą Makūnaitės piešinį,
jis įdėmiai, primerkęs akis, lygino šias nuotraukas. Patylėjo, patylėjo ir sako: „Ir pamanyt negalėjau, kad dailininkė sugebės pajūrio svajas2 išskaityti mano akyse.“
Čia prie mūsų priėjęs Uogintas taria: „O kur pažadėtas
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domėjosi ne tik knygomis apie dailę, bet ir apie mūsų
istoriją. Pasirausus lentynose buvo galima aptikti retų,
sovietmečio veikėjams nepageidaujamų leidinių. Prisimenu džiūgaujantį Uogintą, kai jam įteikiau dovaną:
Maskvoje išleistą vieną iš senųjų Rusijos kronikų, kurios
didžiąją dalį sudarė lietuviška tematika3.
Svečiai Uogintų namuose visuomet buvo laukiami.
Išorinės durys nespėdavo užsiverti. Uogintas, pasodinęs
atvykėlius, nuskubėdavo į ankštą virtuvėlę, užverstą
gausybe rakandų. Tuoj pat kaisdavo vandenį kavai, arbatai, o jei sveteliai būdavo praalkę, iš sulūžusio, bet vis
dar varganai veikiančio šaldytuvo traukdavo dešrelių
ar sūrio likučius. Mingilaitė nemėgo virtuvės reikalų. Ji
tyliu balseliu mįslingai kažką aiškindavo sveteliams, kol
jos darbštuolis vyras ruošdavo užkandą. Apšilus prasidėdavo karštos kalbos apie naujausias parodas, cenzūros uždraustus rodyti kūrinius ir apie šimtus kitų dalykų, tuomet svarbių mūsų paradoksaliame sovietiniame
gyvenime.
Iš mums artimų bičiulių Uogintų šeima išsiskyrė
viena smulkmena, kuri buvo labai nuoširdi ir miela.
Tai Broniaus piešti kalėdiniai sveikinimai, atkeliaujantys kartu su kaligrafiškai užrašytu adresu ir tinkamai
parinktu pašto ženklu. Šios malonios dovanėlės mus aplankydavo beveik du dešimtmečius. Mes irgi stengėmės
atsilyginti tokiu pat būdu. Tik, deja, mums retai pavykdavo pasveikinti pirmiems.
Stovi dabar abejingos nykumos apgaubtas Uogintų
namas Palangoje. Kažin ar kas dar čia prisimena lankytojų balsus bei kūrybiškumą žadinantį šurmulį. Retai
pavyksta čia išgirsti ir tikrą banguojančios jūros ošimą,
nes mūsų pajūrį jau užvaldė agresyvus elektroninis
triukšmas.
1

2
3

mano fotoportretas?“ Ištraukiau jam skirtas nuotraukas.
Net nespėjus man prasižioti, jis jau raito savo parašą ir
ragina Karosą daryti tą patį veiksmą. Suradęs aplanke
dar vieną nuotrauką, sakau Uogintui: „Gal ir Mingilaitė
pasirašys?“ – „Net neprašyk, – sako jis, – ji tik teptuku
signatūras braukia.“
Taigi visi žurnale mano aprašyti epizodai vyko būtent Uogintų vasarnamyje, kuriame vasarojome. Jų bendraamžių bendrijoje šio namo palėpė garsėjo kaip kūrybingų asmenybių susitikimo vieta.
Uogintų namuose Vilniuje ir Palangoje sieninės lentynos buvo kimšte prikimštos knygų. Bronius Uogintas

Naujoji Romuva, 2007, Nr. 4, p. 68–69; 2008, Nr. 1, p. 76–77; Nr. 2,
p. 12–13; Nr. 3, p. 80–81; Nr. 4, p. 46–47.
Tai jo užuomina apie vokalinį kūrinį Pajūrio aidai.
Полное собрание русских летописей, т. 32. Хроники: Литовская и
жмойтская, и Быховца. – Наука, Москва, 1975.
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aibu praskriejo dešimtmetis, kai Šarūno Šimulyno
nebėra, bet švieselė, kurią jis įžiebė savo darbais
ir asmens žavesiu, tebespindi ir tebešildo ne tik
artimuosius, bet ir daug didesnę visuomenės dalį. Nepaneigiamas įrodymas – rankose laikomas leidinys Šarūnas
Šimulynas. Kelionė per gyvenimą. Jis lyg koks augalas neišdygo iš žemės, neatsirado savaime, o buvo brandintas ir
puoselėtas metų metus, rinkta ir kaupta medžiaga, ruoštasi naujam kultūros žygiui. Impulsų pasilikusiems –
žmonai Violetai ir dukrai Ulai – teikė menininko ręstas
šeimos būstas ir paties autoriaus rankomis jame pradėta
kurti meno galerija: paveikslai, skulptūros, brėžiniai ir
raižiniai, rankraščiai. Šiame name įsikūrusiems artimiesiems jie kasdien primindavo, kad dar ne viskas padaryta, talentingo autoriaus žygis nėra visiškai užbaigtas
ir išbaigtas, todėl pamažu buvo brandinama idėja apie
svarų leidinį – kūrinių albumą ir studiją apie juos. Kol
augo ir baigė mokslus dukterys Ula ir Rusnė, jų motina Violeta vis papildydavo ir praturtindavo kolekciją,
rankiodama išbarstytus trupinius – laiškus, pažinojusių
skulptorių atsiminimus ir vis mąstė, kaupė jėgas, kol
vieną dieną tarė: leidinys bus. Grafikės profesiją įgijusi
dukra Ula ne tik pritarė toms motinos mintims, bet ir
pati ėmėsi albumo maketavimo darbų. Vis dėlto, nors
ir labai darbščioms ir išradingoms, moterims vienoms
jėgų būtų nepakakę. Reikėjo fotografų, reikėjo finansinių
rėmėjų, pagaliau ir studijos apie kūrybą. Ir jų atsirado –
visų jų vardai ir pavardės, įstaigų pavadinimai surašyti
leidinio pirmuosiuose puslapiuose. O leidinio sutiktuvėse Šv. Jono gatvės galerijoje sausio 29 dieną sužinojome, kad nedelsdamas darbo ėmėsi fotografas Kęstutis
Stoškus, noriai talkino skulptoriaus draugai dailininkai
Bronius Leonavičius, Rimantas Dichavičius, Leonardas
Gutauskas, poetas Sigitas Geda, bet menotyrininkė Jurgita Ludavičienė ilgokai delsė – mąstė, svarstė, dvejojo.
Šarūno Šimulyno kūryba įdomi ir svarbi, bet labai komplikuota ir daugiaveidė. Tai ne tik skulptūra, tapyba bei
grafika, bet ir poezija, proza. Būtina ne tik visa tai peržvelgti ir perskaityti, bet ir pasinerti į kūrybos gelmes,
ištyrinėti aplinką, kurioje kūrėjas augo, brendo, mokėsi
ir kūrė. Ir blaškėsi, klajojo… Praėjo ne mėnesis, ne du ir
net ne metai, kol pradėjo rastis pirmosios eilutės, pirmieji
puslapiai. Pagaliau susiklostė, atsirado ir studijos pavadinimas – Šarūno Šimulymo tiesa ir tyla. Bet gal apie visa
tai kiek detaliau ir nuosekliau.
Pažvelgus į leidinio turinį, viskas lyg ir paprasta:
dvi didelės dalys – Violetos Šimulynienės biografinė
apybraiža Kelionė per gyvenimą ir Jurgitos Ludavičienės
studija Šarūno Šimulyno tiesa ir tyla bei priedai su katalogu, reziumė anglų kalba, iliustracijų sąrašu. Bet atidžiau
pažiūrėjus paaiškėja, kad leidinys yra daugialypis ir

Šarūnas Šimulynas.
Kelionė per gyvenimą. –
Šv. Jono gatvės
galerija, Vilnius, 2009

daugiasluoksnis – tekstus skaldo iliustracijos, o jos dar
grupuojamos pagal temas, stilius, rūšis.
Biografinę apybraižą autorė modeliuoja naudodamasi archyvinėmis šeimos fotografijomis, skulptoriaus
užrašais, laiškais, draugų ir artimųjų prisiminimų, dedikacijų fragmentais, savo pačios pastebėjimais. Visa tai sudėlioja chronologiškai nuo 1939 iki 1999 metų. Perskaitęs
apybraižos pavadinimą ir pervertęs priešlapį, susitinki
su skulptoriumi, stovinčiu savo dirbtuvėje 1986-aisiais,
o pirmasis įrašas tame pačiame atvarte šitaip jį apibūdina: „Šarūnas Šimulynas nedalyvavo visuomenės judėjime, negyveno bohemiško gyvenimo, neauklėjo vaikų,
skaitė W. Faulknerį, F. Kafką, A. Achmatovą, M. Cvetajevą, F. Dostojevskį, sirgo nepagydoma aistra kelionėms,
mėgo klasikinę muziką, džiazą, turėjo daug pažįstamų,
draugų daug neturėjo, apie save nekalbėjo.“ Tame pačiame puslapyje ištrauka iš eilėraščių knygos Ledynų motina
ir keliolika papildomų sakinių, iš kurių svarbesni yra šie:
„Gyvenimas – tai kūryba. Visa kita – po to. Po to – šeima,
vaikai, buitis, draugai. Laisvalaiko nebuvo. Gal gimė ne
savo epochoje? Gal nesuprato savo laiko kalbos. Gyveno tarsi šalia, kitame laike ar erdvėje, gerai pažindamas
kitus ir neleisdamas pažinti savęs.“
Daugiau nieko lyg ir nereikia, turime gana ryškų
kūrėjo atvaizdą, bet autorė nepagaili ir konkretesnių detalių, kaip sakyta, surikiuotų chronologiškai. Iš pradžių
Veliuona, tėvai, kiti artimieji ir, žinoma, broliai. Visas
ketvertas 1958-ųjų fotografijoje su tėvu per vidurį. Toliau
pirmosios Šarūno šeimos, kelionių ir klajonių po Lietuvą,
Sibirą, Kamčatką, Australiją, Izraelį vaizdai. Ir, žinoma,
išrašai, fragmentai, eilėraščiai. Štai vienas iš įrašų: „Turiu
mergaitę – Rusnę. Puikus kūdikis; matomai subrendau
meilei vaikams. O ir programa įvykdyta: du sūnūs, dvi
dukros…“ (p. 39) Ir baigiamieji šios dalies sakiniai, para-
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šyti Sigito Gedos 1999 m. rugpjūčio 18 d.: „Taip jis pats
išplėtė savo egzistencijos ribas, jam skirtąjį laiką ir erdvę.
Ką dar galėjo padaryti tokiais nedėkingais laikais velniškai kietas ir užsispyręs žmogus?“
Apie tai, ką ir kaip menininkas išplėtė, pasakojama
antroje leidinio dalyje – Jurgitos Ludavičienės studijoje
Šarūno Šimulyno tiesa ir tyla. Ją sudaro įžanga ir penketas skyrių: Abstrakcija, Gamta, Žmogus, Forma, Medžiaga.
Kiekvienas pradedamas Š. Šimulyno eilėraščiu. Prieš ir
tarp skyrių – tapybos ir skulptūros kūrinių reprodukcijos. Iliustracijų temos šiek tiek derintos prie teksto, kuris
ne tik informatyvus, mąslus, bet ir stilingas, tačiau visiško adekvatumo nesiekta – kūryba labai komplikuota
ir įvairialypė, todėl nesileidžia sudėliojama į stalčiukus.
Įžanginėje dalyje yra biografinių žinių ir gana tikslių gyvento laiko charakteristikų. Viena įdomiausių – „tyliojo
modernizmo“ apraiškos. „Paradoksalu, tačiau apibūdinimas „tykusis modernistas“ menininkui tinka ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Dabar, kai autoriaus jau nėra
ir jo paveikslas formuojasi nepažinojusiųjų vaizduotėje
tik iš artimiausių žmonių ir negausių draugų pasakojimų, tampa aišku, kad savo vidinį gyvenimą Šimulynas
buvo atkakliai, įnirtingai apsupęs tyla.“ (p. 50) Toliau
studijos autorė daro neišvengiamą ir, žinoma, teisingą išvadą, kad svarbiausias menininko pažinimo šaltinis yra
jo darbai. O jų, kaip jau žinome, daug ir įvairių. Biografijai patikslinti ir vidinėms būsenoms išryškinti padeda
dvi jo prozos ir viena poezijos knyga. Jose užfiksuota
daug autentiškų epochos ir gyvenimo aplinkos detalių,
išraiškingų vaizdų ir nuotaikų. Studijos autorė iš jų pateikia net vieną kitą konkretų pavyzdį. Visiškai natūralu,
kad menotyrininkė daugiau dėmesio skiria ne rašytinei
veiklai, o dailės kūriniams.

Šarūnas Šim ulynas . Pluoštas, 1974
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Nors per visą okupacinį laikotarpį (iš pradžių žiauriai, o paskui vis silpniau) buvo slopinamos visos modernizmo (ypač abstrakcionizmo) apraiškos, – vienas po
kito buvo rengiami ir sąjunginiai, ir respublikiniai partijos CK plenumai, socialistinio realizmo pranašumus užkimdami menininkams į galvas kimšte kimšo visokiausi
ideologiniai instruktoriai, nuolat kiekvieną sekiojo žvitri
KGB žvalgų akis, – bet visiškai išguiti svetimo „buržuazijos tvaiko“ komunizmo konkistadorai niekaip neįstengė. Lietuvoje jau nuo 1958-ųjų jo apraiškų ėmė rastis ir
literatūroje, ir dailėje, ir kituose menuose. „Abstrakcija
buvo tarsi laisvos minties oazė, neapribota, nesuvaržyta,
ji leido menininkui spręsti formos, o ne įgrisusio priverstinio turinio problemas.“ (p. 55) Septintame dešimtmetyje
skulptoriai atranda monotipijos technologiją ir pradeda
kurti asociatyvias abstrakcijas. Šarūnas Šimulynas vienas
pirmųjų. Studijos autorė pastebi, kad jo kūrinių formos
gamtinės ir antropomorfinės, kupinos savitos ekspresijos.
Tačiau tuo laikotarpiu jis labiau reiškiasi kaip tapytojas,
mažiau dėmesio skiriantis kitoms kūrybos apraiškoms.
Todėl ir Abstrakcijų skyriaus iliustracijoms panaudotos
daugiausia tapybos darbų reprodukcijos. „Drauge, kaip
ir visoje to meto Europoje, tai – reakcija į dekoratyvų realizmą, paviršutinišką tikrovės atkartojimą. Tai noras pasiekti formos ir spalvos grynumą, nesileidžiant į detales,
noras išreikšti savo esybėje glūdinčią vidinę tiesą, nesiremiant paslaugiai kišamais realybės ramentais.“ (ten pat)
Būdamas gamtos žmogus, Šarūnas Šimulynas kūnu
ir siela pasineria į ją, – tyrinėja jos apraiškas, svaigsta nuo
jos artumo, mėgina visiškai joje ištirpti (Australijoje mėnesį išbūna visiškai vienas negyvenamoje saloje), todėl
pastaroji nelieka skolinga, teikia įkvėpimo, inspiruoja ne
vieną kūrinį. „Šarūno Šimulyno gamta – esminis pama-
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Šarūnas Šim ulynas . Mozaika, 1968

tas. Rūsti, paslaptinga, kartais egzotiška. Inspiruojanti ir
nepažini. Arba priverčianti susižavėti ir nusišypsoti – kai
žiūri į elegantišką, beveik secesinį Povą žiemą ar bronzinę
varlę išsprogusiomis akimis. Bendrame rimtame, beveik
dramatiškame kontekste pasitaiko ir tokių netikėtų intarpų kaip ir gamtoje, kai ypač susikaupęs žvelgi į stirnos
graciją, o prie kojų, neatsižvelgdama į akimirkos rimtumą, staiga nepagarbiai sukurkia varlė.“ (p. 85) Skyriaus
reprodukcijose šuns, tigro, jaučio atvaizdai. Žinoma,
šimulyniško šuns su skrybėle. Mėlynas peizažas, Lazda,
įsmeigta dykumoje, Žuvis ne vandeny, Pasipuošęs, bet be batų.
Čia jau ne tik tapyba, bet ir kitos medžiagos – ąžuolas,
uosis, raudonmedis, liepa, kriauklės, koralai – dažniau
panaudojama ir mišri technika, varis, bronza. Kūrinių
„formos netaisyklingos, nepasiduoda grupuojamos ir
klasifikuojamos. Šiek tiek geometrizuotos, savotiškai,
lėtai ir ramiai dinamiškos – sukasi, vyniojasi.“ (ten pat)
Ne itin daug nuo gamtos reiškinių Šarūno Šimulyno kūryboje skiriasi ir žmogaus atvaizdai. Formos stilizuotos,
apibendrintos, bet dažniausiai atpažįstamos, iškyla kaip
makabriškos kaukės. Jose daug simbolikos, dekoratyvumo, bet nestinga įtaigumo. „Šimulyno žmogus visuomet
nepaprastas, jis iš dalies dar pirmapradis, mitinis. Savotiškas herojus, pats nesuvokiantis savo herojiškumo.“
(p. 119) Šio skyriaus reprodukcijos liudija, kad autorius
ne tik daug tapo, bet kala ir lydo, kitaip apdoroja naudojamus metalus – nikelį bei bronzą.
Šarūnas Šimulynas labai daug dėmesio skiria formai, dažnai užimančiai svarbiausią vietą. Ir tai būdinga
ne tik jam, bet ir visai kartai, siekusiai „atsikratyti iki šiol
galiojusių meninių klišių ir įtvirtinti autentišką vaizduoseną...“ (p. 167) Kūrinių įtaigumui tai visai nepakenkia,

o priešingai – juos suaktualina. Formos „išlieka tokios
pat emocionaliai įtaigios, tik kur kas aiškiau perteikiančios vidinį dailininko nerimą.“ (ten pat) Kiekvieno menininko (ypač skulptoriaus) kūryboje nemenką reikšmę
turi medžiagos. Neretas atvejis, kai medžiaga priešinasi,
nenorėdama paklusti autoriui. Šarūnas Šimulynas tokių
keblumų lyg ir neturėjo. Pats yra prisipažinęs, kad jam
nereikėjo daryti eskizų, brėžinių, ilgai eksperimentuoti. Pavaikšto, pavaikšto apie akmenį ar ąžuolo gabalą ir
čiumpa kaltą ar kirvį. Mėgo pats gamintis ir liejimo formas – kūrybinis procesas „vykdomas“ nuo pradžios iki
pabaigos savomis rankomis. „Susikaupimas ir koncentracija kūrybai, vidinė įtampa, skatinusi kurti vis naujus
darbus, vis kitais pavidalais išreikšti vidinę tiesą, išlieka
ir po autoriaus mirties. Išlieka darbai, išreikšti nepakartojama, „šimulyniška“ forma.“ (p. 201)
Albumo prieduose skelbiamame katologe pateikta
10 grafikos, 59 tapybos ir 36 skulptūros darbų reprodukcijos. Taip pat yra sąrašas kūrinių, eksponuojamų
viešose vietose (iš viso jų 26). Esama informacijos ir apie
tai, kad 1961–2007 metais buvo surengta 19 personalinių parodų, o 1979–2008 kūriniai buvo eksponuojami
18 grupinių renginių. 218–219 puslapiuose paskelbta
reziumė anglų kalba The truth and silence of Šarūnas Šimulynas. Angliškai kartojamas individualių ir grupinių
parodų bei iliustracijų sąrašas. Lieka tik pasidžiaugti
tokiu informatyviu ir reprezentatyviu leidiniu laukiant
pasirodant autoriaus rašytinės kūrybos rinkinio. Tada
lietuvių kultūrai (ir visuomenei) būtų sugrąžinta visa,
ką nuveikė ši ne eilinė asmenybė. Triūsti verta, nes ne
tiek daug tokio masto kūrėjų užgimsta po pilkšvu Nemuno krašto dangumi.
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Milda Šimony tė

Ant romantizmo pamatų

A

pie Džiuljetą Ramintą Čebatoraitę žinojau nedaug. Prieš apsilankydama trečioje asmeninėje dailininkės parodoje Mano širdies paukščiai,
surengtoje B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje, pirmiausia buvau girdėjusi apie ją kaip apie
poezijos iliustruotoją. O gal tai labai daug? Kažin ar
vaizdais įstengtum išreikšti poetinio žodžio skambesį,
jei širdyje pats nebūtum poetas? Nors kiek daugiau nei
prieš dešimtmetį Kauno dailės institute grafiką baigusią menininkę labiau traukia tapyba, ne taip seniai ją
buvo užvaldęs ir grafiškasis periodas. 2004 metais su
Džiuljetos iliustracijomis pasirodė Reginos Pakėnienės
eilių rinktinė Paslėpsiu tave nuo pasaulio, o 2007-aisiais ji,
galima sakyti, visai atsidėjo šiam žanrui – iliustravo net
tris poezijos rinkinius – Kazimiero Jakučio Apeiginę liepą,
Vlado Vaitkevičiaus Šešėly krintančias žvaigždes ir Juozo
Krūmino Sugrįžimo laivą.
Paroda patvirtino spėjimus apie poetišką menininkės sielą. Keliolika paveikslų, tirštai nuklojusių B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus didžiojo kambario sienas, skleidė ypatingą dvasios nerimą ir bylojo,
kad dailininkė yra iš tų retų šiandienos menininkų, kurie kūrybą traktuoja kaip savo vidinių jausmų atspindį.
Pripažinkime, kad tokiai pozicijai – stoti visa dvasinio
išgyvenimo nuogybe prieš žiūrovus – šiandien reikia
ypatingos drąsos. Juk po kiekvienos didesnės parodos
pasipila menotyrininkų (ypač jaunosios kartos) balsai,
teigiantys, kad tradicinė dailė, ir ypač tapyba, yra atgyvenusi, neatitinkanti gyvenimo ritmo ir nusileidžianti analitiniam modernybės žvilgsniui, preparuojančiam
asmenybę netradicinių medijų priemonėmis. Vis dėlto
nesunku atremti tokias kritikos strėles – šiuolaikiniame
mene viskas rutuliojasi vienu metu, nėra avangardistų,
nėra ir atsilikėlių, lieka tik jokių emocijų nekelianti arba
paveiki kūryba. Džiuljetos atsivėrimas pasauliui kaip tik
toks, kuris nepalieka žiūrovo abejingo.
Parodoje eksponuoti darbai aprėpia beveik visą dailininkės savarankiško kūrybinio kelio periodą – nuo
1995 iki 2008 metų. Jų pavadinimai, pasak autorės, tarsi
kodas, leidžiantis prasiskverbti į paveikslo esmę: Kaip
gyveni? (1995), Ramybės upė (1997), Širdies ilgesys (2002),
Pabudimas (2004). Tačiau literatūrinis kūrybos matmuo,
išnyrantis lengvai atpažįstamais, kone archetipiniais motyvais – paukščiai, vėjo sūkuriai, dangus, kryžius, moters
figūra – niekada negožia tapybinio prado. Spalvos pojūtis, sodrus žaliai mėlynas koloritas, potėpis, faktūra – visi
šie tikro tapybos cecho elementai – sutaurina poetiškus
reginius ir susipina į vientisą plastinę visumą.

Sunku kalbėti apie kiek daugiau nei dešimtmečio
kūrybos evoliuciją, apie atokvėpių ir kulminacijos prisodrintą ieškojimų kelią. Paveikslai atrodo kaip vientisa
vaizduotės reginių seka. Vaizdų, išlaikiusių pirmykštį
gaivumą ir žavesį, kažkokį pirmapradį panteistinį gamtos suvokimą. Juose galima įžvelgti duoklę lietuvių ekspresionistinės tapybos linijai, pagarbą spontaniškam potėpiui, kolorito harmonijos siekį.
Brangintinas neslepiamas dailininkės nuoširdumas, atsivėrimas aplinkai, atidus žvilgsnis į įvairiapusius būties pavidalus. Kūrybos dominantė – jausmų
archeologija, amžino ir laikino santykis, gyvybės trapumas ir egzistencijos grožis. Simboliai paveiksluose neapauginami nereikalingomis detalėmis, viskas čia aišku
ir paprasta. Štai iš viršaus rūkuose nutviekstas parimęs
moters siluetas (Neprarask vilties, 1997), o ten iš debesų
platybių į žemę tiesiasi keisto padaro rankos (Laiko gali
ir nebūti... 2007). Viename įspūdingiausių parodos paveikslų, kurį laikytum tarsi autorės kūrybos motto, vėjo
gūsis lenkia prie žemės medžių kamienus, o virš jų,
debesyse, prieš vėją, skrenda simbolinė moters figūra
(Prieš vėją, 2008).
Gamtos pavidalai dailininkei – tarsi priemonė vidinei energijai išlieti. Archetipiniai žmogaus ir paukščio motyvai beveik niekada neišnyksta iš jos paveikslų.
O jei ir dingsta, tai jų buvimą jauti kažkur visai šalia,
nes asmenybės problemos, būties esatis – nuolatiniai
autorės kūrybos palydovai. „Mane domina žmogaus
dvasiniai išgyvenimai, žmogaus ir gamtos santykis, –
aiškina dailininkė. – Savo kūryba noriu atkreipti dėmesį
į žmogaus dvasios vertybes. Kūryboje ieškau gilios ir
prasmingos minties. Dažnai naudoju paukščio simbolį,
keliantį mūsų dvasią į aukštesnį lygmenį. Dievo paukščiai neša šviesą žmonėms, guodžia skausmo valandą.
Siaučiant nerimui žmogaus sieloje jį numaldo taip pat
paukščiai.“
Nejučia dailininkės kūrybą lygini su XIX a. antrosios pusės romantikų ir simbolistų tapyba, jų pamėgtais
motyvais – mįslingomis, nepasiekiamomis moterimis,
pavergiančiomis jausmus ir protą, peizažais, tapusiais
jausmų ir pasąmoninio gyvenimo atspindžiais. Simbolistų kūryba skleidėsi poetinėje vizijų, asociacijų ir aistrų
terpėje, jų paveiksluose susipynė metaforų, reminiscencijų, sapnų labirintai. Jie siekė vaizduoti tai, kas nematoma – jausmus, dvasinį pasaulį, abstrakčias sąvokas,
perteikti su būties paslaptimis susijusį mistinį ir okultinį
turinį. Šia prasme ankstyvojo modernizmo atstovai yra
tikri Džiuljetos dvasios broliai. Nes simbolistus įkvėpė
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literatūra, jie žavėjosi fantastinėmis vizijomis ir dvasiniu
žmogaus gyvenimu.
Kalbant apie saitus su lietuviškąja tapybos tradicija,
akivaizdi ekspresionistinės lietuvių tapybos įtaka, iškylanti impulsyvia, dinamiška menine raiška, deformuotomis kompozicijos linijomis, sodriu koloritu, dramatizmu,
jausmo ir nerimo prisodrintu turiniu. Tad menininkė lietuvių tapybos kontekste – labai „sava“, jos kūryba natūraliai įsilieja į dabartinės mūsų dailės visumą.
Ši asmeninė paroda Dž. R. Čebatoraitei jau trečioji.
2002 ir 2005 metais ji surengė autorines parodas Kaune.
Kaip ir kiekviena ieškanti menininkė, ji išbandė jėgas ne
vienoje srityje. Kuria ekslibrisus, miniatiūras, dalyvauja
pleneruose, eksponuoja kūrinius grupinėse parodose.
Siekį atsiskleisti kuo įvairiau patvirtina ir pati autorė,
teigdama, kad jai viskas įdomu, ji nori įgyti patirties
skirtingose meninės veiklos srityse, o kurdama išgyventi
įvairiausias būsenas.

32

Ko galima būtų palinkėti menininkei? Sausį Džiuljetos talento gerbėjų būrelis, susirinkęs B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje improvizuotame jos
parodos aptarime, paveiksluose įžvelgė nemažą menininkės kūrybos potencialą, galimybę savo kūrybą plėtoti net keliomis kryptimis – tapybiškąja (pavadinkime
ją „samuoliškąja“), simbolistine-mitologine (įvardykim
„paukštiškąja“ dėl kai kurių teminių analogijų su Vygando Paukštės tapyba) ir grafiškąja, kai vaizdo sankloda paklūsta grafinei kompozicijos traktuotei. Net trijų
pakraipų egzistavimas rodo menininkės produktyvumą,
kartu atskleidžia tai, kad ji eina aktyvių ieškojimų keliu.
Dailininkės plėtojamas stilius turi visas teises egzistuoti
šiuolaikinės lietuvių tapybos panoramoje. Kur link pasuks Džiuljetos kūryba, parodys laikas. Tuo tarpu norėtųsi palinkėti jai puoselėti prigimtinį jautrumą ir emocingumą, o spontanišką raišką nukreipti tikslinga, gal net
racionalia romantinės tapybos trajektorija.

Džiuljeta R aminta ČebAtoraitė . Poetės katė kalbina paukštę. 1998

Džiuljeta R aminta ČebAtoraitė . Prieš vėją, 2008

R omualdas L ankauskas . Vasario architektonika, 1967

R omualdas L ankauskas . Baltasis sekmadienis, 2001
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Vida s Poškus

Menas ir literatūra
2008 metų dailės leidiniai Lietuvoje

P

raėjusiais, pagal Grigaliaus kalendorių – 2008-aisiais, pagal kinus – Žiurkės, pagal ekonomistus,
politikus ir viešųjų ryšių specialistus – Didžiosios
Krizės, metais Lietuvos kultūros panorama, kaip ir kasmet, pasipildė naujomis ne tik grožinės ar mokslinės literatūros knygomis, bet ir fundamentaliais veikalais apie
dailę. Belieka tik džiaugtis, kad visuotinės materialinės
sumaišties, globalaus taupymo, diržų susiveržimo, masinio į(si)bauginimo laikotarpiu dar atsiranda leidyklų,
kurios geba palepinti įperkamos lektūros gausa neišpaikintą skaitytoją ir pirkėją. Neaišku, kas bus ateityje, kitais metais. Galbūt (atsižvelgiant į niūrias prognozes) –
nieko. Todėl reikia branginti ir puoselėti tai, ką gavome
bei turime.
Dar labiau reikia džiūgauti (ką ten džiūgauti –
krykštauti ir ploti delnais), kad atskiri leidėjai nepamiršta vizualiosios dailės kūrėjų. Šiuo atveju nauda yra
keleriopa. Be abejo, pirmiausia išlošia patys objektai. Tai
yra menininkai, kuriems dedikuojami įvairaus profilio
leidiniai. Perfrazuojant Horacijų ir Aleksandrą Puškiną,
galima tarti, kad taip tie vargšai pasistato tegul ir laikinus, tegul ir popierinius (kartais net nelabai kokybiškus
poligrafijos ir maketavimo prasme) paminklus sau ir
savo kūriniams. Juo labiau, kad ne tik Vilniuje, bet visoje
Lietuvoje menininkų yra daugiau nei plotų (galerijų, muziejų, internetinių svetainių), kuriuose galima pasirodyti.
Kenčia ir kūrėjai, ir žiūrovai.
Argumentuosiu keliais konkrečiais pavyzdžiais. Gerai, kad pernai buvo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininko (dabar jau buvusiojo) Vaclovo Krutinio jubiliejus.
Profesionalių menininkų organizacijoje nuo seno yra
susiformavusi tokia tradicija, kad jai priklausančiose
galerijose nemokamai ir gal net be ilgesnės eilės (visų
smulkmenų nežinau, LDS nepriklausau) personalines
ekspozicijas gali rengti jubiliatai. Ir ne bet kokie, o perkopę penkiasdešimtmetį. Kiekvienas tapytojų, grafikų
ar keramikų sekcijos narys laukia nesulaukia garbingo
penkiasdešimtmečio, kai Arkoje ar Medaliuose draugai,
bičiuliai, artimieji, kūrybos gerbėjai galės ateiti su gėlėmis, pasveikinti, o kartu ir naujų darbų pamatyti. Tad
štai, V. Krutinis surengė jubiliejinę parodą ir visi, kas
norėjo, galėjo pamatyti ne tik naujų, bet ir senų jo darbų.
Džiaugiausi ir aš asmeniškai, nes gimtajame mieste prie
mano vaikystės parduotuvės, romantiškai pavadintos
Banga, stovėjo šio skulptoriaus Pokalbis. Graži, kamerinė, prie aplinkos puikiai priderinta skulptūra. Spalvotųjų metalų vogimo laikotarpiu (pačioje Nepriklausomybės pradžioje) ji išnyko be pėdsakų... Beveik dvidešimt

metų karštligiškai klabenau remontuojamos Nacionalinės galerijos duris, vaikščiojau po tas pačias žinybines
galerijas, reguliariai apsilankydavau Dailės muziejuje.
Kiek leidžia prisiminti sparčiai degraduojanti atmintis,
didesnės V. Krutinio kolekcijos vienokiu ar kitokiu pavidalu neteko pamatyti. O štai pernai ne tik išvydau retrospektyvinę parodą (beje, ne viskas, ypač kalbant apie
skulptūras, tiksliau – jų fotografijas, viešosiose erdvėse,
man patiko), bet ir pamačiau gimtadienio proga pasirodžiusią monografiją. Pavarčiau ir pasvarsčiau, kad galiu
ją nusipirkti bet kada (bent kol nebus išpirktas visas tiražas). Laikyčiau ją namuose, galėčiau kada noriu atsiversti, nereikėtų į jokias galerijas, muziejus ar galų gale
kokį Vilniaus senamiesčio kiemelį vaikščioti, Kupiškį,
prikimštą V. Krutinio monumentų, važiuoti.
Panaši istorija atsitiko ir su taip pat Dailininkų sąjungos leidyklos išleista Saulei Kisarauskienei dedikuota
knyga. Šios dailininkės retrospektyvos Radvilų rūmuose, deja, neaplankiau, su kūrybos fragmentais (estampais) susipažinau dar iš sovietinių Lietuvos grafikos tomų,
o bendro vaizdo taip ir nesusidariau. Apsidžiaugiau
galėdamas įgyvendinti šią savo svajonę. Truputėlį nusivyliau. Nors knyga išleista skoningai, tačiau tekstinė informacija „užmušė“ vizualiąją jos dalį (meškos paslaugą
atliko ir ne itin dideli reprodukcijų formatai). Vis dėlto
knyga padėjo susidaryti išsamesnį įspūdį apie šios dailininkės karjerą.
Tad knyga apie dailę ir dailininką vertinga kaip savotiška popierinė galerija, įsivaizduojamo meno muziejaus
filialas, knyginis subjektyvaus estetinio skonio materializacijos liudininkas, viduriniosios klasės atstovų dailės
kolekcionavimo aistrą patenkinantis pakaitalas. Ne paskutinė vieta atitenka ir paprasčiausiems bukletėliams,
elementariausiems katalogėliams. Bet kokią parodą ar
meninį vyksmą ženklinantis leidinys yra vertingas dėl
savo memorialinės funkcijos. Prisimenu, kaip man pačiam, šiokiam tokiam dailėtyrininkui, labai padėjo rašyti
apie sovietinių laikų Alytaus dailę keli kuklūs, iliustracijomis „nepagardinti“ popierėliai su autorių pavardėmis
ir jų paveikslų sąrašais. Žmogiškoji atmintis yra linkusi
daug ką (tyčia ar atsitiktinai) pamiršti, praleisti, ignoruoti. O knygos ir brošiūrėlės primena, prikišamai pirštu
parodo. Kitas dalykas, kad, kaip sufleruoja šio teksto pavadinimas, knygos apie dailininkus ir dailę yra dvilypės
iš prigimties. Jose itin svarbi ir vaizdinė dalis (prisimenu, kaip spjaudžiausi skaitydamas tik keliomis prastos
kokybės iliustracijomis apdovanotą Rasos Andriušytės
knygą M. K. Čiurlionis: tarp simbolizmo ir romantizmo), ir
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tekstinė – galbūt ne visada skaitoma, galbūt dažnai tiesiog praleidžiama (kaip tai darau sklaidydamas storiausią Petro Repšio „talmudą“).
Tad kas dar naujo (be jau dviejų minėtų, V. Krutiniui
ir S. Kisarauskienei skirtų knygų) pernai pasirodė? Kas
buvo popieriuje įamžinta, smailių, guvių menotyrininkų plunksnų aprašyta? Aptarsiu ne viską, o tik tai, kas
man po akim pasipainiojo bei smegenyse užsifiksavo.
Galbūt nebus pernelyg nekuklu, jei paminėsiu kelis leidinius, prie kurių pasirodymo ir pačiam teko šiek tiek
prisidėti.

A LY TA U S D A I LĖ

Ypač esu patenkintas, kad pasirodė Alytaus dailininkams skirta knyga. Jos išleidimas buvo susijęs su Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Alytaus miesto savivaldybėje programa, todėl džiugu, kad tūkstantmetis šiame
Pietų Lietuvos mieste minėti pradėtas metais anksčiau ir
baltas albumėlis dienos šviesą išvydo dar prieš didžiąją
krizę. Priešingu atveju kūdikis gal net nebūtų gimęs...
Svarbus pats tokio leidinio egzistavimo faktas. Pripažinkime, kad daugelis vilniečių, kauniečių ir kitų lietuviškų
megapolių gyventojų net nežino, kas vyksta toliau jų nosių. Aš ir pats nenutuokiu, kas vyksta Šiaulių, Panevėžio, Joniškio, Gargždų, Ukmergės, Pasvalio, Biržų meno
pasauliuose (apie banditizmą, prievartavimą ir šventes
praneša kitos žiniasklaidos formos). O tikrai vyksta. Tokio pobūdžio knygų leidyba yra (ar galėtų būti) neblogas
lietuviškos kultūros decentralizacijos politikos, provincialaus meno sklaidos pavyzdys. Nevadinčiau alytiškių
menininkų provincialais, o kai kurių jų (kad ir Redo Diržio, Audriaus Janušonio, Evaldo Griniaus, Rimanto Galecko) kūrybos provincialia, tačiau, vartant minėtą knygą
ir skaitinėjant interviu su autoriais, matyti, kad jie patys
tai nuolat akcentuoja. Bet manau, kad tai ne jų pačių, o
interviu autorių nuopelnas...
Prie kitų knygos keistenybių priskirčiau turinio
visiškai neatitinkantį viršelį (sukurtą sovietinių poezijos pavasarių almanachų dvasia), neargumentuotą menininkų dėliojimą į lentynėles. Vieni be didesnių paaiškinimų priskirti „tylos ir chaoso“, kiti – „erdvės ir
šviesos“, treti – „formos ir išraiškos“ ir t. t. sferoms. Atrodytų, kad tie, kurių kūrybai būdinga tyla, nepasižymi
jokia forma ir išraiška, o totalūs formalistai niekaip nesusiję su erdve ar šviesa. Skaitytojo gal tai neglumintų,
jeigu šio dirbtinoko skaidymo autoriai savo pasirinkimą
būtų motyvavę įvadinėje tekstinėje dalyje. Be to, akis labai rėžė skirtingų (ypač prajuokino „bordeliškai“ rausva) spalvų atvartai. Man, kaip alytiškiui ir savojo miesto kultūros ir istorijos patriotui, labiausiai nepatiko tai,
kad į knygą nebuvo įtraukta dalis tikrai įdomių autorių.
Eilinį kartą žvilgsnis nukreiptas į grupę draugų. Pavyzdžiui, pasigedau Alytuje gal ir negyvenančių, tačiau šio
miesto parodiniame gyvenime aktyviai dalyvaujančių
keramiko Algimanto Kazlausko, skulptoriaus Liongino Virbicko. Pamiršti ir gana solidūs vietiniai korifėjai
– Adolfas Klastaitis, Saulius Vansevičius, Arūnas Jansevičius. Juolab kad paskutinis skyrelis yra dedikuotas
žmonėms, kurie vienaip ar kitaip (kūryba, kilmė, senti-
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mentai) yra susiję su Alytumi. Tarp jų ir Albertas Stankevičius, ir Saulė Kisarauskienė, vaikystę praleidusia
netoli nuo Alytaus, ir Arvydas Pakalka, kelerius metus
dirbęs vietinėje dailės mokykloje. Tiktų net Agnė Jonkutė (gimusi, užaugusi šiame mieste), kurios biografija ir
kelios darbų reprodukcijos būtų dar labiau pakėlusios
lokalinės meninės situacijos lygį.
O labiausiai šioje knygoje pasigedau pačios Alytaus
dailės. Tai yra to, kam veikalas buvo skirtas. Kad ir kokios būtų žaviai meniškos Vytauto V. Stanionio fotografijos, kuriose vietiniai menininkai užfiksuoti jiems būdingomis ir ne visai būdingomis pozomis, tačiau manau,
kad pagrindinis akcentas turėjo būti ne dvasingos fizionomijos ar dažais nudrabstyti chalatai. Būtų užtekę vienos ar kelių nedominuojančių autorių fotografijų. Dabar
nuotraukos nustelbė daugelio menininkų darbus (taip ir
nesupratau, ką kuria Raimondas Šimkevičius, Algis Judickas) ir sumenkino albumo vertę. Tokie leidiniai pasirodo ne kasmet, o po kelių dešimtmečių tikrai nelengva
bus pamatyti daugelio šių autorių kūrybą. Nebent bus
pastatyta Alytaus nacionalinė galerija, dėl ko labai abejoju, nes čia nėra net paprasčiausios, dabartinį vyksmą
atspindinčios normalios parodinės erdvės.

T E K S T I LĖ 3 1 3

Knygos apie meną kaip nepamainomo dailėtyrinio šaltinio naudą liudija 2008 metų pavasarį Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros bakalaurų išleistas nedidelis,
kuklus leidinėlis Tekstilė 313. To paties kurso studento
Audriaus Lašo maketuotas sąsiuvinėlis nepasižymi informatyvumu, nes iš fragmentiškų, gerokai apkarpytų nuotraukų nematyti visumos. Vis dėlto svarbu, kad
įtraukta kiekvieno kūrėjo gimimo data, kontaktai, darbo
pavadinimas, technika ir matmenys. Parodos nematęs
pilietis nesupras, nei kas ten buvo, nei apie ką kalbėta.
Tačiau vis dėlto... Pats dalyvavau ginant tuos diplominius darbus, todėl prisimenu, kaip man širdį glostė tas
faktas, kad kiekvienas absolventas savo diplominį darbą
pristatinėjo ne tik verbaline forma, bet ir pasidaryk pats
principu sukurtu lankstinuku. Štai vartydamas šį leidinėlį prisiminiau, kokį įspūdį darė iš žirgo karčių išaustas
Vaivos Kazlauskaitės senelio fotografinis atvaizdas arba
kaip veizolus išvertusios stebeilijosi veltinės akys viename patalpos kampe (Jovitos Gambickaitės instaliacija). Arba kaip stereotipiniam mąstymui oponavęs mano
„ginamas“ Aleksas Gailieša pats tapo garbios komisijos
stereotipų auka (mat neįtiko ne toks vaivorykštinio veltinio formatas).
Mano nuomone, VDA Tekstilės katedroje studijuoja
gabiausi ir įdomiausi (bent tokį įspūdį susidariau lankydamasis baigiamųjų darbų gynimuose) studentai, tad jų
dėstytojų spaudimas, jog kūrinius reikia ne tik padaryti,
bet ir pristatyti bei dokumentuoti, leidžia spėti, kad ateityje turėsime ne vieną sąmoningą, atvirą, intelektualų
menininką. Ir tai nuteikia optimistiškai. Vadinasi, ir knygos menas turi šviesią ateitį. Ir tai, kad šie mano lūkesčiai, o gal net prognozės, turi rimtą pagrindą, bandysiu
įrodyti visai netrukus kalbėdamas apie su tekstilininkėmis – Baltomis kandimis – susijusį sumanymą.

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 1 (566)

P I EŠ I N YS 2 0 0 8

Lygiai toks pat brošiūrinis yra Arkos galerijoje vykusios
piešinio parodos katalogas. Pats maketas yra nuobodokas (beveik kvadratiniame formate į kiekvieną puslapį
sugrūsta po dviejų dalyvių darbus – išimtis padaryta tik
laureatams), abejonių keltų ir pati kolekcija (mišrainiškai
sudėlioti skirtingų žanrų, technikų kūriniai – nors negalima nesveikinti kuratorių demokratiškumo; pristatyti visi
penkiasdešimt šeši kūrinius pateikę autoriai), tačiau studentišką produktą leidinys lenkia informatyvumu. Net ir
nebuvę, nematę, kad ir po šimto metų, galės susidaryti
įspūdį, kokio lygio buvo LDS rengtos piešinių parodos,
kas joms būdinga, kokie autoriai dalyvavo. Atsivertę pačią pabaigą pamatys keletą fotografijų iš ekspozicijos ir
galės nuspręsti apie eksponavimo kultūrą. Ir, beje, tikrai
sutinku su komisijos verdiktu, parodos laurus skyrusia
Mikalojui Povilui Vilučiui. Jo piešiniai ir profesionalūs,
ir konceptualūs. Tačiau nesutikčiau su kai kuriais įvadinį tekstą parašiusios Ramutės Rachlevičiūtės teiginiais.
Ypač paskutinėje pastraipoje, kurioje analizuotos piešinio supratimo ribos. Manau, kad dailėtyrininkė be reikalo kvestionavo substancialias Aloyzo Stasiulevičiaus
(esą tai tik tapybos kūrinio eskizas), Onutės Juškienės
(„dekoratyvinės dailės projektas“), Odetos Staponkutės (istorinių žirklių studija kažkodėl pavadinta knygos
iliustracija) piešinių savybes. Piešinio samprata yra plati
kaip Ramusis vandenynas, o norint ją griežčiau apriboti,
dėmesį reikėjo kreipti ne į šiuos autorius.
Nepriimtinas man ir R. Rachlevičiūtės pasakymas,
ištartas kalbantis su Mindaugu Skudučiu, kad esą šiais
laikais iš natūros piešia tik savamoksliai ir profanai. Tokiu argumentu menotyrininkė bandė įrodyti menininko
originalumą ar netgi vaikščiojimą kičo ir profaniškumo
paribiais. Tačiau nei M. Skudutis, nei kiti šioje parodoje
dalyvavę, į leidinį pakliuvę autoriai nėra mėgėjai. Pavyzdžiui, kad ir koks Paulius Juška, kuriam piešėjiško
virtuoziškumo galėtų pavydėti bet kuris kolega. Tai kas
jis (konkrečiai P. Juška) – diletantas ar šarlatanas? O grįžtant prie parodos katalogėlio dar norėčiau pastebėti tokį
dalyką – na, taip, jis ganėtinai išsamus, normaliai sumaketuotas (spaudos kokybė, aišku, galėtų būti ir geresnė,
reprodukcijos ne taip sugrūstos...), bet vis dėlto pasirodė
pernelyg nuobodus, netraukiantis atsiversti dar kartą.
Bet gal tai yra ne leidinio, o pačios parodos problema?
Nuo šių poligrafiniu požiūriu skurdokų spaudos produktų, prie konkrečios vietos ir laiko prisirišusių vienadienių peteliškių, pereikime prie sunkiosios artilerijos –
atskiriems autoriams skirtų, jų kūrybą reprezentuojančių
albumų ir tomų. Jie turi ir turės ilgalaikę, nekintančią
reikšmę, iš jų apie lietuvių dailės laimėjimus sužinos ne
tik vietiniame areale, bet ir kur kas plačiau.

RO M UA L DA S L A N K AU SK A S

Metų pradžioje knygų mugėje varčiau šią, tuomet šviežiai išleistą, knygą. Kadangi apie šio autoriaus, lietuviškojo abstraktaus ekspresionizmo pionieriaus, paveikslų ir
skulptūrinių objektų parodą buvau parašęs anksčiau ir ta
proga netgi pabendravęs su pačiu, knygos pasirodymas
nepasirodė jokia staigmena. Kita vertus – didelis malo-
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numas. Pirmiausia dėl to, dėl ko čia tiek daug ir rašau –
informatyvumo. Iki tol bent man su R. Lankausko tapyba
tekdavo susipažinti iš beletristikos. Novelistas pats iliustruodavo savo knygas, ant popierinio aplanko arba viršelio būdavo reprodukuojama viena ar kelios abstrakčiai
ekspresyvios kompozicijos. Kai kurios ilgam įsirėžė atmintyje, tegul vaizdas buvo ir miglotas, tarytum aptrauktas dūmais (vėl ta pati sovietinė spaudos kokybė).
Kitas dalykas, kad parodų gausa R. Lankausko tapybinė karjera dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių
nepasižymėjo, todėl albumas užpildys šiokias tokias,
netgi istorines, spragas. Ne vienas lietuviško meno gerbėjas galbūt įsivaizduoja, kad abstraktus ekspresionizmas, kaip ir apskritai abstrakcija, pasirodė gana vėlai.
Šis leidinys demonstruoja, kad toli gražu ne. Pirmosios
abstrakcijos Lietuvoje pasirodė dar gūdžiu sovietmečiu,
septintojo dešimtmečio viduryje. Ir nors mūsų kraštą
nuo laisvojo pasaulio skyrė visokios geležinės uždangos,
sinchroniškai vyko panašūs meno procesai. Žinoma, lokalūs, kur kas kuklesni. Ir man tenka apgailestauti, kad
su visokiais funkcionieriais turėjęs kariauti R. Lankauskas galbūt ne visada išsiskleidė kaip tikras menininkas.
Tapybos lyg ir pakanka (nors knygoje norėjau matyti dar
daugiau ankstesnių laikotarpių, tai yra septintojo–aštuntojo dešimtmečių, darbų), tačiau įdėta tik viena nuotrauka su dėmesį jau minėtoje parodoje patraukusiais objektais. Drįsau pasvajoti: kokį poveikį jie darytų, jeigu jų
būtų daug arba didesniais masteliais... Tačiau nieko dar
neprarasta – autorius kūrybingas ir energingas, ir reikia
viltis, kad dar nustebins ateityje. Reprodukuota nemažai kaligrafiškų piešinių – iš jų galbūt buvo galima sudaryti atskirą leidinį. Tačiau kitos galimybės publikuoti
darbus gali nebūti arba ji bus negreitai. Juolab kad, kiek
žinau, albumas leistas už asmenines lėšas – dėl to turėtų būti gėda pačiai valstybei. Valstybei turėtų būti gėda
dėl daug ko. Kad nėra Antano Gudaičio muziejaus, kad
nevertinami senieji menininkai, kad nesirūpinama jų
palikimo saugojimu ir sklaida... Knygų leidimo programa užpildytų nemažas spragas. Nekalbu ir net nebandau įsivaizduoti gražios personalinių galerijų-muziejų
perspektyvos. Pavyzdžiui – kaip dabar galime pasigirti
Vytautu Kalinausku, Vincu Kisarausku, Antanu Martinaičiu, Igoriu Piekuru, Marija Terese Rožanskaite, Jonu
Švažu? Senais, atgyvenusiais leidiniais ar juokingai kukliais bukletukais. Tai neturėtų būti vien pačių autorių
arba jų giminaičių rūpestis. Netikiu valstybe kaip gėrybių davėja ar kokia geradare (manau, kad reikalauti
iš įvairų institucijų kažkokių gėrybių yra totalitarinės
praeities reliktas: viską galima ir reikia užsidirbti savomis jėgomis), o ir kalbos apie valstybės kultūros politiką skamba kaip neįpareigojančios diskusijos artėjančios
žiemos tema („Bus šalta – kaip mūsų laikais ar vėl tokia
pati?“), tačiau kartais atrodo, kad, jeigu ne valstybė kaip
prievartos mechanizmas ar piliečių organizacija, pati visuomenė: muziejai (kurie vegetuoja arba parazituoja –
kalbu apie milžiniškas lėšas siurbiantį Valdovų rūmų
simuliakrą), galerijos (kalbu apie tikras, o ne salonines
parduotuves) turėtų pasirūpinti palikimo saugojimu.
Būtent tuo (ne cepelinais ir net ne Akropoliu) galima didžiuotis prieš save ir kitus.
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Grįžtant prie knygos, manau, kad jai būdinga viskas,
ko reikia geram leidiniui: solidus formatas, įdomus paties autoriaus parašytas tekstas, lyg ir nebloga reprodukcijų kokybė. Akį džiugina kruopščiai apmąstytos pauzės,
kompoziciškai argumentuotas pasirodė tapybos darbų
ir piešinių „miksavimas“. Motyvuotas septinto–aštunto
dešimtmečių dvasią atspindintis formato ir maketo pasirinkimas, autoriaus bandymas pristatyti save kaip unikalų kūrėją, šiek tiek dygoką asmenybę – žodžiu, tipišką
moderniosios tapybos apologetą. Ko pritrūko šiai knygai? Beje, tai būdinga daugeliui šiais laikais pasirodančių
albumų. Nuoseklios chronologijos. Taip jau yra susiklostę, kad patiems menininkams aktualiausi ir įdomiausi
atrodo naujausi darbai. O man, pavyzdžiui, labiausiai
imponuoja septinto–aštunto dešimtmečių R. Lankausko darbai, kurių aptariamoje knygoje paties menininko
sprendimu yra nelabai daug. Plastiniu požiūriu sugestyvūs ir motyvuoti pasirodė Judėjimas (1961), Praskaidrėjimas (1979), Šiapus ir anapus (1979). Manau, kad, jeigu
žiūrėtume į Lietuvos dailę kaip Vakarų meno procesus
atspindinčią evoliucijos grandinę, ne vien šios trys kompozicijos, bet visa jų grupė sudarytų svarbią jungiamąją
grandį. Bet tai ne vien R. Lankausko problema (netrukus aptarsiu dar kelis tokius simptomiškus atvejus).
Išeitis labai paprasta – tokias knygas turėtų sudarinėti
ne dailininkai, o nesuinteresuoti asmenys. Bet čia iš karto kyla klausimas – ar daug tokių vietinėmis sąlygomis
atsirastų?
Daugelis knygų apie meną, kad ir kaip varvinčiau seilę,
yra neįperkamos – neprisiverti apie jas svajoti net kaip
apie kalėdinę dovaną. Bet net ir nespecializuoti albumai
yra kietas riešutėlis kiekvieno statistinio vartotojo piniginei. Ypač jeigu jie iliustruoti prestižą bei pripažinimą
pelniusių autorių.

L A U M I Ų PA S A K O S

Toks galėtų būti naujausias lietuviškas iliustracinis Stasio
Eidrigevičiaus „blynas“. Būtent su šio menininko vardu (kaip dar su Birutės Žilytės, Algirdo Steponavičiaus,
Rimvydo Kepežinsko, Broniaus Leonavičiaus, Leonardo
Gutausko, Rasos Dočkutės, Romo Oranto, Vytauto Valiaus, Mikalojaus Vilučio, Giedriaus Jonaičio) siečiau pasauliniu mastu neblogai atrodančios lietuviškosios vaikiškos iliustracinės grafikos suklestėjimą. Tokių knygelių
poveikis yra dvejopas. Ne visiems mažyliams galbūt jos
ir patinka. Pats pamenu, kaip būdamas bamblys raukiausi vartydamas B. Žilytės iliustruotą Kostą Kubilinską, tačiau mielai leisdavausi užburiamas (kad ir kaip banaliai
skambėtų) R. Dočkutės ar L. Gutausko. Apie S. Eidrigevičių nėra net ko ir kalbėti. Jis man buvo ir yra lietuviškų
vaikiškų iliustracijų dievas. Ne visada vertinu „rimtąją“
dabartinę meninę veiklą – fotografijas ar performansus.
Dirbtinokai atrodo jo pastarųjų dienų molbertinė tapyba (nedrįsčiau to tarti apie aštunto–devinto dešimtmečių
darbus), tačiau miniatiūriniai piešiniai yra tikras daiktas.
Čia akių nepjauna ir proto nesmaugia nei prikišamas infantilumas, nei paslaptimi dvelkiantys tamsūs fonai, nei
mielai košmariškus sapnus primenančios metaforos ir
alegorijos. Tad šią knygelę varčiau (vėlgi – tik knygyne,
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nes jos kaina pasirodė astronominė) su dideliu malonumu. Vienas dalykas, kuris vis dėlto man nepatiko – truputėlį mechaniškas maketavimas. Kompiuteriai žmones
varo į dideles pagundas – būtent tokiu nuolaidžiavimu
besielei elektronikai laikyčiau visaip iškarpytus piešinių
originalus, jų kartojimus ir kadravimus. Manau, kad
nelabai pasiteisino ir miniatiūrų paspartavimas, komponavimas ant tamsių fonų – kai kuriais atvejais jie tiesiog užgožia S. Eidrigevičiaus kūrybą. Tačiau bendra
nuotaika pagauta. Man irgi (nors seniai nebesu vaikas)
atrodo, kad laumės, raganos ir visokios dvasios siautėja
tamsoje bei prieblandoje. Panašiai kaip ir tos pačios leidyklos (Šviesa), tos pačios sudarytojos (Ritos Repšienės)
išleistos Siaubo pasakos su Sigito Staniūno tapybos darbų
fragmentais. Supratau, kad abu leidinius būtų galima
priskirti vienai serijai, todėl truputėlį glumino skirtingas
jų formatas.

D V I Š A R Ū N O LE O N AV I Č I A U S
ILIUSTRUOTOS K N YG OS

Tautosakinių, mitologinių, religinių knygų iliustravimas
yra knygų apipavidalinimu užsiimančių Lietuvos dailininkų arkliukas. Daug ką lėmė senos, geros tradicijos.
Verta prisiminti dar 1563 metais Lietuvos Brastoje išleistą
impozantišką Bibliją lenkų kalba. O kad ta tąsa, iliustracinių įpročių ir įgūdžių perėmimas nėra vien tuščios frazės, geriausiai įrodytų Lietuvių kalbos instituto išleistas
protestantiškos Samuelio Boguslavo Chilinskio Biblijos
I tomas (lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės). Pirmasis lietuviškas Šventojo Rašto vertimas
pradėtas spausdinti 1660 metais, tačiau dėl įvairiausių
kai kurių asmenų machinacijų nebuvo baigtas, o amžininkų pripažintas vertėjas nugrimzdo istorinės Letos ir
mūsų nacionalinės sąmonės užmarštin. Pagal Londono
ir Berlyno egzempliorius Ginos Kavaliūnaitės kruopščiai
parengtas filologinis variantas iliustruotas Šarūno Leonavičiaus grafikos kūriniais. Viršelis su rėminiu principu sukomponuotomis biblinėmis scenomis (Nojaus, Babelio bokšto istorijos ir pan.) demonstruoja iš Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės laikų perimtas pamokas ir
galbūt suponuoja mintį, kad senasis, su pirmąja mūsų
valstybe susijęs dvasinis ir kultūrinis paveldas iki šiol
gyvai funkcionuoja dviejose sferose – bažnyčioje (kad ir
lankantis Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje imi tikėti, kad LDK iš tikrųjų egzistavo, o nėra iškreiptos mūsų
istorinės sąmonės bei tapatybės vizija) ir knygų leidyboje. Kita vertus, Š. Leonavičius lygiuojasi į pasaulinį
kontekstą. Tad ir jo darbas, net neperkrautas milijonais
iliustracijų, leidžia didžiuotis, kad net lokaliame kontekste galima pamatyti Juliaus Schnorro von Carolsfeldo
ar Gustave’o Doré rankoms bei rėžtukams prilygstančių
darbų. O naująjį S. B. Chilinskio leidimą tiesiog malonu vartyti, žiūrėti į kur ne kur šmėsčiojančias klasikines
Š. Leonavičiaus iliustracijas ir skaityti gražią, muzikalią,
archajišką lietuvių kalbą.
Lygiai taip pat mielai būčiau pavartęs kapitalinį Gintaro Beresnevičiaus veikalą – Lietuvių religija ir mitologija
su to paties menininko grafiniais darbais, tačiau į biblioteką nubėgti dar nespėjau (būtinai tai padarysiu, žinoma,
jeigu iki tol Mažvydo biblioteka galutinai nenugrius),
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o knygynuose smalsūs (ne)pirkėjai metaforiškai gauna per nagus: kad visokie pinigų gailintys sklaidytojai/
vartytojai nenušiurintų puslapių, nenubrūžintų viršelių,
knyga įkišta į stiprų celofaninį sarkofagą. Pakilojau ją
kaip kokią plytą, apžiūrėjau daugiafigūrį, lietuviškųjų
dievų apoteozę pristatantį viršelį. Pamąsčiau, kad, netgi
vaizduodami ikikrikščioniškuosius dievus, menininkai
priversti vartoti plastines, kompozicines, net ikonografines krikščioniškojo meno priemones. Aptariamoji scena
primena ne ką kita, o potridentines jėzuitų bažnyčias su
pagal Andrea Pozzo „receptūrą“ ištapytais skliautais.
Bet čia nieko blogo ar šokiruojančio, nes, kaip kadaise
įrodinėjo André Grabaris, krikščioniškoji (o ir judaistinė) sakralinė dailė daug ką skolinosi, siurbė iš jai substancialiai priešingos (sic!) helenistinės tradicijos. Įtempęs
savo menko intelekto likučius bandžiau atpažinti – kuris čia iš jų Perkūnas, kuri Medeinė, o kuris – šiaip koks
barzdukas ar Puškaitis. Pažvelgęs į kainą supratau, kad
neverta net graudintis, nes vis vien gailėsiu pinigų ir
padėjau storą tomą atgal lentynon. Grįžęs namo paskaičiau G. Beresnevičiaus minčių ne tokiuose solidžiuose
foliantuose ir laikraščiuose (vis dėlto kiek daug praradome su tragiška šio iškilaus mokslininko ir kultūrininko,
spalvingos asmenybės žūtimi!) ir dar pagalvojau apie
Š. Leonavičių. Pirma, jis yra puikus, turintis akademinį
pasirengimą, anatomijos žinių ir praktikos menininkas.
Kruopščiai išpaišyti kūnai gal yra truputėlį „sumedėję“,
tačiau vėlgi kelia aliuzijų su XIX amžiaus nazariečių, klasicistų ir akademistų stilistika. Antra, tais pačiais metais
(nors manau, kad iliustracijų kūrimas tikrai užėmė ne
vienerius metus) išėjo net dvi vieno dailininko kruopščiai iliustruotos, turinio prasme gana skirtingos, tarytum
dvi ideologiškai priešingas stovyklas reprezentuojančios
knygos. Viena skirta krikščioniškajai, kita – pagoniškai
pasaulėžiūrai. Tačiau geras menininkas vienodai puikiai
gali paišyti ir angelą, ir velnią.
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V ladimiras Tarasovas . Varpeliai šv. Kazimierui, 1997

V L A D I M I R A S TA R A S O VA S

Grįžkime vėl į „rimtąją“, specializuotą kūrybą ir atskiriems autoriams skirtų leidinių apžvalgą. Vienu geriausių praėjusių metų produktu laikyčiau Vladimiro Tarasovo portfolio. Atrodo, kad pasisekimas buvo programuote
užprogramuotas – įdomi, šnekėti mėgstanti ir gebanti
(tarp vietinių menininkų iki šiol dar gana reta vertybė)
asmenybė, įvairiapusis kūrėjas. Gal knygos sėkmę laidavo dar ir tai, kad ją sudarinėjo ne pats V. Tarasovas?
Tačiau leidinys buvo praturtintas išsamiu interviu su menininku (nuo jo vaikystės įspūdžių Archangelske, kultūrinių aspiracijų, įvairaus plauko patirčių iki nuoseklaus
pasakojimo apie kūrybinės karjeros raidą), smagiai skaitomais komentarais prie instaliatyvių darbų. Paaiškinimai praplėtė žinias apie kūrinių atsiradimo aplinkybes,
esmines idėjas.
Iš pirmo žvilgsnio pasirodė kiek margas visos knygos dizainas, vietomis pernelyg šokinėjantis (dydžiais),
su vaizdais konkuruojantis ir netgi juos įveikiantis šriftas. Tačiau giliau pamąstęs ir paskaitinėjęs, – ypač V. Tarasovo prisiminimus iš bendrų žygdarbių su rusiškojo
avangardo korifėjumi Ilja Kabakovu, – suvokiau, kad
kitaip ir negalėjo būti. Knygos apipavidalinimas sąmo-

V ladimiras Tarasovas . Šechina, 2003

ningai orientuotas į sovietinio konstruktyvizmo klasiką.
Kartu neslepiant, kad kompiuteris daug kuo „prisidėjo“
prie leidybos, išryškintas šiandieninis matmuo. Ir nors
informatyvumo lygmuo vietomis dėl to šiek tiek nukenčia (kadruotos, neaiškiu rūkeliu aptrauktos fotografijos
ne visada išryškina svarbiausias kūrinių savybes ir netgi
jų esmę) – pavyzdžiui, instaliacijos Kaziukas nuotraukoje
pasigedau perteikto mastelio, šventiškos, šviesios nuotaikos. Analogiškai ir pats kūrėjas – būdamas konceptualus
ir operuodamas įvairių medijų, išraiškos priemonių teikiamomis galimybėmis – nuolat gręžiasi atgal, prie senojo palikimo, jį cituoja, varijuoja, visaip kūrybiškai eksploatuoja. Kita vertus, V. Tarasovas yra dabar ir čia dirbantis
menininkas. Tikras pasaulio pilietis. Rytoj gali būti visai
kitoje vietoje bet vis vien išliks aktyvus ir kūrybiškas. Tad
ir knygą apie save galės vežiotis po visą pasaulį – ji turėtų
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būti įdomi ir Lietuvoje, ir Dagestane, Pendžabe ar Kosta
Rikoje. Nes autorius kalba apie universalius dalykus ir
tai pateikta suprantamai ir aiškiai. Gal vienintelis minusas, kurį suformavo jau minėtas knygos margumas, yra
tas, kad net viršelyje atsispindinti mozaikos, aplikacijos
ir koliažo principu paremta knygos koncepcija ją nusilpnina kitų „konkurenčių“ atveju. Remdamasis asmenine
patirtimi, galiu teigti, kad knygą apie V. Tarasovą knygynuose pastebėjau ne iš karto. O ir metęs pirmą žvilgsnį, pagalvojau, kad tai yra koks nors storesnis žurnalas
(Bravissimo ar Istorijos). Tad atrodytų, kad demokratiška
leidinio idėja jam pačiam pakišo koją. Tačiau nesinorėtų, kad knyga apie šį su kasdienybe tiesiog susiliejusį
menininką (kad ir jo sukonstruoti varpai-varpeliai Šv.
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje) būtų akademiškai solidi
ir kelianti žandikaulius narinantį žiovulį. Jam tai tiesiog
netiktų. Kaip ir politinio reglamento normas ar pseudoaukštosios visuomenės susigalvotas taisykles atitinkantis
kostiumas ant paties V. Tarasovo kūno.

LE O N A R D A S G U TA U S K A S

Deja, bet didžiausio nusivylimo nominaciją tarp praėjusių metų meno knygų suteikiu mano mylimo tapytojo
ir poeto (apsakymai ir romanai, man atrodo, nuobodūs
ir ištęsti) L. Gutausko albumui Tapyba, akvarelė, piešiniai. Išgirdęs per radiją ar perskaitęs laikraštyje, kad
pasirodys jo knyga, net suplojau delnais. Tikrai mėgstu
pseudoromaninius šio dailininko piešinius ir akvareles,
iki šiol prisimenu jaukią, daugybės kultūrinių patirčių
persunktą, instaliatyvią personalinę jo parodą Vartų
galerijoje. Prisimenu, kaip net griežiau dantimis, kai
per paskaitą viena dėstytoja su aplombu pareiškė, kad
L. Gutauskas nėra tas menininkas, kuris galėtų atstovauti Lietuvai Europoje: esą jam trūksta globalumo. O man
pasirodė priešingai – siaurą požiūrį pademonstravo
pati pranešėja. L. Gutauskas yra tikros aukso kasyklos
bet kuriam įvairiom temom parodą sumaniusiam rengti
kuratoriui. Dar sovietmečiu kritikuotas, esą „nesuradęs
savęs“, L. Gutauskas bent jau mane žavėjo chameleoniška kaita.
Ir kaip tik viso to nėra knygoje. Albumą prodiusavo
sūnus Tadas, reprodukcijų atrankoje ne paskutinė vieta
suteikta ir pačiam subjektui, todėl rezultatas išėjo daugiau nei nepatenkinamas. Man tikrai patiko, kad albumas neperkrautas tekstais (tik Alfonso Andriuškevičiaus
daugybę kartų publikuotas geras straipsnis ir trumpas,
kondensuotas Nijolės Adomonytės pristatymas). Archyvinėje dalyje patiko žiūrėti nuotraukas, o parodų sąrašas, deja, neišsamus ir netikslus. Pavyzdžiui, apie Vartų
galerijoje 1993 metais veikusią parodą Žolių raštas (bent
toks pavadinimas figūruoja ano meto recenzijose ir anotacijose) lietuviškoje dalyje paminėta, kad tai „tapybos
paroda“, o angliškame variante tai jau tampa „žolėmis“.
Smulkmena, tačiau informacinėje dalyje preciziškumas
netrukdo.
Svarbiausia, kad, vartydamas leidinį nuo pradžios
iki pabaigos ir atgal, skrosdamas puslapius kiaurai ir
išilgai, nepamačiau pamatinių, esminių L. Gutausko kūrybos savybių. Ir vien todėl, kad pats bei gera linkintys
giminaičiai atliko milžinišką ir nereikalingą cenzorių
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darbą. Aštriu peiliu išpjautas produktyviausias menininko laikotarpis. Dailės istorijos ūkuose išnyko aštunto dešimtmečio darbai – kad ir kaimo mokytojos J. K. (1973),
kompozitoriaus Osvaldo Balakausko (1976), žmonos su
eilių knyga (1976), dailininkės Joanos Plikionytės-Bružienės (1976), rašytojo Juozo Apučio su aprištu pirštu
(1978) portretai. Tai tikra Davido Hockney paveikto lietuviškojo poparto (su lyrine pakraipa) aukso versmė.
Be jų L. Gutausko kūryba, o ir visa tuometinė Lietuvos
dailės panorama, iš tikrųjų atrodo gana blankiai. Nekalbu apie visai kitokio pobūdžio – semiabstrakčius Nepriklausomybės pradžios laikotarpio darbus. Jų irgi nėra nė
kvapo. Taip pat apgailestauti tenka dėl iliustracijų. Pripažinkime, L. Gutauskas yra vienas įdomiausių ir produktyviausių pirmiausia vaikiškų (savo paties rašytų) knygų
iliustruotojas. Jas vaikystėje vartydavau apimtas nuostabos ir sužavėtas jų spinduliuojamos paslapties. Kokia
prasmė dėti pašto ženklo dydžio visų menininko leistų
knygų viršelius? Norint pritrenkti kiekiu? Ir apskritai
nesupratau tarytum spaustuvinių dažų taupymo manijos nulemto polinkio mažinti reprodukcijų formatus.
Gal tai ekonominės krizės padarinys? Maži paveikslėliai
plūduriuoja lyg skenduoliai baltose puslapių mariose,
negyvo dekoratyvumo ir numirusios stilizacijos okeane,
o skaitytojai (kaip tie gelbėtojai sraigtasparniuose) stengiasi surasti bent vieną kitą gyvuolį... Aišku, tapybos ir
piešinių šedevriukų daug (pavyzdžiui, laisvumu pasižymintis 2000 metų piešinys Kardas ir kaukolė ar metais vėlesnis, keistą šviesą spinduliuojantis Senato posėdis). Bet
visuma galėjo būti geriau sustyguota. Neigiamai nuteikia blankus, menininko kūrybos visumos ir charakterio
neatspindintis viršelis su iš bendro konteksto iškrentančios bronzinės skulptūros fotografija (juolab kad antraštė
ir neskelbia apie statulų reprodukavimą). Tad sulaukęs
šio L. Gutausko albumo, iš karto ėmiau laukti kito (o namuose pradėjau vartyti vaikiškas jo knygeles – pirmiausia nuo mažens dievinamą Dangaus kalvį Perkūną). Gal
kada nors pasirodys...

ADOM AS JACOVSKIS

Blogu žodžiu, jei ne mano paties sugedimo laipsnis, negalėčiau minėti Adomo Jacovskio knygos. Kaip ir L. Gutausko, knyga seniai, ilgai laukta. Tačiau šio leidinio, jeigu būtų galima, pirkčiau tik pusę (o ir kaina galbūt būtų
perpus mažesnė). Esmė ta, kad niekada nemėgau teatro.
Šiuo atveju pasikliauju taikliu Johno Lennono pastebėjimu, kad sunku žvelgti į ant pakylos kažką veikiančius
ir apsimetančius, kad nieko nevyksta salėje, žmones. Teatras man visada asocijavosi su falšu, apsimetinėjimu ir
melu. Tokia dažnai atrodo ir teatrinė dailė. Gerai, kai dekoracijos būna sukalamos be jokių didesnių pretenzijų į
meniškumą (kaip Antano Škėmos aprašytasis mokytojas,
vaidinęs lokį užsivilkęs išverstus kailinius).
Tad ir A. Jacovskio scenografinė kūryba man nekelia
jokių emocijų. Nebent parengiamieji piešiniai (R. Rachlevičiūtė juos eliminuotų iš grynojo piešinio sampratos
rėmų), eskizai daro poveikį. Duoda kaip basliu per galvą. Norėčiau pamatyti jų originalus. Vėlesnis, teatrinis jų
atlikimas atrodo beprasmis ir nereikalingas. Žinoma, gal
tokį požiūrį diktuoja mano paties nemeilė scenos menui.
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A domas J a c ovskis .
Spektaklio Trys mylimos
dekoracijų eskizai, 1979

O gal tai teatro darbininkų kaltė? Juk ne pats A. Jacovskis atliko visus darbus nuo A iki Z. O gal tai iki galo
nesustyguotų fotografijų bėda? Šioje knygoje tos tipinės
sceninės nuotraukos – su dirbtinės šviesos apšviestais
vaidintojais, su tamsoje skendinčiais kulisais – primena sovietinių laikų vaidybai skirtų statinių vestibiulius.
Juose irgi kabėdavo vienodais standartais surežisuoti
vaizdai. Bet tai ir ne fotografų, o tose aplinkose tvyrančios apsimetinėjimo dvasios įtaka. Ypač siaubinga viena
nuotrauka, fiksuojanti ant scenos stovinčių artistų minią
A. Jacovskio dekoracijų fone (Aidos pastatymas). Scenovaizdžio beveik nematyti, nes jį gožia bjaurus, kičinis
dainininkų grimas, kaukėmis pavirtę veidai su kraupiai
apvedžiotomis lūpomis ir akimis.
Tačiau kaip siela atsigavo žvelgiant į dailininko tapybą! Šiuo atveju man vėlgi labiau imponuoja ankstesni – devinto dešimtmečio – A. Jacovskio darbai. Tada figūros buvo ne tokios stilizuotos ir sudekoratyvintos kaip
vėliau. Išraiškingi tamsūs fonai, iš kurių šviesa ištraukusi
ramias, sustingusias figūras. Labiausiai man patinka tos
kompozicijos, kuriose tiesiogiai atsispiriama nuo natūros
ir nebandoma specialiai kurti žmonių figūrų kaip tam
tikrų hieroglifų. Tai irgi turi racijos, tačiau, man regis,
ne taip paveiku, ne taip gyva. Natūra, kad ir kaip ją kai
kurie menininkai vadintų „dūra“ ar „chaltūra“, atlieka
pozityvų vaidmenį. Tokiais darbais kaip Brolis ir sesuo
(1981), Šokėjos portretas (1985), Režisierius ir keturi personažai (1987) A. Jacovskis yra sunkiai pralenkiamas ir pasiekiamas psichologinio portreto (su itin subtilia ironijos
doze) meistras. O grįždamas prie knygos, galiu tik tarti,
kad tai kanoninis leidinys. Padaryta taip, kaip privalu.
Reprodukcijų kokybė gera, tekstai puikūs (Audronės
Girdzijauskaitės, Birutės Pankūnaitės, Helmuto Šabasevičiaus) – informatyvūs, neištęsti, elegantiškai parašyti,

struktūra aiški ir paprasta: scenografija–tapyba–skulptūra, nors aš, kaip jau aiškinau, būčiau kitaip dėliojęs prioritetus. Padaryta tikrai broliškai (maketavo autoriaus
brolis Jokūbas).

L I E T U V O S K A LV I A I 2 0 0 8

Vis dėlto kolektyviai leisti knygas lengviau nei individuliai. Geriausiai šį postulatą įrodo leidybinės produkcijos
kiekius didinanti LDS. Jau minėjau kelias šios dailininkų
profesionalų organizacijos leidinius. 2008 metų pabaigoje serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai pasipildė dar
trimis pavardėmis: Nijolė Šaltenytė, Egidijus Rudinskas,
Sigitas Virpilaitis. Panašios politikos imasi ir kiti profesiniai įvairiomis saviraiškos formomis užsiangažavusių
asmenų susivienijimai. Pasirodo, kad ne tik dailininkai
ir bajorai, bet ir Lietuvos kalviai turi savo sąjungą. Jos
iniciatyva pasirodė storas, didelis albumas Lietuvos kalviai 2008.
Knygyne vartydamas šią knygą, ilgai ir nuobodžiai
svarsčiau – ar čia pati technika, paskirtis ir geležies
medžiaginės savybės lėmusios, kad įvairiausi daugelio
autorių kūriniai (nuo kryžių ir saulučių iki žarsteklių
ir tvorelių) atrodo neišraiškingai. Tiesiog kelia žiovulį.
Gal geležinė kabykla atrodo žaviai tik tuomet, kai ant
jos pasikabini paltą, o ne žiūri į spalvotą fotografiją.
Net Vytauto Mockaičio inkliuzai neatsiskleidžia visomis
savo „sekretiškomis“ briaunomis. Knyga šiaip būtų neprasta – informatyvi, pristatanti kalvių sąjungos narius.
Tačiau leitmotyvas būtų kičas. Visuma priminė Kaziuko
mugę. Kalviai rodo manieringų formų, pretenzingų siluetų geležis. Būsiu nuoširdus: man nepatiko. Pagalvojau, kad gal bėda ta, kad autoriai patys turėjo pristatyti
savo archyvines nuotraukas. Gal todėl tokia kakofonija
ir išėjo...
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B A LT O S K A N D YS

Kitas grupinės leidybinės veiklos pavyzdys ir, sakyčiau,
šedevras – tekstilininkių grupės Baltos kandys katalogas.
Jau rašiau apie pozityvų VDA Tekstilės katedros indėlį
skatinant savo auklėtinių kūrybiškumą ir reprezentacijos
poreikį. Aptariamas darbas be didesnių išvedžiojimų liudija, kokie vertingi yra tokio požiūrio rezultatai. Pažįstu
šias merginas nuo studijų laikų, išplėtęs akis ir ištempęs
ausis stebėjau ir klausiau, ką jos veikia. Ir žavėjausi, nes
viskas, ką jos darė, buvo šiuolaikiška, žaisminga, atrodė
intriguojamai. Mėgstu „kandims“ būdingą psichodeliką
ir popartą. Darė ir daro įspūdį jų vienybė (tarp menininkų reta savybė), tai, kad dirbama dėl idėjos, kad nuolat
atsinaujinama, einama tolyn ir gilyn. Tai jau antras man
žinomas šios aktyvių menininkių grupuotės leidinys.
Pirmasis pasirodė prieš keletą metų. Nežinau, kaip juos
galima įsigyti, greičiausiai tiesiog reikia susisiekti su
pačiomis tekstilininkėmis, tačiau abi knygelės vertos bibliofilų lentynų.
Pirmasis leidinys – pailgo, horizontaliai ištęsto formato, įvilktas į minkštus veltininius viršelius (kaip ir
derėjo, maniškį egzempliorių kandžių ir kitokių parazitų apsėstuose namuose vabzdžiai šiek tiek apgraužė).
Viduje – Ramintos Jurėnaitės įvadinis tekstas, toliau
atvartas, skirtas didžiajam kandžių opusui – trimetrinio
skersmens „vailokinei“ mandalai, ir lapai su trumpais
menininkių gyvenimo ir kūrybos aprašymais.
Naujasis darbas demonstruoja tai, kas būdinga ne
tik leidybinei, bet ir tekstilinei šių autorių praktikai. Žinoma, negalima jų įsprausti į siaurus tekstilės rėmus,
jų kūrybą jau seniai galima ir reikia įvardinti platesne
meno sąvoka. Tai ir instaliacijos, ir performansai, ir animaciniai filmai (pavyzdžiui, Austės Jurgelionytės Mėsa,
kurioje juda kruta suvelti katinai ir žmogėnai). Menininkės stengiasi kurti vis laisvesnius, įdomesnius, komplikuotesnius darbus. Tiesiog tobulėja. O knygos idėja yra
labai paprasta ir kartu netikėta. Įsivaizduokite baltą popierinį maišelį su įvairių kalbų žodžių (BA LTOS KA NDY S BALTĀS KO D E S LE S M IT ES BL A NCHES etc.)
medalioniniu antspaudu. Jame įdėtas balto gofruoto kartono aplankas su manifestiniu „plakatu“ (tas pat, kaip
ir ankstesniame leidinyje R. Jurėnaitės straipsnis vienoje
pusėje ir „kandžių“ kūrybinės biografijos išklotinė – kitoje) ir keturi keturiems didiesiems grupės Baltos kandys
sumanymams (Mandala, Miškan..., Spiros, Šventė) skirti
„sulankstymai“ (juose savo ruožtu įdėta po keletą kiekvienam artefaktui dedikuotų atvirukų ir viena didelė
plakatinė reprodukcija). Viso šio leidinio koncepcija yra
pačių „kandžių“, o katalogo dailininkas yra Dāvis Līcītis iš Latvijos. Ir išleista netgi ne Lietuvoje, o Latvijoje.
Gal pritrenkiančią kokybę sąlygojo kitoks požiūris, kita
mokykla? Nežinau...
Man patiko stilingas, vientisas pateikimas. Patiko,
kad katalogas yra kaip meno kūrinys, kurį malonu vartyti, žiūrėti, mėgautis. Jaučiuosi taip, lyg turėčiau tikrą
„kandžių“ darbą – Mandalą ar Šventę – savo namuose.
Šią „knygą“ („knygos“ pavadinimas vartotinas sąlygiškai, nes tai yra origamiui artimas kūrinys), kurią privalu
versti ne bet kaip ir ne bet kada, o atitinkamai nusiteikus

Baltos kandys . Projektas Miškan, 2008

bei atsisėdus. Tad šį leidinį laikyčiau mieliausiu, įdomiausiu bei brandžiausiu meno ir literatūros (vien dėl
projektus lydinčių konceptualių komentarų – iki visiškos tobulybės trūko tik kur nors maiše įdėtų penkiolikos
pirmame leidime publikuotų Baltų kandžių „filosofijos ir
morfologijos“ punktų, tarp kurių labiausiai patiko P. S.:
„V I S I Ž M O N Ė S M O K A S K R A I DY TI , TI K N E VI SI
TAI Ž I N O ! “) kūriniu.
Pabaigai dar keli dalykai. Pirma, neaptarinėjau, mano
nuomone, labiau dailėtyrinio profilio veikalų. Tokių tikrai buvo. Tai ir Laimutės Cieškaitės-Brėdikienės seniai
laukta, išprusimą skatinanti modernaus dizaino istorija,
ir Giedrės Jankevičiūtės Lietuvos grafika 1918–1940, verta
aplodismentų vien dėl vykusiai sukonstruoto viršelio, ir
daugelis kitų solidžių, vertingų monografijų, vadovėlių.
Galų gale periodiniai leidiniai, rinktinės, konferencijų
medžiagos. Tačiau tai – daugiau į tekstinę informaciją
orientuoti darbai. O man rūpėjo vaizdas. Apskritai nesistengiau apžvelgti visų meno knygų. Jų tikrai buvo
nemažai. Rinkausi tai, kas pateko į akiratį. Nelindau į
klampią fotografijos pelkę. Joje yra apie ką kalbėti bei
diskutuoti.... Galbūt per mažai pateikiau literatūrinės
analizės, tačiau daugumą knygų sklaidžiau tik knygynuose, o ne patogiai sėdėdamas namų krėsle, todėl tekstinė dalis natūraliai prasprūdo pro akis, išgaravo iš galvos. Paminėjau tik tai, kas tikrai įsigėrė į sielą.
Paskutinėje pastraipoje norėjau sudaryti asmeninę
reitingų lentelę – kas labiausiai patiko, kas mažiau sujaudino. Tačiau pagalvojau, kad šiuo metu, kai virš lietuviškos leidybos kaupiasi ir tumuluojasi sunkūs, aud
ringi neapdairios ekonominės politikos ar sąmoningo
žlugdymo debesys, būtų kiaulystė tarti, kad kuri nors iš
išleistų knygų, brošiūrų apie meną yra prasta. Visos jos
vertingos ir įdomios, visos jos laukiamos, visos atspindi
procesą ir eigą, todėl visos reikalingos mūsų menui ir
kultūrai.
P. S. Tikslių bibliografinių duomenų šioje apžvalgoje
nepateikiau dėl įgimto savo apsileidimo ir nekruopštumo – vis vien būčiau įvėlęs klaidų. Informacinių technologijų amžiuje norintys ir ieškantys susiras patys – su
draugų, knygynų pardavėjų ar kompiuterių pagalba.
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Galina Gubanova

Danijoje lyja raudonai
Tuomet krauju lietus lašojo...
W. Shakespeare. Hamletas

R

ežisierius Oskaras Koršunovas – ypatingas reiškinys teatro padangėje. Jo mąstymas veržiasi už
įprasto režisieriaus žvilgsnio ribų. Jis mąsto veikiau kaip dabarties menininkas, kaip tie, kurie XX amžiuje vaizduojamąjį meną pavertė vizualaus ir teatrinio
mišiniu ir įkurdino jį ne teatro erdvėje, o muziejuose,
parodų salėse, miestų gatvėse ir kitose vietose, suvokiamose kaip art-akcijų bei instaliacijų erdvė. Tačiau perkelti plastinį meną į teatro aikštelę nėra lengva. Galima
perkelti išorinius jo požymius. Juk išskirtinis šio meno
bruožas tas, kad jis ne rodomas, o vyksta. Naujame pastatyme – Shakespeare’o Hamlete – Koršunovas pasirodo
kaip menininkas, mąstantis išties plastinėmis formomis.
Režisieriaus profesionalumas – tik vienas jo meninės
veiklos sandų. Ne veltui spektaklio scenografijos autoriai – dizainerė Agnė Kuzmickaitė ir pats Oskaras Koršunovas.
Iš įprastinių daiktų spektaklyje sukurtas pluoštas
aktualaus vaizduojamojo meno objektų. Prologas – atskiras performansas. Kol žiūrovai ieško savo vietų, visi
dalyviai sėdi nugara į salę prie grimo stalelių. Mes ne-

matome jų atspindžių veidrodžiuose ir pamirštame, kad
veidrodis – madingas scenografijos atributas, o grimo
stalelis keliauja iš spektaklio į spektaklį. Užgniaužę kvapą žiūrime. Staleliai išrikiuoti viena linija veidrodžiais
į salę. Žiūrovas tarsi kartu su aktoriumi sėdi prieš veidrodį. Salėje užgesus šviesai susidaro tam tikra optinė
iliuzija: atspindys liaujasi buvęs atspindys – balta stalo plokštuma prieš veidrodį ir jame susilieja į vientisą
stalą, o žmonės veidrodyje virsta gyvais prieš veidrodį
sėdinčių aktorių antrininkais. Čia aktoriai ima įvairiom
intonacijom klausinėti: „Kas tu esi?“, ir atrodo, kad dvi
grupės žmonių užduoda viena kitai klausimus, neturėdamos jokios vilties gauti atsakymą.
Tuomet šmėklai skirtas sargybos klausimas: „Kas
tu esi?“ įgyja naujos giluminės prasmės. Ir tiesiog paraidžiui realizuoti Hamleto žodžiai Karalienei apie veidrodį, kuris jai parodys „visa, kas glūdi... sielos gilumoj“ – šį
veidrodį režisierius stato prieš mus.
Salėje – kūrybinė inteligentija, jaunimas. Plodama
visa salė atsistoja – ir ne veltui. Hamletą vaidinantis Darius Meškauskas – nuostabus: vien tas nuoširdžiausiai,
kone vaikiškai pianissimo ištartas „...nebūti?“ stingdo
širdį. Visi aktoriai vaidina puikiai, netgi žiurkė. Šis personažas, beje, itin svarbus spektaklio struktūroje – per jį
realizuojamas režisieriaus sumanytas veiksmo dvejybiš-
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listiką ir mato ją per XX amžiaus meno, modernizmo
bei postmodernizmo, prizmę. Personažai-kaukės stilingi, jie nesivaipo, nerodo „prakeiktų grimasų“, kaip sako
Hamletas apie klajojančius aktorius, o nedelsdami imasi
darbo. Puikus atradimas – patys pagrindinių vaidmenų
atlikėjai, o ne kiti aktoriai, vaidina atitinkamus personažus-kaukes.
Hamleto namų teatras siejasi su spektaklio pradžia,
kai Ofelija, vilkinti japonų teatro Kabuki (giminingo Commedia dell’arte) kostiumą, pasirodo savo kambaryje – taip
į spektaklį įžengia teatrališkumo motyvas. Tačiau kartu
Ofelija atrodo kaip šiuolaikinė mergina su stilingu chalatu ir madingomis japoniškomis kojinaitėmis – juk nūdienos stilius vis dažniau naudoja etninius ir istorinius
elementus. Ji dainuoja naivią dainelę apie sakurą. Pati
Ofelija lieka atmintyje kaip švelnus sakuros lapelis, vėjo
pagautas ir nuneštas...
O. Koršunovo Hamletas išsirutulioja kartu dabartiniame ir istoriniame laike. Režisieriui, išėjusiam J. Vaitkaus mokyklą, būdingas ryškus braižas, kuriantis aiškų
veiksmą iš esmės minimalistinėmis priemonėmis. Pastebima ir rusų teatro tradicijos, ir kontrastinio europinio
teatro įtaka. Tačiau spektaklio aktualumą lemia ne šiuolaikiškos aktorių intonacijos ar nūnai madingos jų striukelės su gobtuvais, o dabartiniam žmogui ne mažiau nei
praeityje opus klausimas: nusilenkti ar išlikti žmogumi.
Danijoje lija kruvinas popierinių servetėlių lietus.
Aktoriai stumdo scenoje grimo stalelius. Tai – teatras.
Kodėl gi mes taip smarkiai išgyvenam?
Iš rusų kalbos vertė Andri us Konickis

Dmitrija us M atvejevo nuotraukos

kumas, tad žiūrovas pakaitomis arba panyra į pagrindinių veikėjų emocijas, arba žvelgia į juos iš šalies. Tačiau
tokio vaidmens pjesėje nėra; Hamletas, žinoma – vienas
garsiausių pasaulinio teatro repertuaro vaidmenų, o ką
turėtų vaizduoti žiurkė – be žodžių, už siužeto ribų ir dar
su didele nepatogia kauke? Žiurkė – filosofas, ir visas šio
„mąstytojo“ reakcijas mes atpažįstame iš taiklių jaunojo
aktoriaus gestų ir judesių.
Žanro požiūriu spektaklis turi trilerio elementų: štai
velionis tėvas prisikelia ir lyg baisiame sapne stveria
sūnų, štai pasirodo didžiulė žiurkė – galva viename scenos pakrašty, o uodega kitame (lėlių teatro priemonė) ar
šlubčiojantis grėsmingas juodas paukštis. Tai šen, tai ten
išnyrančią šmėklą Hamletas vadina „kurmiu“. Rūmuose apstu seklių, stebėtojų – tai žiurkės, paukščiai, Polonijus, šmėkla... Šaukdamas: „Žiurkės!“ Hamletas nužudo už širmos besislepiantį Polonijų. Tačiau trilerį nuolat
slopiną pašaipios intonacijos. Paukštis ir žiurkė kartais
ima atrodyti kaip rūmų juokdariai. Ogi juokdariai visada protingesni už karalius. Žiurkė pirma pašaipiai stebi šeimyninius konfliktus, o paskui – filosofiškai – visų
šeimos narių žūtį. Juk Hamletas pats paleidžia tragedijos
mechanizmą, pasiglemžiantį vieną veikėją po kito – ir
nieko jau čia nebepakeisi...
Renesanso laikų gatvės teatro (Commedia dell’arte)
tema Shakespeare’o įpinta jau į pjesės siužetą – atvyksta aktoriai ir prasideda vaidinimas. Koršunovo Hamlete
šis namų teatro elementas labiausiai išryškėja jaunojo
neprofesionalaus „režisieriaus“ Hamleto spektaklyje su
motina ir patėviu – siužetas, lyg palikimas paveldėtas
iš pjesės Žuvėdra (beje, puikiai suvaidintos R. Tumino
teatre). Režisierius aiškiai suvokia kaukių teatro sti-
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Skaidrius Kandratavičius

(s)kai(d)ryn! (skunduotės)
apie gaiši(ni)mą (liūto dalis)

išvietė švietė (išvietinta šventė)

liūdi šerdis laiko gaišena
liūto širdis vaiko gniaužoma
lūšis merdi kailiu laižomu
mūšis smirdi kaulų laužomų
nežįs plėšri velnio kaišena
vėžys lipšni švelni aižena

intymios imtynės tik mus
imituoja mutuoja į mitą
tėvynės vėtynės tymus
intonuoja be/ti amo įmitę

2008 04 03

aš tau autiste ašutine
(skunduotė)

motyvai ir temos matus
it maitą net maistą išmėto
tanatai nei natos metus
iš vietos iš veto iš net(t)o
2007 12 31

spiralling (savivertės savivartis)

karšinti(s) ar karšti(s)
kraštutinai
kvaršina karštis
kerštas kruša
karti(s) ar kartinti(s)
išimtinai
kiršina raštas
kartis rakštis
kaušti ar kaukštelti
aukštielninkam
tenkinti kančią
taškytis taškais
šaukti(s) ar šauti(s)
kažkelintam
kumštyje kamštyje
skersuoti(s) ar skersti(s)
kryžminamam
rožių rožančių
skardžiai(s) skaudžiai
skirti(s) ar kirsti(s)
virškinamam
už ačiū už ančio
vyriškinamam
skanduoti(s) ar skandinti(s)
skundu skurdu
ryškiai lyriškai
artistiškai
karšti(s) ar karšinti(s)

spiralėm spyriais spiromis
spartuolių starto poromis
įsivarai sau įvartį
spyruoklėm splinais spynomis
spartakų sportu ropomis
savivertės savivartį
įsivairuoji styromis
pavasario pavaromis
persisveri per svirtį
smurtauji spurtu storomis
parom ir panoramomis
svyruoji neparvirsti
2008 02 04

2007 01 27
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(ne)pasaka apie rabiniuką ir/ar
karabiniukę (talita kumi)
tu mano italijos talija
aš tavo karibų krabiukas
berūbiam saulėtame tolyje
rubuilis seilėtas bebriukas

amor amoralis
tas dūris rasi durys
durnaropių narvan
išromys ir užmūrys
he(mo)rojiškan urvan
ta sandora it sandėris
vartojimo vardan
suartins vartų sąvar(t)as
rūdon rūron pardon

tu mano kateteris eteris
aš tavo kantrus kateriukas
krante rubinų etc.
beribis kaitrus krateriukas
2008 04 16

tos durys tarsi rūdys
parade love paradise
nepadorion parodijon
parodys ir parduos
2008 08 28

mmm (rrr)
jtm (nesikeikiant)

minaretų menorų minoru
minta minios minos rimtėja
prijorų pijaro nenoru
rimsta mintys mirtys retėja

ta sambarška kaip sambraška
po sambrėška menų
ta samba tarsi jambas tarp
tribambių skiemenų

priartėja tyli artilerija
arterijos raitosi oru
praturtėja minom artgalerija
chorėjai mainosi choru
2008 04 03

randomizing (windows xp)
nekantriai country antrina
raitytoms mantroms tantroms
rantytus randus nutrina
tranams trintukams trantams

ta sandūra lyg sandora
nesandara dausų
ta sandraska nai san. druska
ant sandų antausių
ta senmergė it senmargė
su senberniu barniu
tie metai tarsi sąmata
trimatė iš burnų
2007 12 31

baladė apie puotą maro metu
(ndx idée fixe)

karatais ratais tratina
kranus krantus kurantus
karais koranais artina
trenktų rentų garantus
tinklus think tankai tankina
nt langai nebrangūs
brandina brendus tenkina
ragų rangytus rangus
2008 03 27

bala nematė to bado
atbaladok mums baladę
apie neobalanos gadynę
balandų leo.lt. vyninę
bala nematė to meto
manojezo mcdonald‘s tomato
atbaladok mums blūdą
apie baltų balandžių būdą
bala nematė to nato
holivudo madų tornado
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atbaladok mums barde
apie ordas leopardų
bala nematė formato
atbaladok mums iš matų
geopolitiką gepardų
aligatorių oligarchų
bala nematė tų parkių
atbaladok mu(m)s parke
kepenis smegenis narko
manijų smūgių smagių n. arkų
bala nematė tų baldų
atbaladok mums baladę
apie balandžio talką
naują pasaulio tvarką
bala nematė to barko
do nuo karo maro ir baro
atbaladok mus dieve anarcho

balistai lobistai telobsta
elito apstus skalpų tūris
lai staliai it stoikai blogsta
ir stoja skaptuoti skulptūros
2008 04 17

apie darybą (muchos machos)
vyras vyresnis vyriausias
efektyvu
laipsnis lipšnesnis liepsniausias
afektyvu

2008 04 02

privati prievarta arba
kapitalizmo dekapit(uli)acija
nuosavybės savybė nusavinti
į save su savim po savim
savasties suvestis iki nesinio
sunaudotų sumų ego sum

(s)kai(d)ryn (nk95 paberžėje)
komunikuoti ar komunijuoti(s)
keisti keistis ar likti keistiems
komunistuoti ar koman-duoti(s)
ar susijuosus juoktis jauniems
2009 01 09

the failed states / no land for
old men (coenesque: noamui
chomsky)

lai los angelai te kauks akmens
lai kaktusai augs it statulos
sėkmės pasakys senos sakmės
staugs koltai statutai ir stulos

konstruktas destruktas instruktas
supermene
kontrastas konfratras kastratas
daro mane
2007 08 28

nesamybės esybė numasinti
iš savęs nuo savęs į save
laisvos rinkos go-go iki sąmonės
laisvos rankos į ringą nuves

statistai tolstistai tetolsta
atstu stalinistų stovylos
stovyklos lukoil ir statoil status quo it stagnacijos ylos

prefeksas prefektas perfektas
per exelence
refliuksas refleksas kompleksas
co(s)existence

vieniems (a)sociumo komą komediją
budinti ar apibūdinti jei
artinti artimą tai arti medijas
atimti maistą ar maištą naujai
artistiškai ar anarchistiškai
apibendrinti (ar) aplamai
bendrauti ar bendruomenauti kai
(ne)duoti koduoti ad rem planai
2007 11 17
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A lg i ma nt a s Ly v a

Kirnis

Spaudai rengiamo romano ištrauka

*

Kopas apsėmė balta minčių jūra. Apkurto debesys, sustingo svajonės. Žvaigždėtas dangus atvėrė legendų vartus.
– Kriviai, ar girdite mane? Atsiliepkit!
Jūros aidas pažabojo kurčią Kirnio šauksmą ir paragino kilti į kopą. Užkimęs vėjas pūtė į veidą, džiūvo
pakrantės smėlis. Į pietus baidarėmis plaukė driežai.
Varnos ieškojo paskendusių laivų. Augo smėlis. Tolo
šalti žuvėdrų riksmai. Balta kopa – tai aklinai užmūryta aisčių freska, paslėpta šventovė, užpustyta piramidė.
Duslus smilčių aidas pašaukė tylą. Vėjas džiūgavo paslaptimi. Ateitis tarsi jau buvo, o smilgų šokis tik skleidė
laiko sapnus.

*

Aptemo dangus. Juodus debesis skrodė žaibai. Perkūno balsą girdi net kurčias. Žaibas – tai nakties ženklas,
slaptas kodas, maksimali nušvitusios minties amplitudė.
Žaibas įkyriai primena tiesą: kai ateis Anapilio žvalgai,
nebus kur slėptis. Perkūno strėlės šlavė minčių dulkes.
Vėjas žarstė debesų sidabrą, liepsnojo tamsa. Apvali
žaibo taurė ištiesino minčių kampus ir tamsūs sąmonės
kontūrai nušvito žvaigždžių šviesa. Virš Kirnio galvos
kabojo skaidri žaibų padangė. Skaisčia ugnimi aižėjo
debesys. Balta kopa žvelgė į saulėtą tamsą. Legendas
prarado dabartis, tik miškai – žali krivių delnai – saugojo seną aukurą, baltą ugnies akį. Danguje netilpo tušti
debesys – neliko vietos mirčiai.

*

Kai nutilo Perkūno žaibai, Kirnis pamatė ant smėlio sėdintį senuką. Jis vilkėjo baltus drabužius.
„Taip, tai krivis, negali būti abejonių“, – nudžiugo
Kirnis.
Senukas atsigręžė. Kirnis pajuto, kad nutirpo pėdos,
jis negalėjo žengti nė žingsnio.
– Kirni, ar tu manęs ieškojai? – paklausė krivis.
– Taip.
– Sėsk šalia manęs.
Kirnio burna išdžiūvo, sumedėjo liežuvis, tarp dantų girgždėjo smėlis. Vargu ar jis sugebės krivio ko nors
paklausti, sužinoti būties paslaptis. Senuko siluetas tapo
skaidrus, beveik permatomas.
– Ar matai mišką, kopas ir jūrą? Ar jauti vėją? Išgirsk
mano balsą. Paliesk smėlį – tai mano veidas.

*

Kirnis sėdėjo ant kopos, kol sutemo, kol danguje įsižiebė žvaigždės. Neliko vakaro ir asfalto vingių. Nakties
paslaptys gilesnės už kelio duobes. Senas krivis įkvėpė
drąsos. Dabar Kirnis galėjo išvysti šiaurės pašvaistę, kaip

dovaną priimti mirtį, stebėti, kaip naktį medituoja smėlio laikrodžiai ir laužai uždega liūdnas žvaigždžių akis.
Kirnis įkvėpė legendų liepsną, gaivią vandens akimirką,
žolės ugnį. Baltas aukuro šešėlis atvėrė dangų ir nutiesė
krivių pramintus takus. Brėško pamirštas aisčių pasaulis. Šaltame Alkos lauže sustingo žarijų lietus. Skambėjo
užburta naktis, nes tik prieš aušrą užmigs svirpliai, o
korėtos žvaigždės plevens iki ryto.

*

Nesugebėjęs išvengti geliančio nakties aiškumo Kirnis
paklydo kopose. Neliko atokvėpio vėjui, skrendančiam
virš bangų. Migloje skendo žuvėdros, smėliu virto vanduo, varnų pėdos – sparnais. Virš įdubusių pušų plaukė baltos burės, gaudė vėjas, bluko vėtros spalva. Ant
aukuro griuvėsių ąžuolo šakos bėrė lapų vardus. Kirnis
pabudo tik akimirkai, kai aštrūs pilnaties kalavijai pašaukė žaibus, kai šalia Alkos pražydo ruduo, ilgesnis už
žvaigždžių alsavimą.

*

Atšipęs dangus kvėpavo Romuvos sapnais. Pievomis
plaukė žvaigždžių upė. Aštri vėjo geležtė raikė bangas.
Varno sparnai užklojo ąžuolo šešėlį. Nušvito siauras nakties takas, iki debesų krašto liko tik vienas žolės žingsnis.
Kirnis ieškojo mėnulio salų, pušimis pražydusių snaigių.
Smilgas pjovė neašmenė vėjo spalva. Be kompaso į debesis
plaukė stogastulpiai, skardžiai akino grybų vėtrungės.

*

Šalia užgesusio aukuro stovėjo Aitvaras, vilkintis baltais
krivio drabužiais. Jis greitai uždegė taisyklingai sukapotas pliauskas. Apeiginį šokį šoko skaisti ugnis. Švento
laužo šešėliai krito ant sausos žolės ir piešė aukštus kuorus. Migloje ryškėjo pilies kontūrai. Kirnis išgirdo trimitų
garsus ir kartu su Aitvaru įžengė į didžiulę menę.
– Kai skamba aukštos pilies vėtrungės, prie duslaus
baldų riešutmedžio nelimpa ausys. Džiaugiuosi, kad
palikai miestą ir suradai Alką. Kirni, pažvelk – ant piliakalnių dega laužai, smilksta užgesinti milžinų žingsniai,
rūdija kalavijai, į šaltas garsų bangas brenda vėjas. Nepaslankūs minčių vingiai transformuojasi iš vieno į pusę, į
užmigusias pilies duris beldžia sakuotos grindys. Liepsnoja naujos viltys, prie švento laužo žarijų grįžta alkani
dievai. Aukoju midų, riešutus, gėles.
Kirnis nuliūdo, jis negrįžo atgal į mokyklą, tik paskendo naujose Aitvaro vizijose.
– Kirni, neliūdėk! Ar girdi, siaučia vėtra, gieda žalčiai, verkia debesys, laumės supa našlaites bangas. Į uostus grįžta paskendusios burės. Sugrįši ir tu. Liko tik keli
lemtingi žingsneliai.
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– Į veidą netelpa dangus, ar vėl įkopsiu į piliakalnį
baltais krivių laiptais, ar atšipusiais delnais atversiu rasos langus, ar žolėje atrasiu užpustytus savo namus? –
abejojo Kirnis.
– Vienas, du ir penki... Tai ne skaičiai, ne žingsniai
ir ne garsų kaleidoskopas, – atsakė Aitvaras, – nėra nei
prioritetų, nei autoritetų. Atmink – vienetas visuomet
pradžioje, bet jis ne pirmas, todėl gali skaičiuoti akimirkas tik toldamas nuo savo ašies.
Siautė vėjas, bet audra saugojo Alką. Siauri krivių
takai pasviro jūros link.

*

Aplink sudžiūvusią pušį sukosi ilgas šešėlis. Kirnis pažvelgė į tamsos pleištą ir nuo širdies nušlavė abejonių
dulkes. Jau nebuvo galima vaikiškai ignoruoti miražo,
kuris skleidėsi kaip stebuklingas žiedas. Iš nieko suformuotas grožis kėlė pagarbą ir pasitikėjimą. Kirnis pajuto gailestį iliuziniam pasauliui ir efemeriškoms jo būtybėms, todėl pasiryžo keliauti į aisčių slėnį.
– Saulės laikrodis nemeta mirties šešėlio. Švarus
laikas skendi šviesoje, todėl neverta prisiminti skausmo.
Metas keliauti, lipk į garvežį, – tarė Aitvaras.

*

Garvežio kabinos įranga pribloškė Kirnį. Jis išvydo begalę rankenėlių, keistų prietaisų, bet žvilgsnį ypač traukė
atviros pakuros durys.
– Tai ne Anapilio vartai, tai laisvės sparnai! Duok
šviežio garo! – įsakė mašinistas.
Į pakurą Kirnis klusniai mėtė dailiai supjautas lentas, parketo gabalus.
– Keistas kuras, – stebėjosi kūrikas.
– Tai grindų lentos, parketas, kurį palietė dvasingos
pėdos, nepraradusios lietuviškos dvasios, nepamiršusios
protėvių šauksmo. Dega didžių žingsnių ugnis. Tik toks
kuras gali išjudinti traukinį iš mirties taško. Tik amžina
aisčių dvasios liepsna gali nuvežti į beribį slėnį, – pagarbiai tarė Aitvaras.
Kirnis pakluso neramiam širdies balsui, tyliai dvasios giesmei, akių šviesai, miško toliams, ežero bangoms
ir skaisčiai laužo liepsnai. Ugnis pamilo vėją. Degė daiktų pasaulis.
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*

Už vienatvės ribų vingiavo šventa upė, ošė aisčių miškas,
gaudė kopų kalnai. Viena vėtros banga, vienas vėjo gūsis
aprėpė minties amžinybę, uždegė šviesiausias suvokimo
gijas, panaikino mirtį. Sąmonės šviesa uždengė saulės
šviesą. Slėnyje ištirpo visi skausmo atstumai.
Kirnis numetė sunkius, kaustytus žygio batus ir
basas rituališkai įbrido į minkštą žolę. Dvelkė sodrūs
kvapai, blizgėjo rasos šukės. Pašaipiai riktelėjo didžiulė
aksominė varna. Prie upės sustojo kreivas takelis, dugnu
paspruko medžių šešėliai. Pakilo šviesi džiaugsmo banga. Sidabro veidrodį nuplovė migla.
Virš upės saugiai pulsavo stikliniai bėgiai, debesų
kopėčios į dangų kėlė mintis. Šypsojosi balta stotelė. Sugaudė garvežys, kviesdamas į kelionę. Kirnis nepabūgo
lemties vėjo ir sugrįžo į traukinį. Į tolimą kelionę pajudėjo slėnio ekspresas. Už atviro lango neramiai lingavo
žalias kilimas. Gėlėmis puikavosi geltoni raštai. Begalinėje pienių pievoje skendo šakotos pušys.

*

Baigėsi stikliniai bėgiai. Traukinys sustojo prie Alkos.
Šalia aukštų, sulinkusių akmenų it veidrodžiai blizgėjo balos. Nebuvo nei durų, nei sienų. Nedidelė kalva,
aukščiausias slėnio kalnas, rėmė debesis ir miglą. Aušo
amžinas rytas.
– Viena žolės banga, vienas vėjo gūsis panaikina
mirtį. Ištarki savo vardą ir būki laisvas amžinai, – švilpė vėtra.
Kai miglotas slėnis išgirdo dievaičio vardą, nusilenkė liaunas ąžuoliukas, iš smėlio išaugo akmuo. Debesimis patvino upė ir miškas. Kirnis pamatė basą smėlio
brastą – geltoną vaikystės takelį.

*

Kai Kirnis įžengė į bekraštį slėnį, aplink stingsojo rūkas
ir tiršta migla. Matinė šviesa gaubė mišką, kalnus, ežerą
ir upę. Prie pasvirusio stogastulpio gulėjo žalias žaltys.
Jis jautė audrą. Siūbavo aukšta, bekraštė žolė. Virš tolimo horizonto lėtai kilo didžiulė raudona saulė, nedrąsiai
ryškėjo peizažo kontūrai ir oro bangos. Viltimi nušvito
tamsus kelias. Į šviesą ištrūko migla. Kirnį pavergė santūri, ūkanota slėnio šypsena. Nejučia pažvelgęs į paslėptą,
laiko nepaliestą grožį, jis pajuto vienatvės jėgą ir prasmę.
Skaidru ir pasakiškai lengva. Vienatvė – tai slaptas žinojimas, beribiškumo prigimtis, esmė. Vienatvė – tai sidabro
žiedas ir plieno kalavijas, skaidri slėnio migla, viršlaikis
skrydis į tolimus pasaulius. Apvali suvokimo šviesa atvėrė tolimas žvaigždes. Virš debesų nušvito medinė aisčių
pilis. Žolėje bangavo akmenys ir pamirštos viltys.
Giedrės Putnikait ės nuotrauka
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Galina Gubanova

Su meile žaisti nevalia...

Vasario 12-ąją įvyko spektaklio „Bėganti su vilkais“ pagal Martos Tikkanen romaną „Raudonkepuraitė“ (režisierė Laima Adomaitienė) premjera. Tai bendras Rusų dramos teatro, Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo studijos „Aglija“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projektas.

tiems, kurie, atrodytų, atsiribojo nuo visuomenės ir užsidarė savo namuose. Juk ir mūsų namų „miške“ tamsu,
jame irgi laksto vilkai: mūsų naminis „tamsus miškas“ –
tik dalis ano, kuriame viešpatauja agresija ir prarasti žmogiškumas bei pagarba asmenybei. Iš socialinės sferos prievarta ir agresija skverbiasi į asmeninių santykių sferą.
Baisi pasaka ne tam, kad pamokytų – atseit netikėk
vilkais. Baisi pasaka tam, kad būtų baisu. Trilerio intonacija spektaklyje atspindi visuomenės žiaurumą. Režisierė
aiškina, kad raudonkepuraitė prislėgta baimės, bejėgiškumo, gyvenimą suvokia pragmatiškai, o vilką – kaip
gynėją, todėl sutinka ištekėti už jo. „O kaipgi dabartinėje visuomenėje gyventi be vilko paramos?“ – retoriškai
klausia Laima.
Režisierė akcentuoja socialinį aspektą. Raudonkepuraitei reikalingas stiprus vilkas – pasiturintis, lyderiaujantis visuomenėje, galintis apginti ją žvėrių pasaulyje. Ji
renkasi ne širdimi, ne iš meilės, o pagal socialinius požymius. Ir šitaip griauna savo gyvenimą. „Su meile žaisti
nevalia“, – pastebi Laima.
Archetipinis pasakų pasaulis ir archetipinis etninis
šokis – dvi kasdienybę apnuoginančios stichijos. Už jų –
šešėliai, raudoni baimės siūlai, sūkurys, kova. Senovinis
pasąmonės įvaizdis – tamsus miškas. Grėsmių ir pavojų
kupina erdvė. O ten dar ir jausmingumas, smalsumas,

Dmitrija u M atvejevo nuotraukos

R

usų dramos teatre Bėganti su vilkais tęsia moralinės
ir fizinės prievartos temą, kurią spektaklyje Juodasis strazdas iškėlė režisierius Jonas Vaitkus. Kartu
spektaklis puikiai dera su nauja teatro vadovo pradėta
repertuaro politikos tendencija. Plastinis, vizualiai kontrastingas ir išraiškus L. Adomaitienės spektaklis ne tik
siūlo itin ryškias formas, bet ir savotiškai sprendžia aktualią problemą: patraukti į teatrą naujus, ypač jaunosios
kartos ir rusų kalbos nemokančius žiūrovus, – spektaklis,
kuriame labai nedaug teksto, gali būti vaidinamas ir rusiškai, ir lietuviškai.
Gana įdomi spektaklio pavadinimo istorija. Suprantama, kad M. Tikkanen romano pavadinimas Raudonkepuraitė tik klaidintų žiūrovą ir labiau patrauktų vaikų dėmesį. Laima Adomaitienė pasinaudojo garsiosios
Clarissos Pinkolos Estés knygos Women Who Run with
the Wolves, kurioje, remiantis C. G. Jungo psichoanalize, gvildenami įvairių kultūrų mitai, pavadinimu. Man,
skaičiusiai knygą rusų kalba (Бегущая с волками), tam
tikrą nuostabą sukėlė toks tikslus knygos ir spektaklio
pavadinimų sutapimas. Savo ruožtu nustebusi Laima
paaiškino, kad lietuviškas knygos vertimas atkartoja
originalo pavadinimo daugiskaitą (Bėgančios...), o vienaskaitos forma režisierei buvo reikalinga, kad tiksliau
atspindėtų spektaklio esmę.
Vis dėlto scenoje veikia ne viena moteris, o grupė,
vadinasi – tipas. Moteriški personažai vadinami tiesiog
raudonkepuraitėmis, o vyriški – vilkais.
Spektaklio struktūra – knygos temos interpretacija,
siužetinės fantazijos atskirų eilučių, žodžių pagrindu.
Problemos ir vaizdų traktuotė itin nevienareikšmė.
„Knyga pati mane surado, – pasakoja Laima. – Kelissyk susidūriau su ja knygynuose. Knyga populiari, perkama, o aš vis vartydavau ir atidėdavau. Ilgai persekiojo,
kol pagaliau pasiekė savo – sulaukė dėmesio.“
Šiuolaikinė Europos moteriškoji proza – savitas reiškinys. Jos dėmesio centre – dvasinis moters pasaulis ir
jos likimas. Apie ką rašo Marta Tikkanen? Apie tai, kad
pragmatiškoji, vartotojiškoji visuomenė slegia asmenybę, kad svarbiausi tampa daiktai, o ne jausmai. Laisvas
pasirinkimas iš meilės prilygsta žygdarbiui, tačiau ne
kiekviena moteris pajėgi tokiam žygdarbiui.
Vyrų ir moterų santykiuose visuomet dalyvauja trečiasis (beveidis!) – visuomenė. Šis personažas nejučiom
diktuoja savo taisykles, kurios išryškėja vilkų elgesyje –
jų žiaurume, abejingume raudonkepuraičių jausmams.
Agresyvumas tapo asmenine, šeimynine problema net ir
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potraukis. Tačiau ne meilė. Bet kas gi yra meilė? Moteris
visuomet tai jaučia širdimi. Bet jos neklausydama, neturėdama jėgų ir valios, įžengia į nuodėmės erdvę. Pirmas
klaidingas žingsnis jau veda tragedijos link. Laima įsitikinusi: „Nėra meilės – nėra žmogaus.“
Viename spektaklio epizode vyrai-vilkai sėdi smuk
lėje ir geria. Prieinančias moteris jie piktai pravaro. Vyriausiasis Vilkas norėtų mylėti savo Raudonkepuraitę,
tačiau pyksta, kad ji bendrauja su kitu – jam tai yra pažeminimas. Raudonkepuraitė Vilkui – daiktas; ne moteris,
ne vilkė. Ji yra jo nuosavybė. Ir jeigu ji išdrįstų mylėti
kitą, jis jai žiauriai atkeršytų. Bet ji pasirengusi iškęsti.
Šiurkštumas, priespauda, smurtas sukuria atsakomąjį
elgesio modelį – prislėgtumo, kantrumo, pasirengimo
būti auka. „Raudonkepuraitės ir Vilko susitikimas jokia
logika nepaaiškinamas, bet numanomas ir net intriguojantis, – samprotauja Laima. – Tačiau gyvenimas kartu...
Ką padarysi, toks jau susiformavo stereotipas...“
Spektaklio muzika – daugiausia vengriška, toks
etniškai nuspalvintas šokis. „Kurį laiką vengriška muzika buvo mūsų akiratyje, kai pas mus svečiavosi pedagogas iš Vengrijos, – aiškina Laima. – Paskui suvokėme,
kad ji labai tinka šiam spektakliui, nors romano autorė – suomė...“ Tikrai tinka, pagalvojau – juk ir vengrai,
ir suomiai priklauso tai pačiai finougrų grupei.
Martos Tikkanen eilutės skamba kaip poetiniai epigrafai prie atskirų spektaklio scenų. Rusų teatro aktorė
Aleksandra Metalnikova itin jausmingai skaito šį tekstą,
kartu vaidindama vieną iš raudonkepuraičių. Rusiškam
vertimui gal kiek trūksta gyvumo, be to, jis turėtų būti
stilistiškai artimesnis autorės tekstui (juk tai – eilėraščiai
proza), ir vis dėlto nedidelių teksto fragmentų ir išraiškingų plastinių scenų kaita suteikia veiksmui daug dramatiškumo. Minimalizmo stilistika – trumpi fragmentai,
ilgos pauzės, impulsyvumas.
Europiečių eilėraštis proza dairosi į Rytų poezijos
glaustumą ir meditatyvumą. M. Tikkanen knygoje pastraipos labai trumpos: trys eilutės – protarpis, dar keli
žodžiai – vėl protarpis. Spektaklis atkartoja šį braižą.
Gestų, judesių serija – pauzė, vienas impulsyvus judesys – pauzė, sudėtingas šokio elementas – pauzė. Lakoniški judesiai sukuria jausmo koncentracijos, skausmo
smaigalio efektą.
Dviejų kūnų susilietimas kupinas erotiškumo. Tačiau – jokio nešvankumo; veikiau daug skausmo, gal
vilties išgelbėti sugriautą gyvenimą. Staigūs impulsai
sukuria aukštą įtampą. Kai kurie gestai žiūrovams gali
atrodyti iracionalūs, nors aktoriams jie sklidini konkrečios prasmės – derėtų juk stengtis suprasti ne atskirus
gestus, o bendrą vyksmo raidą.
Dramos aktoriai jau yra įvaldę šiuolaikinį baletą,
kuris atsisakė grožio kanono, palikdamas vien išraiškingumą. Šokėjų figūros ar virtuoziška klasikinio baleto
technika irgi neteko svarbos. Individualios aktorių savybės gali gerokai paįvairinti modernųjį šokį, suteikti jam
nepakartojamo ekspresyvumo. Jausmingos improvizacijos susilietus ir nugludintos šiuolaikinio šokio priemonės
audžia asmeninių išgyvenimų, atvirumo kupiną scenos
paveikslą, kuriame išryškėja kūnų dialogo prasmė, filosofinis jo turinys.
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Laimai Adomaitienei jau ne kartą teko aiškintis, kad,
prieš kurdama šį spektaklį, apie Piną Bausch buvo daug
girdėjusi, tačiau nemačiusi nė vieno jos spektaklio. Suprantama, šiuolaikinio šokio leksika ir stilistika šiandien
yra jau susiformavusios, tad netikėtumų, rodos, neturi
būti. Paprastai spektakliai išsiskiria ne forma ar ypatinga
judesio maniera, o veikiau siužeto originalumu bei išgyvenimo gelme. Tad nėra reikalo priekaištauti režisierei
ar spektaklio choreografei Inai Petrakovai dėl garsiosios
vokiečių šokėjos ir choreografės stilistikos pakartojimo.
Derėtų veikiau pabrėžti talentą, nuoširdumą, įsiskverbimą į spektaklio esmę, puikų choreografinį aktorių pasirengimą, savitą gesto kultūrą. Kita vertus, unikalioji Pina
daugelį metų rodo savo spektaklius, ir jos kūrybiniai
laimėjimai jau seniai ištirpo įvairių kolektyvų veikloje.
Vaizdai ir stilistika paplito it kokia virusinė infekcija –
šokių ir performansų grupės juos tiesiog tiražuodavo
ir viena kitą užkrėsdavo. Kaip ir daugelis šiuolaikinių
choreografų, Pina Bausch rėmėsi moderniu XX amžiaus
pradžios šokiu, o žodį ir judesį ėmė derinti tam, kad,
sudėjusi abiejų galimybes, išryškintų tas prasmes, kurių
kitaip realizuoti neįmanoma. Dabar ši priemonė naudojama daugybėje plastinių spektaklių.
Kostiumų dailininkė Nadežda Gultiajeva sukūrė
grakščius, stilingus, plastiką atitinkančius apdarus. Tam
tikras kiekvienos personažų grupės vienodumas pabrėžia
tipiškumą – daug raudonkepuraičių, daug vilkų. Keistokos šukuosenos, besiplaikstantys sijonai, kaimiški švarkai, senoviniai lagaminai ir siuvimo mašinos kuria XX
amžiaus pradžios atmosferą, kai vyro diktatas buvo gana
atviras, o moterys tik slapčia susimąstydavo apie savo teises. Beje, spektaklis juk apie dabartinius vyrus ir moteris –
tai aiškiai suvokia ir mums rodo jaunieji aktoriai.
Telšiškė Aglija jau buvo sukūrusi spektaklį pagal M.
Tikkanen romaną. 2004-aisiais Šiaurės Atėnai paskelbė
Raudonkepuraitę Metų spektakliu. Šį kartą ypatingu laimėjimu derėtų laikyti puikų ansamblio jausmą: scenoje
kartu vaidina trijų skirtingų kolektyvų atstovai – Aglijos
jaunimą papildo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
studentai bei Lietuvos rusų dramos teatro aktoriai.
Juoda scenos erdvė ir kontrastinga šviesa, vaiduokliški medžių šešėliai ir raudoni kostiumų plykstelėjimai, aistringa muzika ir karštas spektaklio alsavimas –
visa tai išlieka ilgam.
Iš rusų kalbos vertė A ndrius Konickis
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Wilhelm Augustat

Nūdienos dvasinės
kultūros iššūkiai:
keliu į visos planetos etiką

Š

ių dienų iššūkis – vieno bendro tikslo siekimas: iš
naujo pelnyti žmonių pasitikėjimą bei suteikti su
juo susijusį aiškų tikėjimą kaip teigiamą individualią ir visuomeninę gyvenimo poziciją. Svarbiausius su
tuo susijusius veiksnius savo pasisakyme supaprastinsiu
ir vadinsiu „politika“ bei „religija“.

K u ltūra priva l o s u s igr ą žinti
jai prik l au s anči ą s varb ą

Žvelgdami į tūkstantmečių kultūros raidą, pastebime,
jog aukštos kultūros valstybėse tik karalių, žynių luomo atstovai tautai perteikdavo visa, kas svarbiausia,
ir vadovaudavo valstybei turėdami absoliučią valdžią.
Dar ne taip seniai vieninteliai ir didžiausi autoritetai,
visais atžvilgiais sprendę gyvenimo ir mirties klausimus, buvo kilmingo kraujo asmenys – imperatoriai,
karaliai, o kultūros sritis atiteko valstybinei religijai,
bažnyčiai. Prisiminkime, jog kai kur baudžiava buvo
panaikinta vos prieš 150 metų. Deja, didžiuliai visuomeniniai perversmai dažniausiai kildavo dėl pagrindinių atsakingųjų asmenų nesugebėjimo susidoroti su
savo pareigomis.
Nors jau per šimtą metų tęsiasi visuomenės persi
sluoksniavimas, ligi šiol nerastas sprendimas dėl visuomeninės sistemos formos, kuri ir politiniu, ir kultūriniu
(religiniu) požiūriu garantuotų orius žmonių santykius.
Akivaizdu, jog daugelyje šalių šia linkme reikia gerokai
padirbėti.
Kokie gi šio proceso padariniai? Tūkstantmečius gy
vuojanti religijos ir politikos vienovė sugriovė pati save.
Todėl atsirado naujų įstatymus leidžiančios ir vykdančios valdžios struktūrų formų, lėmusių ir atskleidusių
gausias sistemos ir jų atstovų silpnybes. Šiuo metu pasaulyje praktikuojamos įvairios visuomeninių sistemų
variacijos, kurios vadinamos „demokratija“. Analitiškai
žvelgdami į bandymus žengti pirmuosius žingsnius, rastume daug trūkumų, tad šiandien galime džiaugtis, jog
bent iš dalies yra sukurtas ekonominis pagrindas. Kilnesnieji socialiniai, bendrakultūriniai poreikiai politikoje
beveik nesulaukia atgarsio.

Silpniausioji šiandien praktikuojamų politinių ir
visuomeninių sistemų vieta, kurią norėčiau aptarti,
yra kultūros matmuo. Mokslas ir religija drauge buvo
visiškai eliminuoti arba išstumti iš visuomenės kaip
bereikšmiai veiksniai. Atskiri religinių organizacijų segmentai, įgiję „valstybinės bažnyčios“ formą, galėjo
išsigelbėti, bet vėliau jų įtaka buvo vis labiau ribojama
ir siaurinama.
Pavyzdžiui, iki Antrojo pasaulinio karo Vokietija
bažnytiniu-konfesiniu požiūriu buvo organizuota, o
dabar štai jau daugiau nei dešimt metų ją iš esmės reikia laikyti ateistine. Objektyviai pažvelgus, „priklausymo bažnyčiai“ nereikia painioti su aukštesne gyvenimo
etika, tačiau sulig kasmetiniu šimtų tūkstančių žmonių
išstojimu iš bažnyčios didėjo ir etinė-moralinė degene
racija, ypač tų reikšmingiausių savybių, kurių reikia
kultūringai daugiatautei bendrijai ir jos socialinėms
vertybėms rastis. Nors socialiniu-kritiniu požiūriu religija ir bažnyčia jau kelis šimtmečius vis sunkiau susidoroja su savo uždaviniais, vis dėlto nedžiuginanti,
nekultūringa pastarojo šimtmečio patirtis labai daug
ko išmokė.
Po to, kai visuomeninės problemos ir sunkumai tiesiogiai ar netiesiogiai ėmė belstis į kiekvieno žmogaus
duris, reikėtų šiuolaikiškai po truputį grąžinti tūkstant
mečius gyvuojančią kultūros vertę ir reikšmę, ypač tai
siejant su visuomenės mokslais. Istoriškai kultūra dažniausiai buvo dominantė, kėlusi tikslus politikai ir nustatydavusi veiklos rėmus. Neigti kultūros matmenį demokratinėje sistemoje arba toleruoti ją kažkur nustumtą
į pakraštį yra milžiniška sistemos klaida, kurios politika
neištaisys jokiais papildomais veiksmais.
Mano samprotavimų kvintesencija – paaiškinti, jog
pastaruosius šimtą metų kultūros matmens ir jos reikšmės žmogaus formavimuisi nebuvo paisoma, netgi akivaizdu, jog ji buvo atiduota pseudojėgoms ir pseudoatstovams. Šie asmenys, kuriuos iš jų kūrinių galima
identifikuoti kaip anarchistus radikalus, dažnai yra psichiniai ligoniai. Neretai jie būna skatinami tarp jaunimo
skleisti beprotiškas idėjas ir ligas sukeliančius metodus.
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A kivai z di būtin y b ė – nauja s
ku ltūro s į v e rtinima s
vi s uom e n ė j e

Tolimoje praeityje kultūra buvo vertinama aukščiau už
politines, visuomenines struktūras, tad dabar ir vėl pats
laikas grąžinti jai bent lygiavertę vietą šalia įstatymus
leidžiančios ir vykdančios valdžios. Neleistina, kad kultūros būtų galima paprasčiausiai atsisakyti, kad kultūros
(lygiai taip pat kaip ir praktikuojamos nekultūros) sklaida ir poveikis individui bei visuomenei būtų antraeilės
svarbos dalykas arba tiesiog bereikšmis.
Džiugu, jog atsižvelgdami į minėtus reikalavimus
politikai jau yra organizavę išsamių mokslinių studijų ir tyrimų. Be to, per šimtą metų atsirado nemažai
mokslo šakų, kurios tiesiogiai ir netiesiogiai patenka į
klasifikacijos skiltį „kultūrologija“. Pasitelkus geriausius religijos ir pasaulėžiūros sričių specialistus, turėtų
būti sukurtos koncepcijos, kurias politika savo ruožtu
išfiltruotų ir joms pritartų. Taip pat rinkėjai ir visa tauta
per organizacijų (etikos tarybų, apskritojo stalo struktūrų) tinklą turi būti įtraukti į kultūrinį visuomeninį
vyksmą. Juk garsioji patarlė byloja, kad tautos balsas –
Dievo balsas.
Todėl, vadovaudamiesi moksliniu pažinimu, logika ir būtinybe, politikai turėtų sugrąžinti kultūrai jos
konkrečią reikšmę, padėti inicijuoti atitinkamas visuomenines ir humanitarinių mokslų priemones. Tačiau
tai nereiškia, kad kažkokioms religinėms-bažnytinėms
arba kultūros ir meno institucijoms reikia aklai suteikti
finansines, įstatymines arba net vykdomosios valdžios
galimybes. Aukščiausias ir viską nulemiantis tikslas –
kuo skubiau prikelti ir atgaivinti etinį žmonių sąmonės
potencialą, leidžiantį tobulinti visuomenės etiką.

K e l iu į g l oba l i ą e tik ą

Savaime suprantama, jog didžiulė visuomeninė etikos
vertė ir reikšmė visuotinei gerovei nėra naujas dalykas,
nes juk iš principo kiekviena religija pirmiausia yra etinė
sistema ir suvokiama kaip gyvenimo elgesio veidrodis –
elgesio, kuris, kaip žinoma, skatina tikinčiuosius tapti
„geresniais“ žmonėmis, t. y. plėtoti teigiamas charakterio
savybes ir pagal jas gyventi.
Jau senovės graikų valstybininkai (Periklis) ir mokytojai (Platonas), tikrieji demokratijos tėvai, teigė, jog ši
valstybės sistema turi remtis labai išsilavinusiais žyniais,
filosofais ir politikais. Tačiau vėliau įtakingi visuomenės
autoritetai, tokie kaip Aristotelis ir kiti, iš visuomenės
švietimo pagrindų vis labiau ir labiau eliminavo aukštesniuosius priežastinius ryšius, taip pat ir etiką. Dėl to
ypač nukentėjo svarbiausios moralinės vadovaujančiojo
elito savybės (pradedant kilmingo kraujo aristokratija ir
baigiant Romos katalikų popiežiais).
Suvokdami šias žmogiškąsias silpnybes, demokratiškieji Vakarai pirmiausia atsisakė galimybės vertinti
charakterio savybes ir paskelbė jas esant grynai asmeniniu reikalu. Laikantis šios koncepcijos, verti dėmesio yra
tik oficialūs, baudžiamosios teisės požiūriu vienareikšmiai nuosprendžiai. Ši skandalinga tendencija, remiama
pasaulinės politikos, ekonomikos ir religinių valdžios
žaidimų, deja, vis dar neįveikta, ji yra prasiskverbusi iki
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aukščiausio lygio politinių ekonominių struktūrų – Jungtinių Tautų, UNESCO.
Šis suvokimas yra visiems prieinamas, nes inter
netas, televizija ir spauda norom nenorom paskleidžia
informaciją iki pat atokiausių mūsų planetos kampelių.
Tačiau su šiandieniniu realybės suvokimu atsirado naujas, su širdimi ir kultūra susijęs poreikis siekti pasaulinės
visuomenės ir pasaulėžiūros darnos (žemės be įtampos
ir karų) įgyvendinus etinio humanizmo koncepciją; pasaulinės tvarkos ir teisingumo sistemos (moksliškai pagrįstos ir įgyvendinamos pasaulio valiutos, pasaulio ekonomikos ir teisės sistemos); globalios, etiniais principais
paremtos kultūros ir religijos vienovės laikantis principo
„vienovė įvairovėje“.
Iš to neišvengiamai išplaukia skubi būtinybė kurti
federacinę pasaulio valstybių sąjungą su pasaulio vyriausybe, pasaulio parlamentu ir įvairiomis pasaulinėmis organizacijomis, turinčiomis reikalingų priemonių
ir įgaliojimų. Šiuo klausimu jau senovės mąstytojai (Platonas), vėliau Dante Alighieri, Kantas ir kiti autoritetai
atkreipė dėmesį į tai, jog „imperija pati su savimi kariauti negali“.

M ora l ė pri e š e tik ą

Atsižvelgiant į sociologiškai pagrįstus, valstybiniu politi
niu požiūriu būtinus reikalavimus valstybės sistemai ir
gerovei, galima paprastai pasakyti, jog jau didis Platonas, o ir Buda, Konfucijus, Kristus, Mohametas bei kitos
kilniausios kultūros asmenybės ir pasaulio Mokytojai
etiniu ir religiniu požiūriu pagrindė bei išplėtojo svarbiausius pamatinius principus.
Platonas, nenuginčijamas pasaulio išminties mokytojas, pabrėžė absoliučią etikos svarbą visuomeninei sistemai, nes tik ja remdamasi gali formuotis darni aukštoji
kultūra. Platono etika yra deterministinė, t. y. pagrįsta priežasties ir pasekmės principu, kurį Platonas siejo
su logika, fizika ir matematika. Kosminis priežasties ir
pasekmės dėsnis yra etinių procesų objektyvinimo raktas, siekiant suprasti tuose procesuose pastebimas gaires. Todėl etika suvokiama kaip mokslas ir kaip svarbus
politinis visuomeninės santvarkos įrankis, ypač tokioms
sritims kaip optimalus žemiškasis teisingumas visų piliečių lygiavertiškumo ir lygiateisiškumo atžvilgiu, garantuojantis maksimalią darną visais lygmenimis bei
taikią ateitį.
Vokiečių kalba skiria dvi sąvokas – moralę ir etiką;
nors jos yra iš esmės skirtingos, terminas moralė dažnai
vartojamas kaip termino etika sinonimas. Tai pastebima
įvairiose kultūros srityse. Netgi yra kalbų, kuriose be
ilgų paaiškinimų nepavyktų atskirti šių dviejų – moralės ir etikos – sąvokų, nes dažniausiai vartojama tik
viena.
Tačiau moralės supratimas ir moralės normos iš
principo yra santykiniai dalykai, sąlygoti laiko ir geografinių ypatybių, susiję su bendrąja visuomenės struktūra,
todėl juos reikia plėtoti ir gilinti. Moralinės vertybės gali
turėti etinių aspektų, tačiau jos yra ribotos ir todėl nėra
visuotinės. Moralinius principus iš esmės veikia evoliucijos dėsnis, vadinasi, jie labai priklauso nuo tradicijų,
paprotinių teisių, istoriškai sąlygotų papročių ir t. t.
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Etikos sąvoka, priešingai, yra neribota ir todėl ja
vadovaujantis galima kurti pasaulėžiūrų ir filosofijų pagrindą, kitaip tariant – bendrą vardiklį. Prielaida – etinių
pagrindų sukūrimas, atsižvelgiant į egzistuojančią įvairovę, t. y. vienovę įvairovėje.

Tad k ą gi r e ikia dar y ti ?

Politikai ir vyriausybės, siekdami geresnių politinių
sprendimų, turėtų skatinti steigti ir konkrečiai panaudoti konsultacinius organus, kuriems būtų vadovaujama
remiantis moksliniais principais; juos sudarytų religijos
ir filosofijos specialistai.
Remdamiesi moksliniais tyrimais, šie organai privalo aiškinti motyvus ir su jais susijusius tikslus, kylančius iš didžiųjų valstybių (politinės-visuomeninėsekonominės) valdžios pasaulėžiūros, t. y. iš jų religinės
arba pasaulėžiūrinės motyvacijos. Pavyzdžiui, prezidentas George’as Bushas ir atitinkamai parinktas jo patarėjų būrys veikia, kaip jis pats viešai teigia, remdamasis
Senojo Testamento judėjų požiūriu. Todėl politikai savo
sprendimų efektyvumą galėtų padidinti atsižvelgdami į
kitų valstybės vadovų pasaulėžiūrą ir motyvus. Tas pat
taikytina iš esmės visoms draugiškoms ir priešiškoms
valstybėms, kurios, remdamosi savo pasaulėžiūra arba
kitais ideologiniais pagrindais, daro pasaulėžiūrine arba
psichologine prasme nuspėjamus sprendimus.
Kita vertus, derėtų visoje šalyje sukurti etikos tinklus, kurie per komunikacijos ir dialogų centrus (pradedant vietiniais apskritaisiais stalais) skatintų etikos ir su
ja susijusių kasdienių problemų, kosmine tvarka pagrįsto
sąmoningo elgesio, socialinio ir solidaraus teisingumo,
kitų kultūrų ir su jomis susijusios vertybių sampratos
suvokimą; skatinti etinį švietimą mokyklose, universitetuose ir kitose švietimo įstaigose (daugelyje Vakarų
Europos šalių tai jau praktikuojama daugelį metų); pamažu kurti viešą etinių pilietinių centrų tinklą, siejantį bendruomenes, savivaldybes ir miestus, regioninę ir
politinę valdžią. Į šiuos centrus pirmiausia būtų galima
kreiptis iškilus viešiems teisingumo ir etiniams visuomeniniams klausimams. Centrams reikėtų suteikti teisę stebėti valstybines visuomenines struktūras ir kartu su įstatymus leidžiančia valdžia atstovauti visiems valstybės
piliečiams. Žinoma, tai būtų tik įstatymus leidžiančios
ir vykdančios valdžios konsultavimas. Tuomet visuo-
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meninė veikla iš karto galėtų užkirsti kelią korupcinių
struktūrų formavimuisi.
Verta skatinti kai kuriose valstybėse vis dar egzistuojančią arba kai kuriose valstybėse atkurtą kultūriniu visuomeniniu požiūriu puikiai pasiteisinusią seniūnų tarybų sistemą; tarybas reikia tobulinti integruojant
jaunąją kartą, taip pat pritraukiant bendrapiliečius iš kitų
kultūrų, kad ir jie dalyvautų kuriant idėjas ir priimant
sprendimus.
Itin svarbu moksliškai ir politiškai remti kultūros
darbuotojus valstybėje, kurie būtų lygiaverčiai ir lygia
teisiai su politikais ir tiesiogiai atsakingi už etinius
visuomeninius pagrindus, t. y. už kultūrinio etinio švietimo ir ugdymo turinį. Kalbu pirmiausia apie gausių, bet
ligi šiol dažniausiai nepanaudotų moksliškai pagrįstų žinių įvertinimą ir panaudojimą. Pagrindinis religinių mokymų turinys turėtų sutapti su etiniais visuomeniniais
protingo valstybės valdymo tikslais ir turėti pakankamai
laisvos erdvės visuomenėje bendradarbiaujant su visuomeninėmis ir humanitarinėmis valstybės institucijomis.
Būtina nuosekliai integruoti moteris, ypač viešojo
visuomeninio teisingumo srityje, drauge mažinant emocinių, fanatiškų, daugeliu atžvilgiu patriarchalinių ar
teroristinių procesų įtaką.
Tarptautinių ir tarpkultūrinių bendruomenių bendradarbiavimas padėtų kurti dvasinio dialogo ir mainų
struktūras, optimizuotų ir plėtotų etikos suvokimą.
Deramai panaudojant su visuomene ir nūdiena susi
jusių kultūros mokslų ir etikos laimėjimus (katedros,
specialūs švietimo ir ugdymo pasiūlymai), suteikiant
didesnę reikšmę filosofijai, gamtos ir humanitariniams
mokslams, drauge ir kultūros sintezei, atsirastų galimybė sukurti atnaujintą mokslinę discipliną – lyginamąją
religijotyrą, multikultūrinę teologiją.
Jeigu visi stengsimės panaudoti visas mūsų iki šiol
sukauptas žinias bendros geresnės ateities labui ir visuose gyvenimo lygmenyse įgyvendinti tikra etika pagrįstą
kultūrą, prieš dabarties iššūkius galėsime iškelti tvarias
vertybes.
Wilhelm Augustat (Austrija) – Tarptautinės asociacijos Peace
Through Culture prezidentas, Tarptautinio instituto Etika politikoje
ir ekonomikoje direktorius
Iš vokiečių kalbos vertė Rericho draugijos narių kolektyvas
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Er n st D. K lat te

Kultūra ir ekonomika
Kultūra yra normų ir vertybių sistema, kurią sukuria
žmogus ir kuri jam padeda pažinti ir suvokti tikrovę, numato jo veiksmų gaires.
Max Fuchs, Vokietijos Kultūros tarybos prezidentas

K

ultūra nebūtinai telkia dėmesį į didžiąsias kultūros sistemas ir pasaulio religijas arba apsiriboja tik menu ar kultūrine veikla, kultūrą galima
geriau apibūdinti kaip apibendrinančią visos žmogaus
veiklos sąvoką. „Kultūra yra viskas, kas nėra gamta“, –
taip mano vokiečių mokslininkas F. J. Rademacheris iš
Taikomojo mokslo tyrimų instituto. Tad ekonomika taip
pat yra kultūros dalis, kultūra nepriešpriešinama ekonomikai kaip kažkas „kita“.
Žmogaus paveikslą gražiai piešia vokiečių filosofas
J. Mittelstrassas iš Konstanco universiteto. Jis apibūdina
žmogų kaip leonardiškąją būtybę (Leonardo pasaulis –
žmogaus paveikslo, kurį įkūnijo Leonardo da Vinci,
sinonimas). Pagal tai mes esame biologinės būtybės,
jaučiančios grožį ir dvasingumą. Drauge mes esame ir
įrankių gamintojai. Žmogaus prigimties nesuprasi, jei į
samprotavimus neįtrauksi visų šių dimensijų ir jų tarpusavio sąveikos. Atidžiau pažvelgus, mes, žmonės, esame
„būtybės su trūkumais“ (t. y. netobuli). Mus suformavo
stygiaus evoliucija ir mums nuolatos rūpi išgyvenimo
klausimas. Mus stumia galinga jėga, nes Žemės biotopas
mums vis nubrėžia ribas. Vadinasi, mums nereikia jokių
genetiškai fiksuotų vidinių nuosaikumo ribų. Realybė
žmonėms visuomet ir buvusi ta riba.
Šiandieninio mūsų pasaulio variklis yra mokslo ir
technikos pažanga. Pasaulis techniškai suformuoja nepakartojamą savo profilį ir išugdo gebėjimus, kurie iš
esmės lemia bet kokį jo racionalumą, dargi suformuoja
žinojimą, kuris mokslinių žinių forma būdingas tiems
gebėjimams ir suteikia ilgalaikį pranašumą.
Racionaliosios kultūros, būdingos modernioms visuo
menėms, yra racionalios ir techninės žmogaus esmės
produktas. „Mokslo, technikos įžvalgos daro žmogų
racionaliu subjektu, o jo pasaulį – racionaliu pasauliu“
(Leonardo pasaulis).
Modernios visuomenės tapo tokios priklausomos
nuo mokslo ir technikos, jog kiekvienas mokslo ir technikos sistemos pasikeitimas tiesiogiai paliečia jų pagrindus. Labai aiškiai tai matyti sveikatos, maisto pramonės,
informacijos, transporto ir energetikos sektoriuje.
Žmogus, pasinaudodamas mokslo ir technikos laimėjimais, gali reguliuoti savo evoliuciją. Pažangos sub
jektas iš dalies virsta pažangos objektu. Ši raida veda
prie žmogaus kūrinio kaip artefakto, kuris atsiranda
tikrojo pasaulio vietoje. Šis pasaulis dirba formuoda-

mas žmogų, keičią jį ir jo aplinką. Tačiau jis yra tikrovė
ir ja liks.
Iš to turi kilti naujas etinis imperatyvas, kuris greta
nurodymams skirtų žinių turėtų turėti teisinių arba dar
geriau – orientacinių žinių. Pasaulyje, kuriame žmogus
kuria savo ateitį, pasitelkdamas mokslo ir technikos kaitos potencialą, negalima nepastebėti šios vertybės. Etika
yra mūsų pasaulio prielaida. Etikai teiktina pirmenybė,
ji yra sąlyga, kad žmogų suprastume kaip atsakingą laisvą būtybę, kuri turi formuoti pasaulį. Biblijoje raudona
gija eina mintis, jog pasaulį reikia formuoti. Pasak V. E.
Franklio, būti žmogumi reiškia būti sąmoningam ir bū
ti atsakingam.
Nepriklausomai nuo to, kaip mes žmones formuojame, ką veikiame ar už ką esame atsakingi, kyla klausimai: kokia yra tikroji gyvenimo prasmė? Kas sudaro
žmogų? Kuo žmogus ypatingas?
Žmogus yra sociali būtybė, jis negali išsiversti be
socialinių kontaktų. Pasak I. Kanto, žmogui reikia žmogaus. Žmogus yra biologinė būtybė ir jo pradai išryškėja gimstant. Tačiau pirmiausia žmogus yra kultūrinė
būtybė. Netgi būtų galima sakyti, jog jis apibūdina save
per kultūrą. Dar jis yra ir ekonominė būtybė. Jis turi
poreikių, kuriuos norėtų patenkinti. Tačiau visų pirma
gyvenimo formą lemia tai, kas yra prasminga, kas atrodo siektina ar veiktina, norint sugyventi su kitais. Pasak
J. Nida-Rümelino, tai reiškia, kad žmogus pirmiausia
yra kultūrinė būtybė, visa kita – paskui. Toks yra tikrasis žmogus. <...>
Nūdiena labai prieštaringa. Viena vertus, mūsų kultūra – bent jau Vakaruose – suteikia žmogui galimybę
gyventi dvigubai ilgiau nei prieš šimtą metų bei istorine
ir tarptautine prasme unikalią materialiąją ir nematerialiąją gerovę. Kita vertus, ši kultūra kaip niekad ligi
šiol sparčiai ir iš esmės griauna savo fizinius ir biologinius pagrindus. Visi prisidėjusieji prie šios kultūros
sėkmės dabar lygiai taip pat sėkmingai prisideda prie
griaunamųjų jėgų išlaisvinimo. Vieni – ekonomikos srityje, kiti – mokslo ir politikos, netgi tie, kurie darbuojasi
menų srityje. Fizinių pagrindų griovimo mastas viršija
Žemės aprūpinimo ir utilizavimo pajėgumus. Biologinių
pagrindų griovimas lemia ankstesnį ar vėlesnį žmonių
populiacijos mažėjimą.
Ši kultūra yra besąlygiško individualizavimo kultūra
ir drauge spartėjančio nesolidarumo kultūra (eliminuoja
mas bendrumo supratimas), naikinanti labai daug energijos. Nesolidarumo padarinys yra nepasitikėjimas ir
susvetimėjimas.
Naikinimo procesą būtina sustabdyti ir užsiimti
mūsų kultūra iš esmės. Ekonomika kalba apie ekonomi
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ką, mokslas – apie mokslą ir t. t. Atėjo laikas kalbėti apie
kultūrą ir atitinkamai veikti.
Išbalansuota visuomeninė būtybė išgyvena kultūrinių apribojimų krizę, todėl ekonomika ima dominuoti
ir iš esmės nulemia kultūros esmę. Šiandien kultūra turi
parodyti natūralias logiškas ekonomikos ribas.
Kultūros užduotis – suteikti galimybę nustatyti ribas. Pasak J. W. Goethe’s, kūrėjas atsiskleidžia tik ribojamas. Eliminavus iš proceso ribas, imama nebesuprasti,
kam jis buvo skirtas, nes ir tikslas tampa nebeaiškus.
Tikrasis kultūros uždavinys – nustatyti kritinių sričių
ribas, kurių nenustato gamta ar Žemės biotopas, – taip
sako Taikomojo mokslo tyrimų instituto mokslininkas
F. J. Rademacheris.
Pasak F. Maliko (Šveicarija), neoliberalizmas per
pastaruosius dešimt metų sukūrė ekonomizuotą visuomenę, o ekonomikos ir visuomenės bei kultūros santykį
apvertė aukštyn kojom. Malikas nelinkęs pernelyg sureikšminti ekonomikos. Tik funkcionuojančioje visuomenėje gali būti funkcionuojanti ekonomika. Priešingai
neoliberalizmo sampratai, kalba iš esmės sukasi ne apie
visuomenės ir rinkų dereguliavimą, o apie reguliavimą,
turint tikslą netinkamas taisykles pakeisti tinkamomis.
Didieji anglų ir škotų ekonomistai visuomet kategoriškai kalbėjo apie kultūrinę ekonomikos orientaciją.
A. Smithas, prieš susidomėdamas ekonomika, buvo moralės teologas, o J. M. Keynesas suformulavo garsųjį postulatą, kad ekonomika pirmiausia turinti tarnauti taikai,
teisingumui ir visų gerovei. Šiuo požiūriu mes nė kiek
nepasistūmėjome.
Klasikinis ekonomikos atpalaidavimo nuo ribojimų
pavyzdys yra dabartinė finansinė krizė JAV ir Europoje.
Buvo panaikinta pinigų funkcija, patys pinigai paversti preke ir spekuliacijų objektu. Taip atsivėrė galimybė
sukurti begalę finansinių produktų (derivatai, paskolų
vertimas investicijomis), dėl kurių žmonės, įskaitant ir
galingiausius bankininkus – tikruosius šios krizės sukėlėjus, prarado orientaciją.
Milijardinės vertės turėjo būti nurašytos, sunaikintos, centriniai bankai perveda pinigus į periferinius,
siekdami išvengti valstybinio arba netgi europinio masto
kolapso. Galbūt bankams gelbėti bus panaudotos bendrijos mokesčių įplaukos – bendrija apmoka nuostolius,
pelnai individualizuojami, vadinasi, lieka pas pavienius
asmenis. Dar blogiau – didžiulės nurašytos sumos byloja, kad dešimteriopos vertės nebus skirtos ekonomikai ir
visuomenei kaip kreditų apimtys investicijoms į ateitį. To
padarinys gali būti (ir bus) recesija.
Žurnalas Der Spiegel tituliniame puslapyje pagrįstai
paklausė: „Koks skirtumas tarp įsibrovimo į banką ir
banko pralošimo?“ Tai, kad didžiųjų bankų vadovai dabar šaukiasi valstybės ar net ES pagalbos ir tikisi ateityje
geresnės bankų priežiūros, yra tikras pasityčiojimas.
Vyraujantis išlaidų–naudos mąstymas rūpinasi, kaip
apsaugoti savo naudą, o nuostoliai ir rizika nurašomi visiems. „Mes sukolektyvinome riziką, o pelną individualizavome!“, – sako prof. dr. M. Braungartas, Environmental Protection Encouragement Agency Hamburge vadovas.
Kultūros užduotis – šį procesą „pagauti“ ir padaryti
valdomą. Tai, beje, yra ir religijos užduotis. Tad kultūra
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yra politinė visuomenės kategorija, vadinasi, valdančioji
komponentė, bet ne partinė!
Kas gi atsitiko? Mes „privatizavome“ religijas ir kultūrą. Vadinasi, nebėra privalomosios tvarkos sampratos,
trūksta orientavimosi žinių. Dvasingumas ir veiksmų etika dingo. Bažnyčios virsta institucijomis, siekiančiomis
išlaikyti dar likusį fondą. Savo tikrąją reikšmę – vienybės
ir visuomenės funkcionalumo – religija jau prarado, neturi jos ir kultūra. Beveik dingo ir politiniai įsivaizdavi
mai, kaip turi funkcionuoti kiekviena ekonomikos rūšis.
Todėl atsirado veiksmų, turinčių savigriovos poveikį.
Mes privalome susimąstyti, kaip galėtume šiuos procesus sustabdyti.
Kartais guodžia įsivaizdavimas, kad žmogų gena
ne tik ekonominiai interesai, – pavyzdžiui, gauti didesnę algą ar siekti pelno, – nes ekonominė orientacija prasilenkia su gyvenimo realybe. Žmones lydi sėkmė tada,
kai jie veikia susidomėję. Tai susiję su savigarba – juk
negalime sau leisti prarasti save, savąjį identitetą, kitaip
tariant, savigarbą. Dažniausiai komunikuojame ir bend
raujame su kitais, vadovaudamiesi dėmesio, pagarbos ir
pasitikėjimo nuostata.
Tai ne taip jau idealistiška, kaip atrodo iš pradžių.
Amerikietis filosofas D. Davidsonas pastebėjo, jog norėdami dėl ko nors ginčytis, turime beveik dėl viso kito
sutarti. Nes kitaip apskritai negalėsime ginčytis, nesuprasime vienas kito ir nežinosime, ką kitas turi mintyse.
Tik tada, kai sutarsime dėl visų kitų dalykų, mes galėsime tam tikrais klausimais būti kitos nuomonės ir dėl
to ginčytis.
Taip ekonominiai, ekologiniai, politiniai ir visuo
meniniai veiksmai bei sėkmė priklauso nuo visos mūsų
visuomenės, nuo pasaulio valstybių ir kultūrų priimamų
vertybių ir normų. Šis bendras tinklas (dabar vadinamas
Retinität – mąstymo ir veiksmų etika) taps pagrindiniu
etiniu kompleksiškų sistemos veiksmų principu ekono
mikoje ir ekologijoje. Kompleksinių sistemų teorijos šiandien sudaro paradigmų kaitos atskaitos tašką pereinant
iš tiesinių į netiesinius paaiškinimo modelius. Kompleksinių nepusiausvyrų dinaminės tvarkos sistemos – „nuribintos“ kultūros sritys, šiuo atveju ekonomika – buvo už
mokslinio domėjimosi ribų, šiandien dėmesys pasislenka
„kūrybinių“ saviorganizacijos procesų link. Ši perspek
tyvų kaitos reikšmė išeina už gamtos mokslų ribų, ji labai
svarbi pažinimo teorijai bei visuomenės mokslams.
Kompleksinėms sistemoms būdingi intensyvūs daliniai grįžtamieji ryšiai, dėl to jų veikimą suprasime ne
iš atskirų komponentų. Jos yra nedeterminuotos, t. y. iš
anksto nuspėjamos. Vienareikšmis priežasties–pasekmės
ryšių (priežastinių grandinių) modelis taikytinas tik ribotai – kompleksinių sistemų elgesio ilgam laikui prog
nozuoti neįmanoma, jis valdomas tik ribotais išoriniais
svertais.
Kadangi žmonių visuomenė yra viena komplek
siškiausių sistemų, samprotavimai apie jos savybes susiję su ja pačia, t. y. žmonija. Sociologinė ir etinė kompleksiškumo teorija, regis, būtina, nes kompleksinė veiksmų
ir raidos sąsajų dinamika modernioje visuomenėje vis
labiau tolsta nuo klasikinio politinio, techninio ir moralinio valdymo įsivaizdavimo.
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Moderniai visuomenei būdingas didis interakcijų
kompleksiškumas, labiausiai kylantis iš intensyvaus darbo pasidalijimo ekonomikos srityje. Asmeninius individų tarpusavio priklausomybės sistemoje santykius vis
labiau pakeičia anoniminiai procesai, dėl to didėja priklausomybė. Žmogus paliekamas funkcijų raizgalyne,
kurio jis nesupranta ir kuris jam yra tapęs anonimišku.
Didėjantis veiksmų kompleksiškumas kompensuo
jamas funkcionaliomis sistemomis (ekonomika). Nors
taip susiformavusi skirtingų sričių autonomija ir jų atsiskyrimas nuo visumai užprogramuotos tvarkos (veiksmų
etika) leido pasiekti didžiulę materialią ir technikos pažangą, tačiau buvo panaikinta dinaminė pusiausvyra. Tai
labai aiškiai parodo žmogaus paveikta klimato kaita.
Moderni visuomenė yra visuomenė, kurios vienybė pirmiausia remiasi ne bendrais tikslais ir vertybėmis,
o kompleksine funkcine organizacine sandara. Esant
tokioms, dažnai ne visai aiškioms poveikio sąsajoms,
„geras“ ketinimas dar negarantuoja „gero“ veiksmo rezultato. Tad moralės arba etikos problema persikelia iš
veiksmų intencijos lygmens, taigi sąmonės ir motyvo, į
veiksmų padarinių analizę. Būtina moralės arba etikos
paradigma, kaip aukščiausioji veiksmų motyvų taisyklė,
šiandieninių interakcijų struktūrų ekonomikoje ir visuomenėje kompleksiškumo akivaizdoje neturi pakankamo
poveikio. Tai reiškia, kad grynai „doro“ etikos suvokimo
neužtenka – jį reikia atgaivinti etinės tvarkos pradmenimis, kurie iš esmės atspindėtų vidines struktūrų tai
sykles ir naujai apibūdintų individualios veiksmų etikos
sritį ir sąlygas. Lemiamus impulsus etikos sąvokai išplėsti davė jau cituoti ekonomistai A. Smithas ir J. M. Keynesas. Todėl kylantys nauji klausimai etikai persikeliant į
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struktūrines dinamines problemas sukūrė pagrindą tam,
kad socialinė etika ir veiksmų etika universitetuose atsirastų kaip savarankiška disciplina.
Moralinė ir etinė modernios visuomenės veikėjų
kontrolė (tvarkos etika kaip rezultatas) taip pat turi pasikeisti: kadangi neformali socialinė kontrolė (veiksmų
etika), kurios prielaida – face-to-face ryšys (tiesioginė
komunikacija) – nefunkcionuoja, savikontrolė (materializmo neribojimas) arba savojo intereso motyvas tampa
dominuojančiu ir veiksmus lemiančiu veiksniu.
Remiantis šiais samprotavimais galima teigti, jog sie
kiant bendrai gerovei svarbių tikslų, vis didesnę reikšmę
įgauna teisinės galios turintys įstatymai, kurie numato
bausmę už nepageidaujamą elgesį (įstatymas neapsaugo
moralinės ir etinės sąžinės atžvilgiu). Tarptautiniu mastu
atsiradę įstatymai ir susitarimai, tokie kaip Compliance
Systems, Corporate Governance, Sarbanes-Oxley-Code – tai
pirmosios džiuginančios priemonės. Tačiau vien to nepakanka. Žmogaus savijautą lems ir pakitęs mąstymas, suvokus, kad kultūra yra žmogaus egzistavimo pagrindas.
Kiekvieno žmogaus ir visų gyvenimo laimė yra bendras
mūsų ir ateinančių kartų tikslas.
Kultūra yra daugiau nei menas, daugiau nei mokslas, ekonomika ar politika ir daugiau nei viskas, ką žmonės sukūrė. Kultūra yra daugiau nei viso to suma. Ji yra
visuma, o visuma šiuo atveju yra daugiau nei jos dalių
suma.
Ernst D. Klatte (Vokietija) – Tarptautinio instituto Etika politikoje ir
ekonomikoje narys, konsultacinės įmonės Transform savininkas
Iš vokiečių kalbos vertė Rericho draugijos narių kolektyvas
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Gyvybės pusėje

P

irmoji ir didžiausia šios knygos teigiamybė yra ta,
kad ji atgaivina smarkiai išblukusią skaitymo palaimą. Didžiulėje dabar leidžiamos makulatūros
krūvoje ji suspindi kaip koks iš Šiaurės ledjūrio išgriebtas
neregėtas kristalas. Laikydamas rankose ir sklaidydamas
puslapius, vis baiminiesi, kad ji nesunyktų, neišsivadėtų, kaip nors kitaip nesutrupėtų ir neištirptų, palikdama
skaitytoją be nieko, it musę kandusį. Laimė, taip neįvyksta: abu autoriai nuo pat pradžios iki pabaigos laiko
standžiai įtemptą minties stygą ir neleidžia jai nė akimirką atsipalaiduoti. Kartais ima atrodyti, kad jiedu lyg
kokie cirko ekvilibristai pokštauja ant to per gyvenimo
marmalynės bedugnę ištempto lyno, vis pasišaipydami vienas iš kito, išdykėliškai pasifechtuodami, bet nė
karto nesutrikdami ir nesusvyruodami. Būna momentų,
kad eiliniam žiūrovui (skaitytojui), o šių eilučių autorius
toks ir yra, net kvapą užgniaužia – intelektinės intrigos
įtampa pasiekia aukščiausią laipsnį, bet atlikėjams tai
nė motais, lengvai švysteli dar vieną kitą salto mortale
ir ramiai pradeda naują minties šokio pasažą. Džiaugsmo katučių ir susižavėjimo šūksnių būtų galima pažerti
vos ne kiekvienam skyreliui ar puslapiui, – išrašų ir pažymų paraštėse ne dešimtys, o šimtai, – bet recenzento
pareiga ne vien svaigintis skaitymo malonumais, dar ir
informuoti būsimuosius interesantus apie daikto esmę
ar esmes. O darinio esama neeilinio, tad ir užduotis nėra
lengviausia. Pirmajai euforijos bangai nuslūgus, tenka
prisipažinti, kad ne viskas taip be sutrikimų yra perkandama ir praryjama. Vien paminėjus Algio Mickūno
ir Arvydo Šliogerio metafizikas, jų skirtumus ir panašumus, jų originalumus ir nesutapimus su mums įprastais
metafizikos traktavimais, ima dilgčioti pakaušyje ir šiek
tiek strigti virškinimas, bet apie viską juk reikia nuosek
liai ir be panikos.
Abu autoriai, aptardami filosofijos objektą, žvilgsnį
kreipia į senovės Graikiją. Algis Mickūnas rašo: „Filosofiją išradęs graikų genijus ir tas lopšys, kuriame skleidžiasi filosofijos likimas, suponuoja galios pripažinimą,
o sykiu būtinybę apriboti jos veiksmą“ (p. 210), ir kitoje
vietoje toliau: „Kaip matėme, filosofijos etosas atsirado
Atėnuose. Polį, kuriame gali išsiskleisti laisvė, atėniečiai
traktavo ne kaip nedaugelio išrinktųjų privilegiją valdyti liaudį, o kaip kiekvieno piliečio reikalą“ (p. 224), jam
pritaria, tikslina ir praplečia Arvydas Šliogeris: „Todėl tik
nuostabą gali kelti tas faktas, kad filosofijos išskyrimas
iš barbariško pseudomąstymo stichijos vyksta neįtikėtinai greitai: įtvirtinti individualumo principui visiškai
pakako dviem kartoms priklausiusių keleto žmonių –
juos galima suskaičiuoti ant dviejų rankų pirštų – dar-

Algis Mickūnas,
Arvydas Šliogeris.
Filosofijos likimas. –
Baltos lankos, Vilnius, 2009.
bo. Pirmuosius dar dvejojančius, dar neryžtingus Talio,
Anaksimeno ir Anaksimandro judesius staiga pratęsia ar
veikiau tik papildo ryžtingi, skulptūriškai tikslūs, energingi, drąsūs ir užtikrinti Ksenofano, Herakleito, Parmenido, o kiek vėliau Sokrato, Protagoro, Demokrito, Platono ir Aristotelio judesiai: per pustrečio šimtmečio graikų
filosofija ne tik gimsta ir subręsta, bet savaip nueina iki
galo visą savo kelią ir net, galima tarti, tarsi mėgdžiodama savo pamatinio orientyro, substancinio individo,
gyvenimo būdą, miršta, giliai, metafizinės žemės tamsoje
palikdama sėklą, savo gyvybę saugojusią tūkstantmečius
ir netgi dabar tokią pat jauną ir šviežią, kaip savo gimimo akimirką.“ (p. 456–457) Minties skalpeliu skrosdami
tuos tūkstantmečius, ne kartą prasitardami, kad „minia
negali būti filosofu“, pirštu pabaksnodami ir negailestingai išvilkdami į dienos šviesą visas antifilosofines sistemas ir mokyklas, detaliai iškedendami pirmąją ir antrąją
kontrrevoliucijas, graikų įpėdiniais jie įvardija tik Williamą Faulknerį ir Jeaną Baudrillard’ą. Padarę tam tikrų
išlygų, dar leidžia minėti Søreną Kierkegaard’ą, vėlyvąjį
Martiną Heideggerį, Marcelį Proustą, bet perspėja, kad
„būtina ir pakankama filosofijos sugrįžimo sąlyga yra
radikalus atsiribojimas nuo visų ir visokiausių mitų, nuo
visų ir visokiausių kliedinčios kalbos haliucinacijų, nuo
žmogaus pasaulio Trejetainio – religijų, technologijų ir
menų“ (p. 547).
Nors knygos nederėtų laikyti nei vadovėliu, nei žinynu, vis dėlto joje rasime gana detaliai išgvildentas visas pamatines filosofijo sąvokas, taip pat religijas (ypač
krikščionybę), mitus, Žodį, Raštą, ideologijas. Bent prabėgomis būtina žvilgtelti, kaip autoriai traktuoja materiją ir materializmą bei idėją ir idealizmą. Ne vienas iš
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skaitytojų, matyt, dar prisimins, kaip sovietinė pedagogika visiems kalte kaldama į galvas tvirtino, jog materializmas prasideda nuo Demokrito ir grindžiamas jo
„atomistine“, o idealizmas – Platono idėjų (gr. eidos –
vaizdas, forma, esmė) teorija. Iš čia esą ir kilusi idėjos
sąvoka ir filosofinis idealizmas. A. Šliogeris paprastai
ir įtikinamai įrodo, kad ir vieno a-tomas, ir kito eidos yra
absoliučiai nepažinūs ir reiškia vieną ir tą pat – lemia
tam tikrą filosofo laikyseną, kuri nesuponuoja absoliutaus žinojimo, tik „tam tikrą mitą“. Vadinasi, įžvelgti
filosofijoje kokius nors sluoksnius, dalinti ir skaldyti ją
dalimis yra nesusipratimas. Funkcionuoja ne idealizmas
ir materializmas, o filosofija arba nefilosofija. Arvydas
Šliogeris dažnai vartoja dar ir tokią klišę: tai, kas vadinama filosofija. Ir surikiuoja aibę absurdiškiausių samplaikų: meno filosofija, religijos filosofija, penio filosofija
(pasirodo, Jacques’as Derrida poniutėms Paryžiuje andai
skaitė šitaip pavadintą kursą), dantų krapštymo filosofija
ir t. t. Dažnai autoriai tiesiog smaginasi ironizuodami,
šaržuodami, kitaip šaipydamiesi iš apsimetėlių filosofų,
fanatikų, šarlatanų, kitokių niekdarių, nevengdami pasikartoti, pateikti kitokio minties varianto, kad skaitytojų sąmonėje jis nuodugniau įsitvirtintų. Ypač smagiai
vanojama krikščionybė su visa savo stabmeldyste, kitos
religijos bei mitai; kliūva modernizmui ir postmodernizmui, kurį autoriai traktuoja kaip vieną iš šarlataniško
diletantizmo apraiškų. Negaliu susilaikyti neprasitaręs,
kad čia autoriai pasirodo kaip puikūs stilistai ir kalbos
mokovai.
Knygoje nevengiama kebliausių ir komplikuočiausių problemų bei sąvokų. „Dievas“ į filosofo akiratį patenka ne kaip religinis stabas, egzistuojantis savaime,
anapus žmogiškumo imanencijos, ne kaip „antgamtinė
būtybė“… o kaip mirtingajam ypač retai, ypač sunkiai
pasiekiamo susitikimo su daiktu, o platesne prasme –
su bekalbių, visų pirma nežmogiškų daiktų peizažu,
matrica, kaip išskirtinė mirtingojo laikysena pasaulio ir
savęs paties atžvilgiu… „Dievas“ įsivaizduojamas kaip
savotiškas universalus instrumentas, galintis ir turintis padėti išrišti bet kurią irgi banausinę, irgi pavaldžią
tiesmukiškam ir bukagalviškam pragmatizmui kasdienybės situaciją…“ (p. 407) Net ir sutrumpinus šį vos
ne visą puslapį užimantį sakinį, darosi aišku: „Filosofų
„Dievas“ visiškai kitoks, toks nepanašus į religinį Stabą,
kad net žodis „Dievas“ netinka išreikšti tą duotį, kuri
sudaro žodžio „teorija“ daiktavardinį branduolį...“ (p.
408) Kalbant apie filosofų dievą, reikia būti labai atsargiam, kad netaptų jis bent minimaliu stabu. Graikiškąja prasme dievas yra sietinas su nemirtingumu, tai yra
visiškai priešingas žmogiškumui, kuris yra baigtinis.
Dievui visiškai nieko netrūksta, jis neturi jokių poreikių, nieko negeidžia ir nekalba. Filosofų dievui visiškai
nereikalingas pažinimas, be kurio negali išsiversti žmogiškumas. Tad filosofų dievas yra nebaigtinė ir nestokojanti nebūtybė, absoliuti, pozityvi nebūtybė. „Dabar
tampa akivaizdu, kad teorija ar teorinė žiūra, kaip vienintelis „dievo“ duoties būdas, vienintelė „dieviškumo“
terpė, o kartu ir vienintelė į šią terpę įėjusio mirtingojo
akimirka yra negeidžiantis, bekalbis, nepažįstantis štai
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šitomirtingojo, nusikračiusio savosios heimarmenē, savojo nublokštumo į baigtiniausią baigtinumą, į stoką ir
geismą, nusikračiusio savojo a priori – gnostinių dantų,
susitikimas su bekalbio nežmogiškumo telkiniu – šiapus
horizonto esančiu daiktu, daiktu kaip absoliučios, t. y.
Juslinės, Transcendencijos Fenomenu.“ (p. 410) Mėginant nusakyti šliogeriškąjį dieviškumo ir žmogiškumo
santykį, dieviško praregėjimo akimirką, kai atsiskleidžia
daiktų, žmogiškumo, o kartu ir filosofo esmė, tektų cituoti puslapių puslapius, nes persakyti tai, ką yra suvokęs ir ką, matyt, ne kartą patyręs filosofas, neįmanoma.
Toje dieviškumo, žmogiškumo ir daiktiškumo pynėje
yra sulydyta visa filosofijos būties esmė. Mat filosofija, pasak Aristotelio, yra dieviška ir dieviškai reta. Šiek
tiek lengvesnė šneka būtų apie baigtinę būtybę – žmogų ir žmogiškumą, kuriam būdingi stoka ir geismas.
Ypač galios geismas, kurį detaliai yra išgvildenęs Algis
Mickūnas skyriuje Galios magija. „Tariama, kad visi kiti
interesai ir poreikiai bus patenkinti, jei tik bus pasiekta
galios situacija.“ (p. 17) Tokia būsena, žinoma, nėra filosofinė. Pirmosios galios apraiškos yra užkoduotos magijoje, egzistuojančioje ir šiais laikais, bet ypač klestėjusioje civilizacijos priešaušriu Artimuosiuose Rytuose. Ir
glaudžiai susijusioje su asmens kulto istorija bei tironija.
Aptaręs svarbiausias galios apraiškas, autorius reziumuoja, kad „modernus terminas „išlikti“ yra vienas iš
galios savisklaidos pamatų“ (p. 34). Išlikimo instinktas
būdingas ne tik žmogui, bet ir visai gyvūnijai, o tai jau
glaudžiai susiję su praktine veikla ir naikinimu. Gyvybei
palaikyti naikinimas yra būtinas, bet totalus naikinimas
būdingas tik žmogui. „Ir tik todėl, kad žmogus, šitas
sentimentalus tigras, dėl savo prigimtinio metafizinės
veidmainystės sugebėjimo, kristalizuoto šios veidmainystės pavyzdinėje terpėje, vadinamoje kalba, didelę ir,
ko gero, didžiausią, savojo, specifiškai žmogiško, naikinimo masę vadina „kūryba.“ (p. 413) Vadinas, visa, kuo
žmonija iki šiol didžiavosi ir didžiuojasi, – visa kultūra
ir visos technologijos, – yra tik gamtos, o drauge ir savęs, naikinimo priemonės. Žodis ir kalba taip pat. „…
kadangi kalba, atitrūkusi nuo regimo horizonto, nuo paviršiaus, galiausiai nuo paties paprasčiausio, tiesioginio,
daiktų matymo, nuo reginčios štai šito patirties ir nuo
matančio mąstymo, virsta metafizine giljotina, perkertančia žmogaus sielą ir kūną pusiau ir ant globalinio
podiumo iškeliančia visų laikų padugnių žmogaus modelį, supermodelį – kūną žemiau juostos, sucentruotą
ne akyse, kaip būta kadaise, senais gerais laikais, graikų poliuose, o tarpukojyje, kaip yra dabar, holivuduose,
San Antonijo slėniuose ir milijarduose Ekranų, emanuojančių amžinąją emancipuoto vergo viziją – riebią Nirvaną infuzorijos Rojuje.“ (p. 385)
Abu autoriai, aptardami ir vertindami buvusią ir
esamą žmogaus ir apskritai esinijos situaciją, nekrykštauja iš džiaugsmo, nešlovina vadinamosios laisvės ir
demokratijos, o dažniau apgailestauja, kad per pastaruosius kelis tūkstantmečius vis buvo tolstama ir tolstama nuo graikiškojo mąstymo ir pasaulio matymo bei jo
tvarkymo – tik prisiminkim, kaip apie tai yra kalbama
tekste: „Nebūdamas orientuotas į galią, polis yra filoso-
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finis iš principo, nes jį neigti tolygu neigti tiesos ieškojimą, netrikdomą asmeninių interesų. Todėl atėniečiams
laisvė tokiame polyje sutampa su laisve atsiverti pasauliui, o tai galima vadinti Atėnų atvirumu pasauliui.“ Ir
šiek tiek toliau tame pačiame puslapyje: „Periklis sako
aiškiai: mes mylime grožį ir saugome paprastumą; mylime išmintį ir liekame budrūs. Toks yra atėniško stiliaus
Graikijos portretas.“ (p. 225) Autoriai nevengia nurodyti, kada ir kur prasidėjo degradacija. Tai – Aleksandrija,
kur buvo iškastruota filosofija. Ir tai įvyko be prievartos,
savaime, išsaugant net graikiškąjį filosofijos žargoną, bet
kažkodėl staiga „branduoliniai žodžiai atitrūksta nuo
bekalbių daiktų, tampa savotiškais žodžiais-angelais,
pakyla į efemerišką „grynojo antjuslumo“ arba „grynosios dvasios“ erdvę ir, patys virsdami laisvai plūduriuojančiais kalbos daiktais (ar veikiau kalbos muilo burbulais), visai natūraliai sudievinami, visai nejučiom virsta
Stabais ir įsteigia pačią baisiausią, pačia žiauriausią –
Kalbos daiktų – stabmeldystę, iš kurios kyla visi fanatizmai, pradedant krikščioniškuoju, baigiant bolševikiniu
arba islamiškuoju...“ (p. 499) Taigi čia, Aleksandrijoje,
ir įvyksta tas perversmas, kai didysis žmogaus geismas
atitrūkti nuo Žemės tampa lemtingu. Čia prasideda didžiosios Babelio bokštų statybos, kurios tęsiasi iki šių
dienų. „...kai tik Babelio bokštas beveik – vis dėlto, beveik! – baigiamas statyti, ir mirtingasis atsiduria „Dievo“ sosto papėdėje, staiga nežinia kodėl Babelio bokštas
sugriūva, po griuvėsiais, žinoma, palaidodamas savo
šauniuosius statytojus.“ (ten pat) Vėlesnės kartos, deja,
nieko nepasimoko iš tų senovės statytojų – renčiami vis
naujesni ir modernesni bokštai, kurių lemtis ta pati. Bet
baisiausia čia tai, kad „visi Babelio bokštai buvo, yra ir
bus statomi iš Kalbos: būtent Kalba yra toji metatechninė medžiaga, iš kurios lipdomi visi tie žmogiškosios
tuštybės monumentai, visi tie monstriškos žmogaus prigimties ir jo beprotiškos megalomanijos dokumentai...“
(p. 500) Nematydami jokios prošvaistės, autoriai rašo
pasmerkimą Žodžiui, paverstam Absoliutu, net pačiu
Dievu: „...šią ideologinę paranoją, šią gnostinę šizofreniją į stulbinančio tikslumo frazę yra suspaudęs Efeso
gnostikas, taręs: „Žodis yra Dievas.“ (p. 502) Sudievintas Žodis pamažu virsta Raštu ir Knyga, kuri pasidaro
vienintele Teisinga Knyga – Knygų Knyga – Biblija –
Šventuoju Raštu. Taigi laikui bėgant nusisukama nuo
„pagoniškų“ bekalbių daiktų, o vietoj filosofijos atsiranda filologija. Taip į sudievintą žodį suleidžia šaknis
krikščionybė, kuri „atsiranda ir formuojasi kaip maištas
prieš filosofiją, kaip maištas prieš pagonių išmintį“. Ji
ir pradeda, pasak autorių, „patį juodžiausią, patį kruviniausią žmonijos chronotopijos tarpsnį, nei Antikoje, nei kitose Žemės rutulio vietose neturintį analogų
ir visai pamatuotai kiek vėliau pavadintą Tamsiaisiais
Amžiais...“ (p. 505) Natūraliai jų tęsiniu yra laikomas
fašistinis ir bolševikinis teroras, kurį Lietuvoje ne vienam teko patirti.
Nesinorėtų, kad šie mano samprotavimai padvelktų nihilizmu ir sudarytų neteisingą vaizdą apie aptaria-
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mą veikalą. Nors jame iš tikrųjų ne kartą ir ne du yra
minima mirtis, Niekis, naikinimas ir kiti ne visai mieli
ausiai žodžiai, sąvokos ir terminai, bet jokiu būdu tai
nereiškia, kad autoriai pranašauja kokias nors apokaliptines katastrofas ar stichines nelaimes. Filosofai niekada
nieko nepranašavo, jie tik mėgino ir mėgina paaiškinti
pasaulį ir jame vykstančius procesus. Šiame veikale tokia pastanga ypač ryški. Ir visi jame esantys teiginiai yra
gyvybės ir gyvųjų pusėje. „…tik graikiško stiliaus filosofas – mums lieka vienintelis – netvarus lyg atodūsis,
menkutis lyg pienės pūkas, efemeriškas lyg vėjo gūsis –
skydas prieš Mirties malūnus, malančius į „materijos“
miltus paskutinius gyvybės likučius mūsų planetoje,
tarp jų ir patį žmogų...“ (p. 454) Tik filosofas priešinasi
tokiems malūnams, žvelgdamas net į negyvus daiktus,
netgi į mašinas, netgi į mechanizmus bei organizmus,
pavaldžius gyvybės principui, kaip į gyvybės krešulius,
trunkančius tik akimirką. „Filosofija buvo, yra ir bus –
vienintelė ir vieniša – Gyvybės pusėje; Nefilosofija –
jos vardas legionas – buvo, yra ir bus Mirties pusėje...“
(p. 455) Apmaudu, kad tas legionas net gyvus daiktus
paverčia lavonais, mašinomis, nesubstanciniais individais. Suprantama, autoriai nėra tokie naivūs, kad savo
pastangomis tą mirties šokį pajėgtų sustabdyti. Nėra
abejonės, kad jis bus tęsiamas, bet kol tokios knygos
rašomos, leidžiamos ir skaitomos, vilties prarasti nederėtų. Rasi, priėjęs prie bedugnės krašto, homo sapiens
pagaliau atsitokės, išgirs filosofų primygtinai siūlomą
saiko matą ir bent kelioms akimirkoms pratęs gyvybės
žygį Visatoje.
Fenomenalu, kad du autoriai, gyvendami toli vienas
nuo kito, rašydami skirtingomis kalbomis, sukuria tekstus, kurie, padėti vienas greta kito, sudaro darnią visumą, pajėgiančią daryti įspūdį ir mėgėjams, ir platesnei
mąstančiai visuomenei. Aiman, drįstu spėti, kad ne tik
šis, bet ir kiti originalūs jų darbai, nebus pastebėti ir įvertinti, nes Vakarai, andai nusigręžę nuo graikų filosofijos,
tebeklaidžioja tamsybėse – dabartinės pastangos ir priemonės, kuriomis mėginama reanimuoti infarkto ištiktą,
gaištantį kapitalizmą, yra tokios pat prėskos, išsivadėjusios, praradusios gyvastingąsias galias ir nesiūlančios
nieko nauja ateičiai. Lietuva, prieš du dešimtmečius turėjusi galimybę pasukti nauju keliu ir įsteigti tikrai gyvastingą Šiaurės Atėnų polį, dėl savo trumparegiškumo
ja nepasinaudojo. Nelaimė, kad tada neatsirado ne tik
šiuolaikiško Talio, Anaksimandro, Demokrito, Protagoro
ar Sokrato, bet ir lietuviškojo Periklio, pajėgiančio išvesti
tautą į tikrąjį kelią. Blykstelėję išminties žybsniai buvo
staigiai užgesinti, žiežirbos išspardytos ir sutryptos, o
pasakų ir mitų apie vakarietiškąją gerovę užmigdyta
visuomenė panardinta į holivudišką sriubienę. Joje besimurdydamas ne vienas jau atsisveikino su šiuo pasauliu,
o gyviesiems tikro gelbėjimosi rato niekas pasiūlyti vis
dar negali. Būtų viltinga, jei Filosofijos likimo švieselė, lyg
kokia šiuolaikinio kompaso rodyklė, parodytų kryptį,
kurion dera sukti. Tik ar daug kas ją pamatys, o pamatęs
įtikės ir pasinaudos?
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Palaimos ir kraujo giesmė

Gėrėjausi

Pasaulis kupinas ožkų, avinėlių ir ančių,
aksominės odos, balzaminių žolynų rankoms ir kojoms.
Kupinas vėjo ir jūros po šimtagalvės Europos burėmis
sukasi kaip vabzdys tarpplanetinėje erdvėje.

Gėrėjausi: sidabrinės ir žydros suknelės
žalčio odos batai ir tokios pat rankinės
tautiški raštai tarp Afrikos ir Europos.

Palaimos giesmę giedame po vešliuoju medžiu,
garbės giesmę giedame po skaidriuoju dangum.
Vandenynai ir upės savo vandenis gena,
miestų lyga šviečia tavo, Viešpatie, karūnoje.
Pilys nenugalimos, o moterys gražios.
Šalia krauju aptekusios mėsinės
lai mūsų nepasiekia skerdžiamųjų šauksmas.
Užsitraukė žemės žaizdos,
Osvencimo miestas pristato futbolo komandą.
Dievo malūnai savo vaikus mala
Romoje, trisdešimties metų kare ir Lenkijoje.
Kasdien žydi rožė, virš slėnio plaukia debesys.
Rausvas kūnas įstrigęs ąžuolo lopšyje.

Tai galėjo būti vergė Izaura, o gal eisena
gražių iškiliakakčių moterų su spalvingomis
skrybėlaitėmis ir dailiai apjuostais klubais.
Gėrėjausi: į vakarėjančius aptvarus genamos
mykiančios telyčaitės. Perplėštas dangus
ir saulės nulesiota apie ungurį svajojanti upė.
Gėrėjausi: valtelė ir švelniai gulantys krantai,
nuo kurių nušokdavo plėšikas su peiliu rankoje.
Ir kas atsitiko? O fleitos, o dūdelės, o šokantys faunai,
pilni teatrai ir šaligatviai pasaulio šiukšlynuose?
Pasaulis buvo senas, nesuvokiamas, jam trūko formos,
žemė išarta, vanduo užnuodytas, oras tirštas.
Tarp viso to nuogi pečiai, poravimasis, meilė.

Slėnių piemenys

Basakojė šokėja

Giraitėse ir vejose įkuriame savo stovyklas.
Su dūdele, fleita ir pabučiavimais į smilkinį.
Tebus pagarbintas Viešpats ir plunksnų debesys.

Basakoje šokėja, tavo pėdos lengvos ir dailios,
tu sušokai mums meilę aušroje ir saulėlydy.

Giraitėse ir vejose lepinam švytinčias galvas,
o arkliai, avys ir ožkos ilsisi prie mūsų kojų.
Tebus pagarbintas Viešpats ir plunksnų debesys.
Liečiame, kas liečiama, žvelgiame į tai, kas matoma.
Gyvenimas atsiveria kaip vartai į kaimo tvartelį.
Tebus pagarbintas Viešpats ir plunksnų debesys.
Ir žemiškos palaimos sodas, gaidžio giesmė patvoryje,
Šakelės ant raudono mūro ir mielo smilkinio švytėjimas.
Tebus pagarbintas Viešpats ir viskas,
kas nugarmės į prarają.

Perbraukei baltu delnu per įkaitusius skruostus
ties durimis į bankus ir į įstaigas.
Basakoje šokėja, pagal muziką iš rotušės bokšto
tu sušokai mums meilę ant saulėto grindinio.
Palikai šviesą ir nušienautas vejas
aklųjų kvartale.
Išdainavai tiltų turėklus ir vandens ošimą,
šokantį vėją ir padangių skraidykles.
Išdainavai laukymę, kur dūdelėmis grojantys faunai,
gaudo laumžirgius ir teka varinė saulė.
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Žvaigžde šviesioji, žvaigžde tamsioji
Tamsioji meile, suki mano kraujo žvaigždę
Ir laukymėse šlovini šviesią dieną. Stovi po mano langu.
Nuogoji meile, kriokliu mane užlieji
po spinduliuojančiu dangum lyg nepavejama plaukikė.
Kaip besirengianti nušokt nuo lyno įtempto virš tilto
pasineri į kandantį, dantytą orą.
Žvaigžde šviesioji ir tamsioji žvaigžde, esi tu mano kaulų
kaulas saulės lietuje, tamsybių liūtyse.
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Klausimai II
Kodėl pražysta delnai, nuoširdžiai kūkčioja pirštai,
o laukymėje šoka Rožė?
Kodėl susiraizgo gyvoje kančioje gyslų mazgai,
o virš laukymės ratus suka rudoji sparva?
Kodėl pliūpsniais liejasi kraujo kriokliai,
o į laukymę nusileidžia skaidrūs Angelai?
Kodėl mus kviečia kraujo saksofonas
o laivas plaukia ir suka uosto link?

Tarsi Arkangelas staiga tu nusileidi iš aukštybių,
žolynai linksta ir sutrinka protai.

Klausimai III

Kas naktį tu neši mane virš slėnių
ir numeti nuo skardžio alkaniems šunims.

Kas yra tas, kurs laukus auksu apklodamas
slapstosi už medžių uždangos?

Plaukike, Mūza ir Šokėja, tamsybių Euridike,
tave pažinęs klaidžioja kaip fakelas liepsnojantis.

Kas yra tas, kurs steigia bankus, parlamentus
liesdamas samanų šaknis?
Kas yra tas, niekam neatskleidžiantis,
kodėl jis šoka stratosferoje?

Klausimai I
Kas yra tas, uždegantis mūsų delnus
iš kalnų atgabenantis šviesą?
Kas yra tas, veidams suteikiantis švytėjimą
ir nieko už tai nereikalaujantis?
Kas yra tas, kurio žibintai dega
šventyklose ir kalnuose?
Kas yra žmonės, molio ir spindulių būtybės,
mistikai arba bankų valdytojai?
Kodėl Angelai supa mūsų sapnus,
o kregždės karpo dangų?
Varpai, varpai ant kalvų bažnyčiose
senamiesčių skersgatviuose,
kai mus pasisavina meilė
ir perduoda amžinybei.

Kas yra tas, kurs kaip Dovydo Rožė
vidurdienį pasirodo laukymėje?
Kas yra tas, kurs teikia dienai šviesą
ir su žavesiu nužvelgia laumžirgį?
Kas yra tas, kurs dalija mirtį ir meilę,
ir kamanę apauna akmenuotuos laukuos?
Kas yra tas, kurį liečiu sapne,
nors mano maldos plaukia aukštai virš kalnų?
Kas yra tas, kurs vaikšto po dangiškas pievas,
palikdamas upes kietame sapno guolyje?
Kas yra tas, kurs mane liečia vėju, šauksmu
ir gena greitąja džiova?
Iš lenkų kalbos vertė Bir utė J on uškait ė
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Lijana Šatavičiūtė

Pažįstamas ir
nežinomas Pirosmani
Tarp popkultūros mitų ir tikrovės

L

ietuvos dailės muziejuje surengta gruzinų dailininko Niko Pirosmani (tikr. Niko Pirosmanišvili,
1862–1918) paroda – vienas ryškiausių Vilniaus –
Europos kultūros sostinės renginių. Ne vieną pasaulio sostinę apkeliavusio garsaus primityvisto paveikslai,
tapę visõs gruzinų tautos kūrybiškumo simboliu, pagaliau Lietuvoje. Susigriebėme, kad mūsų žinios apie šį dailininką balansuoja tarp popkultūros mitų ir tikrovės.
Tiesa, kad Niko Pirosmani kūryba seniai tapo popkultūros dalimi. Kino filmai, spektakliai, eilės, dainos...
Skverbtis į jo kūrybos esmę kitus menininkus skatino
neeilinis dailininko talentas ir ypatinga, tikrõs dramos
siužetą primenanti gyvenimo istorija. Jos posūkio tašku tapusi meilės istorija 1905 m. Tiflisyje gastroliavusiai
prancūzaitei šokėjai ir dainininkei Margaritai traukė ir
dailininko amžininkus, ir vėlesnių kartų menininkus.
Meilės istorijai neliko abejingi Pirosmani 1912 metais atradę rusų avangardistai literatai Ilja Zdanevičius ir Michailas Le-Dantiu, vėliau – rašytojas Konstantinas Paustovskis. 1969-aisiais Pirosmani įkvėpė režisierių Georgijų
Šengelają sukurti vaidybinį filmą, pelniusį pagrindinį
1972 metų Čikagos filmų festivalio prizą.
Iki šiol prieš akis stovi aktoriaus Vlado Bagdono
suvaidintas dailininkas Eimunto Nekrošiaus spektaklyje
Pirosmani, Pirosmani, pastatytame 1981-aisiais Valstybiniame jaunimo teatre. Spektaklyje, metaforiškai perteikusiame paskutines dailininko gyvenimo dienas, buvo
gvildenama menininko ir visuomenės, dvasinio ir vartotojiško prado problema. Sotus prabangiai gyvenantis
menininkas negali sukurti tikro meno, teigė spektaklio
kūrėjai. O pagal poeto Andrejaus Voznesenskio žodžius
sukurtą dainą sovietmečiu traukė visa šalis:
Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Taip dainavo Ala Pugačiova apie dailininką, išleidusį visą savo turtą rožėms mylimajai. Kiek tiesos, o
kiek prasimanymų garsiojo gruzino gyvenimo istorijoje,
šiandien negali atsakyti net šio dailininko kūrybos tyrinėtojai. Priežastis paprasta – jo asmenybe susidomėta
per vėlai, jis pripažinimo sulaukė tik po mirties, o jo gyvenimo istorijoje apstu kurioziškų faktų. Gimęs gruzinų
vyno tėvynėje Kachetijoje, Mirzanio kaime, valstiečių
šeimoje ir aštuonerių metų likęs našlaitis, berniukas kurį
laiką gyveno vyresnės sesers Mariamos šeimoje Tiflise.
Seseriai mirus nuo choleros, buvo atiduotas pasiturinčių

įtėvių Kalantarovų šeimai. Nors Niko šioje šeimoje turėjo
tam tikrų pareigų – patarnaudavo šeimai prie stalo, tačiau Kalantarovai berniuką mylėjo, čia jis išmoko skaityti
ir rašyti. Tapė, buvo išdekoravęs visas jų namų sienas.
Buvo guvus, linksmas, turėjo aktorinių ir organizacinių
talentų – dažnai suburdavo kaimynų vaikus vaidinimams, deklamuoti eilėraščius, sekti pasakas.
Paaugęs tarnavo kituose namuose. Čia patyrė pirmuosius dvasinius išgyvenimus – pamilo savo šeimininkę našlę Elzbietą, net jai piršosi. Kai šie jausmai iškilo į
viešumą, kaipmat buvo išmestas iš turtuolės mylimosios
namų. Nuo tada prasidėjo savarankiškas, klajonių ir nusivylimų kupinas dailininko gyvenimas. Kurį laiką jaunuolis buvo grįžęs į gimtąjį kaimą, ten ganė bandą. Vėliau Tiflise jis dirbo tramvajaus konduktoriumi (gal dėl to
tokie dažni jo kūryboje traukiniai?), piešė kelio ženklus,
dažė namus. Turėjo nuosavą namelį ir 1893 metais netgi
įsigijo pieninę. Po nelaimingos meilės Margaritai, kuriai
esą dailininkas išleido visą savo turtą, viskas pakrypo į
blogąją pusę. Beturtis menininkas nedomino prancūzaitės, kuri tais pačiais 1905-aisiais grįžo į Paryžių.
Sunku suvokti, kodėl turtingoje šeimoje augęs jaunuolis negavo jokio išsilavinimo ir buvo priverstas šlaistytis iš smuklės į smuklę, tapydamas vien už prieglobstį
ir duonos kąsnį. Aišku viena, kad dramatiška Pirosmani
gyvenimo istorija traukia iki šiol, nes joje susipynė visais laikais aktualūs menininko vietos visuomenėje, jo
socialinės pareigos ir pasirinkimo, asmenybės orumo ir
dvasinės laisvės dalykai.

Į M I N T I P I R O S M A N I M ĮSL Ę

Visuose rašiniuose, pasirodžiusiuose Lietuvos spaudoje
Pirosmani parodos proga, leitmotyvu praslysta bandymas
išsiaiškinti dailininko kūrybos paslaptį – kame jo kūrybos
esmė ir stiprybė. Kodėl negudriõs kompozicijos, gruboko
piešinio, paprasti ir nuoširdūs darbai laikomi vienais ryškiausių pasaulyje primityviosios dailės pavyzdžių?
Prisiminkime kitus primityviojo (arba naiviojo)
meno korifėjus. Prancūzai Henri Rousseau (1844–1910)
ir Louis Vivin (1861–1936), amerikietis Arnoldas Krameris (1872–1976), britas Alfredas Wallisas (1842–1942),
venesuelietis Bárbaro Rivas (1893–1976), kroatas Ivanas
Hegedušićius (1929–1991), daugybė kitų. Visus juos vienija kone vaikiškas žvilgsnis į aplinką, pasaulio kaip
šventės, autoriaus fantazijos sukurtos nežemiškos pasakos vaizdavimas. Ryškios spalvos, tapybinės ir erdvinės
perspektyvos nebuvimas (tai jau profesionaliosios dailės
požymiai), ją atstojantis panoraminis žvilgsnis iš viršaus,
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daugiafigūrės scenos – iškirtinės primityviosios kūrybos
apraiškos. Taip piešia vaikai, taip savo paveikslus konstruoja akademinio išsilavinimo negavę menininkai, norintys aprėpti kuo daugiau erdvės ir viename paveiksle
pasakyti viską apie pasaulį (prisiminkime mūsų Moniką
Bičiūnienę). Naivioji dailė – sritis, kuri bene labiausiai
atitolusi nuo įprasto gyvenimo vaizdavimo.
Iš kitų tarptautinio garso primityvistų Pirosmani
skiriasi to vaikiško žvilgsnio į pasaulį nebuvimu. Savotišku dramatizmu, kai paveiksle nevaizduojama nieko ypatingo, tačiau tamsus fonas ir jame neišpuoselėta
maniera nutapyti, tarsi paslaptingos šviesos nutvieksti
žmonės, žvėrys, indai, parduotuvių natiurmortai atrodo
nežemiški, neįprasti, sukuria neregėtą asociacijų lauką.
Retas Pirosmani paveikslas datuotas, todėl juos galima grupuoti nebent pagal tematiką. Iš atminties nutapyti kaimo buities vaizdai, kuriuose matome tėvo ir
vaiko, vandenį nešančios motinos su vaikais, berniuko
ant asiliuko scenas, be abejonės, įkvėpti vaikystės prisiminimų, tų laikų, kai neįmantrioje valstietiškoje aplinkoje Niko sukosi dar vaikas. Ankstyvieji prisiminimai
atgimė ir kaimo buities darbams (Ant grendymo, Moteris
melžia karvę) bei naminiams gyvūnams (Gaidžio šeima)
skirtuose paveiksluose. Tačiau iš kur radosi egzotiški ir
laukiniai žvėrys, kurie ypač įtaigūs ir įsimintini? Meška
su jaunikliais, Stirna peizažo fone, Trys elniai – tai ne dekoratyvūs gyvūnų „portretai“, bet nerimastingi jų trapios
ir neilgaamžės būties atspindžiai.
Pirosmani kūrybos laukas buvo gana platus: jis piešė
iškabas, dekoravo smuklių (duchanų), kuriose rinkdavosi ir ištisas dienas leisdavo įvairių visuomenės sluoksnių
vyrai, sienas, tapė savo aplinkos žmonių portretus – perkamas moteris (Ortačalo gražuolių serija), smuklių savininkus ir lankytojus, kiemsargius, virėjus, pardavėjus.
Ypatingo dėmesio visada sulaukia didžioji dailininko
meilė – iš atminties nutapyta gražuolė Margarita. Gruziniško kolorito prisodrintos daugiafigūrės puotų scenos,
kuriose prie stalo susėdę vyrai sako tostus, kelia vyno
taures, o veiksmą paįvairina patarnautojai ir grojantys
muzikantai, itin detaliai vaizduojami patiekalai, greta
stovinčios vyno statinės (Piknikas, Šeimos iškyla, Puota
su rylininku). Paveikslai turi ir apibendrinamų, ir tikslių
bruožų, juose atidžiai dokumentuojami XX a. pradžios
gruzinų gyvenimo vaizdai.
Pirosmani tapė tai, ką matė. Tapė ant klijuotės, rečiau ant kartono ar skardos. Gana netikėtas atradimas
parodoje buvo virpantis ir minkštas potėpis, įžiūrimas
tik stebint originalą. Nors amžininkai teigė, kad dailininkas dirbo greitai, ekspresyviai, galėjęs nutapyti paveikslą
per porą valandų.

S AV O g y V E N A M O J O M E T O
METR AŠTININKAS

Trisdešimt penkis paveikslus (iš 200 išlikusių) į Vilnių atvežusi gruzinų menotyrininkė Irina Arsenišvili, pristatydama parodą, daug kalbėjo apie ypatingą Pirosmani Visatos ir erdvės sampratą, besiskiriančią nuo renesansinio
Brunelleschi erdvės supratimo. Prisipažinsiu, kad tokie
samprotavimai atrodo perdėti. XIX a. pabaigoje–XX a.
pradžioje už duonos kąsnį kūrusiam Pirosmani greičiausiai mažai rūpėjo asmeninis novatoriškumas ir savo
sistemos įtvirtinimo siekiai. Jį supo smulkūs miestiečiai,
prekeiviai, net žemiausi visuomenės sluoksniai. Jų poreikiai buvo gana riboti ir vargu ar Pirosmani galėjo pa-
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siūlyti ką nors daugiau nei detaliai ir kruopščiai atliktus
užsakovų atvaizdus bei šventes, susibūrimus, t. y. tuos
ypatingus gyvenimo momentus, kuriems anais laikais
samdyti fotografą būtų buvusi per didelė prabanga. Taip
Pirosmani atliko savo laikotarpio fiksuotojo, metraštininko, pasakotojo vaidmenį, o įgimti talentai lėmė tai, kad
paveiksle liko ir krislelis jo paties dvasios – užuojautos,
meilės, šilumos savo vaizduojamiems objektams.
Duchanai buvo vienintelė vieša vieta, kurioje Pirosmani galėjo parodyti savo darbus. Čia jis buvo iškabinęs
Gruzijos karalių ir istorinių asmenybių portretus – karalienės Tamaros, Iraklijaus II, Georgijaus Saakadzės, Šota
Rustaveli. Deja, smuklių lankytojai, nors kalbama, kad
palankiai žiūrėję į dailininko kūrybą, nebuvo ta publika,
kuri būtų galėjusi garantuoti sotesnį gyvenimą. Pirosmani paveikslų pirkėjai buvo duchanų ir parduotuvių
savininkai, mokėję už paveikslus grašius.
Šengelajos filmas Pirosmani ir Nekrošiaus spektak
lis piešė mums gana vienpusišką Pirosmani paveikslą – kenčiančio, nesuprasto, skriaudžiamo, neįvertinto.
Pamenu ant tamsintos juostos nufilmuotą Šengelajos filmą, kur niūriuose pusrūsiuose ir aptriušusiose Tbilisio
senamiesčio gatvelėse rutuliojasi veiksmas. Tiksliau to
veiksmo būta labai mažai – viskas vyksta sulėtintai, ištęstai. Menininkas vis kažkur lėtai eina, tapo, geria vyną,
mažai kalba (dažniau monologais) arba nieko nedaro.
Gal vyksmo neskubrumas ir tąsumas turėjo tapti subtilaus vidinio gyvenimo metafora? Nedrįsčiau ginčytis dėl
filmo ar spektaklio meniškumo, tačiau manyčiau, kad Pirosmani nusipelnė ir kitokio – įvairesnio, spalvingesnio
savo gyvenimo perpasakojimo.
Kaip minėta, 1912 metais Pirosmani, išvydę jo dekoruoto duchano sienas, atrado rusų avangardistai, kurie
jau kitais metais nuvežė keturis dailininko paveikslus į
Maskvoje surengtą primityvistų parodą Taikinys. Pirosmani buvo pastebėtas, apie jį parašė Московская газета,
vėliau ir vietinė spauda, o 1916 metais į ką tik įkurtos
Gruzijos tapytojų sąjungos susirinkimą jį pakvietė profesionalūs dailininkai. Jiems galime dėkoti už vienintelę
išlikusią Pirosmani portretinę nuotrauką. Čia jis buvo
nufotografuotas. Tai buvo laikotarpis, kai aktyviai domėtasi primityviuoju menu, egzotiškais reiškiniais, kai archajiškų kultūrų elementus eksploatavo avangardo dailininkai. Deja, greitai Pirosmani nusivylė naujais draugais,
kai viename iš laikraščių pasirodė jo, piešiančio žirafą,
karikatūra. Įsižeidęs vėl dingo iš visuomenės akiračio.
Nors gimtajame mieste dailininkas jau buvo žinoma figūra, tačiau neatsirado nė vieno, parėmusio jį materialiai. Vyko Pirmasis pasaulinis karas, trūko maisto, užsakymų. Negalėdamas susimokėti už kampą, jau sergantis
Pirosmani buvo šeimininko išmestas į gatvę. Kai draugai
nugabeno jį į ligoninę, buvo jau vėlu. Mirė nuo plaučių
uždegimo 1918 metais, Velykų išvakarėse, palaidotas
Nino kapinėse Tbilisyje; kapo vieta nežinoma.
Po Pirosmani mirties atėjo jo pripažinimas ir nusitęsė dailininko kūrybos parodų grandinė. 1926 metais
Gruzijoje pasirodė pirmoji monografija apie dailininką
(gruzinų, rusų ir prancūzų kalbomis). Jo asmeninės pa
rodos surengtos Kijeve (1931), Paryžiuje (Luvre, 1969),
Vienoje (1969), Nicoje ir Marselyje (1983), Tokijuje (1986),
Ciuriche (1995), Turine (2002), Stambule (2008). Šią pa
rodų epopėją užbaigia Vilnius. Tai gruzinų tautos draugiškumo gestas – padėka lietuviams už šalies palaikymą
politiškai sunkiu metu.

N iko P irosmani . Piknikas

Niko Pirosmani . Lokys mėnesienoje

Niko Pirosmani . Velykų avinėlis

Niko Pirosmani . Moteris su alaus bokalu
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M a r g a r i t a Va r l a š i n a

Lietuviškos
Dostojevskio šaknys

K

elių meniniu požiūriu menkaverčių romanų ir
apsakymų autorė Liubovė Dostojevskaja išgarsėjo 1920 metais Miunchene paskelbtais prisiminimais apie savo tėvą, rusų rašytoją Fiodorą Dostojevskį. Į
vokiečių kalbą iš prancūziško rankraščio išverstos knygos pavadinimas buvo Dostojewski geschildert von seiner
Tochter (Dostojevskis, savo dukters atvaizduotas), autorės
vardas buvo įrašytas Aimée: tai prancūziškas rusiško jos
vardo – Любовь (meilė) – atitikmuo.
Silpnos sveikatos Liubovė Dostojevskaja iš Rusijos
į užsienį išvyko gydytis 1913 metais, būdama keturiasdešimt ketverių, ir į tėvynę nebegrįžo; ji mirė 1926 metų
pabaigoje po sunkios ligos viename, pasak jos pačios,
„žemiškojo rojaus kampelių“, Italijos Tirolio provincijoje. Savo knygą apie tėvą Liubovė parašė 1917-aisiais,
jau po to, kai jos motina Ana Grigorjevna Dostojevskaja
užbaigė dar 1911 metais pradėtus rašyti savuosius Prisiminimus. Tačiau dukters knyga buvo paskelbta jau motinai mirus.
Liubovės Dostojevskajos, Liubos, Lilečkos, kaip švelniai ją vadino tėvas jai pačiai pageidaujant vadintis Lilia,
knyga nėra prisiminimai tikrąja šio žodžio prasme, nes
tėvui mirus ji buvo dar visai vaikas, vos įpusėjusi dvyliktuosius. Jautriai, nervingai mergaitei į atmintį įstrigo
milžiniško masto tėvo laidotuvės – tai liudija baigiamieji
knygos skyriai. Apie paskutines tėvo gyvenimo dienas
bei pasirengimą jo laidotuvėms Liubovė pasakoja kiek
kitaip nei jos motina, – atvirai, nenuslėpdama amžino jų
šeimos nepritekliaus bei lemtingojo priešmirtinio rašytojo kivirčo su mylimiausia seserimi Vera dėl tetos palikimo. Tai įtikinamiausia ir labiausiai jaudinanti knygos dalis, padiktuota tikrų išgyvenimų. Duktė pateikia ir daug
kitokios vertingos medžiagos, faktų, kurie iš kitų šaltinių
nėra žinomi ir kuriuos rašytojo kūrybos tyrinėtojai mano
esant tikrais, pavyzdžiui, ji patikslina apysakos Netutė
Nezvanova sukūrimo aplinkybes, kai kurias rašytojo ir
grafienės Sofijos Andrejevnos, poeto Aleksejaus Tolstojaus našlės, draugystės detales. Taip pat duktė į knygos
tekstą įpina giminių, rašytojo amžininkų prisiminimus,
tėvo kūrinių ištraukas ir... savus pramanus. Tad knygos
pavadinimas – ir lietuviškas variantas taip pat – atspindi
autorinį Liubovės Dostojevskajos subjektyvumą.
Rašytojo duktė siekė gyventi aukštuomenės gyvenimą dar būdama Rusijoje, atvykusi į Vakarus ji noriai
lankėsi aukštuomenės vakarėliuose ir po motinos mirties
1918 metais beveik nepalaikė ryšių su Rusijoje likusiais

Aimée Dostojevskaja. Dostojevskis dukters
akimis. – Margi raštai,
Vilnius, 2007
giminaičiais. Jos polinkis „susivakarietinti“ akivaizdžiai
atsispindi knygoje apie tėvą.
Liubovė, tiksliau, Aimée Dostojevskaja pasakojimą
apie tėvą pradeda savąja jo genealogijos interpretacija,
leidusia jai prabilti ir apie save. Kildindama Dostojevskį
iš lietuvių, ji sykiu netiesiogiai teigė prigimtinę senovinę
bajorišką savo kilmę, suteikusią jai galimybę užsienyje
lankytis aukštuomenės salonuose. Todėl ji, neatsižvelgdama į faktus, įtikinėja savo skaitytojus, esą jos tėvas
buvo ne rusas, ir beveik maniakiškai per visą savo knygą
plėtoja mintį apie „normandiškai lietuvišką“ Dostojevskio kilmę. Tai, kaip subjektyviai ir neatsakingai sukonstruota Liubovės-Aimée Dostojevskajos knyga apie tėvą,
akivaizdžiai parodo jos tvirtinimas, kad „prie Dostojevskio genijaus formavimosi prisidėjo ir kitos Europos tautos: vokiečių ordino riteriai perdavė jo protėviams savo
valstybės ir šeimos idėją“. Net pasakodama apie paskutines tėvo dienas, ji nepamiršta įterpti kažin ko apie jo
„normandišką dvasią“. Hiperbolizuotai saistydama savo
tėvą su Lietuva, ji įžvelgia prigimtinį „lietuviškumą“ ir
rašytojo asmenybės bruožuose. Pavyzdžiui, pasakodama apie tėvo dar vaikystėje giliai išgyventą miško jauseną, ji, kaip rašytojo „lietuviškumo“ įrodymą, įterpia
sakinį apie tai, kad „lietuviai niekada nepamiršta savo
miškų; jie karštai juos myli, net jeigu paliko juos prieš
daugelį šimtmečių“.
Gandai apie šitokį Dostojevskio sulietuvinimą gana
greitai pasiekė Lietuvą ir buvo čia aptariami. Vienas pirmųjų atsiliepė Vydūnas šimtosioms Dostojevskio gimi-
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mo metinėms skirtame straipsnyje. Filosofas, parašęs,
kad yra kalbama, jog „Dostojevskis būk paeinąs iš Lietuvių“, vienu kirčiu nukirto: „Nieko tai nereiškia.“ Vydūnui svarbiausia buvo tai, kad savo kūriniais šis rašytojas buvo giliai rusiškas, todėl jis rašė apie Dostojevskį,
kad „visas Rusijos žmonių kančias jis supasakoja. <...>
Jis, gal kaip niekas kitas, parodo Rusų kankyklą, Rusų
žmones su visu jų vargu ir visais juos kankinančiais velniais“. Vydūnas atmetė Dostojevskio kilmės problemą
kaip nereikšmingą, teikdamas pirmenybę kūrybinės vertės klausimui. O pastarasis jam buvo susijęs su tautiškumo problema ir tautinės dvasios įtvirtinimu.
Tais pačiais jubiliejiniais 1921 metais lietuviškoje
spaudoje buvo paskelbtos žurnalisto Valentino Gustainio pastabos apie Dostojevskajos knygą. Jį labiausiai sudomino ne rašytojo kilmės klausimas, o tai, ką jo duktė
rašė apie Lietuvą ir lietuvius, tad jis tiesiog perpasakojo
jos versiją apie lietuvių tautos kilmę, jos normandiškumą, pabaigoje optimistiškai teigdamas, kad greitai lietuviai taps „visų kultūringų tautų gerbiami draugai“. Dar
keleriais metais vėliau kelios knygos ištraukos buvo paskelbtos spaudoje ir rašytojo kilmės klausimu įsiplieskė
polemika. Galiausiai buvo nutarta, kad „teisingam bylos
išsprendimui reiktų gilių archyvinių tyrinėjimų“.
Dostojevskio giminės istoriją daugiausia tyrinėjo
rusų mokslininkai. Regis, visus kruopščius daugelį metų
vykdomus didžiojo rusų rašytojo genealogijos tyrinėjimus išprovokavo Liubovė-Aimée Dostojevskaja, kuri
savąja tėvo kilmės interpretacija užgavo rusų nacionalines ambicijas. Lietuvoje rusų mokslininkų tyrinėjimus
yra apibendrinusi bei pateikusi savo archyvinių paieškų
rezultatus Birutė Masionienė knygoje Literatūrinių ryšių
pėdsakais (1982). Iš tikrųjų, archyvų ir kronikų duomenys
rodo, kad Dostojevskio protėviai gyveno Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusiose žemėse. Bet, kaip
neretai būna su tokio pobūdžio istorinės medžiagos tyrimu, daug klausimų lieka neišaiškinamų iki galo. Vienas
aptariamos knygos lietuvišką vertimą palydinčių paaiškinimų perpasakoja Dostojevskio genealogiją tyrinėjusio N.
Čiulkovo paieškų rezultatus, išspausdintus jaunesniojo
rašytojo brolio Andrejaus 1930 metais paskelbtų prisiminimų komentaruose. Kadangi nuo tada prabėgo jau ne
vienas dešimtmetis, tad, įtraukdami ir vėlesnių tyrinėjimų duomenis, trumpai apžvelkime šios giminės istoriją.
Rašytojo našlė Ana Grigorjevna Dostojevskaja, siekusi išsaugoti jo asmenybės atminimą, yra užsiminusi,
kad „velionis mano vyras daug kartų kalbėjo man, kad
jo giminė yra kilusi iš Lietuvos, iš Pinsko maršalkos Dostojevskio, išrinkto į seimą 1598 metais“. Tačiau pats rašytojas apie savo „giminės kilmę iš Lietuvos“ jokiame rašytiniame dokumente neužsimena. Kaip tik atvirkščiai:
viename 1873 metais išleistų žurnalo Дневник писателя
(Rašytojo dienoraštis) numerių jis teigė kilęs „iš šeimos
rusiškos ir pamaldžios“. Nors kitaip ir būti negalėjo, nes
to meto Rusijos visuomenės mentalumą struktūravo šalyje propaguojama tikėjimo, sosto ir tėvynės viseto idėja,
suformuluota dar ketvirtame XIX amžiaus dešimtmetyje
kaip „stačiatikybė, patvaldystė ir tautiškumas“. Tačiau
tai, kad Dostojevskis, nepaisydamas oficialios valstybinės ideologijos, domėjosi savo giminės kilmės istorija,
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paliudija keletas rusų kalba išleisto sąvado Aktai dėl Pietų
ir Vakarų Rusijos istorijos tomų jo bibliotekoje.
Viena aišku tikrai: Dostojevskių giminės pavardė
kilusi nuo Dostojevo kaimo dabartinėje Baltarusijos teritorijoje, kurį 1506 metų spalio 6 dieną Pinsko kunigaikštis savo pavaldiniui Danilai Irtiščiui (ar Rtiščiui) dovanojo už tarnybą. (Dokumentuose aptinkami ir kiti šios
pavardės variantai: Irtiščevič, Rtiščevič.) Yra duomenų,
kad fundatoriaus tėvas kunigaikštis Ivanas Vasiljevičius
Jaroslavičius 1456 metais emigravo į Lietuvą dėl nesutarimų su Maskvos valdovu – didžiuoju kunigaikščiu
Vasilijum Tamsiuoju ir kad Pinsko kunigaikštystę naujajam savo vasalui dovanojo Lietuvos didysis kunigaikštis
ir Lenkijos karalius Kazimieras IV Jogailaitis. Manoma,
kad Danila Irtiščius (ar jo tėvas) atvyko kartu su emigravusio kunigaikščio palyda iš Moskovijos.
Vyriausias naujojo žemvaldžio Danilos Irtiščiaus palikuonis, sūnus Ivanas, paveldėjo Dostojevą ir įgijo Dostojevskio pavardę. Jis turėjo keturis sūnus, tapusius keturių skirtingų Dostojevskių giminės šakų pradininkais.
Savo knygoje Liubovė-Aimée Dostojevskaja tvirtina, kad
Dostojevskiai, buvę „uolūs ir nepakantūs“ katalikai, tik
vėliau perėjo į stačiatikybę. Toks jų šeimos katalikiškumo
teigimas teisingas tik vienos Dostojevskių šakos atžvilgiu, tiksliau, Ivano Dostojevskio antrojo sūnaus Stepano
(Stefano) atžvilgiu: būtent jis perėjo į katalikybę, bet ir
toliau pasirašinėjo rusiškais rašmenimis – kaip ir beveik
visi kiti Dostojevskių giminės atstovai, kalbėję rusų ar
senąja baltarusių kalba. Tuo tarpu Liubovė-Aimée Dostojevskaja, pasakodama apie šį gretutinės jų giminės
šakos protėvį, rašo, esą jos tėvas manė jį buvus „mūsų
stačiatikių šeimos pradininku“. Tačiau išlikę dokumentai
liudija ką kita. Manoma, kad rašytojo giminės šakos pradininku buvo jauniausias, ketvirtas, Ivano Dostojevskio
sūnus Fiodoras. Savo likimą jis susiejo su kunigaikščiu
Andrejumi Kurbskiu, pabėgusiu 1564 metais iš Maskvos
nuo caro Ivano Rūsčiojo persekiojimų į LDK. Kurbskiui
apsistojus Voluinės (Volynės) vaivadijoje, kuri po 1569
metais LDK ir Lenkijos pasirašytos Liublino unijos tapo
naujosios konfederacinės Respublikos dalimi, Fiodoras
taip pat įleido čia šaknis. Išlikę XVII ir XVIII amžių archyviniai duomenys nėra išsamūs, todėl tik spėjama, kad
Voluinės pašonėje esančios Podolės vaivadijoje gyvenęs
rašytojo senelis Andrejus priklausė būtent šiai Dostojevskių giminės šakai.
Beveik neabejojant galima tvirtinti, kad rašytojo protėviai, būdami rusai ar Aukso ordos totorių palikuonimys (keliama ir tokia hipotezė), vadino save lietuviais,
tiksliau – litvinais, vediniu nuo Litwa. LDK teritorijos gyventojai, nesvarbu, ar tai buvo baltarusiai, ukrainiečiai,
rusai, lenkai ar lietuviai, paprastai buvo vadinami lietuviais, litvinais: anuomet gimtosios kalbos niekas nelaikė
tautos požymiu. Šį LDK ypatumą nurodo ir Czesławas
Miłoszas Lenkų literatūros istorijos studijoje: „Nacionalinė
savimonė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iš esmės
neegzistavo: nors jos gyventojai buvo vadinami lietuviais, namie ar dokumentuose vartojаmų kаlbų įvairovė neleido griežtai skirti tautybės.“ Panašiai buvo ir to
meto Lenkijoje. Kaip pavyzdį Cz. Miłoszas pateikia XVI
amžiaus Torunės miesto gyventojo Mikołajaus Koper-
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niko, kalbėjusio vokiškai ir rašiusio lotyniškai, atvejį ir
pastebi, kad ро jo mirties kilo tokia daugybė ginčų dėl
„jo kilmės klausimo, absurdiško todėl, kad jis atsirado į
рrаeitį projektuojant kur kas vėlesnę tautybės sampratą.
Visiškai nesvarbu, ar jis buvo lenkas, ar vokietis. Koperniko laikais tautybė buvo tapatinamа su žmogaus gyvenama šalimi“. Taip pat Cz. Miłoszas pabrėžia, kad „nors
tuomet dar nеbuvo tautybės supratimo, lingua, arba kalbos, suvokimas buvo giliai įsišaknijęs“, tai ir tapo vienu
svarbiausių būsimojo tautinio tapatumo sandų multikultūrinėje LDK. Tai savotiškai patvirtina ir gerokai vėlesnis
Adomo Mickevičiaus atvejis, kai jis reikšmingiausią savo
kūrinį Poną Tadą pradeda beveik maldingu kreipiniu į
brangią kaip sveikata tėvynę Lietuvą: „Litwo! Ojczyzno
moja! Ty jesteś jak zdrowie.” Šį Mickevičiaus kreipinį į „tėvynę Lietuvą“, dėl kurio poetui prikaišiojo jo amžininkai
politiniai lenkų emigrantai, Liubovė-Aimée Dostojevskaja mano esant jo lietuviškos kilmės įrodymu. Tačiau iš
tikrųjų Mickevičius buvo, kaip taikliai pastebi Cz. Miłoszas, „pomirtinis senosios Respublikos kūdikis“. Sykiu
Cz. Miłoszas primena skaitytojams, kad iš baltagudiško
Naugarduko apylinkių kilęs „didžiausias Lenkijos poetas niekada neįkėlė kojos į Varšuvą ar Krokuvą“. Taigi
Lietuva Mickevičiui buvo ne etninė, bet istorinė kategorija, apimanti visas tuomet jau nebeegzistuojančios LDK
žemes. Tad ir svarstant Dostojevskio „lietuviškumo“
klausimą, prisimenant jo dukters tvirtinimą, esą jos tėvas
sakydavo, kad „mes, Dostojevskiai, esame lietuviai, o ne
lenkai“, kad „Lietuva visai kitokia šalis negu Lenkija“,
reikia turėti omenyje, kad rašytojui leksema lietuvis reiškė ne tautinę, bet istorinę ir regioninę sąvoką.
Betgi dar grįžkime prie rašytojo senelio. Būtent
apie jį Liubovė-Aimée Dostojevskaja rašo nežinanti, „kas
buvo mano prosenelis Andrejus“. Tuo tarpu tikras faktas
yra tai, kad XVIII amžiaus pabaigoje jis buvo Braslavo
miestelio Podolėje Unitų Bažnyčios dvasininkas, bent jau
iki 1793 metų, iki antrojo LDK padalijimo, kai šios žemės
atiteko Rusijai. Andrejus Dostojevskis turėjo du sūnus,
vyriausiąjį, vardu Michailas, ir keleriais metais jaunesnį
Levą, ir dar šešias dukras. Apie tai rašytojas, tuomet ką
tik itin išgarsėjęs paskutiniojo romano Broliai Karamazovai autorius, sužinojo 1879 metų pabaigoje (ar 1880 metų
pradžioje) iš N. Glembockajos, vienos iš savo šešių tetų
dukros, laiško. (Šio fakto savo knygoje Liubovė Dostojevskaja nemini.) Tikėtina, kad iki šio laiško rašytojas nieko konkretaus apie artimus savo giminaičius nežinojo.
Liubovė Dostojevskaja rašo, kad jos senelis Michailas apie savo giminę nieko nepasakojo nei savo žmonai,
nei vaikams ir kad „neatsakinėdavo į klausimus apie
savo kilmę“. Atrodo, kad tai – tikra tiesa. Tad pastaruoju
metu vienas kitas Dostojevskio genealogijos tyrinėtojas
netgi mėgina atsargiai kelti klausimą, ar rašytojo tėvas
Michailas iš tikrųjų buvo šios giminės palikuonis. Mat
būdamas dvidešimties ar netgi metais ar dvejais vyresnis (bet tikrai ne penkiolikos, kaip rašo Liubovė), jis 1809
metais išvyko iš namų, nebenorėdamas toliau mokytis
Podolės Šargorodo dvasinėje seminarijoje ir turėdamas
seminarijos išduotą jam Šventojo Sinodo siuntimą studijuoti valstybės išlaikymu Maskvos Imperatoriškojoje
medicinos chirurgijos akademijoje. Tad Liubovės Dosto-
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jevskajos senelis Michailas tikrai nebėgo iš namų, kaip ji
rašo, „supratęs, kad tėvas neduos jam lėšų studijoms“.
Tačiau nuo šio momento Dostojevskių šeimos istorija
virsta mįsle, kurią teisingai įspėti gal ir pavyks kada
nors ateityje. Iš gimtųjų namų išvykęs Michailas daugiau niekada į juos nebegrįžo ir jokių ryšių nei su savo
tėvais, nei su broliu ir seserimis nepalaikė. Todėl dabar
esą niekas negali tvirtai vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar į akademiją įstojo tas pats išvykėlis Michailas,
ar pasinaudojęs jo dokumentais visai kitas asmuo, – XIX
amžiaus rusų spaudoje yra aprašyti tokią galimybę suponuojantys svetima pavarde ir dokumentais pasinaudojimo atvejai. Rašytojas, aštuonioliktaisiais gyvenimo
metais netekęs tėvo ir sykiu praradęs galimybę tiesiogiai
išsiaiškinti jam rūpėjusius giminės kilmės klausimus,
vėliau savarankiškai gilinosi į Dostojevskių genealogiją
ieškodamas savųjų šaknų. Bet neaišku, kada būtent jis
pradėjo domėtis šiuo klausimu.
Liubovė Dostojevskaja, savo knygoje teigdama tėvo
„lietuviškumą“, sykiu daug rašo apie Lietuvą, jos istoriją. Įdomiausia, kad jos žinių šaltinis buvo 1917 metais Ženevoje prancūzų kalba išleista Vydūno knyga La
Lituanie dans le Passé et dans de Présent (Lietuva praeityje
ir dabar). Šis gana svarbią reikšmę Vydūno kūrybinėje
biografijoje turėjęs istoriosofinis veikalas Liubovei Dostojevskajai paliko gilų įspūdį. Knygoje apie tėvą ji išsako savo susižavėjimą Vydūno veikalu („jo puikią studiją
verta perskaityti visą“), protarpiais cituoja dideles teksto ištraukas. Bet svarbiausia – Vydūno veikalas jai labai
tiko savajai tėvo „lietuviškumo“ koncepcijai paremti. O
sykiu ji išradingai sukonstruoja ir nuosavą lietuvių etnogenezės versiją, teigia, kad lietuviai yra „užsimaskavę
normanai“ – nepaisant savo pačios pastebėjimo, kad
Vydūnas „nieko nežino apie tai, kad jo tėvynainiai turi
normaniško kraujo“.
Taigi, Liubovė-Aimée Dostojevskaja, teigdama lietuvišką tėvo kilmę, iš tikrųjų tik sau parankiu būdu interpretuoja rašytojo ištarą apie tai, kad jų „giminė yra kilusi
iš Lietuvos“. Didelė dalis jos teiginių yra niekuo nepagrįsti (ir ne tik tėvo „lietuviškumo“ klausimu), klaidinantys
ar prieštaringi, pavyzdžiui, knygos pabaigoje ji vis dėlto
parašo, kad tėvas „laikė save rusu“. Bet, kita vertus, jos
knygoje yra ir su Dostojevskio gyvenimu susijusių tikrų,
kitur neskelbtų detalių, ir įdomių Rusijos ir Vakarų Europos visuomenės sugretinimų, ir taiklių apibūdinimų,
netikėtų įžvalgų, psichologinių charakteristikų. Tad skaitant Aimée Dostojevskajos knygą, visus šiuos jos rašymo
ypatumus reikia nuolat turėti omenyje, nuolat stengtis
atskirti pelus nuo grūdų, pramanus – nuo autentikos.
Iškilių asmenybių Panteono serijoje išėjusios knygos
viršelį puošia ir drauge tinkamai jos turinį papildo žinomas dailininko Vasilijaus Perovo 1872 metų pavasarį nutapytas rašytojo portretas – veikiausiai dukra tėvo
paveikslą, mažai bepasikeitusį per paskutinįjį gyvenimo
dešimtmetį, įsiminė būtent šitokį. Taip pat džiugina, kad
Margų raštų leidyklos trečiosios apie Dostojevskį leidžiamos knygos tekstą palydi paaiškinimai. Šiai knygai jų
tikrai reikėjo, netgi šiek tiek išsamesnių. Nors, kita vertus, Aimée Dostojevskajos knygą deramai paaiškinti turbūt reikėtų dar vienos – komentarų knygos.
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Tą naktį pamačiau tikrą karą...
Daugiau kaip dešimt metų rinkęs medžiagą knygai „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius žurnalistas, radijo istorikas Juoz as
Girdvainis kalbino laisvės gynėjus, barikadų statytojus, tuometinius Lietuvos teisėtvarkos
atstovus, atgimusios Lietuvos valstybės vadovus, Vilniaus savivaldybės tarnautojus, organizavusius miesto gynybą. Į magnetinę juostą įrašyti ir Nepriklausomybės gynėjų Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje liudijimai. Viena J. Girdvainio pašnekovų – Lietuvos nacionalinės televizijos
žurnalistė, tuomet Televizijos informacijos redakcijos redaktorė, pranešėja Eglė Bučelytė .
Prieš pat užgęstant televizijos ekranams tą naktį visa nerimo apimta Lietuva matė jai kalbėjusios susijaudinusios, bet nepalūžusios televizijos pranešėjos veidą.

drebėjo, buvo girdėti duslūs sprogimai. Paskui prasidėjo
tikras košmaras. Kariškiai, koridorių palubėse pastebėję
televizijos kameras, jas bematant nusuko ir monitorius
užgeso. Tuo metu klausytojai girdėjo Kauno radijo transliaciją. Skambėjo patriotinė Kipro Mašanausko atliekama
daina Lietuva: „Lietuva, mūsų Lietuva, tu gyvuok per
amžius, būk laisva!“ Tarp kartojamų šios dainos žodžių
vis pasigirsdavo pranešimai: „Kalba Kauno radiofonas,
paskutinė radijo stotis Lietuvoje. Kaip žinote, okupuoti
Vilniaus radijas ir televizija. Visus kviečiame atvykti į
Sitkūnus...“
O čia, Vilniuje, pirmame rūmų aukšte, ketvirtoje televizijos
studijoje be langų, jūs su Petru Bieliausku užrakinti už dvejų
sandarių durų. Rakto neturite, išeiti negalite. Ką matėte per
stiklinę sieną?
Ponia Egle, tomis baisiausiomis akimirkomis jūs kartu su operatoriumi Petru Bieliausku likote užrakinti televizijos studijoje... Ką jautėte?
Laikiausi, tvardžiausi... Siekiau neparodyti nerimo Lietuvos žmonėms, matantiems ir girdintiems mane per
televiziją...
Jūs kalbėjote, kalbėjote – kas jus sustabdė, kas pasakė, kad jūsų
žmonės jau nebegirdi ir nebemato?
Režisierė Virginija Kikilaitė vidiniu telefonu man pranešė: „Aš vis prašau centrinės aparatinės įjungti studiją į
eterį, o ten išleidėjas Vytautas Skripka sako, kad jis bandąs, bet kažkodėl pradingsta elektra. Ir išleidimo pultas
darosi nevaldomas.“ Tada ir supratau, kad mūsų toliau
vedamos laidos niekas nebemato ir nebegirdi, kad mes
jau nebeišeinam į eterį...
Šalia pranešėjų stalo – monitorius. Ką jisai rodė?
Pamatę, kaip koridoriumi slenka ginkluoti sovietų kariškiai, mes su Petru nustėrome. Televizijos studijos sienos

Matėme, kaip sovietų kariškiai su automatais rankose,
su šalmais ant galvų įsiveržė į režisierių kambarį, kuriame tuo metu dirbo režisierės Virginija Kikilaitė, Daiva
Česnulevičiūtė ir dar keli mūsų darbuotojai. Šautuvų
buožėmis kariškiai ėmė daužyti stiklinę studijos pertvarą. Vienas bandė pradurti dvigubą stiklinį langą šautuvo
durtuvu, bet jam nesisekė. Visaip daužė, bandė skaldyti,
bet nesuskaldė. Tai buvo siaubinga. Laikrodis rodė antrą
valandą ir penkiolika minučių. Mes su Petru stovėjome
studijoje ir tylėjome. Retsykiais persimesdavome keliais
žodžiais.
Slinko košmariškos minutės. Aš, apimta nevilties,
paklausiau Petro: „Gal turi cigaretę?“, nors žinojau, kad
jis nerūko. Apskritai, jis – lėto būdo žmogus, kartkartėmis nusišypsodavo ir tai mane veikė raminamai. Anksčiau studijoje niekas niekada nėra rūkęs.
Mane siutino tai, kad negaliu paskambinti mamai,
kuri, likusi namie prie televizoriaus, nežinia, ką dabar
galvoja, net nežino, ar aš dar gyva.
Ponia Egle, juk sausio 12-oji – jūsų gimimo diena, o jūs televizijos studijoje užrakinta už dvejų durų... Ką jūsiškis Tadas
Dambrauskas galvojo?
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Žadėjom pavakary po taurę šampano išgerti, bet
nespėjom. Jam fotografavimo reikalai, man apskritai jau kelinta savaitė buvo įtempta nuo nenuspėjamų darbų televizijoje – anksčiau su apžvalgininku Dariumi Lukoševičiumi dirbome pakaitomis.
Buvau labai išvargusi ir nualinta visų tų rūpesčių
darbe ir namie. Visa mūsų televizijos komanda
dirbo dieną ir naktį. Tasai mano gimtadienis buvo
čia – televizijos studijoje prie mikrofono.
Kaip toliau rutuliojosi siaubingos nakties įvykiai? Jūs
vis dar studijoje...
Sovietų kariškiai, neradę, kaip atrakinti studijos duris, bandė susprogdinti spyną, išversti duris, šaudė
į spyną koviniais šoviniais. Gal tik po 10 minučių
išlaužė išorines studijos duris, o vidinės buvo nerakinamos. Kariškiai kojomis spyrė į vidines duris
ir jos atsidarė. Išgirdome šūvius, sprogimus. Mes
su Petru krūptelėjome pamatę į mus atstatytus Kalašnikovo automatus. Į studiją įsiveržė gal penki ar
šeši iki dantų ginkluoti sovietų kariškiai. Jie buvo
su šalmais, veidų nebuvo matyti. Suriko: „Стоять,
не двигаться, сдать оружие, не разговаривать, а то
будем стрелять!“ (Stovėti, nejudėti, ginklus atiduoti, nekalbėti, nes šausime!)
Mes niekada jokių ginklų neturėjome. Kariškiai apšniukštinėjo visą televizijos studijos patalpą
ir atstatę automatus sukomandavo: „Выходите по
одному, не разговаривать, а то будем стрелять!“
(Išeikite po vieną, nekalbėti, nes šausime!)
Išvarė mus su Petru Bieliausku į koridorių.
Visur pilna dūmų ir dulkių, skersvėjai, šalta. Baisus triukšmas, sproginėjimai, šaudymai, akinančios prožektorių šviesos. Sandarioje studijoje buvo
ramu, o čia – košmaras. Pamačiau tikrą karą. Pasidarė siaubingai skaudu.
Mus varė į valgyklą, rodė paguldytą nušautą rusų kariškį. Kaltino Televizijos rūmų apsaugą.
Mes ėjome per prišiukšlintas grindis – visur stiklų
šukės, išvartyti gėlių vazonėliai...
Paprašiau, kad leistų pasiimti paltą, daiktus.
Mus nuvarė laiptais į ketvirtą Televizijos rūmų
aukštą. Iš Televizijos informacijos redakcijos kambario pasiėmiau paltą, daiktus. Ir vėl kariškiai su
atstatytais automatais per stiklus, šiukšles mus
varė laiptais į pirmą aukštą prie šoninių durų į
S. Konarskio gatvę, paskui jėga išstūmė iš Televizijos rūmų pastato. Neprisimenu, kaip išėjau...
Ką išvydote, ką pirmą sutikote, su kuo bendravote?
Baisus vaizdas. Televizijos rūmai apsupti sovietų
kariškių mašinų. Tankų vamzdžiai aplink, sukinėjasi tai į vieną, tai į kitą pusę. Žmonės buvo nustumti toliau nuo rūmų. Labai akino prožektorių
šviesos, kariškiai mėtė į žmonių būrius sprogstamuosius paketus.

Nuotraukos iš Juozo Girdvainio asmeninio archyvo

Pasibaisėjusi stovėjau prie Televizijos rūmų durų. Nežinojau, ką daryti, kur eiti. Arti – nė vieno žmogaus, tik sužvėrėję sovietų kariškiai ir pro ausis zvimbiančios spalvotos trasuojančios kulkos. Vėl kažkur dūžta langų stiklai, šauksmai,
klyksmai, skanduoja žmonės.
Ką sutikau pirmą?.. Iš minios prasiveržęs prie manęs pribėgo geriausias mano draugas Tadas Dambrauskas. Jis stvėrė
mane už parankės ir palengva vedėsi tolėliau nuo šarvuotų
mašinų ir prožektorių šviesų. Čia sutikau daugelį savo kolegų, jau anksčiau išvarytų iš Televizijos rūmų. Labiausiai mane
gąsdino po kojomis sprogstantys paketai ir virš galvos skriejančios kulkos...
Gatvėje paprašiau žmogaus, kad leistų iš jo namų paskambinti mamai. Paskambinau, pasakiau, kad esu gyva ir
sveika. Ji lengviau atsikvėpė. Liepė grįžti namo.
Dar kurį laiką su Tadu ir kolegomis pabuvome kartu su
visais žmonėmis prie Radijo ir televizijos rūmų, paskui nulėkėme prie Parlamento. Ten tebebuvo marios žmonių, giedojo,
meldėsi, laukė išauštančio ryto...
Dėkoju už atvirą ir išsamų pokalbį. Ir ateityje būkite tokia stipri ir
nepakartojama. Sėkmės jums.
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Vladas Žukas

Atsisveikinant su
Gražute Šlapelyte-Sirutiene

E

idama šimtuosius gyvenimo metus 2009 m. sausio
8 d. JAV, Santa Monikoje (Kalifornija), mirė įžymios Vilniaus kultūrininkų Marijos ir Jurgio Šlapelių šeimos atstovė Gražutė Šlapelytė-Sirutienė. Gimė
1909 m. lapkričio 29 d. Vilniuje. Gyvenimas buvo ilgas ir
įvairus. Jau pirmas, su naujagime susijęs įvykis, – krikštas, – tapo savotiška lietuvių visuomenės akcija, inteligentų sambūriu. Krikšto tėvas – Jonas Basanavičius,
krikšto motina – iš Griežionėlių nuo Anykščių atvykusi
rašytoja Liudvika Didžiulienė-Žmona, apeigas atliko kunigas Juozas Tumas. Ankstyvos vaikystės įspūdžiai susiję su motina Marija Šlapeliene. Su motina ir seserimi važiavo vasaroti pas krikšto motiną Liudviką Didžiulienę,
prieš pat karą keliavo vasaroti į Smilgius prie Panevėžio
pas rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Marija Šlapelienė, su trim vaikais nelegaliai perėjusi demarkacinę liniją,
apie mėnesį viešėjo Lietuvoje. Bene 1919 m. Gražutė įstojo į Vilniaus lietuvių (vėliau Vytauto Didžiojo) gimnaziją.
Čia, beje, 1922–1933 metais mokytojavo jos tėvas Jurgis
Šlapelis. Gimnazijoje Gražutė priklausė tautosakos kuopelei. 1927 metais Gražutė Šlapelytė gavo brandos atestatą ir įstojo į Vilniaus Stepono Batoro universitetą studijuoti filologijos – polonistikos ir lituanistikos. Kartu tapo
Vilniaus lietuvių studentų sąjungos nare. Sąjunga palaikė ryšius su baltarusių (gudų) ir ukrainiečių studentų sąjungomis, kartu rengdavo metinius pokylius-koncertus.
M. Šlapelienės archyve Vilniaus universiteto bibliotekoje
yra pluoštelis 1930–1937 metų kvietimų į šiuos renginius.
Daugiausia kvietimų Gražutei Šlapelytei į baltarusių studentų sąjungos rengiamus minėjimus, koncertus. Kartais
programą sudarydavo dvi dalys: baltarusiškoji ir lietuviškoji. 1929 metais Gražutė Šlapelytė įstojo į Lietuvių
mokslo draugiją, veikė 1932 m. balandžio 24 d. įkurtoje
Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugijoje, 1933-ųjų
sausį buvo išrinkta į valdybą. 1936 m. kovo 15 d. Meno ir
literatūros draugija, talkininkaujant studentėms, surengė
lietuvės moters kūrybos vakarą. G. Šlapelytė skaitė pranešimą Lietuvė moteris – beletristė.
Baigusi studijas universitete Gražutė Šlapelytė parašė magistrinį darbą Krikščioniškoji terminija Sirvydo
„Punktuose sakymų“. Pedagoginį darbą pradėjo 1932 metais – Švenčionių lietuvių gimnazijoje dėstė lenkų kalbą ir Lenkijos istoriją. 1933–1937 m. Vytauto Didžiojo
gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir Lietuvos geografiją.

Tačiau tęsti pedagoginio darbo nebegalėjo – 1938 m.
lenkų valdžia nedavė lojalumo pažymėjimo (świdectwo
moralności). Tais metais baigė buhalterių kursus, mokėsi
užsienio kalbų, padėjo tėvui Jurgiui Šlapeliui ruošti Kirčiuotą lenkišką lietuvių kalbos žodyną (išėjo du leidimai –
1938 ir 1940 m.). Pagalbininkė rinko lenkiškus lietuviškų
žodžių atitikmenis.
1939 metais Gražutė Šlapelytė apsigyveno Kaune
ir pradėjo dirbti Lituanistikos institute, Kalbos skyriuje Terminologijos komisijos sekretore, netrukus įstojo į
Lietuvių kalbos draugiją. Į Vilnių grįžo 1939 m. spalio
28 d. kartu su Lietuvos kariuomenės daliniais (paėmė
žygyje į Vilnių dalyvavę karininkai). Nuo 1940 m. lapkričio, Lituanistikos institutui persikėlus į Vilnių, dirbo
Vietovardžių skyriuje. 1941 m. sausį Lituanistikos institutas buvo įtrauktas į sovietinės valdžios įkurtos Mokslų
akademijos sudėtį. Iki 1944-ųjų dirbo Lietuvių kalbos
instituto Žemės vardyno redakcijoje, padėjo sulietuvinti
sulenkintus Vilniaus krašto vietovardžius.
1942 metais ištekėjo už ekonomisto Aloyzo Siručio.
Artėjant Sovietų kariuomenei Siručiai vieni paskutiniųjų sunkvežimiu patraukė į Vakarus. Pasitraukė ir brolis
Skaistutis Šlapelis. 1949 m. Siručiai persikėlė į JAV, įsikūrė Čikagoje, dirbo bankininkystėje.
Apsigyvenusi JAV Šlapelytė-Sirutienė aktyviai reiš
kėsi visuomeninėje lietuvių veikloje. Buvo viena iš
1950 m. įkurtos Vilniaus lietuvių sąjungos steigėjų, kelerius metų priklausė valdybai, nuo 1959-ųjų – Šalpos sekcijos narė ir sekretorė. Priklausė JAV lietuvių žurnalistų
sąjungai (bendradarbiavo Drauge, Moteryje, Akiračiuose,
Karyje ir kituose leidiniuose).
1951 m. įstojo į Lietuvių kalbos draugiją, priklausė
valdybai, 1952–1955 m. – šios draugijos rengiamų radijo valandėlių organizatorė. 1976-ųjų lapkritį palieka
Čikagą ir apsigyvena Kalifornijoje, kurortiniame mieste
prie Didžiojo vandenyno – Santa Monikoje (iš laiško:
„Savas namas, šeši kvartalai nuo vandenyno“). Ir čia
apsigyvenusi neatitrūksta nuo visuomeninio gyvenimo:
nuo 1997 m. – Santa Monikos Vakarų Los Andželo apylinkės lietuvių sambūrio vicepirmininkė. Straipsnelyje
Lietuviai Kalifornijoje (Draugas, 1982, spalio 23) G. Šlapelytė-Sirutienė aprašė Vilniui skirtą Santa Monikos
lietuvių renginį (tai lyg Vilniaus užgrobimo spalio 9 d.
paminėjimas). Apžvelgė Vilniui ir jo kraštui skirtas kny-
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Gražutė Šlapelytė-Sirutienė
(viduryje) su Eleonora iš Vladu
Žukais pas Birutę Žilytę ir Algirdą
Steponavičių su Stanislovo
Kuzmos skulptūra. Domo Kauno
nuotrauka, 1974

gas – Mykolo Biržiškos Vilniaus Golgota (Kaunas, 1930),
Jeronimo Cicėno Vilnius tarp audrų (Čikaga, 1953), Petro
Česnulio Nužmogintieji – vilniečių Golgota lenkų okupacijoje (Kanada, 1973) (autorės komentaras: „...rašyta beveik
krauju, pralietu lenkų tardymo kamerose ir kalėjimuose“). G. Šlapelytė-Sirutienė pacitavo advokato A. Juknevičiaus knygos įžangoje pateiktus duomenis: 1919–1930
metais lenkų buvo nužudyti 79, sumušti ir sužaloti –
572, suimti ir kalinti – 1284 lietuviai. Tarp nukentėjusiųjų
50 kunigų, 73 mokytojai.
JAV lietuvių spaudoje Šlapelytė-Sirutienė paskelbė
keliolika daugiausia su Vilniumi susijusių straipsnių.
Porą apie tėvą Jurgį Šlapelį (Daktaras Jurgis Šlapelis, Prisimenant lituanistą Jurgį Šlapelį), apie M. Šlapelienės lietuvių knygyną, apie mokymosi metus Vytauto Didžiojo
gimnazijoje, studijų metus Stepono Batoro universitete,
paredagavusi paskelbė motinos Marijos Šlapelienės atsiminimus Lietuviškosios knygos platintojų kryžiaus keliai,
apie Kristijono Donelaičio Metus lenkų kalba, Vilniuje
gyvenusį ir mirusį Joną Basanavičių, Vilniaus krašto lietuvį Jurgį Cicėną, kalbininkus Antaną Salį ir Petrą Joniką
(JAV paskelbti straipsniai 2004 m. Vilniuje autorės lėšomis buvo išleisti atskira knygute Vilnijos atgarsiai).
1952 metais karo išblaškyti vaikai užmezgė ryšius
su Vilniuje gyvenusia motina Marija Šlapeliene. Prasidėjo susirašinėjimas. M. Šlapelienė stengėsi aprūpinti
vaikus, ypač Siručių šeimą, Vilniuje leidžiamais laikraščiais ir knygomis. Per porą dešimtmečių susidarė kelių
tūkstančių vienetų biblioteka (tik 1971 m. išsiųsta apie
160 knygų). 1965 m. Gražutė pirmą kartą atvyko į Vilnių. Pasimatė su motina, susitiko su senais pažįstamais
vilniečiais, susipažino su kultūriniu miesto gyvenimu.
Nuo to laiko, kol leido jėgos, lankėsi kas keleri metai –
iš viso 8 kartus. Kartą buvo atskridęs ir kelias savaites
viešėjo Aloyzas Sirutis. Kai kurios kelionės į Vilnių buvo
moraliai sunkios, ypač 1977 m. balandį – skrido į motinos
laidotuves. Reikėjo pasirūpinti šeimos palikimu – bib
lioteką ir asmeninį archyvą (dokumentus, atsiminimus,
laiškus, ikonografinę medžiagą) perdavė Vilniaus uni-

versiteto bibliotekai. Čia buvo sudaryta Marijos Šlapelienės knygų kolekcija, rankraštyne – M. ir J. Šlapelių
fondas (F 119).
1990 metų vasarą mirė vyras Aloyzas Sirutis. Ir vėl
liūdna kelionė palydint į Vilnių, į Rasų kapines, gyvenimo
draugą. Netektis sunki, birželio 7 d. laiške rašo: „...trūksta
kiekvieną dieną, kiekviename žingsnyje“.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę kyla naujų rūpesčių – deda pastangas Šlapelių namus paversti muziejumi. Toks buvo ir velionės Marijos Šlapelienės noras.
1991 m. lapkričio 3 d. laiške šių eilučių autoriui rašė apie
numatomą kelionę į Vilnių. Dabar labai rūpi muziejaus
legalizavimo reikalai. Siunčia pluoštą įgaliojimų giminaitei Almai Gudonytei ir keletą laiškų. Rašė: „Norėčiau
pirmiausia atgauti nacionalizuotą tėvų palikimą, o tik po
to perleisti namus savivaldybei, sudarius su ja sutartį –
legalią, su tam tikrom sąlygom.“ Prašė būti muziejaus
vadovybės ir kuratorijos nariu ar pirmininku.
Rūpinosi ir Vilniaus visuomenė, ypač senieji vilniečiai. Valdžiai įteikė peticiją su parašais – prašė Šlapelių
namus paversti pavergto Vilniaus krašto ir Šlapelių knygyno muziejumi.
Po kelerių metų planai buvo realizuoti: namą Vilniaus savivaldybė grąžino paveldėtojai (1996 m. rugsėjo 12 d. aktas), kitą dieną savininkė namą padovanojo
Vilniaus miesto savivaldybei su sąlyga, kad jame bus
įkurtas M. ir J. Šlapelių namas-muziejus (rugsėjo 13 d.
aktas). Pasirašė savininkė Gražutė Šlapelytė-Sirutienė ir
Vilniaus meras Alis Vydūnas.
Su Gražute Šlapelyte-Sirutiene susipažinau 1965
metais, jai pirmą kartą lankantis Vilniuje. Teko bendrauti ir su Vilniuje apsilankiusiu Aloyzu Siručiu. Atvykusius svečius paglobodavau, rūpinausi kultūrine
programa, nors senų bičiulių ir giminaičių dėmesio
nestokojo. Svečiai, ypač ponia Gražutė, domėjosi literatūra, teatrais, daile. Esame lankę kai kurių dailininkų
studijas. Buvome Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus namuose (ten ir studija), lankėme Albiną Makūnaitę, Moniką Bičiūnienę, dailininkės dovanojo paveikslų.
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Viešnia, grįžusi į JAV, atsiuntė meno knygų: Rembrandto, dvi Amerikos dailės, Picasso, specialiai Bičiūnienei –
Fasanellas City („... esu skolinga už gražų paveikslą“).
Kai kurios knygos dingdavo, kai kurios pasiekdavo
adresatą. Su dailininkų Steponavičių šeima užsimezgė
bičiuliški ryšiai – gaudavo šventinių grafikos kūrinėlių.
Vilniuje susipažino su dailininku Antanu Kmieliausku.
1978 m. gruodį rašė: „Jo grafika nuostabiai puiki, o kaip
skulptūros darbai?“ Ieškojo skulptoriaus, kuriam galėtų užsakyti paminklą tėvų kapui Rasose. Laišką tęsė:
„Jūs juk tikriausiai nujaučiate, kokio Šlapeliams reikėtų paminklo. Jame turėtų derintis ir kiek konservatyvus monumentalumas, ir simbolika.“ Pasirinktas buvo
Kmieliauskas – dideli simboliniai portretai granite (atidengtas 1981 m. rugsėjo 25 d.).
Rašiau knygą apie Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių
knygyną Vilniuje. G. Šlapelytė-Sirutienė papasakojo atsiminimų apie knygyną, jo būklę lenkų okupacijos metais,
savo įnašą. Knygynas palaikė ryšius su nepriklausomos
Lietuvos leidėjais ir knygynais – keisdavosi leidiniais,
pirkdavo naujus. Ryšiai buvo palaikomi per Latviją, kartais nelegaliai, o dažniausiai išsirūpinus leidimą legaliai
per Zaviasus (paskutinė lenkų okupuotos dalies geležinkelio stotis) ir Vievį siekdavo Kauną. Kartais tėvus pavaduodavo duktė Gražutė. Pasakojo apie kelionę į Lietuvą
per Daugpilį, kelionę minėtu artimesniu keliu. Motina
sudarydavo reikalingų knygų sąrašus, tėvas išrūpindavo
leidimą kelionei per Zaviasus ir Vievį. Tuo pačiu maršrutu grįždavo su knygų ryšuliais. Kartą iki Vievio lydėjo
poetas Juozas Tysliava.
Nuolat susirašinėdavome. Išliko per aštuoniasdešimt 1970–2004 metais Gražutės Šlapelytės-Sirutienės
rašytų laiškų, keletas Aloyzo Siručio. Aš rašydavau apie
Mariją Šlapelienę, mūsų pokalbius, sveikatą, ypač po plėšikų įsiveržimo ir sužalojimo (sulaužyta ranka), paskutinį gyvenimo etapą. Apie M. Šlapelienės ir jos knygyno,
operos Birutė sukaktis, kultūrines šventes ir minėjimus
Vilniaus universitete, įdomesnes parodas (detaliau rašiau apie Kazio Šimonio parodą), išėjusias knygas, žurnalus, pranešdavau apie išsiųstus. Ponia Gražutė domėjosi mūsų šeima, tad rašiau ir apie žmonos, vaikų darbus,
sėkmes ir nesėkmes. Vėlesniuose laiškuose atsirado daugiau politinės informacijos. Siunčiau Kultūros barus, Bib
liotekininkystės ir bibliografijos tomus, atskirus Knygotyros
numerius, Vinco Kisarausko Lietuvos knygos ženklus, 1-ajį
Lietuvos TSR bibliografijos (Serijos A) tomą, Nojaus Feigelmano Lietuvos inkumabulus, savo knygas.
Apie ką gi man rašydavo? Apie JAV lietuvių kultūrinį gyvenimą – Čikagoje aplankytą Ponchielli operą Lietuviai, šiame mieste įvykusį lietuvių mokslo ir kultūros
simpoziumą (1981, lapkričio 22), Vilniaus universiteto
400 metų sukakties minėjimą lietuvių bendruomenėje ir
JAV universitetuose (1979 m. rugsėjo 30 d. laiškas). Po
motinos buto apiplėšimo Vilniuje rašė: „Man rūpi, ar
labai nukentėjo archyvinė medžiaga, Tėvelio kartoteka
ir kultūros vertybės.“ Kita proga minėjo lenkų laikais
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išleistas knygas apie Joną Basanavičių, apie Juozo Daugielavičiaus-Daugielos sukurtą paminklinį koplytstulpį
ant tėvo kapo. Pasakojo apie už Atlanto atsidūrusius
tautiečius: aplankytą Vincę Jonuškaitę, profesoriaus Kazimiero Almino mirtį, dailininką Joną Rimšą („kalbėjom
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai ir... ispaniškai“), pranešė
apie mirtį (1978 m. birželio 28 d. laiškas). Rašė apie apsilankymą pas Kazį Varnelį, čikagiškį dailininką Antaną
Petrikonį. Pasakojo apie susitikimą su dailininku Viktoru
Vizgirda. Pasidarė mūsų kolekcijos paveikslų skaidres.
Pasakojo apie tragišką buvusio mano klasės auklėtojo
kunigo Antano Juškos mirtį (įkrito į rūsį ir mirtinai susižeidė). Gavau savo straipsnių apie Jurgį Šlapelį, Joną
Basanavičių kopijas arba iškarpas iš spaudos, JAV išleistus M. Šlapelienės atsiminimus. Siuntė Juozo Prunskio
užrašytus dailininko Adomo Varno atsiminimus, spausdintus dienraštyje Draugas. Ypač įdomi dailininko darytų
kryžių nuotraukų istorija, pasakojimas apie parodą Italijoje, Monzoje. 1980 m. gruodžio 4 d. išsiųstoje iškarpoje
Varnas sakė tvirtai tikįs, kad Lietuva bus laisva. Kitas
fragmentas: „Kai padainavau joniškiečių dainą Valio, dalgele, Čiurlionis pasakė: „...čia lygumų dvasia“. Atsiuntė
Dalios Sruogaitės atsiminimus apie Vincą Krėvę. Gavau
Galdiko albumą, Vitolio E. Vengrio išleistus Lietuvių ekslibrisus (1980).
G. Šlapelytė-Sirutienė talkininkavo man kolekcionuojant paveikslus. Susidėję pinigų Gražutė ir Aloyzas
Siručiai, Laimutė Šlapelytė-Graužinienė, Antanas Juška ir Jonas Dainauskas iš dailininko Jono Rimšos, daug
metų praleidusio Bolivijoje, nupirko Taičio peizažą. Atvežė čikagiškis skulptorius Ramojus Mozoliauskas. Šlapelytė-Sirutienė atvežė didelio formato Vytauto O. Virkau
aliejinės tapybos darbą, atveždavo ir paimdavo mano
siunčiamų darbų – atsilygindavau man atsiuntusiems.
Taip buvo gal porą kartų. Po Marijos Šlapelienės mirties duktė kaip atminimą padovanojo Kazio Šimonio
tarpukario Lietuvoje nutapytą paveikslą Nusiminimas.
Dar viena Gražutės Šlapelytės-Sirutienės paslauga – fotografuodavo namų interjerą su paveikslais ir grįžusi į
Čikagą duodavo išryškinti specialistams. Nuotraukas
siuntinėdavo mano nurodytais adresais lietuvių dailininkams JAV, Kanadoje, Prancūzijoje. Kartą rašė išsiuntusi 50. Autoriai žinojo, kokiame kontekste atsidūrė jų
kūriniai. Gražutė atsiuntė dvi (gelsvą ir melsvą) „karališko dydžio“ užuolaidas, kad apsaugotų paveikslus
nuo saulės. Dar viena svarbi sritis – leidinių mecenavimas: Gražutės Šlapelytės-Sirutienės lėšomis pasirodė šių
eilučių autoriaus monografija Marijos ir Jurgio Šlapelių
lietuvių knygynas Vilniuje (2000) ir spaudai parengtas dokumentų, atsiminimų, knygų recenzijų, laiškų rinkinys
Marijos ir Jurgio Šlapelių archyvas (2006). Kitas, jau po
rėmėjos mirties, pasirodęs 26 lankų dydžio Nastazijos
Kairiūkštytės ir Almos Gudonytės paruoštas Vilniaus
krašto lietuvių veikėjų biografijų rinkinys Lietuvos kovų
verpetuose (2009).
Šį pavasarį Gražutė Šlapelytė-Sirutienė visiems laikams sugrįš į Vilnių, į Rasas.

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 1 (566)

75

Lyg įžanga į Requiem
Vos pasirodžius – 2008-ųjų lapkritį – Kęstučio Subačiaus parengtai knygai „Lyg įžanga į
Requiem“, kurioje buvo pristatyti XX amžiaus lietuvių poetai, mirę nesulaukę keturiasdešimties metų, pasitvirtino sudarytojo ir leidėjų įtarimai, kad tokių poetų gali būti daugiau nei 69,
įtraukti į knygą. Dėkojame „Naujosios Romuvos“ bičiuliams, padedantiems patobulinti šią antologiją. Artimiausiuose žurnalo numeriuose supažindinsime skaitytojus ir su kitų, per anksti
šį pasaulį palikusių, poetų kūryba.

Zenona Jankauskaitė
1932–1965

Rašė tremtyje (Krasnojarsko krašte) jau sunkiai negaluodama, vėliau gydėsi Kaune,
mirė Vandens kelių ligoninėje, palaidota Eigulių kapinėse.

***

***

Gyvenime, tu – doras ir nedoras.
Aš tau šypsaus tave apverkus.
Siela geriu ir tuštumą, ir orą,
Matai mane parduodamą ir perkamą.

Juoda mirtis kaip juodas vabalas.
Tai – man Tavasis kraitis.
Keliaklupstom šliaužiu, o kelio gabalas
Atgal pareiti...

Matai mane kerštingą ir atlaidžią.
Turi mane tu gyvą ir negyvą.
Aš neregė – kančia akis išlaižė...
Gyvatėm čiulpia gyslų syvus.

Aštri aštri tiesa kaip strėlės,
Tiesa – dygi kaip rugienojai.
Kad savo kūno gyvą kristalėlį
Jai dovanojai.

Be numerio, bevardės Tavo gatvės
Ir kryžkelės – užtemusios savaime.
Klastingas Tu, kurs atnešei vienatvę,
Žadėdamas save ir laimę.

Gyvenimas – lijundros slydis,
Be teisės, įstatų ir saiko,
Nelaukiamai, nenorimai sielas sulydė –
Suraišiojo be saitų...

Mirtis – balta, ne juodos varsos
Mirtis – tiesa, gyvybė, teisė.
Savos aukos liepsnoj prigersiu,
Tu liepsi, geisi ar negeisi.

Ruduo. Nuoga aš sušalau į gruodą.
(Vienatvėje žmonių ledėja širdys.)
Ugnelę savo židinio pavogęs,
Nešei mane sušildyt...

Išmokau sau pačiai nebeužtekti.
Viltis, dienų gausybėj numarinta,
Lyg meteoras blyksteli į naktį
Ir vėl švinu į širdį krinta.

Liūtis man plakė ir kapojo veidą
Jį išvagojo dryžių dryžiais.
Kada ėjau namo, Tave palaidojus
Per krušą kryžių...

1963 09 01

Juoda mirtis kaip juodas vabalas
Elegiją ir džiaugsmą užgesino,
Nes praeitis – atrėžtas kelio gabalas, –
Išgertas vynas...
1963 08 14
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***

Tragedijas baigėm. Bet taškas – ne taškas.
Ar baimės kiaurymės užakę?
Vėl ašaros varva lyg vaškas,
O kūnas – betirpstanti žvakė.
Rimuoju begarsę, bespalvę, bežodę,
Paskendus į Tavo paunksnę,
Gyvenimo dainą kaip žiogo.
Gyvenimas – rašanti plunksna.
Jei dvasios ir proto, ir kraujo mažai dar,
Paimk labirintą besaulį!
Kaip atvirą žaizdą, kaip atvirą žaizdą
Turėsi Tu mano pasaulį.
Išsekus, nužvarbus, benykstant pamišus
Vėl kilsiu aukštyn pailsėjus.
Neleisiu, kad baigtųsi Mišios, –
Tu – amžinas mano Mesijas.
Gyvenimas – kraujas, ne rašalas plunksnoj,
O dienos – žaizdotosios eilės...
O magiška Tavo paunksnė –
Tai mano plantacija meilės.

Juodoj akimirkoj
Be sielos, be širdies šilumos
Panašus esti kūnas į lizdą be paukščio.
Tu pakloji sparnus ne namuos ar namuos,
Į mane nusileidęs iš tolių ir aukščių?
Svarios, smukdančios, gręžiančios kančios
Mane – šlapią lapą – prie žemės priplukdo.
Vis kalbu kasdieninį rožančių
Nuobodžiais ir mažyčiais dienų karoliukais.
Kai slapstaus vienumos apkase,
Buitis slogiu akmeniu sielon nukrinta.
Su sausra širdyje, su liūtim akyse
Ar mane Tu mylėsi į dulkes sutrintą?
Susiliejo dvi būtys, gyvenimai du!
Tavo – mįslė, mana – teorema.
Aš, įmirkus skausme ir kiaura nuo žaizdų,
Savo šviesą ir tamsą įspraudžiu į rėmus.
Mano baimė, tragedija mano
Šviesų jausmo vulkaną užpusto...
Meilei mirus, nors būtum titanas,
Eisi griaučių ieškot į kapus Tu.

1963 10 30
1965 10 12

Zita Šliogerienė . Rūkas
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Gintaras Pluščiauskas
1962–1994

Gimė Viduklėje (Raseinių r.) mokytojų šeimoje. Baigė Viduklės vidurinę mokyklą, Kauno politechnikos
institutą ir aspirantūrą. Tapo verslininku, gyveno Vokietijoje. Rėmė menus, bažnyčių restauravimą, teikė labdarą sergantiems bei vargstantiems. 1994 m. kovo 24 d. buvo nušautas savo namuose Hamburge.
Žmona Jorinda Černankaitė-Pluščiauskienė išsaugojo eilių sąsiuvinį.

***

Žm o n ai

***

Jo rin d ai

Nesapnuoki manęs. Aš nevertas
Nei sapnų, nei skaudaus pabudimo.
Tavo vardas ir mano vardas
Pasiklydo. Ir vėlei likimo

Į mane greit suplūs visos upės
Ir patvinsiu tavuoju skausmu.
Tai lemtis. Tik neliki suklupus
Ties pirmuoju nelaimės slenksčiu.

Aš bijau paprašyti vienatvės,
Nes su ja bus ruduo, bus žiema,
Bus aplytos, apsnigtos gatvės
Ir liūdinčio Dievo malda.

Jei sugrįšiu – manęs nebeteiski.
Jei paliksiu – atleisk.
Tik už melą, už triukšmą ir tylą
Tu manęs nebebark, nebesmerk.

Nuo manęs tu nuimki karūną,
Nes su ja aš esu nebe aš.
Aš esu tik pavargęs klajūnas,
Nebesvarstantis, kurgi nuves

Nebekeisk savo žodžių,
Nes lieka viltis.
Lauk atoslūgio,
Kai nutolstantį vėlei matai –

Šitas kelias dulkėtas, duobėtas
Ir sunkus nuo klaidų ir bėdų.
Nebekaltink manęs, kad iš lėto
Ir tave, ir save palieku.

Tą, kurs buvo kaip saulės tekėjimas.
Nesuklupk, aš meldžiu, nesuklupk
Ties slenksčiu, kuris tau pirmutinis.

Juk sakiau – viską nutrina laikas,
Arba ta vaiski toluma.
Ir palieka vien tik laukimas,
Vien liūdinčio Dievo malda.

***

***

Nežinia nei kada, nei už ką, nei kodėl
Ant likimo lentos man pažymėta
Dar sugrįžti į čia nakties tamsoje,
Neprisimenant buvus šioj vietoj.
Vėl dalintis vienintele skysta putra,
Vėl dardėti į ten, kur aušra,
Apšmeižtam, iškankintam, atskirtam.
Naktimis degsiu Pirčiupio gryčioj.
Išsirėksiu giraitėj Rainių.
Vėl gulėsiu negyvas prie miestelio bažnyčios
Neapverktas tėvų.
Dar esu. Jūs manęs nesušaudėt.
Ir pusnynuos iš bado miriau nebe aš.
Lietuva. Mano siela ir kraujas.
Laimink Tavyje pasilikusius.

Viltis. Tyla. Visatos šaltis.
Namai apleisti. Užmiršti.
Nusenęs sodas. Kryžius. Svirtis.
Giesmė, dar virpanti nakty.
Ir kur rašyti? Žemėn. Paliktojon.
Mums pažadėton? Vilčių nėra.
Keliukas. Išsirangęs. Pilkas.
Pušis nusvirus. Beržas. Lietuva.

***

Lietuva. Gėluva. Mėluva.
Užgauta. Užmiršta sietuva.
Neišmokus už skausmą nekęsti.
Nesugniaužusi pirštų į kumštį.
Ilgesy. Liūdesy. Ar esi
Pasiryžus atleisti, priimti?
Su malda. Su senąja skaista
Mus visus savimi apkabinti?

Z itos Šliogerienės nuotrauka

Juvenes dum sumus

Deim a n t ė

Daugin t y t ė

Nenutrūkstantis žaidimas
rakinu duris dviem užraktais
surenku palaimintas moteris užsisiaučiu naują mundurą
friginį šalmą nuleidžiu ant akių –
ieškau savęs – kaip Aristotelis moko
esu it Aleksandras Makedonietis Didysis
vedu kariuomenę mūšin
sarisos lyg iešmai penkių su puse metro ilgio
jei laimėsiu – suversiu priešus ant iečių – lyg grobį
tvinksi pulsas
ne smogia jis veria jis veda
tave į Viduržemio jūrą per Sueco kanalą ir dykumas į Egiptą
stebiu kaip naktim išrieda po naują karį iš šventosios moters
nuropojusios Jeruzalės pusėn
susismaigstau ant ieties vizijas ir kitus šizofrenijos požymius
plyšinėju nuo žaidimo kurį pradėjau vos gimęs
kaip nebūt kaži kuo kažkada
o
gyvent

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 1 (566)

skleidimasis
apsiginklavęs žodžiais
išmaldausi iš elgetos žaizdą
kūprinsi į bažnyčią
gailestingieji išvalys stigmą
apgobs šventumu
saugoki Dieveli nuo manęs
paimk mano ginklus sutrupink į akmenėlius
sutrumpinki mano tylą
negalėsiu prasidėti iš naujo
esu nuogas
Kramskojus nutapė
laukiantį dykumoje
susimąstęs grąžai rankas
keliauju link mūsų susitikimo padangtės
dykynėj būsiu grumstu prie kurio lieties
nušviesk taką mano kojoms

maldos tarp meldų
didysis demiurge net tavyje
netobulumo srovės
jūsų vynas nė kiek ne geresnis už
konvertuotą vandenį kubiluose
užstumtuose kamščiais iš apaštalų ašutinių
padaryk padaryki prašau ir
mane žmonių žveju meldžiu
užteks ir undine kuri vis prisisiuva
atplyšusią uodegą
užmigdysiu audras geldelėse ausų
(ir būsim lygesni už du)

vėl į užburtą upę
lapkritį krenta kritika iš kiekvieno burnos
tad saugiau lindėt tarp popieriaus lapų
nereikšti jokių pretenzijų menui
nerašyti recenzijų apie meną
jokios pozos rašant prozą
net prozos apie pozą
impozantiškais žodžiais rašinėt
ant knygų kampo kad tu cenzūruojamas

79

gruodį galynėtis su premijuotais žinovais
nes tavo teksto sandara lygiuojasi
(kaip kariuomenėj)
su didžiųjų metaforų poetizmais
esi išrinktasis (užkeiktas stovėt eilėje)
lygiuot ramiai palik
pagamintą kūrinį ir į karą
(su savimi)
įsirašei karybon čia ne kūryba
esi apgautas
lygiuot laisvai išeik
juk grįši
(?)

Gilyn
I

pavogsiu
iš miegančios linjūrės daigą
įsodinus delne
stebėsiu ar prigis
radus tarpupirščiuos sėklų
pavirsiu ryte Debiusi mergaite
lino spalvos plaukais

džiaugias seselės
kad jų plonos drobelės
dai liulia dai liulia

II

pjaudama rugelius
mergina puošniais rūbais
iš Rusecko paveikslo
neraus
apverkusi žiemkentėlį
Makūnaitė medy įrėžė
Rugio dainą

dai liulia dai liulia

III

nuimkite derlių
sesulių delnai turi būt
švelnūs žydėjimui

Juvenes dum sumus
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G a b r iel ė

Pumery t ė

Jeigu įkristum į šulinį
– Užmuš, dievaži, užmuš, – sako sesuo.
Ploni jos plaukai tirpsta tėvui tarp pirštų. Jis šypsosi,
gelsvi dantys blizga, seilės susikaupia lūpų kampučiuose. Tėvas kažką galvoja, žvilgsnis klaidžioja pelijančiais
tapetais. Ant sienos kabantis laikrodis garsiai tiksi, jo
rodyklė pajuda į priekį ir grįžta. Sesuo liepia man jį prisukti, bet tėvas tik numoja ranka:
– Bus to laiko.
Mes tyliai sėdim, už lango leidžiasi saulė, milžiniškas kamuolys bliūkšta tamsėjančiame baseine. Kažkur
bliauna veršeliai, juos tikriausiai glosto basi vaikai, ir
švelnus baltas plaukas limpa prie pirštų. Tėvas atsistoja
ir užkaičia arbatinį, vandeniui verdant jis ima pokšėti.
– Užmuš tave, tėti, šitaip, – sako sesuo trindama tarp
pirštų nosinaitę.
Ji nežiūri nei į mane, nei į tėvą – stebi riebaluotus
langų stiklus, kurie mirga nuo saulės raudonio. Tėvas lėtai atitrepsi prie taburetės ir atsisėda, pasiglosto dešinę
šlaunį: suskaudo.
– Užplikyk arbatos, Klara, – ramiai sušneka jis, ir
sesuo užmerkia akis.
Ant jos rankos subarška plastmasinės apyrankės,
sušnara ilgas sijonas. Aš išimu medų, tėvas suka jį
aplink šaukštą ir nulaižo. Klara dėlioja ant stalo baltus
puodelius. Arbata teka tyliai, švelniai glosto puodelių
kraštus. Baigę gerti išeinam laukan, vėsios žolės rangosi aplink kulnus. Tėvas bučiuoja Klarą, apkabina mane
ir šnabžda:
– Tu žinai, aš myliu motiną, bet išvežk ją, prašau,
išvežk....
– Tėti, – švelniai atitraukiu jo pečius. Jis nuleidžia
drebančias akis.
– Aš mirštu, matai? – jis glosto ranką ir šypsosi. –
Mirštu, matai?
Klara įsikabina man į parankę ir mudu išeinam.
Mano motina buvo negraži. Ji kirpdavo savo skystus
plaukus visai trumpai ir slėpdavo po balta kepuraite,
nesidažydavo ir nesikvepindavo. Trumpos ir siauros jos
lūpos priminė gyvatėlę, įsirangiusią po kreiva nosim.
Tėvas pasakojo, kad tokia ji buvo, kai jie susipažino. Aš
prisimenu dar negražesnę.
Motina neprigirdėjo, todėl, kai kas pasakydavo ką
nors, sėdėdavo tyliai, susimąsčiusi ir bandydavo rasti
atitikmenis kiekvienam garsui, tada įstatyti galimus žodžius, galiausiai – surasti teisingą sakinį ir į jį atsakyti.
Tačiau kartais teisingų sakinių būdavo daug, ji sutrikdavo, trindavo pabalusius krumplius ir atsakydavo tik

kitą dieną – dažniausiai visiškai kvailai. Dėl to tėvas ją
ir mylėjo.
Kai motina įsigijo klausos aparatą, tėvas ėmė jai dovanoti sukneles. Gražias, brangias, dar kvepiančias prakaituotais siuvėjos delnais ir kreida. Motina staipydavosi
su jomis prieš mažą veidrodėlį virtuvėje, kuris apgaruodavo nuo šaižaus jos juoko. Kartais, vakarais, tėvas paprašydavo mamos apsirengti kokią suknelę ir išeiti su juo
pasivaikščioti. Ji tik nusirišdavo prijuostę ir likdavo su
margu chalatu. Abu grįždavo tylūs, liūdni, ir aš nebesikeldavau iš lovos prašyti gabalėlio cukraus prieš naktį.
Tėvas tvirtindavo, kad vis vien labai myli mamą.
Kartą mačiau už jo nugaros sukryžiuotus pirštus.
Mūsų namas buvo mažiausias visame kaime. Net blyški
žiemos saulė atrodė didesnė už jį. Po laiptais augo dilgėlės, po langais – bijūnai. Kitoje pusėje, smėlio dėžėje,
augo mano tvirtovė.
– Mes turėtumėm čia pasodint rožių, – nedrąsiai
dygų tėvo skruostą glostydavo mama, jiedu sėdėdavo
ant žemiausio laiptelio. Ji norėjo rožių po miegamojo
langu, kad pabudusi ryte galėtų į jas pasižiūrėti. Sesuo
norėdavo rožių, kad galėtų įsmeigti jų geltonus žiedus į
savo pilaitės viršūnę.
Rožių niekas taip ir nepasodino, bet po laiptais vis
labiau lapojo dilgėlės, ir motina nebesisėsdavo prie tėvo.
Kai lipdavo laiptais, dilgėlės braukdavo jai per kulnus, ir
ant jų iškildavo baltos pūslelės. Tėvas vienas stebėdavo
mirgančius liepų lapus.
Po mano lova motina laikydavo žirkles. Jomis kirpdavo man plaukus. Tamsios sruogos krisdavo ant paklodės, kuria motina apklodavo pečius. Kai žirklės imdavo drebėti tarp ilgų mamos pirštų, aš muistydavausi ir
krizendavau. Ji jaudindavosi, ir gyvatėlė po nosim vingiuodavo. Kartais pasisekdavo pabėgti, tuomet slėpdavausi virtuvėje po stalu. Matydavau, kaip motina sėdasi
ant lovos, tamsios sruogos pakyla ir nusileidžia, žirklės
dusliai krenksi rankose. Jos pečiai virpėdavo, veidas
imdavo blizgėti, žirklės nardydavo tarp mamos plaukų,
jie trumpėdavo ir trumpėdavo, sruogos krisdavo žemyn
kaip pienių pūkai, motina imdavo raudoti.
Kartą, purtydamas paklodę, tėvas pasakė, kad jeigu
ne aš, motina būtų tapusi kirpėja.
Aš suplėšiau Izabelės suknelę.
Jos garbanėlės raitėsi aplink mano riešus, kojų pirštukai šoko ant drėgnos žolės. Už ausies buvo užsikišus

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 1 (566)

rugiagėlę, todėl akys atrodė dar ryškesnės. Danguje
glaustėsi debesys, tolimose pievose kaimynai perrišinėjo arklius.
– O ji man ir sako: tos gėlės nebemadingos. Įsivaizduoji – šitaip pasakė!
Jos oda švelni ir balta, ant aukštos kaktos tupia uodės, jos pavydi Izabelei mėlynų akių. Aš irgi pavydžiu.
Norėčiau, kad ji jas išsiimtų ir pakeistų stiklinėmis, o
tikrąsias laikytų kišenėse, be vandens jos sudžiūtų, ir
raukšlėtųsi žavios rainelės, o vyzdžiai nesusitrauktų į
juos spiginant įkyriai stalinei lempai ant raitytos metalinės kojelės. Kai Izabelė šypsosi, matau nuskilusius jos
dantukus, seilių kolonas, rausvą liežuvėlį.
Kai suplėšiau suknelę, Izabelė nesišypsojo. Ji nerėkė ir neverkė, nieko nepasakė, tik gulėjo ant juostančios
žolės. Šulinyje skimbčiojo kibiras, ant jo rankenos prikabinti svareliai traukė jį dugnan, jeigu įkristum į šulinį –
neišliptum, kopėtėlės maurais apaugusios, sakydavo man
tėvas, semdamas vandenį, jo rankos įsitempdavo, Izabele, kraujagyslės iššokdavo ir veidas parausdavo, Izabele,
kodėl tu nieko nesakai, kodėl neliepi man eiti namo, Izabele, tavo skruostuose dūžta burokėlių stiklainiai, tavo
pečiai dar baltesni už rankas, nustumk mane, Izabele, kai
įkrisi – nebeišlipsi, ir tavo melsvos akys nedžius mažose
kišenėlėse... Aš tavęs nekenčiu, Izabele.
Motina sėdėjo ant laiptų, durys buvo praviros.
– Kaip tu šitaip gali, Francai, – šnibždėjo, sausos
akys vedžiojo mano veidu žodžius. Įdiržusiais pirštais ji
glostė tamsius dilgėlių lapus, tos pačios dilgėlės braukėsi
apie suskilusius kulnus. Ji nieko nejuto.
Tėvas kartais vesdavosi mane grybauti. Aš nieko nerinkdavau, tik strikinėdavau iš paskos, kartais sutrypdavau
ūmėdes, jos maloniai grikšėdavo po kojomis. Miške jis
pasakodavo, kad mirtis bus gražiausias jo gyvenimo momentas. Jis mirs ne kieno nors valia – jis mirs pats, kai
suvoks, jog to reikia. Prieš tai jis man ką nors pasakys.
– Pasakysiu tau ką nors reikšmingo, Francai. Turėsi
suprasti, – kartodavo jis man gerdamas arbatą, į langą
tėkšdavosi šlapios snaigės, jos užlipdydavo stiklus ir
mes nematydavome nuogų virkaujančių medžių. Motina šypsodavosi man merkdama riekę duonos į vandenį
ir paskui dažydama ją cukruje. Ji įdėdavo saldumyną į
lėkštelę, per tos lėkštelės dugną skilinėjo pilkos linijos,
sudrėkusios jos patamsėdavo.
Sesuo vis dar gaudavo tik gabaliuką cukraus.
Buvo vasara, mūsų liepoje dūzgė bitės.
– Aš žinau, kad tu protingas, Francai, – tarė tėvas ir
iš virtuvės atnešė man taburetę. Liepė atsisėsti taip, kad
matyčiau šulinį. Mano kojomis laipiojo skruzdėlės, kuteno, aš šypsojausi. Tėvui patiko.
Šulinyje vanduo šaltas, malonus, kai įkiši į kibirą
rankas – net užgelia. Skruzdėlės pasiekia mano bambą,
jos vaikštinėja aplink ją, mano bamba joms kaip šulinys.
Mažas tėvas stovi prie mažo šulinio. Jau buvau sugalvojęs, kaip glostysiu mamos rankas, kai tėvas nuskęs.
Bet jis nenuskendo. Kaimynas šovė jam į koją – galvojo, kad nori pavogti kibirą. Tėvas susmuko, greitai
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aplinkui liejosi raudonas dažas, ir net daugybė gysločių
nesugebėjo jo sustabdyti. Kaimynas pasakojo mamai,
kad tėvas labai verkė.
Daugiau apie šitai nekalbėjom.
Kai užaugau, užaugo sesuo. Atsimenu motiną, mojančią
kietais šiurkščiais pirštais. Tėvas sėdėjo po liepa, rankomis vaikė bites. Pakelėje mažėjo medžiai, greitai traukėsi
plačios kaimiečių nugaros. Klara sakė, kad ilgėsis draugų. Aš ilgėsiuosi šulinio.
– Izabelė liepė tau perduot, kad ji tave myli, –
prunkštė sesuo, jos skruostai drebėjo važiuojant nelygiu
keliu. – Šlykštu, ji juk tokia baisi.
– Šlykštu, – spaudžiau rankose įkaitusį vairą.
Klara juokėsi atlošusi galvą.
Iš abiejų pusių palei kelią bangavo javai.
Nebuvo kam vairuoti mašinos, todėl pasisiūliau aš. Kelias neilgas, vingiuotas, išbalęs nuo saulės. Iš po ratų
rūko dulkės, sesuo tikriausiai kosčiojo į nosinaitę, o tėvas
valėsi švarko rankoves. Laukuose gulėjo šienas, dūzgė
kombainai, miniatiūriniai žmogeliukai siūbavo karštyje.
Veidrodėlyje mačiau motiną. Įsivaizdavau, kad jos akys
įsmeigtos į baltas raukšlėtas mašinos lubas, o lūpos pamažu kruta.
– Kaip tu šitaip gali, Francai, kaip tu gali... – sako
ji.
Tačiau motina tylėjo. Išgeibusių chrizantemų lapeliai lingavo nuo kaitros. Pykino lelijų kvapas. Įsijungiau
radiją, iš mažyčio aparatėlio sklido trūkinėjantis smuiko
šokis, aš kartojau sau, kad dabar karšta ir važiuoju prie
ežero ir kad čia pat, už posūkio, žvejys taisys savo dviratį, o ten, po medžiu, gulės besišypsančios mergaitės,
prieš saulę blizgės auksiniai gyvaplaukiai ant plokščių
jų pilvų, danguje laigys krykštaujančios kregždės, ir aš
nieko niekur nevešiu, nersiu nuo tiltelio į mirgantį vandenį, ir mailius išsilakstys į šalis, ant kranto vaikai laižys tirpstančius ledus, o nuo mano plaukų ant sprando
kris lašeliukai.
Sustoju priešais vartus ir išjungiu radiją.
Namuose dvokia prakaitu ir svylančiais blynais. Sesuo
stovi virtuvėje ir tyliai keikiasi. Tėvas čepsėdamas kramto obuolį. Ji neiškenčia ir išeina, stovi ant laiptų ir rūko
cigaretę. Tėvas prisilenkia prie manęs ir piktai taria:
– Tu jos neišvežei.
Aš prasižioju, bet jis atsistoja ir nueina, pasiremia į
spintelę ir nykščio nagu gramdo pridžiūvusią uogienę.
Pro langą lipa skruzdėlės, jos sutupia į cukraus baleles ir
užmiega. Kažkas lauke pjauna žolę: girdžiu dalgį skrodžiant orą ir čiuožiant žeme.
– Ji neišėjo, liko, naktį vis dar glosto man skruostą, –
sako tėvas, ir paklaikęs jo žvilgsnis šokčioja spintelių rankenėlėmis. Tėvo smakras ima drebėti ir jis pravirksta, iš
kažkur atsiranda Klara ir paduoda jam nosinę.
Lauke mirga liepa, dangus švelniai bąla, kiemuose
loja šunys. Tėvas nurimsta, skubiai stojasi ir sako man:
– Einu vandens pasemti.
Ir tada aš viską prisimenu.
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Er ik a

M a r insk a i t ė

Iš upės į dangų

Trys epochos

Aš išnara jausmo,
kai sąvaržos spaudžia akis

„Iš ten ateis gyvų ir mirusių teisti“ –
turėtų būt gailestingas
atsižvelgti į tai, kad
negavom aukso, smilkalų ar miros
ką gavom? Gyvybę
ją įgijus interpretuojam
kas kaip mokam, o toliau
gyventi epochom –
Estetikos, Moralės, Religijos
pirmas etapas – grožį suvokiant
figūrom, audiniais ir raštais
vizualinėm kreivėm per drumzliną lęšį
ar skaidrų – priklauso nuo to,
ką nori matyti, kol įgyji
oftalminį iškreiptą mąstymą
jame gali likt arba pereit
į kitą etapą – Moralės,
kai sąvoka „meilė“ įgauna
platesnį spektrą, nebesistebi
esmeraldom, kurios myli
kvazimodų kuprius ir galėt
purvinam gatvės vaikui duoti
gardėsį, o valkatai rožę
susitaikyt su dievais – trečias etapas
gal su alachais ar jahvėm
svarbu, kad suvoktum, jog nesi
pasaulio meka
tik celė – ląstelė Visatos, bet šildanti
gali pasirinkti iš kurios epochos
ateiti pas Jį – į teismą su taškais papildomais
rinktais per gyvenimą
jų suma ir vienu minty –
„nueit į bažnyčią, kai laiko surasiu“
pakeliui iš baro ar grožio salono
darbus nudirbus, vaikus užauginus
gal rytoj, o gal sekmadienį
dažniausiai tai lieka tik mintys
atsakyt negali į klausimą
paskutinę dieną teisiant
„kiek epochų nugyvenai
ir kiek taškų turi kišenėj?“

Man dar liko upėta sėkmė
ir tango atšokę verpetai
Dangun melsvos kopos pakvies
kai upėj žuvim tu nuskęsi
Aš išnara žvejo lemties
be meilės. Be kvapo.

Interpretuoju medį
Šįvakar interpretuosiu medį.
Atsilaušiu šakelę tavęs, ar man leisi?
Apkabinsiu kamieną
lūpom liečiant sakus išbandysiu
tavo vaisių saldumą
lapų gyslelėmis slysiu
viliojant šerdies tavo rojuj
kerpių spalvotų mozaikoj
ieškosiu, kol rasiu.
O suradus saugią drevelę
nuo vėjo melų pasislėpsiu
tavo rievėta oda šnarėdama
interpretuosiu sodą, ar man leisi?

Metalinis debesuotumas 		
(kai karu apsiniaukia)
Lėtai besileidžiantys paukščiai
metaliniuos snapuos
parneš sėklą
ir pasės į nežinančią žemę,
kur miegos vaikai dar negimę
suvaidindami debesis
paukščiai liūdną dangų užgoš –
dangus jau žinos,
o žmonės manys, kad lietum apsiniaukė
viltingai rytojų planuos
juk drėgmėj viskas auga.
Ir tikrai – jau pradėjo dulksnot.
Mirtimi.
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Moteriškai per istoriją

*****

Gimei venerà kažkur Vestonicėj
matydama ateitį savo akutėm degtom
iš molio apvalainom formom
sumanei užkariauti pasaulį.
Tyliai
prašydama, kartais meluodama
vyrams. Jie – tavo rankose molis
lipant į šlovę auksiniais sandalais,
griūnant Pizai po kojomis.
Einant
Jėzaus pėdom ir šluostant jam kraują
laužo bijot, ir mąstyt, kaip eklektiškai degti
nekeliant šleikštulio alkanai miniai, atkirst jai:
„Jei duonos neturi, lai pyragą valgo“.
Per
maldas į dangų kilti ir leistis
Orleano šventąja ar Pirčiupio motina
gimdyti barnius, bet naktį užmigti
kokono pozoj – ji saugiausia ir šildo.
Istoriją
sekti visiems, kas nežino, kaip reik laimėti
kryžiaus karus vien glamonėmis siūlant
Adomui ar Judui prisirpusį vaisių – bet kam,
kas galingas, juos valdyt ir vėl gimt kur nors Vestonicėj.

Žmonės sakė
kad jūroj gimiau
ir augau įkalinta
bangų supime
iki noro pažinti
grunto tvirtumą
išėjau link ribos
kur pakyla ir leidžias diena
pavymui šaukė bangos
„palauk“
aš nepalaukiau.

K ę st u č io S v ė rio nuotrauka

..................
Pareinu stiprėjant ošimui
suskirdusiom pėdom
smėlio trapumą pajausti
pažinau savo jūrą
ji atpažino mane
„pavargau nuo žmonių“
pasakiau
„pailsėk“ man atsakė
ilgai dar kalbėjom
atslūgo ir kilo jos balsas.
aš pirmą kartą klausiausi.
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Didysis Lietuvos
vitražo persitvarkymas
Aurelija Kairytė-Smolianskienė (g. 1982) Vilniaus dailės akademijoje 2008 metais
baigė vitražo specialybės magistrantūros studijas. Šiuo metu jauna menininkė augina dvejų metukų sūnelį Jonuką ir radusi laisvo laiko kuria vitražų projektus, piešia, tapo. Grafiška,
lanksčia linija, ekspresyviu piešiniu, smulkiomis detalėmis pasižymintys A. Kairytės-Smolianskienės darbai, kai kurių buvusių dėstytojų nuomone, puikiai tiktų vaikiškoms, ir ne tik, knygoms iliustruoti. Dailininkę kalbina Armina Jonušaitė .

Kokia tavo nuomonė apie šiuolaikinį Lietuvos vitražą? Kaip
manai, ar vitražo studijos VDA atitinka dabartinius šios dailės
srities reikalavimus, technologijas?
Šiuo metu vyksta didysis Lietuvos vitražo persitvarkymas: bandoma prisitaikyti prie pakitusios architektūros,
su ja augti ir įgauti grakštumo. Standartai, taikyti prieš
dvidešimt metų, dar nedingo, tačiau dažnai jau nebetinka dėl glaudaus šios dailės šakos sąlyčio su architektūra,
kuri taip pat labai pasikeitė. Tuo tarpu nauji vitražo standartai dar tik formuojasi. Dėl šios priežasties studijuoti
VDA kartais būdavo sudėtinga: teikiamos žinios ne visada atitikdavo realią situaciją, technologinė bazė ne visada
atitikdavo lūkesčius, o dėl vitražo gamybos brangumo
trūkdavo ir praktikos. Taip pat liūdna ir tai, jog vitražo
studijų programoje nebuvo kompiuterinės grafikos pas-

kaitų, o to šiais laikais dailininkams labai prireikia. Todėl
dabar tenka mokytis papildomai.
Nepaisant to, akademijoje sutikau puikių patyrusių
dėstytojų, mokiusių kūryba atskleisti individualumą,
padėjusių suvokti savo silpnybes ir stiprybes. Geru žodžiu galiu paminėti specialybės dėstytoją Bronių Bružą,
piešimo dėstytoją Joną Kazlauską.
Nuo kūrėjo labai priklauso, kaip jis, kurdamas
šiuolaikiniam interjerui, sugebės paslėpti senąją vitražo
prigimtį. Kita vertus, esame tokiame laikotarpyje, kai
vyrauja postmodernistinės nuostatos ir taisyklės jose ištirpsta. Galime žaisti, ieškoti naujų išeičių, „kalbėti“ su
interjeru.
Sakyk, kokia dabartinė ką tik mokslus baigusio jauno menininko situacija? Kokioje profesinėje srityje sieksi pritaikyti savo
sugebėjimus ir įgytas žinias?

Aurelija Kairyt ė- S molianskien ė. Dušo mandala, 2009

Aurelija, papasakok, kodėl pasirinkai vitražo specialybę. Nuo
ko prasidėjo tavo kelias į meno pasaulį?
Negalėčiau sakyti, kad nuo kūdikystės turėjau planų tapti dailininke ir nuolat tikslingai jų siekiau. Bet po truputį
atėjo nesąmoningas žinojimas, krypties apčiuopimas. Labai patiko piešti, aplinkiniai stebėdavosi lakia fantazija.
Dabar jau miręs senelis kambaryje kabindavo įrėmintus
mano piešinius, juos girdavo. Tame pačiame kambarėlyje
kabėjo ne tik mano kūriniai, bet ir jo giminaičio, išeivijos
dailininko V. K. Jonyno darbų reprodukcijos. Gal tokios
smulkmenos ir skatino domėtis, piešti, kurti.
Būdama šeštoje klasėje, įstojau į M. K. Čiurlionio
menų gimnaziją. Čia ir prasidėjo mano „rimtesni menai“. Sužinojau, kas yra grafika, tapyba, keramika...
Kartais būdavo sunku, kartais labai smagu ten mokytis,
nes pamokos sutapo su pomėgiais. Dauguma mokytojų
buvo labai atsidavę savo darbui. M. K. Čiurlionio menų
gimnazija turbūt įskiepijo pagrindinius piešimo ir kompozicijos įgūdžius. Kasdien turėjome pamokų apie grožį,
senovės civilizacijų kultūrinį palikimą. Baigusi mokyklą,
įstojau į Vilniaus dailės akademijos vitražo specialybę.
Atrodė, kad tai vienintelė specialybė, siejanti tapybą,
grafiką, sienų tapybą, dizainą, architektūrą. Kalbant apie
tradicinį vitražą, ir ne tik, sunku jame nepastebėti daugelio niuansų. Metalo linijos sukuria gigantišką grafinę iliuziją, ypač didelės apimties darbuose. Šviesos ir spalvų
žaismas lyg sukuria jame tapybos kūrinį, o pats vitražas
tampa glaudžia interjero ir architektūros dalimi.
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Vokietijoje, Kelno mieste, atlikai tapybos restauravimo praktiką. Papasakok apie užsienyje įgytą patirtį. Ką sektino vitražo srityje išvydai Kelno katedroje ir kitose šio kosmopolitiško
miesto bažnyčiose bei daugybėje muziejų.
Esu dirbusi Vilniaus arkivyskupijos Amatų centro restauracijos dirbtuvėse, kuriose mokiausi tapybos restauravimo paslapčių. Be to, beveik metus teko pasimokyti
restauracijos dirbtuvėse Kelne, kuriose restauravau XV a.
krucifiksą. Jo galvoje, lyg dėžutėje, buvo įdėtos relikvijos, kurias galima išimti ir apžiūrėti tik vyskupui leidus.
Reikėjo labai atsargiai Nukryžiuotąjį nuvalyti, suklijuoti,
nugruntuoti ir restauruoti aptrupėjusį tapybos sluoksnį.
Kiekviename plyšelyje tupėjo negyvas sudžiūvęs vabaliukas. Dirbau labai atsargiai, nuolat stebėdamasi, kaip
mano „pacientas“ gražėja ir keičiasi. Tačiau kartu buvo
ir gaila jį restauruoti – prabėgęs laikas, palikęs juosvai
žalių dulkių dėmių ant jo kūno – tarsi savo pėdų – atrodė ne mažiau reikšmingas už naująją išvaizdą. Džiaugiausi, kad galėjau prisiliesti prie meno vertybių. Kelne
pamačiau daug senųjų vitražų, aplankiau nemažai meno
muziejų, kurie labai praplėtė mano akiratį. Įspūdį paliko
stilistinė šiuolaikinių vitražų įvairovė gotikinėse, romaninėse bažnyčiose. Jose puikiai sutaria ir šiuolaikinis menas, ir klasika. Lietuvoje labiau taikomasi prie interjero,
tradicijų. Kartais norėtųsi daugiau spalvų, drąsos.
Kokių pasaulio ar Lietuvos menininkų kūryba tau patinka ar daro įtaką tavo darbams? Ką tau reiškia pats kūrybos
procesas: gal tapydama, piešdama atsipalaiduoji, taip išreiški
save?Pristatyk savo magistrinį darbą: kokią temą ir kodėl pasirinkai?
Pati „kūrybos“ sąvoka man yra diskutuotinas dalykas. Ji
glaudžiai susijusi su tuo, kuo tuo metu išgyveni. Jei rūpiniesi kūdikiu, piešiniuose šmėžuoja vaikiški motyvai, jei
gyveni kaime – kaimiški. Aplinka įsismelkia į tavo vidų
net tada, kai sąmoningai norėtum jos nejausti ir atsiriboti. Įkvėpimas ką nors piešti, daryti dažniausiai ateina
tada, kai jo visai nelauki. Kažką pamatai, prisimeni ir
norisi sėstis prie popieriaus lapo. Bet kartais to momento
tenka laukti ir mėnesius. O derlingas periodas taip pat
turi savo kainą... Dažniausiai jį iškviečia liūdesys, ruduo arba sukrėtimai. Todėl kūryba man yra ir savotiška
terapija, apsivalymas nuo įvairių susikaupusių emocijų,
išgyvenimų, jų apmąstymas ir įprasminimas.

Aurelija K airytė-Smolianskienė. Vaikelis, 2008

Taip, pernai baigiau magistrantūros studijas ir ieškau,
kur galėčiau panaudoti per daug metų įgytas žinias. Viena didžiausių mano svajonių būtų išgyventi iš kūrybos,
nesinorėtų, kad vėliau piešimas arba vitražų kūrimas
liktų tik hobiu. Kad Lietuvoje jaunas menininkas, ką tik
baigęs Akademiją, išgyventų, gali tekti imtis darbų, visai
nesusijusių su kūryba...
Dailininkui labai svarbu mokėti pateikti savo kūrybą.
Šis amžius priklauso įžūliausiems, o žodis „įžūlumas“
man turi daug prasmių. Laimi tie, kurie ne tik geriausiai nupaišo, nulipdo, sukuria, bet ir geriausiai save ir
savo kūrinius pateikia, moka bendrauti. Ateityje norėčiau
dirbti kūrybinį darbą, surasti savo nišą, kurioje galėčiau
tobulėti. Ta veikla nebūtinai turėtų būti susijusi su kūryba
ant stiklo. Mėgstu piešti, galėčiau iliustruoti knygas.
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Kūrimas savo malonumui yra kitoks negu kūrimas
„iš reikalo“, bet kartais šios ribos susipina ir keičiasi.
Kartais mąstau, ko iš savęs noriu, kaip turėčiau vaizduoti objektus, veiksmus, daiktus. Stengiuosi, kiek įmanoma, nesekti kitų menininkų darbais, o tik žavėtis jais.
Iš labiausiai patinkančių galiu paminėti Amedeo Modig
liani. Patinka, kaip jis portretuose grakščiai įprasmino
formas. Manau, kad kiekvienas turi savo pasaulį, kuris
turi padėti atrasti tai, ką jam vaizduoti. Ir norėtųsi, kad
tas pasaulis žiūrovams ir vertintojams būtų įdomus. Bet
čia iškyla dar vienas pavojus – gali likti nesuprastas aplinkinių. Tuomet kyla grėsmė užsidaryti savo pasaulyje
ir piešti tik sau, nesitikint, kad kas nors norės įsigyti tavo
kūrinių, nes dažnas potencialus pirkėjas pripratintas prie
„saldumynų“, darbų, kurie nekuria nuotaikos, neverčia
mąstyti, bet yra malonūs akiai. Kita vertus, kai darai tai,
kas tau malonu, nesistengi niekam įtikti, dažniau įvertina ir kiti. Man nėra labai svarbu, ar piešti, ar kurti vitražo projektą. Ir nežinia, kas svarbiau – rezultatas ar pats
procesas. Norisi pasirinkti labiausiai prieinamą kūrybos
formą. Vitražo kūrimas yra ilgas ir kartais technologiškai
sudėtingas procesas, todėl dialogui su savimi, atsipalaidavimui dažnai renkuosi piešinį. Piešinyje stengiuosi
išryškinti daiktų „vitražiškumą“, suartinti jį su vitražu,
išryškindama atskiras jo detales, dalyvius. Tai tampa
žaidimu arba atsvaros taško ieškojimu. O vitraže smagu
ieškoti piešinio.
Mano magistrinio darbo vitražų projektai buvo skirti Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčiai. Norėjau
sukurti žaismingus vitražus, apglėbiančius tuštoką bažnyčios interjerą, suteikiančius jam charakterį, spalvų.
Savo kūriniu norėjau atspindėti ir šv. Kazimiero jaunystę. Svarsčiau daug skirtingų kelių, galėjau vaizduoti ir
vienaip, ir kitaip.
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C ibul sk a s

Keliavimas galerijoje
Balzamuoti fabrikų kūnai, amžinai
apglėbti snaudžiančių spygliuotų tvorų.
Spartinu šlubuojančios vaizduotės žingsnius,
irdamasis žalsvo smėlio kanalais,
atsimušu į personažus, susibūrusius skersgatviuose.
Paauglių vairuojami sunkvežimiai
poruojasi priemiesčio benzino kolonėlėj.
Daug gresiančio rūko.
Drėgna šviesa. Ir aš, besijuokiantis,
žmogus, šokdinantis padarą, sunertą
iš drabužių pakabų.
Prašausi tavo nakvynės ir miegu
tavo miegu.
Tarp mudviejų tik sausas, garmantis balsas.
Daug gresiančio rūko.
Pelenine pasiskelbusi beretė,
kurią troškau įsigyti:
ji pilna klibančių miniatiūrų.
Klibančių sapnuojamų ilčių.

Įtvirtinimai
Sausas viduržiemio prakaitas.
Dvelkia vėsiais dūmais, palikusiais
ankštas krosnių urnas.
Trys, tarpusavyje slėpynes žaidžiantys mėnesiai,
karpantys plonas naktų sijas.
Pasivaikštau tarp jų, taip primenančių
neužbaigtą ir spėjusią išplaukti Nojaus arką.
Rytmetis, atvėstantis greičiau negu kava,
baikščių šviesų, kuriomis prisidengusios sniegenos,
skaičiavimas.

Užsnigti balkonai pripėduoti
vienintelės katės, ji lengvai patenka
į visų kaimynų snaudulio zonas.
Katė artinasi, o aš budžiu prie medinio,
prieblanda apnešto dangčio,
prie gulinčių durų.
Jos veda iš vaikystės palėpės
į dar mažesnę patalpą, kurioje visai nėra vietos,
tik tarp suverstų daiktų
vos išsitenka balta spalva.
Sniegas ilsisi, žaisdamas
savo nematomais kontūrais.

***
pražilęs fotografas visada slėpdavo
kamuojantį įkvėpimą, skandindavo sklidinoj vonioj
išardytus zenitus ir pozuotojų atspindžius
ryškindamas blunkantį kūno štampą
prisiliesdavo prie užmirštų sielų,
prie merginų jaudulio prieš pirmuosius aktus
užsikaisdavo virdulį naktinei kavai,
pavaišindavau jį suktine, gelsvi pirštai
titnago kibirkštimi lyžteldavo taboką
ir jungėsi kadrais mūsų skirtingos išjaustos
senatvės, fotografo ligotas alsavimas
kambarėlį užtvindydavo speiguotu nerimu
tik šiandien lyg tai buvo rytoj
prieinu prie sunykusio kapo,
o gyvenimas dėbteli susapnuotu žvilgsniu
į vis labiau žilstantį mano portretą,
lenkiuosi prie sergančios gruodžio žolės,
dabar sutinku, kad viskas – tik neišryškinti kadrai
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Ba lč iūn a i t ė

I
ne mūsų languose
ugnis liepsnojo
ne mūsų kiemuose
laukiniai žvėrys žaidė
tik tavo akyse liepsna švytėjo
ir savo sielų žvėris mes prisijaukinom
ne tavo žingsniai
čia vandens paviršium sklido
ne tavo juokas
kalnuose aidėjo
tik skėlė žvilgsnis
akmeninę liepsną
uždegę vyzdžiai saulėje švytėjo
ne mūsų pirštai
apkabinę kalnus
ne mūsų rankos
glostė šiaurų vėją
tik tavo pirštai širdį mano glostė
ir tavo pirštai
giesmę balso stygomis nuaudė

II

susiglaudę pirštai
kirsta taikliai
vienas kirtis
tuščia
o sakei
sakei tik prisiliesi
tolsta pažeme šešėlis

III
po giedro mėnulio skliautu
per giedantį vasaros ledą
nurieda
tarpupirščiais žaidžiantis žiedas
žiedo aky
žalčio žvilgsnis
išmaitinom
pralietu vidurnakčio pienu
iš mėnulio šlaitų
įbėrėm vėdryno

ateina tvinksnis
sąmonės
ir akys atsimerkia

apie ką jie kalbėjo
kol smilko trobelių stogai
apie ką jie kalbėjo
kol žiedas pasauliu riedėjo
sakė
imkit nuo aukuro dūmų
sakė
saugokit ugnį kol grįšim

tuopoj vėjo šuoras
lapai ant pilkų dykynių
šakos virpa

mes tylėjom
kai degino kaimus
žalčio atvaizdas žiedo aky

dar vakar rodos
motina dainavo
dar vandenį asloj paliejom
dviese
dviese buvom pirštais susiglaudę

mes tylėjom
kai šiaurėje dievas pravirko

prisiliesi
tolsta pažeme šešėlis
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Nematomam vaikščioti tiltais

K

rantinė šiandien buvo tuščia, nykesnė nei vidurdienį. Amfiteatre sėdėjo keli valkatos, viena mergytė – gotė, be perstojo maiganti mobilųjį, ir Jis.
Įsitaisė kampe ir suvalgė kioske pirktą bananą. Skanus,
o jo ausinuke savo dvasingu alkanu balsu plyšojo Bobas
Dylanas net nepastebėdamas ryto nykumos. Užsirūkė ir
bent jau tarp pirštų pasidarė šilčiau. Ūmai pasijuto tarsi
benamis, visai kaip ten tolėliau sėdintieji. Nesinori prisidėt prie jų puotos.
Visi normalūs žmonės dabar darbe arba paskaitose,
o Jis čia be tikslo, lyg koks mažvaikis žiūri į praskrendančius paukščius ir klauso Positively on the fourth street. Bet
kažkodėl mintys darosi vis nepozityvesnės. Tada suvalgo antrą bananą ir pamato pro šalį einančius tris turistus
su fotoaparatais ir skaudžiai ryškiom striukėm. Jie tokie
linksmi, taip garsiai aidi lenkiškos jų frazės, ir vaikinas
pajunta neapykantą žmonėms: jie kalba taip šaižiai, kad
net žuvėdros nuskrenda kuo toliau. Vėjas raminamai
pakedena jam plaukus, bet jis jau susinervino. Gal dar
daugiau dūmų užklos jį apatija ir viskas bus gerai?
Nueina nusilengvinti į žaliuosius tualetus ir pajunta tam tikrą bendrumo dvasią. Mus vienija skuba, siekiant kuo greičiau baigti ir bėgti į tyrus laukus. Bet jis
nuslenka drėgna senamiesčio gatvele susikišęs sausas
suskeldėjusiais rankas į kišenes, nes šaltis gnybia visai
kaip lapkritį.
Žmogui liūdna, kai jis supranta, kad yra tarp žmonių, kurie turi visai kitokių kasdienybių. Dauguma jų

su įdomiomis kepurėmis, gražiais spalvotais paltais.
Jam gaila, kad negali prieiti prie jų, rasti kelio į paprastą
buitišką pokalbį. Na tai kas, kad vaikinas svajoja tapti
rašytoju, juk jie jo neskaitys. Nė neatsivers pirmo puslapio ir visos eilutės liks svarbios tik jam. Nykios mintys.
Vaikinui kažkodėl kilo noras ką nors apkabinti.
Eidamas per burzgiantį Aleksoto tiltą, vaikinas žvilgtelėjo pro turėklus į neramiai ribuliuojantį Nemuną ir nejučiom šyptelėjo. Albert‘as Camus Sizifo mite teigė, jog
gyvenimas nevertas, kad jį gyventum. O gal atvirkščiai?
Gal gyvenimas nevertas, kad jį užbaigtum? Jaudintumeis, konvulsingai drebintum rankas prieš pokštelėdamas sau į galvą truputį švino, pridarytum į kelnes prieš
nušokdamas nuo buitiško dvylikaaukščio į dar buitiškesnę žemę? Kam tiek pastangų, kai galima nebūti ir nenusikarpant venų. Galima tiesiog slinkti drumzlinais tiltais
ir likti nepastebėtam iki savo šimtmečio saulėlydžio.
Tomis vienatvės valandomis, kai širdyje kažkas vis
nenorėdavo atgulti į savo vietą, susivėlęs vaikinas neramiai pakildavo iš patalo ir užsidegęs silpną lempą tik su
trumpikėmis sėsdavo prie knygų. Literatūra, ypač Kafkos ir Sartre‘o, turėjo kažką velniškai bendro su Jo mintimis ir, jei nepadėdavo tverti kažkokio vidinio skausmo,
tai bent pagilindavo žaizdą, padėdavo įsiklausyti į ją ir
suprasti, kad privalo tapti Merso, jei nori išmokti priprasti prie gyvenimo. Ir vaikščioti tiltais, nes mašinų gausmas
nustelbia vienatvės šauksmą.

Ridenti akmenį ir...
... nupūsti plunksną sau nuo nosies, nors pats ją ir prisiklijavai, ir norėti, kad tave kas apgobtų skara. Tiesiog
sušildytų kokiu skarmalu pečius, raktikaulius, tokius
pavargusius būti kupranugariais. Nes jie jau nebeklauso
dvasios, įkvėpti nebevirpčioja nuo Deivido Būvio variacijų. Nebe Starman, o tik iki klyksmo nuvaikytas mažas
berniukas, kurį uždarei sandėliuke šalia apšepusios šluotos. Verkia? Tik tavo atminty.
Sizifas, nežinia kodėl, vis dar ridena tą griozdišką
akmenį į kalną, ir, kol žiūri į beprasmį jo prakaitą, negali rasti ramybės. Nes tu matai jame save, plauni indus ir
matai save, rišiesi batų raištelius ir staiga topteli, kad jis
tavo dvynys. Abu tokie užsiprogramavę, savaip stumiate
laiko akmenį, tik jis žino, ką daro, o tu vaidini prasmę,
šypseną ir baltus colgatinius dantukus.
Žmogaus be prasmės pasaulis ne toks jau ir kitoks –
į akis jam vis dar šviečia priekabi saulė, valkatos vis dar

prašo centų, taigi išoriškai jis vis dar su minia. Tiesiog
suvokęs tai, jis nusipirks diloniškus juodus akinius ir
užsisiūs kišenes. Ir tu niekaip negalėsi prie jo prieiti: iš
pradžių matysi kažkur tolumoj švytintį jo veidą, bet kai
pritykinsi arčiau, tiesiog akyse išnyks jo nosis, lūpos,
liks tik vienas įžūlus antakis, paliktas dėl to, kad geriau
išreikštų panieką šiam pasauliui.
Kad būtų taip paprasta surankioti žmones be prasmės ir uždaryti į vieną konservų dėžutę! Tuomet jie netrukdytų grožėtis tavo idile ir romantika. Bet jie rašo
filosofinius traktatus ir esė ant tualetų dangčių – nuo jų
niekur nepabėgsi. Ir žinai, kad, jei pasinersi dar truputį
giliau, prarasi visas vertybes, kuriomis gyveni. Todėl bijai, nekenti tų anksti išsiblaiviusių žmonių, nes jie nori
atimti tavo suglostytą ramybę.
Visiškai neišsiskiriantys nelaimingi pritapėliai,
kaip ir tu, dirba savo mažose firmelėse, knisasi gyve-

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 1 (566)

89

Bir utė Bikelytė . Be pavadinimo, 2008

nimo šiukšlynuose ir neleidžia suprasti, ką nešiojasi
vidinėj švarko kišenėj. (Tiksliau – nesinešioja nieko.)
Tačiau, grįžę į vienišus savo namus, jie užsipliko kavos, atsisėda prie paskleistų rankraščių ir palieja šimtus
lapų minčių, klausimų, kol supranta, kad rašo sau ant
delno, nes kambary nebeliko tuščios vietos. Žmonės be
prasmės susigėsta, susigūžia, kad palūžo savo filosofijoje, kad nebesugeba ištverti suvoktos tiesos, ir staiga
suplėšo visus įrodymus. Ir išsilygina kaklaraištį kitai
darbo dienai.
Bet vieną kartą tu suklydai. Per kavos pertrauką kaip
visada linksmai čiauškėjai su kolegomis, ir aš pastebėjau,
kad ne viską sunaikinai po vakar nakties siuto – pamiršai
nuo alkūnės nutrinti vieną vienintelį žodį „nesvarbu“.
Praradai tikėjimą. Bet užtat mes atradom tave.

Intelektualinio Nulio kelionės
Kažkoks mažas nepailstantis taškelis juda dykuma lyg
keptuvėje čirškinamas kaitrios saulės. Jis eina nė nepalikdamas pėdų klampiame smėlyje, kad ir kaip būtų keista,
vis su kokia nors knyga ar laikraščiu rankose, net nesistengdamas jais prisidengti ar sumažinti kančios. Prakaitas nepaliaujamai slysta nervingais Intelektualinio Nulio
pirštais, tačiau šis jo nesišluosto. Ir kuprinės, prigrūstos
beletristikos, jau pavertusios jį bedvasiu kupranugariu,
jis su vaikišku užsispyrimu nenumeta. Seku jį akimis ir
nepadedu. O kam? Juk tai šito Nulio kelias, ir Aš niekad
nenutrauksiu jo kelionės. Žmogus neturi jokio talento, nė
menkiausios kibirkštėlės jame neįžiebė visi tie kūriniai,
kuriuos per tiek metų išstudijavo – net ir ta nepakeliama kančia, kuri turėjo jį nuvesti į katarsį. Jis tik kupranugaris. Aidas.
Atsiskyrėlis vis stengėsi skaityti tarp eilučių, kaip
jam kažkada atšovė leidyklos direktorius, tačiau niekaip
nesisekė. Bandė ir vienaip, ir kitaip; iš pradžių stengėsi
perskaityti kas antrą, paskui perėjo nuo vienos pradžios
iki kitos galo, bet prasmės niekaip nesuprato – kurgi ta
išganinga viena su puse eilutės?
Nulis niekada nesiskyrė su kuprine, joje turėjo viską,
ko prireiks jo klajonėse: tvarkingai, matematiškai sudėlioti kultūrinių laikraščių numeriai buvo standžiai surišti
linine virvele – lygiai šimtas numerių; taip pat kelių filosofų traktatai, šis tas atsipalaidavimui – Shakespeare‘o
sonetai ir svarbiausia – prabangus, jaučio oda įrištas
Įkvėpimo bloknotas, kur šis tuojau pat sukurs savo klajokliškąjį šedevrą, gryniausią Kūrinių Kūrinį, kuriam neprilygs joks kitas iki šiol pasirodęs. Na, nebent Coelho
Alchemikas... (Čia su pasigėrėjimu atsidūsta.)
Nežinia kodėl, bet Nulis taip ir nesuabejojo savimi.
Kaip kiekvienam kūrėjui, šiam keliautojui po eilutes niekad neiškildavo klausimai apie kūriniškąjį pradą, įkvėpimą ar literatūros paskirtį. O jei užspaustas Vidinis Aš ir
bandydavo paprieštarauti, tuojau pat būdavo sugrūdamas atgal į gerklę. Nes šis žmogus turėjo svarbesnių rei-

kalų – kuprinės svoris begalinėje kaitroje vis primindavo
apie svarbiąją misiją, ir kol saulė nenusileido, reikdavo
perskaityti lygiai dvidešimt puslapių po tris kartus (kad
geriau suprastų). Antraip jis prarastų intelektą.
Nulis vis ėjo ir ėjo negalėdamas nusiraminti, nes sulig kiekviena diena Įkvėpimo bloknotas vis labiau badė
akis. Toks tuščias ir švarus, su tobulai suliniuotomis eilutėmis tiesiog šaukte šaukė: „Rašyk!“, ir vargšas žmogus vieną kartą neiškentė: atsisėdo ant akmens, kurį per
savo klajones jau buvo nusižiūrėjęs kaip Tinkamiausią
vietą kūrybai, nusiėmė kuprinę, nors žinojo, kad po kelių
valandų ją gali užpustyti vėjas, ir palinko prie taip ilgai
geisto bloknoto. Šią svarbią akimirką pirštai konvulsiškai
drebėjo laikydami plunksną ir į galvą suplūdęs kraujas
jį apsvaigino.
Iš pradžių savo vidinę tylą Nulis teisino susijaudinimu, tačiau, kai saulė pakrypo vakarop, jis sunerimo. Juk
negali būti, kad tiek metų studijavęs didžiuosius rašytojus nesukaupė jokios kūrybinės patirties, jokio dvasinio
peno? Pasipiktinęs žmogus atsistojo, sviedė Įkvėpimo
bloknotą šalin ir pradėjo nervingai vaikščioti pirmyn
atgal negalėdamas suvokti savo klaidos. Kontempliacija
veiksminga tuomet, kai yra ką kontempliuoti, tiesa?
Likus kelioms minutėms iki saulės laidos, Intelektualinis Nulis pribėgo prie išsvajoto akmens, niršiai
čiupo popierius ir pradėjo rašyti. Staiga kažkokio siuto
pagautos eilutės pasipylė į tuščius lapus kibirais, atrodė, jog pagaliau žmogus dykumoje priėjo savąją oazę.
Jis nė nežiūrėjo, ką rašė, tiesiog sakinį po sakinio aštriai
skrebeno popieriuje, kol raudoni aušros liežuviai vėl
pradėjo laižyti keliautojui skruostą. Visai nusiraminęs,
patenkintas savimi, žmogus pagaliau pasinėrė į gilų besapnį miegą.
Pažiūrėjau į jo lapus, chaotiškai pasklidusius po visą
dykumą, – tai buvo ne kas kita, o tvarkingai, žodis į žodį
perrašyta viena iš knygų, kurias Nulis nešėsi savo kuprinėje. Kupranugaris, idiotas. Aidas.
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Dažnusyk kalbama apie įtakas, pakreipusias menininkų ar rašytojų kūrybinį kelią vienaip ar
kitaip. Pamatyta paroda, perskaityta knyga, išgirsta muzika iš tikrųjų ne vienam esmingai yra
ką lėmę. Bet šiuosyk čia pateikiami šiek tiek atbulinio veiksmo (eigos) pavyzdžiai. O būtent – kai
vienetinis kūrinys imamas visuotinai atkartoti, perrašyti, perkonstruoti, (už)mauti ant savo
kurpalio. Jaunimo puikiai žinomu terminu, tiesa, kolei kas vartojamu tik muzikinėje aplinkoje,
tai koveris (angliškai cover). Tai yra kita originalo versija (kitos versijos). Literatūra turi terminą plagiatas, dailė – kopija, kitos sferos – falsifikatas. Tačiau čia pateikiamiems eilėraščiams
šie apibrėžimai nelabai tinka. Mat literatūroje (ir dailėje) tai ligi šiolei nėra daroma. Todėl jūsų
akims ir dėmesiui pateikiami eilėraščiai yra eksperimentinė naujiena. Pagal originalų Kotrynos
Andriuškevičiūtės eilėraštį Dvidešimt septynios eilutės prieš miegą šeši jaunuoliai sukūrė (galbūt šį žodį tiksliau būtų rašyti kabutėse?) savo versijas. Būtina pasakyti, kad Kotryna, Agnė,
Dovilė, Ieva, Justina, Julius, Urtė – rašantys vyresniųjų klasių moksleiviai ar gimnazistai. O
mano inspiruotas toks eilėraščio perkūros (naujadaras mano – R. Š.) aktas įvyko 2008 metų
rudenį Nidoje vykusioje (Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamoje) Rudens akademijoje.
RI ČA RDA S Š I L EI KA

kot ry n a

a nDr iuŠk e v ič iū t ė

Dvidešimt septynios eilutės prieš miegą
monitoriuje be dvidešimt
šešios. iš darbo grįžti
ir iš liūdesio.
vakarais pareini
tuščiomis. pulsuoja
virtuvėje langas, atvertas.
kasdieninė striukė, šlepetės ir –
– – – taip sėdim ilgai.
glostomės raineles,
tarpuakiuos
kosmosus trupinam.
iki paryčių,
šnabždi,
dar pabūk.

tik kaskart tylim
daugiau
iš ilgesio, ir
vienumos
žaloti
kūnai kartu
taip ligotai
giliau ir sunkiau vis
alsuoja – – –
prasmės stygiaus žymės, tiesa,
jau penktą švinta, stogais nuvilnija
rytas. mik, mylimas, mik – vir –
tuvėje.

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 1 (566)

agnė

91

ZuJe va i t ė

Sieninis laikrodis tiksi
dvidešimt dvi vienuolika
iš miesto grįžti ir iš šurmulio.

dar pabūk.
ir dainuojam išpažintis
kassyk
iš rudenio
ir dvynės
rankos kartu
taip isteriškai
klavišais
barškina – – –

Naktimis pareini
tylomis. Rikiuojas
koridoriuj batai.
Kasdieninė šypsena, akys ir –
– – – ir žiūri ilgai
pirštų galais
kambario orą
skambini.
Iki sekmadienio
šnabždi

D ov il ė

neieškom prasmės ir nereikia jos
temsta ar švinta
jau neskiriam
miegame po stalu
virtuvėje

mi t k u t ė

Stende pusę penkių
Iš mokyklos grįžtu
Kaip iš karo
Po pietų pareinu
Pilnomis, pulsuoja
Mano kambario durys.
Kasdieninė kuprinė, penalas, ir –
– – – Taip sėdžiu ilgai
Glostau akis,
skruostą
raudonio išmuštą,
iki šešių
šneku,

dar negulk
tik kaskart tylyn
daugiau
iš nuovargio, ir
skausmo
sužeistas
kūnas vienas
taip skausmingai
tyliau ir lėčiau
kvėpuoja – – –
absurdo pertekliuos maudos, tiesa
jau dešimtą temsta
dangum nuvilnija.
Vakarais miegu prie stalo –
palėpėje.
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ie va

guDmon a i t ė

ateinu iš liūdesio gelsvas
pulso nėra
lango plokštumos
tik
tak

tyla lyg gylys švelniai sunkias
švokščia vidun
pažymėta – iš to
giliai skaidrios įtrūkių žaizdos

užverda
rudas
vanduo

švinta riešuose

nešalta, vatinė striukė ant kūno
(vatos gumulai akyse)
ilgai glostom akių stiklą
trapų
trapu tarp akių.

Jul ius

Nebelieka laiko ant
riešų. Į naktį grįžai
ir į liūdesį.
– – pareini
tuščiomis lyg – –
– – langas atvertas
tos pačios rankos, kojos ir –
– – – taip sėdi ilgai
tarsi būtum dviese
tarsi akys būtų
visai be tarpuakio
tarsi trupiniai
iki pusryčių.

pilkšvos
šviesos
plokštumos
dengia
balos nuo virtuvės grindų
siurbiasi

čePuk ėn a s

Dar esi
tik kaskart tylyn
daugiau
ilgesio ir tampi
vėl kaip vienas
Sužalotas
kūnas
Toks arčiau
ir giliau nakties
alsavimo – – –
būties stygiaus žymės, tiesa,
tvinksi kraujas, švinta, rytas tavim
nuvilnijo. Miegi riešuose nelyginant laikas
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Jus t in a

telefone šviečia be penkiolikos
aštuonios. Iš ateities grįžti
ir idealo.
Naktimis ateini
pilnomis. Kvėpuoja
šaldytuvas atvertas.
Kasdieninė duona, agurkai ir –
– – – taip valgom ilgai.
Suvilgom lūpas,
nuo jų
Nuglostom trupinius.
iki praeities.
prašau ateities

ur t ė

b ruŽ a i t ė

dar pabūti.
Ir vis prašom
mažiau
iš nevilties ir iš
svajonių
užtirpusios
lūpos kartu
virpėdamos
giliau ir sunkiau vis
tyli – – –
Beviltiški pėdsakai, nors ne,
tai saulės pėdos pabunda, languos atsispindi
amžinybė. Sėdime ant dabarties
užmigę.

ŠegŽDav ič iū t ė

Gaidžio gerklėj
Be dvidešimt šešios.
Tu iš karčemos grįžti
Ir iš džiugesio.

O tu sėdi
Toks vos bematomas,
Pilnas tos pačios rasos ir
Tų pačių vėjų.

O namuos ir vėl vaikai
Kaip girgždantis langas virtuvės
Pravertom burnelėm alsuoja.
Rytinės rasos ir vėjai
Kariauja jiems užuskruosty ir...

Ryt vėl išeisi, nors vaikai sako: dar pabūk.
Vėl grįši tuščiom.
Ir vėl vaikelius pamiršęs
Užmigsi ant tos pat kėdės.
Kaip varna ant šakos
Tik labiau pašautas.

Tokios jų tylinčios akys
Tokios nemigusios, didelės.
Ir tylės dar ilgai:
Kaip tyli miestai po karo,
Kaip tyli žmonės po maro,
Šuo, kurį seną išvaro.
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Jurgis

V ining a s

Lenkė, kuri pralenkė srovę,
arba Apie valią abejoti

L

aikrodžio įsčiose dviem neproporcingomis kojytėmis spardėsi kūdikėlis laikas. Kitaip tariant, laikas
vystėsi be komplikacijų. O ir išvis atrodo, kad čia
nieko negalėjo nutikti, jei ir būtų nutikę, iš tikrųjų nutikę
nebūtų visiškai nieko. Sėdėjome bendrabučio kambaryje, persmelktame sovietinės autentikos. Gėlėtiems sienų
apmušalams buvo daugiau nei dvidešimt metų (Die, aš
jaunesnis už tuos apmušalus!), ir galėjai gėrėtis, stebėtis
tokiu ilgaamžiu tų gėlių žydėjimu. Kėdės bijojo prisilietimo, o stalas – medinė klipatėlė – laikė mano ir mano
šachmatų draugužio alkūnes bei šachmatų lentą su figūromis sutelkęs paskutines jėgas, kamuojamas ne šios visatos reumato. Galėtum pasakyti, jog viskas čia nekeista
lyg tyčia, visa čia buvo eksponatas.
Kažkas yra pasakęs, jog baimė pralaimėti šachmatų
partiją kyla iš mirties baimės. O aš visada maniau, jog
nebijau mirties, juk esu skaitęs Seneką! Tačiau dažnai
sučiumpu save baimės pripažinti savo pralaimėjimą akimirkomis. Tą kartą, po šacho ir mato, tarsi norėdamas
nukreipti kalbą nuo savojo fiasko, paklausiau oponento,
kaip jam knyga, kurią buvau davęs paskaityti. Šis atsakė, jog perskaitęs keturiasdešimt puslapių metė ją šalin:
„Skaitai, skaitai ir atrodo, tarytum autorius sakytų: kokį
briedą aš čia rašau?“ Jau norėjau pradėti ginčytis, ginti
tą, mano įsitikinimu, visai gerą vieno lietuvio romaną,
tačiau nutilau, nes įsitikinau, jog neverta rekomenduoti
savo mėgstamos literatūros visokiems šachmatų bičiuliams. Tačiau kiek vėliau supratau, kad jo įžvalga buvo
labai taikli, tegu ir netyčinė. Tačiau jis, aišku, nesuprato,
jog toks autoriaus nesupratimas, ką rašo, visai nėra blogybė. Anaiptol. Autorius pasiekia tokią subtilią abejingumo formą ir įvelka ją į tokius stilingus monologus!
Šitaip jis pasiekia tai, ką vadinčiau valia abejoti. Ir tai, ko
gero, turi būti pasiekiama ne per spekuliacijas ar apibrėžimus. Valią abejoti turi tiktai poetas par excellence arba
vaikas. Kaip sakė Henrikas Nagys: „Vaikystės pasaulis
yra, mūsų manymu, tikrasai pirminės ir nesuinteresuotos žmogiškosios būsenos šaltinis, poeto dvasios stovis par excellence, kai gebama stebėtis ir išgyventi, kaip
pirmąkart žemėn atėjęs žmogus išgyveno pirmąjį kartą
vandenį, vėją ir paukščių skridimą. Kai apvalios vaiko
akys buvo veidrodis ir indas, sutalpinęs septynių kūrimo
dienų nuostabą.“1

Norint išlikti darnoje su gamta, privalu ją pažinti tik
iki tam tikros ribos, kad išliktų žavi paslaptis. Kaip ir
su drauguže, kurią pažinus iki galo ir neišsaugojus paslapties aistra ir susižavėjimas ima šalti. Tad aš linkęs
aukštinti valią abejoti, idant pasaulis man išsaugotų bent
dalelę žavesio, idant neimčiau justi jam aklos neapykantos ir šalčio.
Aš ilgiuosi tų retų akimirkų, kai atsiduriu magiškoje abejonės būsenoje ir atsikratau menkiausio žinojimo: žinojimo, kuris mėnuo, kuri diena, kiek valandų, žinojimo,
kad pasaulis pasmerktas, žinojimo, kad aš pasmerktas.
Jogai tokią būseną vadina satori, o poetai – akimirkos jėga.
Galėčiau įvardinti žmogų, kuris sugebėjo beveik nuolat
gyventi šioje būsenoje ir perteikti ją literatūroje. Tasai
žmogus – Wisława Szymborska. Ją drąsiai galėčiau vadinti poete par excellence. Nežinau jokio kito poeto, kuris taip esmingai būtų išreiškęs valią abejoti. Abejoti net
pačia poezija:
bet kas gi ta poezija.
Į šitą klausimą
jau nevienusyk pigiai atsakyta.
O aš nežinau ir nežinau ir to tveriuosi
tarsi išganingojo turėklo.
(Vertė A. Kalėda)

Ši nuostabi poetė išsiveržė iš filosofinio ir gana
siauro agnosticizmo ribų, siauro dėl to, kad tasai agnosticizmas paprastai būdavo grindžiamas proto spekuliacijomis. Niekam nei iki Szymborskos, nei po jos nėra
pavykę taip meistriškai ir koncentruotai išreikšti anos
būsenos, taip įtaigiai ir magiškai ją perteikti skaitytojui. „Regis, poetei tik ir būdinga (abejojant, klausiant,
svarstant...) ieškoti tokio ryšio su adresatu, kuris neužsibaigtų vien trumpalaike, tegu ir nepaprastai žavinga,
pažintimi. Szymborska sako „wiem, ze nie wiem“ (žinau,
kad nežinau), tarsi kviesdama drauge su ja keliauti po
slėpiningus būties labirintus ir aptemusius žemiškosios
lemties brūzgynus“2.
W. Szymborska paneigia prietarus, normas. Tai ji
daro, pavyzdžiui, eilėraštyje Atlantida. Čia poetė tyčiojasi iš „visiems suprantamų ir žinomų dalykų“, iš enig
minės prielaidos kaip neginčytinos pozicijos laikymosi,
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iš šabloninio mąstymo: Gyveno ar negyveno. / Saloje ar ne
saloje. / vandenynas ar ne vandenynas / prarijo juos arba ne.
<...> Meteoras nukrito. / Ne meteoras. / Vulkanas išsiveržė.
/ Ne vulkanas. / Kažkas kažką šaukė. / Niekas nieko. / Toje
plius minus Atlantidoje. Skaitytojas priverčiamas prisipažinti pats sau, jog nedrįsta nusimesti prietarų ir pasukti
iš įprastos srovės: Septynetą miestų skalavo marios. / Ar iš
tikrųjų? / Visi norėjo būti nemarūs. / Kas tai įrodys? (Vertė
T. Venclova)
Man nuolat nuostabą kėlė, kaip W. Szymborska geba
sukurti kalbėjimo toną, tokį lakonišką, lokalų, kad mėgindami jai prieštarauti, mes tik gaištume Dievo mums
skirtą laiką, kurio tikrumu, beje, poetė irgi pasiūlytų
jums suabejoti.

Giedr ė P u tnikaitė . Užšaldytas, 2003

Būdamas mažas, mano brolis paklausė motinos: „Jei vairuotojas vairuoja, tai lakūnas lakuoja?“ Kaip tokia vaiko
frazė nuginkluoja suaugusįjį, jog šiam belieka sutikti,
idant nesugadintų žavesio, lygiai taip Szymborska nuginkluoja skaitytoją, kuriam net nekyla noras kontrargumentuoti. Vaikas nėra literatas (nors ir yra poetas par
excellence), todėl nesugeba savo poezijai suteikti grafinės
formos, o Szymborska sugebėjo suteikti formą tai giliajai,
tikrajai vaiko poetikai, kylančiai iš loginiam mąstymui
nepasiduodančių gelmių. Tai nereiškia, jog poetė infantili, anaiptol. Tiesiog ji į pasaulį sugeba pažvelgti vaiko
ir kartu, kaip rašė A. Kalėda, „liūdnomis išminčiaus akimis“. Taip valia abejoti išlieka vienintele galimybe išsau-
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goti meilę žemiškiems dalykams, dingstantiems už kasdienio absurdo teatro uždangos. Taip išlieka galimybė
gyventi išlaikant pusiausvyrą su sveiku protu. Ironiška,
bet būtent suabejojus vienokiais ar kitokiais dalykais, jie
prisileidžia mus per metaforą, per skambesį, per akimirkos žavesį šitoj nežavioj kasdienybėj, ima neįpareigojamai su mumis bendrauti.
Aš visad maniau, jog gera eseistika turi turėti tą mums
nuo mokyklos brukamą teiginio ir argumento taisyklę.
Teiginys atsistoja skaitytojui iš dešinės lyg dama, o argumentas iš kairės – tarytum rikis ir nepalieka skaitytojui vietos abejoti, nepalieka ėjimų ir priverčia nusiimti
karūną. Tačiau pamažu ėmiau suvokti, jog pagrindinis
tikslas yra priversti skaitytoją abejoti. Taip jis nėra įpareigojamas priimti dėstomos pozicijos kaip vienintelės
teisingos, taip ryšys su adresatu lieka neįpareigojantis
ir ilgiau užsifiksuoja atminty. Be to, skaitantysis, o ne
rašantysis yra karalius. Taigi iš adresato nereikia atimti
karūnos, reikia padėti jam ją augintis siūlant vienokią
ar kitokią poziciją, verčiant jį svarstyti, abejoti, kontempliuoti... Tad ir aš norėčiau priversti jus abejoti ne tik šiuo
tekstu, kuris, norėčiau, kad būtų daugiau nei abejotinas,
tačiau ir pavardėmis, kurios čia buvo minimos, ir net
šiuo popieriaus lapo medžiagiškumu.
	Cit. iš: Rimvydas Šilbajoris. Netekties ženklai: Lietuvių literatūra
namuose ir svetur. – Vaga, Vilnius, 1992.
2
Algis Kalėda. Absurdą tirpdanti šviesa (Wisława Szymborska. Poezijos
rinktinė) – Baltos lankos, Vilnius, 1998.
1
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Tarp kūr y bo s ir tikrov ė s a š m e n ų

Tomas Kačerauskas.
Tikrovė ir kūryba: kultūros
fenomenologijos metmenys. –
Technika, Vilnius, 2008

Šioje knygoje tvyro visos šiuolaikinės filosofijos įtampos. Tai iš esmės visos šiuolaikinės filosofijos
paveikslas – su visais pranašumais ir trūkumais, aptinkamais kontinentinėje filosofijos tradicijoje,
kuri klostėsi per visą dvidešimtąjį šimtmetį, pradedant E. Husserliu ir baigiant J. Derrida. Savo
stiliumi ir minčių raiška knyga visas tas įtampas atskleidžia ir išryškina. Visų pirma tai įtampa
tarp tikrovės ir kūrybos. Šie du žodžiai, sujungti jungtuku, naiviam protui gali sudaryti nelabai
pagrįstą jų priešpriešinimo įspūdį. Tačiau knygoje parodoma, kiek tikrovė gali būti kūrybinga ir
kaip kūryba gali būti tikra. Juk tikrovę galima suvokti ir filosofiškai mąstyti kaip sukurtą ar nesukurtą. Kiekvienas šių mąstymo būdų turi savo pranašumų ir trūkumų. Ir atvirkščiai – kūryba
gali būti tikroviška ir netikroviška. Tikra kūryba ir netikra, melaginga arba falsifikuota kūryba.
Tai – pirmoji šioje knygoje atsispindinti įtampa. Kita įtampa susijusi su metodu. Autorius pasižymi tikram kūrėjui būdingomis savybėmis – tai atskleidžia pati jo kalba. Kita vertus, tos kūrybinės
potencijos gali šiek tiek kirstis su akademiškai, metodiškai suvokiamos filosofijos samprata.
Antraštė Kultūros fenomenologijos metmenys kaip tik ir atskleidžia, kad čia turime reikalą su
fenomenologiniu metodu. Pati fenomenologija turi daugybę profilių ir pavidalų. Ji nebūtinai turi
būti huserliško pavidalo. Tarkime, vienas žymiausių šiuolaikinių fenomenologų Algis Mickūnas
jau gerokai atitolęs nuo savo ištakų, nors jis yra Husserlio mokinių mokinys. Viena vertus, fenomenologija gali būti suvokiama kaip metodas, reikalaujantis griežtesnio arba techniškesnio mąstymo,
kita vertus, pati fenomenologija atsirado kaip reakcija į objektyvistinį mokslą. Būtent Husserlis fenomenologiją sumąstė kaip antro, kitokio, mokslo projektą vietoj objektyvaus, pozityvistinio, gamtotyros principais pagrįsto mokslo. Jisai projektavo naują humanitarinį mokslą, pagrįstą preciziška,
logiška subjektyvybės analize. Neatsitiktinai jis buvo matematikas pagal profesinį pasirengimą.
Fenomenologija, kuri buvo sumąstyta kaip antras mokslas, akcentavo būtent tai, kas unikalu, nepakartojama, kas fenomeniška. Iš to, kas objektyvu, bandyta išgauti ką nors subjektyvaus. Arba
priešingai – iš to, kas subjektyvu, ištraukti objektyvybės apraiškas. Fenomenologinės redukcijos
tikslas – rasti tam tikras akivaizdybes, tam tikrus metodinius būdus, kurie leistų subjektyvumo
lygmenyje pasiekti tam tikrų objektyvybių. Taigi pati fenomenologija atsirado kaip noras mąstyti
pasaulį kartu griežtai ir kūrybiškai, kitaip nei tai daro, tarkim, gamtotyra.
XX amžiaus gamtotyros laimėjimai (alternatyvumo teorija ir ypač kvantinė fizika) parodė, kad
tikrovė daug sudėtingesnė ir įdomesnė, negu ją piešia klasikinė fizika. Net pozityvistinis mokslas,
koks buvo XIX amžiaus pabaigoje, ir pati klasikinė fizika atskleidžia daug kūrybos aspektų. Turiu
galvoje T. Kačerausko, kaip inžinieriaus, kaip griežtai mąstančio specialisto, profesinį pasirengimą.
Galbūt tiesiog reikėtų palinkėti, kad ateityje, rašydamas kitas filosofines knygas, jis remtųsi dar ir
tam tikrais gamtotyros faktais, kurie atskleidžia tikrovės kūrybingumą.
Fenomenologija, kaip metodas, reikalauja mąstyti tam tikru būdu, tarsi einant tam tikra
vaga. Pats graikiškas žodis methodos interpretuotinas kaip ėjimas palei kažką, sekant tam tikra
vaga, neiškrypstant iš tam tikrų vėžių: prielinksnis metha – palei, Hodos – kelias, šiuo atveju vaga.
Taigi šioje T. Kačerausko knygoje pastebime pastangą nenukrypti nuo tradicijos. Iš esmės knyga
labai rizomatiška, kaip pasakytų J. Deleuze’as. Viena vertus, autorius konstruoja tam tikrus savo
minties pavidalus, kita vertus, siekia neatitrūkti nuo tų pamatinių figūrų, kurias mes aptinkame
XX a. filosofijoje. Jis neatitrūksta nei nuo E. Husserlio, nei nuo M. Heideggerio, nesikivirčija nei
su J. Derrida, nei su J. Deleuze’u, sutaria ir su lietuvių mąstytojais, pavyzdžiui, su A. Maceina. Tai
išties labai vaisingas būdas, nors T. Kačerauskas ieško ir savojo požiūrio.
Lyginant su pirmąja knyga Filosofinė poetika, čia daugiau originalių įžvalgų, kurios atsiranda
tiesiog iš paties T. Kačerausko, kaip mąstytojo, patirties, o ne iš citavimo. Nors tai irgi labai reikšminga, nes mūsų padangėje tokios griežtos metodinės priemonės iš viso yra nereflektuojamos
arba nereflektuotos. Pas mus tikruosius fenomenologus (tokius kaip T. Sodeika) ar hermeneutikos
specialistus galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Taigi matome, kad T. Kačerauskas bando
remtis tradicija, o filosofijai tradicija yra labai svarbi. Šiais laikais naiviai atrodo tie, kurie mano,
kad galima mąstyti visiškai nuo nulio, išradinėti dviratį. Čia kyla tam tikra įtampa. Viena vertus,
reikia mąstyti einant iki tam tikro pagrindo ir nuo jo atsispiriant, o ne pasikliaujant kokiu nors
nepatikrintu, už gryną pinigą priimtu požiūriu. Kita vertus, sąlytis su tradicija labai svarbus, nes
filosofija didžia dalimi yra filosofijos istorija.
Filosofijai būdingas ir kumuliatyvumas, ir jo nebuvimas. Nes, viena, filosofija negauna tokių
patikimų žinių kaip tikslusis mokslas, kita, mokslas plėtodamasis labai greitai sendina ankstesnes
teorijas. Naujesnės teorijos labai greitai paneigia tam tikras ankstesnes teorijas. O filosofija įtraukia
į savo lauką visų ankstesnių mąstytojų mintis ir jas kūrybingai panaudoja. Antai H. Bergsonas Kūrybinėje evoliucijoje sako, kad dabartis jį tiesiog įtraukia į praeitį ir tai nėra koks nors nulinis slenkantis momentas, padala, kuri slenka iš praeities į ateitį, ji integruoja visą ateitį. Taigi filosofijoje
nėra tokios pažangos kaip moksle, ji labai draugauja su visa tradicija. Ta tradicija visais įmanomais
aspektais puikiai atspindėta Tikrovėje ir kūryboje. Čia labai įdomiai apmąstytas tikrovės ir kūrybos,
tikrovės ir pramano santykis, ryšys tarp to, kas tikra ir kas įsivaizduojama.
Šiais laikais esama kraštutinių požiūrių, kaip antai J. Baudrillard’o, kuris teigia, kad simuliak
rai eina pirma, kad iš viso tikrovės nėra, kad viskas yra simuliakrai. Toks požiūris yra logiškai
neįmanomas, nes pats simuliakras logiškai numano kažkokį provaizdį, kuris yra simuliuojamas.
Lygiai taip atvaizdas numano provaizdį, nes be vieno nebūtų kito. Tarkim, be šiaurinio magneto
polio nebūtų ir pietinio, arba be kairės pusės nebūtų dešinės. T. Kačerauskas nepasiduoda toms
postmodernistinėms, reliatyvistinėms pozicijoms ir bando rasti šiuolaikinio mąstymo aukso vidu-
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rį pagal tikruosius standartus, kuriuos brėžia tokie Antikos mąstytojai kaip Platonas, Aristotelis.
Matome, kad T. Kačerauskas tikrai turi saiko jausmą.
Manau, kad ateityje, aprėpus tokį platų fenomenų lauką, T. Kačerauskui reikėtų taikyti fenomenologinę redukciją jau ne konkretiems reiškiniams, o visam savo metodui, visam mąstymui ir
pradėti daryti griežtesnes distinkcijas, griežtesnius pjūvius. Tam autorius pajėgumų turi. Pats jo
vardas gali būti interpretuojamas ne tik hebrajiškai, bet ir graikiškai: temnō yra pjauti. Dabar pats
metas būtų imtis skalpelio ir visą fenomenų lauką pradėti pjaustyti. Ši dvejopa situacija gana kebli.
Viena, reikia išsaugoti fenomenus, kaip pasakytų Aristotelis, kita, reikia juos interpretuoti. Tokia
interpretacija iš esmės kelia grėsmę fenomeno išsaugojimui. Mes tekstą interpretuodami galime
jį paversti kažkuo kitu, negu jis yra. Tačiau būtinybė interpretuoti, suvokti egzistuoja, nes kitaip
nebūtų prasmės rašyti tokius veikalus. Tai vaikščiojimas peilio ašmenimis.
Naglis Kardelis

Nauja mokslo istoriko ir etnologo, profesoriaus Liberto Klimkos knyga skaitytojams atveria takus į dar vieną mažai tyrinėtą mūsų tautinės kultūros lobyną, suteikia intriguojančių žinių apie
paslaptingų dangaus šviesulių judėjimą, apie jų tylų bylojimą, tokį laukiamą ir gerai suvokiamą
mūsų artojėlių. Štai ką sako autorius knygos įvade: Lietuvių kultūros pavelde, kalendoriniuose papročiuose aptinkami ir archajiškojo mėnulio kalendoriaus reliktai, ir vėlesni žemdirbių saulės kalendoriaus
sezonų ciklai. Rašytiniuose istorijos šaltiniuose baltų genčių kalendorinės sistemos nebuvo nusakytos, todėl galima tik spėlioti, kaip mūsų protėviai derindavo tarpusavyje nedalius saulės ir mėnulio periodus, kokius dar dangaus šviesulius stebėdavo, kad palengvintų keliamųjų metų atskaitą. Po Lietuvos krikšto pas
mus atėjo kalendorius, atitinkantis kitokį klimatą, nepritaikytas mūsų krašto žemdirbystei. Tačiau kaime
naudojamo kalendoriaus rėmai palaipsniui buvo pripildyti gamtos reiškinių ir žemės ūkio darbų terminų
turiniu – mokslo kalba tai vadinama papročių sinkretizmu.
Knygos autorius siekia atsakyti į mums ir jam pačiam svarbų klausimą. Skaitykime toliau jo
mintis. Kodėl mums rūpi senolių kalendorius, kodėl maga pakartoti jo šventes? Kalendorius ne tik botagėlis,
genantis žmogų nuo vieno darbo prie kito. Lietuvis, gilios praeities tautos atstovas, gyvena tarsi dviejuose
laikuose: istoriniame, įsukančiame kasdien į naujausių įvykių sūkurį, ir archainiame, kuris tarsi sustingęs
ties tautos šaknimis, įsismelkęs į mūsų vidų per motinos lopšinę, močiutės pasakas, tėviškės gamtą ir visą
kultūros paveldą. Tinkamai tuos abudu laikus derinant, pasijuntame tautos istorinio kelio žygeiviais.
Tikiuosi, kad mieli skaitytojai, įdėmiai versdami knygos lapus, išgirs jiems gerai pažįstamą
autoriaus balsą, jau kelerius metus sklindantį radijo bangomis.
2009 metų išvakarėse profesorius Jānis Klētnieks atsiuntė savo bičiuliams – Lietuvos mokslo istorikams – puikiai išleistą ir unikaliomis nuotraukomis gausiai iliustruotą knygą apie naujausius
atradimus Egipte, tyrinėjant Didžiąją Karnako šventovę ir „laiptuotą“ Djosero piramidę. Tai ne tik
dalykiškas pasakojimas apie minėtus objektus, bet ir moksliniu požiūriu vertinga Egipto paslapčių
tyrinėjimų apžvalga. Latviškai parašytą pasakojimą palydi plati santrauka anglų kalba.
Knyga Mūžības valdnieki (Amžinybės valdovai) – tai jau kelerius metus Egipte dirbančios Lat
vijos tyrinėtojų ekspedicijos patirties rezultatas. Patirtis ypatinga tuo, kad kaupiant rezultatus
čia buvo panaudota originali ir kol kas pasaulyje vienintelė fotogrametrinė aparatūra. Štai keli
tyrinėjimų faktai.
2002 m. latvių tyrėjams pirmą kartą pavyko labai tiksliai (su 5 mm paklaida) nustatyti trijų dimensijų Karnako šventyklos struktūrą. Taip pat preciziškai atlikti hieroglifų bei smulkiųjų
reljefo detalių matavimai. Po poros metų Latvijos ekspedicija, remiama prancūzų tyrinėtojų bei
UNESCO-UNDP atstovų, tęsė darbus. Šį kartą buvo panaudotas naujas lazerinio skenavimo (nuskaitymo) metodas (Callidus three-dimensional laser scanner system). Minimą metodą, tik ką sukurtą
Vokietijoje, Latvijos mokslininkai išmėgino matuodami Rygos katedros požemių deformacijas. Pasaulinio masto ekspertai pripažįsta, kad šio „supernaujo“ metodo panaudojimo prioritetas visuotinės reikšmės kultūros paveldo dokumentavimui priklauso Latvijos specialistams. 2005 m. ekspedicija pradėjo labai atsakingą darbą – tyrinėti unikalią laiptuotos Djoserio piramidės kompleksą,
deformuotą ir apgriautą 1992 metų žemės drebėjimo. Ypač nukentėjo požeminės galerijos. Tyrimų
duomenys suteikė absoliučiai naujos ir unikalios informacijos apie giluminę piramidės struktūrą,
apie kelių kilometrų ilgio paslaptingų labirintų konfigūracijas. Stebėtinai įdomi informacija siūlo
intriguojančias interpretacijas, kurios ne tik koreguoja ankstesnius aiškinimus, bet ir esmingiau
nustato duomenų ryšį su Egipto mitologija, su Saulės kultu. Aiškesnės darosi piramidžių bei laidojimo erdvių konstrukcijų sąsajos su tikėjimų tiesomis, archainiu pasaulėvaizdžiu.
2007 m. ekspedicija iš Rygos jau buvo apsiginklavusi unikaliu georadaru ZOND-12C, gebančiu radiolokaciniu būdu pasiekti požeminius sluoksnius ir pagal registruojamus signalus teikti
specifinę informaciją. Radaro spinduliams pavyko prasiskverbti į 70 metrų gylį. Tai ypatingas pasaulinės reikšmės laimėjimas Egipto monumentų tyrimų istorijoje. Prietaisų skvarbos galia leido
ekspedicijos dalyviams aptikti šiame nekropolyje daugybę nežinomų labirintų, galerijų ir kapaviečių. Duomenys bylojo, kad erdvinė statinių komplekso struktūra yra orientuota pagal palaidotų
valdovų hierarchiją. Ekspedicijos tyrėjams nuolat teko aptikti įvairių svarbių artefaktų, kurie buvo
atidžiai inventorizuoti ir aprašyti. Tarp jų paminėtini du unikalūs radiniai: portretinis faraono
Djosero bareljefas ir nekropolio architekto Impotempso cilindrinio antspaudo įspaudas.
Manyčiau, knyga turėtų sudominti Lietuvos archeologus, jau drįstančius „įveikti“ gimtinės
ribas ne tik fiziškai, bet ir mentaliai.
Juozas Algimantas Krikštopaitis

Libertas Klimka. Saulės ratu,
Mėnulio taku. Lietuvių kalendorius. – Mintis, Vilnius,
2008.

Jānis Klētnieks. Mūžības
valdnieki. – Tapals, Rīga,
2008.
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Laikytis tradicijų, jas gerbti ir puoselėti, nuosekliai tęsti kadaise pradėtą prasmingą darbą, manau,
yra gerokai sunkiau nei atmesti ir pamiršti ankstesnius sumanymus ar tiesiog griauti senas geras
tradicijas manant, kad jas modernizuoji. Todėl nuoširdžiausiai sveikinu leidyklą Pasviręs pasaulis,
subūrusią kūrybinę mokslininkų ir leidėjų grupę ir pastaraisiais metai sėkmingai randančią vis
naujų įdomių niuansų tokioje, atrodytų, siauroje srityje, kurią nūn įprasta vadinti tiesiog Baltoskandija. Silvestro Gaižiūno Skandinavų literatūros ir baltiškieji kontekstai – jau septinta serijos Baltoskandijos tiltai knyga. 1992–2008 metais rašytos studijos pristato šiaip jau žinomų, klasikais tapusių
rašytojų H. C. Anderseno, H. Ibseno, K. Hamsuno, S. Lagerlöf kūrybą, tačiau itin specifiniu aspektu – per jų sąsajas su baltų literatūromis. O štai ir žvilgsnis priešinga kryptimi, išryškėjantis jau
straipsnio antraštėje: Skandinavija J. Baltrušaičio kūrybos kelyje. „Nors susidomėjimas skandinavų
literatūra pastarąjį šimtmetį Lietuvoje gana nemažas, niekas neskubėjo rašyti išsamesnių studijų
apie skandinavų literatūrą ar apie lietuvių–skandinavų, juo labiau baltų–skandinavų literatūrinius ryšius“, – guodžiasi knygos autorius. Tikėkimės, kad šis tradicine tapusios knygų serijos
tomas bent iš dalies užpildys apmaudžią mūsų literatūrologijoje susidariusią spragą.
Įteikdamas man savo naują Lietuvių kalbos instituto išleistą simpatišką knygutę Saula prė
laidos Vladas Braziūnas ne tik dedikacijoje palinkėjo „išmokti dar vieną [jo] prigimtinę kalbą“, bet
ir suteikė tam tikrą instrukciją dėl tų pamokų organizavimo. Mat publikuojami eilėraščiai parašyti
Vlado gimtąja šiaurės panevėžiškių (Pasvalio) tarme, paties autoriaus filologiškai (ne poetiškai)
išversti į bendrinę lietuvių kalbą, o prie knygos pridėtoje kompaktinėje plokštelėje poetas pats
skaito savo kūrybą. Tą instrukciją, t. y. kokia tvarka skaityti ir klausytis eilėraščių, deja, buvau
gana greitai pamiršęs, tad pamokos iki šiol jokių apčiuopiamų rezultatų nedavė. Atkakliai mokysiuos toliau, o ir mielai kviesčiau į šį filologinį seminarą visus besidominčius – vos nepasakiau
„svetimomis“ – kalbomis. Išties – tie tempora ir mores kinta pašėliškai greitai, tad mokėdamas anglų kalbą nieko šiandien per daug nenustebinsi, o štai pasvaliečių...
Tačiau – ką matom? Ogi kitas šaunus pasvalietis Mykolas Karčiauskas, užuot kaip kolega
Vladas Braziūnas propagavęs pasaulyje savo krašto kultūrą, pastaruoju metu ėmė vis labiau domėtis Žemaitija. Jau vien iš naujos jo knygos pavadinimo matyti, kad Žemaičiuos jis jaučias kaip
namuos. Bet juk gražu! Prisimenu, buvau tiesiog sužavėtas prieš keletą metų Naujojoje Romuvoje
publikuoto vieno šio žemaitiško ciklo eilėraščio. Dabar knygoje jis yra lyg ir titulinis – Žemaičiuos
(p. 73). Rekomenduoju.
Ne kartą teko viešai ir privačiai stebėtis Mykolo Karčiausko darbštumu ir kūrybiniu energingumu – kontorinis darbas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde nė kiek neslopina jo poetinių
aspiracijų. Panašiai kaip Aldonos Ruseckaitės vadovavimas Maironio lietuvių literatūros muziejui.
Atrodo, ką tik buvo Bėk, kiele, bėk su „SMS žinutėmis Maironiui į dangų“, ir štai nauja, jau aštunta,
poezijos knyga Tik labas sudie. Aną puošė poetės tapybos darbų reprodukcijos, šią – daugybė nuotaikingų autorės fotografijų. Beje, poetų-fotografų jau yra nemažai ir net sparčiai daugėja, tačiau
šios menų sąveikos problemos gal šįsyk nesvarstykime. Veikiau atkreipkime dėmesį į išskirtinę
poetinę naujos knygos ypatybę: Aldona reflektuoja kitų kūrėjų mintis, jas, kaip citatėles, įkomponuodama į savo eilėraščius – poetinio ir filosofinio susidomėjimo vertas eksperimentas.
Pagaliau pluoštas nepaprastai skambių, ne kartą įvairiomis progomis ir įvairių skaitovų
deklamuotų, tačiau išbarstytų po įvairiausius periodinius leidinius Benedikto Januševičiaus eilėraščių sugulė i vieną knygą. Beje, knyga – kaip čia pasakius... Nors ir kietu viršeliu, ir su įrašu
„Spausdino Logotipas“, bet juk visi eilėraščiai surašyti autoriaus ranka. Na, nesvarbu; užtat prie
gražiai – purpuriškai! – surašytų eilėraščių pridėta kompaktinė plokštelė su poeto bičiulių balsais,
tad galėsime ir skaityti, ir klausyti. Knygos tiražas metrikoje nenurodytas, ir tai kelią tam tikrą
susirūpinimą: mat labai norėčiau, kad bent keli egzemplioriai patektų į Varėnos kraštą ir vienas
jų atitektų tam varėniškiui, kuris, kartą per poetinį Naujosios Romuvos ir Nemuno susitikimą Salovartėje prie Merkio prisiklausęs Beno skaitytų eilėraščių, atvyko į kitą mūsų sueigą ir, pasigedęs
poeto bei nuoširdžiausiai nuliūdęs, klausė manęs: „O kurgi tas jūsų Berniukas-niukas-niukas?..“
Jau nebesistebiu, kad dauguma į mano rankas patenkančių knygų yra poezijos leidiniai,
nors negalėčiau turbūt dorai paaiškinti, kodėl taip atsitinka. Tiesiog džiaugiuosi, kad esu ne
vienas toks keistuolis, kad yra ir rimtesnių poezijos žinovų, ir poezijos problemomis bei poetų
mąstysenos ypatybėmis besidominčių bičiulių mokslininkų. Tai puikiausiai liudija dabar mano
vartoma knygutė Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose. Į ją sudarytojos Saulė Matulevičienė ir Audinga Peluritytė-Tikuišienė sudėjo prieš porą metų vykusios konferencijos
medžiagą. Įvairiausius poeto kūrybos aspektus svarsto Viktorija Daujotytė, Kęstutis Nastopka,
Aušra Jurgutienė, Regimantas Tamošaitis ir kiti literatūrologai. Konferencijoje kiek susijaudinęs
M. Martinaitis svarstė, kad jam galėtų pavydėti daugelis praeities ir dabarties poetų, nes jis, ko
gero, pirmas, gyvas būdamas, dalyvauja jam skirtoje mokslinėje konferencijoje. Nežinau, ar greitai sulauks jam skirtos mokslinės konferencijos, pavyzdžiui, Benediktas Januševičius. Nors, kas
čia nenormalaus – jeigu yra poezija, ją galima, net būtina nagrinėti ir studijuoti. Arba, kaip sakė
V. Majakovskis, jeigu tai žvaigždes įžiebia, vadinasi, kam nors to reikia...
A. K .

