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Juozo keliuočio
jaunystės svajonė

I

liustruotas savaitinis krikščioniškos ideologijos žurnalas Naujoji Romuva Keliuočiui tapo pagrindine
arena dėstyti savo idėjas, polemizuoti įvairiais visuomenės gyvenimo, kultūros, meno, literatūros klausimais. pagrindiniai leidinio siekiai: kova už tautinę
kultūrą, prieš svetimybių skverbimąsi, už kultūrinę dinamiką, prieš sustingimą. skelbė, kad tautinė kultūra
turi būti paremta vakarietiška krikščioniška ideologija.
pasisakė prieš kultūrbolševizmo reiškinius. žurnalo redaktorius siekė kūrybinių jėgų konsolidacijos, smerkė
susiskaldymą („mes žūstame izoliacijoje ir gražiausias
savo jėgas aukojame beprasmiškai tarpusavio kovai“).
siekdamas visuomenės konsolidacijos bendradarbiauti
žurnale kvietė įvairių įsitikinimų autorius. ir tai jam pasisekė – Naujajai Romuvai rašė apie 150 mokslo ir kultūros
veikėjų: krikščionys demokratai, tautininkai, liaudininkai ir nepartiniai liberalai, katalikai, liuteronai ir evangelikai reformatai, mažosios lietuvos atstovai. tačiau
trūko profesorių augustino Janulaičio, vaclovo biržiškos
(dalyvavo Naujosios Romuvos klubo diskusijose), vlado
Dubo, Jono vabalo-gudaičio, rašytojų trečiafrontininkų
(K. Korsako, p. Cvirkos, a. venclovos; neužtikau salomėjos nėries). tad tolerancija ir pliuralizmas buvo filosofijos, kultūros, etikos ir religijos srityse, tačiau politinių
atsiribojimų neišvengta. trūko socialdemokratų, kairieji
liberalai ėmė gausiau dalyvauti antroje dešimtmečio pusėje. redaktorius siekė valstybės ir bažnyčios santykių
konsolidavimo, stiprino santykius su kitomis kultūromis
(daugiau dėmesio skyrė prancūzų kultūrai, atkreipė dėmesį į ryšius su lenkais). žurnalas rėmė naujoves dailėje
(populiarino, rėmė modernųjį meną, pavyzdžiui, arsininkus), teatre, muzikoj, moksle. santykiai su valdžia ir
oficialiąja bažnyčia ne visuomet buvo sklandūs, pavyzdžiui, 1938 m. spalį Švietimo ministerija buvo uždraudusi Naująją Romuvą prenumeruoti gimnazijų bibliotekoms,
1939 m. balandį draudimą panaikino. Cenzūra ne kartą
buvo sulaikiusi tiražą. žurnalui talkino ir jį populiarino
Naujosios Romuvos bičiulių draugija, kurios skyriai (klubai) veikė visoje lietuvoje.
susitikimuose (1972 09 11 per savo 70-metį, 1977 09
21 bibliofilų mažvydo klube, 1982 04 11 pas mus svečiuose) redaktorius pasakodavo Naujosios Romuvos leidimo istoriją iškeldamas įdomesnius faktus auditorijai
sudominti, prisimindavo žurnalo finansines problemas.
žurnalo idėjinės kultūrinės pozicijos likdavo užribyje.
gal kiek nepagrįstai akcentuodavo opozicines nuostatas
to meto valdžiai.

RedAktORIUs ApIe ž URNAl ą
Kai pradėjau leisti žurnalą, neturėjau jokios bazės. Tautininkai turėjo savo spaudą. Katalikai turėjo savo visuomenines organizacijas, spaudą. Savo spaudą turėjo ir į liberalizmą linkę
liaudininkai. Miesčionys turėjo geltonąją bulvarinę spaudą
(„Sekmadienis“, iš dalies „Naujo žodžio“ leidiniai). Valdžios
leidžiamas literatūros žurnalas „Baras“ surinko vos 14 prenumeratorių. Kritikavo valdžią ir buvo uždarytas. Nedaug
prenumeratorių turėjo ir literatūriniai žurnalai „Gairės“,
„Gaisai“. Sunku buvo pradėti leisti žurnalą ir pačiam jį redaguoti neprisidėjus prie kurios nors visuomeninės grupės. Jos
neturėjau. Dešimt metų paskyriau žurnalui. Per tą laiką susibūrė bendradarbių kontingentas, subrendo savas skaitytojas.
Redagavau vienas, pradžiai pinigų visai neturėjau. Reikėjo įregistruoti – parašyti apskrities viršininkui pareiškimą, pridėti
aukštojo mokslo diplomo nuorašą, nurodyti adresą. Nebuvau
tikras – gali ir neleisti. Einu į „Spindulio“ spaustuvę – ji
buvo geresnė už kitas, nors ir brangesnė. Atsiskaitymas? Rašiau vekselius. Kai gausime prenumeratą, sumokėsime. Už tai
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reikėjo mokėti procentus. Popieriaus parūpindavo švedai taip
pat pagal vekselius. Patalpos – vienas profesorius laikinai užleido du kambarius. Teko nusisamdyti dviejų kambarių butą
su vonia. (Vietoj honoraro autoriai galėjo nusimaudyti.) Parengiau literatūros almanachą „Granitas“ [1930]. Prie mūsų
prisidėjo Nepriklausomųjų dailininkų sąjunga. Dailės būklė
sunki, nes vidurinėje mokykloje jos nedėstė. Visuomenė nenorėjo pripažinti dailininkų, jų paveikslų nepirko. Kai kurie
senesnės kartos dailininkai varė akciją prieš jaunuosius. Tai
davė pretekstą kurti „Naujosios Romuvos“ klubą – jis veikė
dešimt metų. Kas savaitę rinkomės, kavą gėrėm, diskutavom.
Nelengva buvo išplatinti tiražą – visuomenė buvo smarkiai
sumiesčionėjusi, rūpinosi materialinėmis vertybėmis. Daugiausia tai buvę caro laikų valdininkai, šeimos mišrios, neturėjo kultūrinių interesų.
Studentai neturėjo pinigų. Tik dalis gaudavo stipendijas,
o dauguma vargo. Dėl to iš pradžių reikėjo atsižvelgti į sąlygas
ir neprovokuoti konfliktų. Sunku buvo savarankiškai reikštis.
Ką nors paskelbi prieš klerikalizmą – keli šimtai atsisako prenumeratos. Pirmąjį numerį daug kas ėmė pulti, o tai patraukė
visuomenės dėmesį. Jeigu numerio nekritikuoja – nepasisekė,
nepadidino tiražo. Buvo kariuomenės diktatūra – Smetona jos
statytinis. Kultūros gyvenimo centras buvo teatras, operos
teatras buvo vienas geriausių Europoje. „Naujoji Romuva“
ėmė kritikuoti teatrą. Juozas Tumas mane pavadavo. Pasklido
gandai esą „Naujoji Romuva“ skatina nuversti valdžią. Tumas buvo pakviestas į prezidentūrą. Buvo klausinėjamas, ar
teisingas tas gandas. Tumas nuramino prezidentą. Ne visais
punktais mano nuomonė sutapo su Tumo. Buvo juokaujama:
„Už nuodėmes Tumas skirdavo bausmę skaityti „Naujojoj Romuvoj“ išspausdintą Juozo Banaičio ekspresionistinį romaną
„Varpinyčios romantika“ arba lankyti modernistų dailininkų
parodas.“ „Naujosios Romuvos“ klubo pavyzdžiu kūrėsi ir
kiti. Registruotuose klubuose turėjo teisę dalyvauti policija.
„Naujosios Romuvos“ klubas nebuvo registruotas, jo negalėjo
uždaryti ar atsiųsti stebėti policijos atstovą. Kartą į klubo posėdį atvyko du nekviesti vyrukai iš saugumo. Paprašiau, kad
išeitų, nepaklususius išmetė dalyvavę dailininkai (Kazokas ir
kiti). Pirmajame numeryje [10 tūkst. egz.] karo cenzūra išbraukė straipsnį, tad buvo platinamas su iškirptu lapu. Vėliau
išankstinė cenzūra (peržiūrėdavo laužinį) buvo panaikinta, bet
galėjo konfiskuoti išspausdintą numerį.
„Naujoji Romuva“ pasisakė prieš „variagų“ kvietimą į
Lietuvos teatrą. Buvo garsi rusų balerina Vera Nemčinova, jai
ypač buvo palankus prezidentas, mokama didelė alga. Švietimo
ministerijoj dominavo ne humanitarai, o inžinieriai, agronomai. Pradėjus kovą prieš kosmopolitizmą jų šalininkai pajuto
pavojų vykdomai kultūrinei linijai. Profesorių grupelė išleido
žurnalą „Skynimai“ (redaktorius Vincas Krėvė). [žurnalas
buvo kaltinamas prorusiškumu, rusų kultūros protegavimu.] Pirmas numeris nukreiptas prieš „Naująją Romuvą“.
Žurnalo redaktorius Vincas Krėvė buvo tautininkas, vienas
Lietuvos nacionalizmo kūrėjų (kaip Maironis, Vydūnas). Įvykus 1926 m. perversmui Krėvė tikėjosi būti ministru pirmininku, norėjo būti Šarūnu. Bet Smetona pirmininku paskyrė
Augustiną Voldemarą. Krėvė iš tautininkų partijos išstojo ir
perėjo į opoziciją – buvusiam tautininkui patogu svetimom
rankom žarijas žarstyti. Rengėmės išleisti prieš „Skynimus“
nukreiptą „Naujosios Romuvos“ numerį. Vladas Mironas at-

3

siuntė delegaciją – prašė, kad neskirčiau „Skynimams“ savo
žurnalo numerio. Vis dėlto išleidome – vedamąjį rašiau aš, rašė
Antanas Miškinis, Faustas Kirša, Jonas Aistis. Jie išleido 2-ąjį
„Skynimų“ numerį. „Naujojoj Romuvoj“ vėl mano redakcinis
straipsnis, dar aštresnis. Visuomenė „Naująją Romuvą“ tuoj
išgaudydavo. „Skynimų“ leidėjai išspausdino ir 3-iąjį numerį.
Vėl reagavome. Krėvė apsisprendė – surinko likusius egzempliorius ir savo kieme sudegino.
Buvo išleistas įstatymas dėl mokesčių laisvos profesijos
žmonėms. Remiantis šiuo įstatymu buvo nustatyta: „Židinys“
moka 50 litų, „Naujajai Romuvai“ paskirta 50 tūkstančių litų.
Finansų ministras raštą pasirašė. Raštą grąžinau, teigdamas,
kad mūsų leidinys nuostolingas. Įteikiau skundą vyriausiajai mokesčių komisijai. Nepaisant protesto, antstolis aprašė
mūsų redakcijos daiktus ir knygas. Per teisingumo ministro
Stasio Šilingo spaudos konferenciją paklausiau: „Kodėl nėra
administracinio teismo, į kurį galėčiau kreiptis?“ Pasirodo,
tuos klausimus sprendžia Vyriausiasis tribunolas. Ten parašiau skundą: išdėsčiau, kas yra kultūrinės institucijos ir kodėl
neturi būti apkraunamos mokesčiais. Antras klausimas: kiek
aš asmeniškai turiu mokėti. Teisme žmonių pilna salė. Vyr.
prokuroras Žalkauskas pasakė „Naująją Romuvą“ ginančią
kalbą, teigė, kad kultūrinės institucijos neturi mokėti mokesčių. Finansų ministerijos atstovas atsisakė ginti savo tezes.
Vyriausiasis tribunolas paskelbė, kad žurnalai ir laikraščiai
neturi mokėti mokesčių – Finansų ministerija turėjo grąžinti
gautus pinigus.
Vokietijoj 1933 m. atėjus į valdžią Hitleriui iš absolventų
buvo reikalaujama, kad norint gauti aukštojo mokslo diplomą
su daktaratu reikia prisiekti Reichui. Dauguma atsisakė ir
išvyko. Vokietijoj studijavo Pranas Germantas-Meškauskas.
Jis prisiekė. Grįžęs į Lietuvą ėmė veikti – teigė, kad Lietuvoj
nėra tikro fašizmo, veikia demokratinė santvarka, reikia reformų – įkurti Propagandos ministeriją, visoms institucijoms
paskirti komisarus. „Naujajai Romuvai“ numatytas Bronys
Raila. Juozas Tūbelis nesutiko – iš kur imti lėšų. Švietimo
ministerija nepritarė. Germantui pasiūlė Pedagoginio instituto Klaipėdoje direktoriaus postą, bet tai jam buvo per menka.
Grupė žmonių [apie 20?] rašė „veikalą“ – lietuviškąjį „Mein
Kampf“. Buvo numatyta įsteigti propagandos departamentą.
Smetonai sumanymas patiko. Sekiau visą šį procesą ir vieną
naktį parašiau straipsnį „Arivizmas“. Yra tokia psichinė liga
arivizmas – ji pasireiškia siekimu valdžios nepaisant sąlygų.
Pasiūliau tokiems įkurti psichiatrinę ligoninę. Ministrų taryba svarstė Germanto keltą klausimą, bet nepritarė. Saugumas
įkūrė spaudos skyrių ir jo vadovu paskyrė Germantą. Šis skyrius leido konfidencialų savaitinį biuletenį, jis buvo įteikiamas
prezidentui, ministrams. Išleido prieš „Naująją Romuvą“ nukreiptą numerį. Užsienio reikalų ministras pakvietė ir parodė
biuletenio numerį. Paskolinau porai valandų. Paskleidžiau žodžiu žinią apie tokį faktą, bet rašyti apie tai negalėjau. Sukviesti pasitarti kariuomenės vadai pasipriešino, esą tai – intrigos.
Kompromisas – kreiptis į karo teismą. Karo teismas saugumo
planų neparėmė. Byla tęsėsi visus metus. Skambina Germantas, paneigė savo intrigas ir visas jo vadovaujamas spaudos
skyrius užsiprenumeravo „Naująją Romuvą“. Po mėnesio užeina vienas karininkas ir praneša, kad Germantas toliau rezga intrigas – parašė prieš mus skundą prezidentui. Restorane
sutikęs paklausiau: „Kodėl nesilaikote žodžio?“
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Klerikalai sekė „Naująją Romuvą“, tikrino medžiagą, lotynų kalba rašė protokolus ir siuntė į Romą – siekė žurnalui
ekskomunikacijos. Maironis neturėjo ryšių su krikščionimisdemokratais (jie varė akciją prieš Maironį). Arkivyskupas
Skvireckas nebuvo krikščionis-demokratas. Pas jį nuėjęs išdėsčiau savo pozicijas, Indulgencijos komisija mus tikrino, bet
Skvireckas protokolų į Romą nesiųsdavo, vis dėlto veikdavo
žodžiu, trukdė „Naujajai Romuvai“.
Vokiečiai norėjo Klaipėdą užgrobti anksčiau, tuomet, kai
gubernatorium buvo diplomatas Vytautas Gylys [nuo 1932 05
19 iki 1933 11 18]. „Naujoji Romuva“ sukėlė viešąją opiniją,
kad Lietuva imtųsi priemonių prieš vokiečius. Paulius Slavėnas parašė neigiamą straipsnį apie vokiečių kultūrą. Vokietijos atstovybė žurnale paskelbtą straipsnį išsivertė. Žurnalą
traktavo kaip priešą – antivokišką leidinį. Gestapo atstovui
Germantui buvo pavesta likviduoti „Naująją Romuvą“. Patyriau asmeninį priešiškumą, kai rengiausi kelionei į Čekoslovakiją – turėjau apmokėti tranzitinę vizą (60 litų), o kitiems
išdavė nemokamas.
Kartą Ministrų Taryba už vedamąjį straipsnį priteisė 500
litų baudą ir mėnesį kalėjimo. Jos sprendimas buvo neapskundžiamas. Nutariau nemokėti. Valandą prieš areštą paskambino Krašto apsaugos ministras Giedraitis: „Kodėl nesumoki,
ar sunku sumokėti. Nesumokėsite – vėliau bus 1000.“ Siūlo
paskolinti. Sakau: „Esu pasiruošęs – išsimaudžiau, turiu pasiėmęs pornografinės literatūros, kad nebūtų nuobodu.“ Ministras sako, kad jis negali atšaukti bausmės, nes skyrė Ministrų
Taryba. Faustas Kirša nubėgo pas ministrą pirmininką kunigą
Vladą Mironą. Ministras: „Aš dar dvigubai uždėčiau. Tegul
moka.“ Ruošiausi eiti į kalėjimą. Dvyliktą valandą ateina prezidento adjutantas su voku. Prašo perskaityti raštą ir atvykti
į prezidentūrą, mat krašto apsaugos ministras prašė Smetonos,
kad panaikintų bausmę. Atsitiko taip, kad vietoj kalėjimo veda
pas prezidentą. Priima su kava, konjaku. Neištariu nė vieno
padėkos žodžio. Prezidentas prašė niekam nesakyti, kad buvo
toks nesusipratimas. Skaitėsi su viešąja nuomone – bausmė
„Naujajai Romuvai“ būtų laikoma barbarišku aktu.
1936 metais, ruošdamiesi rinkimams, tautininkai prie
ministro pirmininko institucijos įsteigė informacijos ir propagandos komitetą. Komitetas turėjo ruošti visiems Lietuvos
laikraščiams ir žurnalams privalomą propagandinę medžiagą – informacijas ir ištisus straipsnius. Neįvykdęs įsakymo
laikraštis ar žurnalas buvo konfiskuojamas. „Naujoji Romuva“ neišspausdino, bet valdžia nekonfiskavo. Pranas Dailydė
įspėjo, kad jeigu nespausdinsiu siunčiamos medžiagos, žurnalas bus konfiskuojamas. Taip ir atsitiko. Ėjau iš ministro Čapliko reikalauti konfiskuoto numerio, grąžino. Konfiskavo antrą
kartą. Tąsyk draudimą panaikinti išprašiau iš krašto apsaugos
ministro. Trečią numerį konfiskavus kreipiausi į užsienio reikalų ministrą Stasį Lozoraitį – išlaisvino. Tada ministrų kabinetas nutarė, kad „Naujoji Romuva“ privalo skelbti siunčiamą
medžiagą – be jos negalės pasirodyti. Teko paklusti.
Rengiamo kultūros kongreso proga [1936] nutariau 1935
metais išleisti specialų padidintą lietuvių menui skirtą numerį.
Tai tarsi mūsų meno antologija, gausiai iliustruota žymesnių
kūrinių reprodukcijomis. Dėl subsidijų kreipiausi į Vyriausybę. Raštą [1935 01 25] pasirašiau aš ir „Naujosios Romuvos“
draugijos pirmininkas profesorius Blažiejus Česnys. Prašėme
Švietimo ministerijos nupirkti tam tikrą egzempliorių skaičių
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valstybinėms ir aukštesnių mokyklų bibliotekoms – kaina 2 Lt.
[raštas saugomas lietuvos centriniame valstybės archyve, f 391, ap. 4, b. 1470, l. 62] Po savaitės ministeriją pasiekė kitas šių asmenų rašto variantas – prašoma skirti tūkstantį
litų numeriui išleisti [ten pat, l. 61]. Ministras sutiko skirti
prašomą sumą.
1935 metų 10–11-ame numeryje paskelbti šie straipsniai:
J. Keliuotis. Menas tautos gyvenime, p. galaunė. Lietuvių
meno keliai ir Mūsų grafikos menas, vl. Jakubėnas. Lietuvių
muzikos plėtros perspektyvos, v. vizgirda. Tapyba ir skulptūra Lietuvoje, f. Kirša. Lietuviško teatro gairės, J. ambrazevičius. Savęs beieškant tautosakoje, a. valeška. Lietuvių
skulptūros viduramžis ir M. K. Čiurlionis, v. mykolaičio
Lietuvių literatūros problemos.
minėtame archyve (lCva, f 923, ap. 1, b. 1199, l. 314)
yra dar vienas J. Keliuočio raštas dėl subsidijos žurnalui.
leidėjas ir redaktorius čia pasakoja apie žurnalo kultūrines aspiracijas.
Kaunas, 1937 m. liepos mėn. 31 d.
Jo Ekscelencijai
Ministeriui Pirmininkui
Juozo Keliuočio, „Naujosios
Romuvos“ redaktoriaus ir leidėjo,
gyv. Kaune, Laisvės alėja 316
PR A ŠY MAS

„Naujoji Romuva“ eina jau septintus metus, yra plačiai paplitus lietuvių šviesuomenės tarpe (turi 4.500 tiražą), turi sutelkus prie savęs gausų būrį profesorių, rašytojų, dailininkų,
ekonomistų, inžinierių, socijologų ir visuomenės veikėjų, kurie
joje bendradarbiauja keldami ir svarstydami aktualiuosius Lietuvos klausimus. „Naujoji Romuva“ atsidėjus lietuviškos kultūros ugdymui ir todėl džiūgauja kiekvienu jos pasireiškimu; ji
rūpinasi lietuvių tautos konsolidacija ir kultivuoja viską, kas
tik galėtų jungti visus lietuvius į bendrą tautinį ir kultūrinį
darbą; ji sielojasi lietuvių tautos kultūrine pažanga, todėl kelia naujų reformų reikalą ir ugdo naujas idėjas, kurios tautą
galėtų stumti nuolatinės pažangos keliu; ji stengiasi sužadinti
meilę viso to, kas lietuviška, todėl gausiai spausdina gražiausių
Lietuvos vaizdų, entuzijastiškai rodo visus lietuviškos kultūros
žiedus ir dar rūpinasi jos propagavimu užsieny, – vienu žodžiu, „Naujoji Romuva“ visomis savo jėgomis yra atsidėjusi
valstybiniam, tautiniam ir kultūriniam darbui.
Todėl drįstu čia Jūsų Ekscelencijos prašyti „Naujajai
Romuvai“ 1937 m. paskirti bent 3000 (trijų tūkstančių) litų
pašalpos, kuri įgalintų tesėti žurnalą reguliariai leisti, suvesti
jo 1937 m. biudžetą ir jį kiek galima patobulinti, nes neturint
daugiau pajamų iš skelbimų, vien iš prenumeratos dar sunku
išsiversti.
Su gilia pagarba „Naujosios Romuvos“ redaktorius ir leidėjas J. Keliuotis (parašas)
įrašas: „Neduoti“.
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autobiografijoje (lietuvos nacionalinė m. mažvydo biblioteka, f 31–2) J. Keliuotis rašė: „žurnalas visą laiką
gyveno finansinę krizę ir man, nors labai daug dirbant,
teko visą laiką labai skurdžiai gyventi: reguliaraus už
darbą atlyginimo niekad negaudavau. Dauguma bendradarbių irgi dovanai čia dirbo. žurnalui sustojus eiti
jis man paliko daugiau kaip 50.000 litų skolos, kuri mane
persekiojo per visus karo metus.“
Keliuotis yra sakęs, kad Naująją Romuvą materialiai rėmė vincas mykolaitis-putinas ir paulius galaunė.
antanas vengris prisiminė Keliuočio pasakojimą, kad
leidžiant Naująją Romuvą nemaloniausi jam buvo du dalykai: vaikščioti pas valdžios vyrus (ir prezidentą) paramos žurnalui ir atsiprašinėti knygų autorių, kurie jautėsi
užgauti žurnalo recenzentų.
Kurį laiką informacijos skyrių Naujojoj Romuvoj prižiūrėjo Juozas tumas. esą išėjęs iš savo klebonijos, kol
pasiekdavo redakciją – prisirinkdavo kultūrinės medžiagos. paskelbė žurnale prieš generolą vladą nagevičių nukreiptą straipsnį dėl netikusio karo muziejaus
tvarkymo. nagevičius grasino ateisiąs su invalidais ir
patrankomis nušluoti Naujosios Romuvos. bet sudaryta
komisija patvirtino priekaištus. mstislavas Dobužinskis
Naujajai Romuvai rašė rusiškai, bet save laikė lietuviu.
norėjo pakeisti lietuvos herbą ir vėliavą (siūlė geresnį
spalvų derinį: raudona–balta–geltona).
mokytojas Juozas gobis (voldemarininkas) šantažu
vertė redaktorių spausdinti žurnale jo straipsnius, bet
tas nesutikęs.
Katalikų laikraštyje Panevėžio balsas prasidėjo šmeižto kampanija, bet redaktorius nereaguodavęs.
„labai geras dailininkas, – pasakojo J. Keliuotis, –
buvo viktoras petravičius. Naujojoj Romuvoj išspausdinau fragmentą iš jo knygos Marti iš jaujos – liūtai prie
bažnyčios. Kai kas dėl to ėmė piktintis, tada dar kartą
išspausdinau.“

Juozo Keliuočio laikų Kaunas

5

V ė l e s N I At g A R s I A I
Juozas Keliuotis: „Darbas žurnale, rūpinimasis spausdinimu neleido atsidėti literatūros darbui, net pasigerti
negalėjau. Dauguma mano raštų – apie 10–15 tomų – literatūros ir meno klausimais liko nespausdinti.“
mane domino Naujosios Romuvos autorių slapyvardžių ir slapyraidžių problema. Dėl to ne kartą kreipiausi
į maestro. mano vadovaujama diplomantė eugenija aladavičiūtė 1971 m. parengė diplominį darbą – bibliografinę rodyklę Literatūra meno klausimais žurnale „Naujoji
Romuva“ (1931–1940). pridėtoje asmenvardžių rodyklėje
atsiskleidė pseudonimai ir kriptonimai. Deja, redaktorius dešifravo vos kelis: Don Jozė – stasys grigaliūnas,
pr. n. – pranas naujokaitis, v. mil. – viktoras miliūnas,
v. s-ė – vera sotnikovaitė. matyt, trūko pačių leidinių,
teksto.
1982 m. rugsėjo 11 d. kartu su žmona lankėmės pas
Keliuotį. tada kartu pažiūrėjom 1936 m. Naujosios Romuvos komplektą. buvęs redaktorius iššifravo keliolika
pseudonimų ir kriptonimų.
svečiuose Kaune grįžusį iš tremties Keliuotį kažkas
paklausė: „už ką buvot baustas?“ Keliuotis pasakė, kad
nežinąs. ten buvęs kunigas K. Šniūkšta: „už tai, kad savo
žurnale atvėrei duris moderniam menui, toms įvairioms
srovėms.“ (turėta galvoje arsininkai.) Keliuotis teigė,
kad tai dailininko Jono Janulio mintys – pas jį Šniūkšta
mokėsi tapybos, nuo 1949 m. iki mirties dailininką globojo. Janulis – realistas, negalėjo palankiai žiūrėti į modernizmo tendencijas.
poetas aleksys Churginas šių eilučių autoriui pasakojo, kad vytautas Kubilius 1948 m. kovą iš Kauno
universiteto buvo pašalintas už Naujosios Romuvos platinimą. iš tikrųjų pašalintas už ką kitą, bet gal ir tai buvo
inkriminuojama. (a. Churginas buvo v. Kubiliaus užsienio literatūros dėstytojas.)
grįžęs po kalinimo Keliuotis gyveno vilniuje, antakalnio rajone. nors buvo lankomas, jautėsi vienišas –
trūko akademinės auditorijos, skaitančios publikos. Kartą, parodęs į po tremties sukauptą nemažą, daugiausia
bičiulių atsiųstų prancūziškų knygų biblioteką, pasakė:
„visa tai mano perskaityta, bet kas iš to, jeigu aš neturiu
kam papasakoti apie tai, ką sužinojau.“
Keliuočiui trūko tribūnos, savojo žurnalo. svajojo
apie Naujosios Romuvos atgaivinimą. mačiau ant jo stalo
būsimų Naujosios Romuvos bendradarbių sąrašą – jame
apie trisdešimt rašytojų, dailininkų, kitų sričių humanitarų, buvo ir profesorių humanitarų, ir tiksliųjų mokslų
atstovų (prisimenu astronomo pauliaus slavėno pavardę). „o kodėl brežnevas negalėtų duoti man leidimo tokiam žurnalui“, – svarstė redaktorius. nežinia, ar rimtai
kalbėjo, ar ironizavo, ar tai politinis nenuovokumas, ar
ironija. vardino ir tuos, kurie neverti pakvietimo į žurnalą – vieni gal dėl idėjinių, politinių, kiti dėl asmeninių
motyvų – nukentėjo, jautėsi užgautas. o užgauti galėjo
ir nepakankamu dėmesiu, šaltumu.
užrašė ir publikacijai parengė v laD as žuKas
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Juozo keliuočio
svajonei atgimstant

g

arbusis redaktorius taip ir negavo brežnevo
leidimo atnaujinti Naujosios Romuvos leidybą –
tikriausiai todėl, kad nė nemėgino jo prašyti. o
praėjus vos šešeriems metams po Juozo Keliuočio mirties
tokio pobūdžio leidimai jau neteko prasmės. pačioje jau
dabar drąsiai praėjusiu vadinamo amžiaus paskutinio
dešimtmečio pradžioje ėmė veikti Naujosios Romuvos bičiulių klubas, prasmingai pratęsęs J. Keliuočio inicijuotą
bendraminčių bendravimo tradiciją, o 1994-ųjų liepos
7-ąją – simboliškai minint paskutinio prieškariu išleisto numerio datą – pasirodė pirmas atkurtos Naujosios
Romuvos numeris. Šiandien su didžiausiu dėkingumu
ir pagarba prisimename tuos, kurių ištikimiausiai puoselėtos idėjos bei kryptingai sutelktos pastangos lėmė,
kad ilgametė legendinio tarpukario žurnalo simpatikų
svajonė pagaliau virto realybe: Naujosios Romuvos fondo
steigėjus liudą Dambrauską, mindaugą bloznelį, Joną
antanaitį, monsinjorą Kazimierą vasiliauską, arvydą
Juozaitį ir pirmąjį redaktorių vaidotą Daunį. „anų nebėr, o tie toliese“, – ši romantizmo amžiaus poeto eilutė
gana taikliai galėtų apibūdinti vidinę šių dienų Naujosios
Romuvos organizacinę situaciją: trys šio šaunaus šešeto
vyrai jau iškeliavo anapilin; jautrią draugišką ranką ant
Naujosios Romuvos pulso laiko tik m. bloznelis ir J. antanaitis, nors itin garbus amžius ir anaiptol ne sportinė
sveikata gerokai riboja jų gražias ir prasmingas intencijas, o a. Juozaitis pastaruoju metu daugiausia dėmesio
ir energijos skiria lietuvos kultūros įvaizdžiui užsienyje. tokios permainos per penkiolika metu – natūralus ir
suprantamas dalykas. buvo ir kitokių. pavyzdžiui, vien
per devynerius XXi amžiaus metus redakcija pakeitė še-

šis būstus – apsukę nemažą ratą vilniaus centre vėl sugrįžome į K. sirvydo gatvę ir dabar džiaugiamės gražiais
rašytojų sąjungos rūmais bei draugiška mėnraščio Metai
redakcijos kaimynyste. Dar pirmaisiais leidybos metais
supratę, kad nepajėgsime leisti žurnalo kas mėnesį, kurį
laiką mėginome išleisti šešis, paskui penkis numerius
per metus, kol pagaliau apsistojome ties ketvirtiniu žurnalu, gerokai jį pastorinę ir paspalvinę. plėsdami kultūrinę veiklą ir ieškodami naujų kūrybinės raiškos formų
ėmėme nesitenkinti jau tradiciniais tapusiais poezijos
renginiais bei diskusijomis aktualiomis istorinėmis ir
teorinėmis temomis, tad įsitraukėme į knygų leidybą,
pradėjome rengti meno parodas, intensyviau keliauti po
atokesnius lietuvos kampelius, o tobulindami bei įvairindami kūrybinį bendravimą su jaunimu susilaukėme
itin džiaugsmingo įvykio: šiemet Naujajai Romuvai gimė
jaunesnioji sesė – mėnesinis kultūros gyvenimo žurnalas
jaunimui Pašvaistė. visa tai lėmė, kad gerokai pagausėjo
ir Naujosios Romuvos bičiulių būrys: įgijome daug naujų
draugų ir, drįsčiau teigti, nieko nepraradome – išskyrus,
deja, išėjusius ten, iš kur nebegrįžtama. Keista, liūdna,
bet reikia susitaikyti su mintim, kad jau niekad mielai,
bičiuliškai nepabendrausime su tėvu stanislovu, laimonu noreika, irena Kostkevičiūte, elena bukeliene,
leonarda Jekentaite, Jurga ivanauskaite, gintaru beresnevičiumi...
penkiolikos metų sukaktis – gera proga ne tik pakelti
vyno taurę, bet ir kiek stabtelėjus atsigręžti į kad ir ne itin
ilgą nueitą kelią, aiškiau suvokti, kur ir kokie esame, o ir
įdėmiau pažvelgti ateitin, kad neprasilenktume su artėjančiais rimtais uždaviniais. visada malonu ir prasminga

Juozas algimantas Krikštopaitis ir Daiva tamošaitytė rokiškio bibliotekoje pristato
naują Naujosios Romuvos numerį, 2006

alicija matiukienė diskutuoja su bibliotekoje
viešinčiais Naujosios Romuvos bičiuliais, 2006
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šiais reikalais pakalbėti su nuolat greta esančiais bičiuliais. „tad kas gi yra Naujoji Romuva?“ – tiesiai šviesiai
klausiu mokslo istoriko profesoriaus Juozo algimanto
Krikštopaičio, bendradarbiaujančio su redakcija nuo pat
žurnalo atkūrimo. „Šioje klausimo formuluotėje matau
dvi dalis, apibrėžtas laiko intervalais: ką žurnalas man
reiškė anksčiau ir kas jis yra dabar, – ima samprotauti
vienas produktyviausių pastaraisiais metais Naujosios
Romuvos autorių. – pokario metais Naujoji Romuva buvo
tas nelegalus žinių šaltinis, kuris mano kartos moksleiviams ir studentams pravėrė langą į represinių struktūrų nesukaustytas kultūros lankas. žurnalas ne tik ugdė
mus, bet ir gaivino mūsų jaunas, išsilaisvinimo vilties
neprarandančias sielas. ir štai paradoksas: šiandien sutryptų vertybių maskarade, siaučiant korupcijos savivalei ir pelno aistros terorui atgimusi Naujoji Romuva, tarsi
vis dar būtų nelegalus leidinys, tęsia ankstesnę intelekto
ugdymo misiją. žurnalas, skatindamas pasitikėti savosios ir pasaulinės kultūros lobynu, vėl teikia skaitytojams
išlikimo vilčių. man tai – svarbiausia žurnalo ypatybė.
turint tai galvoje nublanksta jo struktūros, tematikos
įvairovės ir kiti panašaus pobūdžio klausimai.“ malonu
girdėti tokias patyrusio bičiulio įžvalgas, nors dera pripažinti, kad žurnalo struktūros ir tematikos problemos
vis dėlto lieka aktualios – apie tai mes neretai kolegiškai
pasitariame.
su alicija matiukiene susipažinome prieš septynerius metus rokiškyje minėdami 100-ąsias Juozo Keliuočio gimimo metines. nuo to laiko Naujosios Romuvos vizitai į alicijos vadovaujamą rokiškio – dabar jau Juozo
Keliuočio – biblioteką tapo gražia tradicija: pristatome
ir aptariame kiekvieną naują žurnalo numerį. ir visai
nenuostabu, kad gimtajame Naujosios Romuvos įkūrėjo mieste sutikome šaunų bendraminčių būrelį. Štai ką
mąsto bibliotekos ir joje įsikūrusio brolių Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro vadovė: „Naujoji Romuva – gilias tradicijas turintis kultūros leidinys.
Šiuolaikiškai mąstančių bičiulių kuriamas žurnalas išlaiko keliuotiškąją žurnalo dvasią, atspindėdamas visapusišką dabartinės visuomenės kūrybos erdvę. tęs-

tinumas visada yra prasmingas ir vertintinas. teminė
straipsnių įvairovė leidžia Naujosios Romuvos skaitytojui
rasti ir pasirinkti dominančią temą. žurnalas turi savo
išskirtinį skaitytoją, kuris gausioje ir margoje žurnalų
vitrinoje ieško tikro, prasmingo skaitymo, nenupirkto,
neužsakyto straipsnio, skoningai ir neįžūliai pristatančio kultūrines vertybes. tegu šiek tiek ir nemadinga tema. Naujoji Romuva – moderni savo aktualijomis,
laisva nuo rėksmingos ir viską siūlančios reklamos.
Kultūros gyvenimo žurnalas kviečia mąstyti, atrasti, neprarasti sąlyčio su istorine kultūrine atmintim. Naujoji
Romuva – atvira kūrybinė erdvė jaunimui. rokiškiui –
tai kultūrinė oazė, kuria didžiuojamės prisimindami
Juozą ir alfonsą Keliuočius, jų pastangas lietuvoje
turėti elitinį kultūros žurnalą. Jau daugelį metų bendraujame, diskutuojame su dabartinę Naująją Romuvą
kuriančiais bičiuliais.“
vytautas girdzijauskas artimai bendravo su J. Keliuočiu paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Dabar jis –
nuolatinis Naujosios Romuvos bendradarbis ir bičiulis.
trumpai tariant – savas žmogus: „Naujoji Romuva – jauki intelektinė niša, kur smagu būti savam tarp savų.
nedaug tokių esama. Dvasinis komfortas, kurio kitur
patirti neįmanoma. čia nesunkiai išsitenka ir žilagalvis
senjoras, ir trečiaklasis gimnazistas bei pirmakursis studentas. sutaria mėgindami išsaugoti bent minimalų leidinio lygį. žinoma, norėtųsi daugiau. Daugiau erdvės,
daugiau judesio, naujesnių idėjų, bet esame suspenduoti. ekonomikos, politikos, geografijos, istorijos. apie tokius proveržius, kokie yra buvę trečiame ir ketvirtame
XX amžiaus dešimtmetyje, galime tik pasvajoti. tačiau
rankų sudėję sėdėti neketinome ir neketiname. Šviesių
vilčių teikia Juvenes dum sumus autorių grupė. Kai kurie
jų kelia sparnus ir ruošiasi tikrajam skrydžiui – lauksime pasirodant jų pirmųjų knygų. smagu, kad nepadeda
plunksnos ir vyresnieji. Švęsdami penkioliktąjį gimtadienį rožinių akinių ant nosies neužkabiname – gerai
suvokiame, kad esame dalelė pasaulio, kuriam tenka
įveikti vis sunkesnius išbandymus. labai norėtume, kad
atsidūręs lemtingoje kryžkelėje jis sugebėtų pasirinkti

vytautas girdzijauskas Naujosios Romuvos renginyje Juozas Keliuotis –
XXI amžiaus intelektualinių ginčų objektas rašytojų klube, 2009

rūta brokert tarp Naujosios Romuvos ir Nemuno poezijos šventės dalyvių
salovartėje, 2008
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teisingą kryptį. Naujosios Romuvos bendradarbiai visada
to siekė ir siekia.“
Jaunųjų kūrėjų problemas v. girdzijauskas stebi
ne vien Naujosios Romuvos skiltyje Juvenes dum sumus,
bet ir nuolat prižiūrėdamas rašytojų sąjungos leidyklos
leidžiamą seriją Pirmoji knyga. tuo tarpu rūta brokert
daugiausia bendrauja su dar gana „žaliais“ rašytojais,
savo kūrinius publikuojančiais internetinėje moksleivių
literatūrinėje svetainėje pertrauka.lt. Naujoji Romuva pertraukiečiams – savotiška tarpinė grandis, pirmas žingsnis į rimtąją literatūrinę kūrybą: šiemet į Pirmąją knygą
pretenduoja dvi buvusios pertraukietės, savo publikacijomis Naujojoje Romuvoje patraukusios reiklių literatūros
kritikų dėmesį. Džiaugiamės kartu su rūta, tapusia nuoširdžia Naujosios Romuvos bičiule, ir atidžiai įsiklausome
į jos samprotavimus: „turbūt svarbiausia, kad ir kas būtum, – asmuo, objektas ar reiškinys, – rasti nišą, vietą,
erdvę, kuri būtų tik tavo. nes tik taip gali tikėtis palikti
matomą įspaudą tarp begalybės kitų. Jau ne vienerius
metus seku Naujosios Romuvos judesį ir matau aiškią šio
leidinio žymą lietuvių kultūrinės spaudos sienoje. Ji nedidelė, bet savita. savitumas apima ne vien išskirtinai
kokybišką spalvotą poligrafiją, neįprastą periodiniams
leidiniams, bet ir turinį, kuriuo deklaruojamos Naujosios
Romuvos vertybės. pavadinčiau jas tolerancija ir išmintimi. tolerancija įleidžia į leidinio puslapius skirtingų
kartų, požiūrių ir mąstysenos apraiškas. išmintis sujungia medžiagą taip, kad natūraliausiu būdu sudera, regis,
nesuderinami dalykai. tarsi koliažas, kuris sukuria vientisumą ir pilnatvę. Naujoji Romuva, mano akimis, pernelyg trapi šiandienos pasauliui, tarsi ne šio laiko, kuriame
norma tampa skubėjimas ir slydimas paviršiumi. tačiau
būtina žinoti, kad pilkoje normoje yra gyvas ir gilėjantis
tolerancijos ir išminties įspaudas – Naujoji Romuva.“
filosofas arvydas Šliogeris nūn susilaukia įvairiausių atskirų kultūros veikėjų ir net ištisų visuomenės
sluoksnių vertinimų. vieni paprasčiausiai prisipažįsta
jo apskritai nesuprantą dėl pernelyg komplikuoto (ar iš

arvydas Šliogeris Naujosios Romuvos redakcijoje
diskutuoja su jaunaisiais Pašvaistės bendradarbiais,
2009. (Diskusijos tekstas – Pašvaistė, 2009, nr. 7)

tikrųjų?) jo mąstymo bei rašymo stiliaus; kiti – suprantantys ar bent įsivaizduojantys suprantą – ant jo pyksta ir
išdidžiai oponuodami kaltina filosofą nihilizmu, amoralizmu, chuliganizmu ir kitokiais panašiais nepadorizmais;
kai kurie jo tiesiog bijo, puikiai suvokdami, kad arvydas
sugeba tiksliai įvardyti ne tik svarbius filosofijos ar kultūros istorijos reiškinius, bet ir aktualias mūsų visuomeninio gyvenimo niekšybes. Kita vertus, a. Šliogeris turi
nemažai gerbėjų, bendraminčių ir bičiulių – pastarųjų
kategorijai mielai save priskirtų ir romuviečių bendruomenė. prasmingai bendraujame jau penkiolika metų ir
nematome grėsmės mūsų tarpusavio supratimui ateityje, juolab kad ir jaunesnieji Naujosios Romuvos bičiuliai,
vos pradėję kurti savo Pašvaistę, entuziastingai kviečiasi
filosofą į diskusijas. tad ką gi mano arvydas apie Naująją Romuvą? „manau, kad svarbiausioji Naujosios Romuvos misija – kultūros kaip tradicijos perdavimas ir saugojimas, ir priešinimasis dabar visuotinai vyraujančiai
kultūros kaip istorijos, kaip muziejinio relikto, kaip mumijų
parado ar žiniarinkystės nuostatai, pavaldžiai teroristiškai
primetamai vartojimo ideologijai. Kultūra vis labiau suvokiama kaip besaikis intelektualinis vartojimas, kuriam
vadovauja naujumo ir įdomybės refleksai arba maitvanagio instinktas – draskyti ir ryti dvėselieną: šitokia maitvanagių puota dabar iškilmingai vadinama „moksliniu
tyrinėjimu“. Naujoji Romuva turi priešintis šiam kultūros
mumifikavimui, lavonizavimui ir rajūniškam jos naikinimui. imperatyvas toks: visa, kas yra, yra dabar; nėra
jokios praeities ar istorijos; sokratas, aischilas ar vaižgantas yra „aktualesni“ už parulskį, žižeką ar rowling,
kadangi pirmųjų dabartiškumą lemia jų nelygstamas
egzistencinis rangas ir gyvybės belaikiškumas, o antrųjų
istoriškumą, t. y. nesvarbumą ir lavoniškumą, lemia jų,
kaip menkystų, impotencija. menkysta yra menkysta ne
„tam tikram laikui“, o visada, taigi čia ir dabar, o didis
mąstytojas, poetas ar tapytojas yra gyvas visada ir visur,
taigi čia ir dabar. Naujoji Romuva turėtų ryžtingai orientuotis ne į vadinamąją „praeitį“ ar vadinamąją „ateitį“, o

benediktas Januševičius ir vytautas Dekšnys poetiniame Naujosios
Romuvos renginyje Ad majorem amoris gloriam Žinijos draugijoje, 2007
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į belaikę dabartį, nes „dabartis“ yra vienintelis gyvybės
sinonimas, tuo tarpu „istorija“, „praeitis“ ar „ateitis“ nužymi lavono teritoriją, mirties slėnio perimetrą, muziejinių mumijų sandėlį.“
Kad ir kokie skirtingi būtų arvydas Šliogeris ir
benediktas Januševičius, su abiem vienodai gražiai sutariame. benas puikiai orientuojasi Naujosios Romuvos
veikloje, nes pažįsta ją ne vien iš publikacijų – dažnai
pasitarime dėl įvairių organizacinių problemų, kartu dalyvaujame daugybėje kultūrinių renginių, neretai drauge
keliaujame po lietuvą. nė kiek nesutrikęs paprašytas
pasisakyti apie Naująją Romuvą, bičiulis vis dėlto pageidavo kurį laiką pamąstyti. Jau buvau bepradedąs galvoti,
kad benas sumanė parašyti šiokį tokį traktatėlį Naujosios
Romuvos istorijos ir perspektyvų klausimais, ir... staiga
gaunu trumpą, bet gana iškalbingą sms žinutę: „nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Naujoji Romuva tapo tvirta kultūros valtele, neskęstančia projektų ir ubagystės jūroje.
taigi pirmyn!“
taigi pirmyn... Kryptis lyg ir aiški – džiaugiuosi, kad
dėl esminių dalykų rimtesnių nesutarimų su gausiu Naujosios Romuvos bičiulių būriu nekyla. tiesa, šį sykį kalbinti romuviečiai išvengė kritiškesnių pastabų ar priekaištų,
tačiau „darbo tvarka“ neretai kolegiškai svarstome mūsų
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darbo trūkumus, klaidas ar tiesiog apsižioplinimus. ir
drąsiai prisipažinsiu, – nėmaž nenorėdamas pademonstruoti abejingumo mus nuolat remiantiems ir čia palankiai apie Naująją Romuvą atsiliepusiems bičiuliams, juolab kaip nors juos įžeisti, – jog visada esame atviri kad
ir griežčiausiai kritikai ir už konstruktyvias, tobulėti
skatinančias pastabas būtume, ko gero, dėkingesni nei
už mūsų nuopelnų ar laimėjimų konstatavimą.
pagrindinę užduotį šiandien, peržengus 15-mečio
slenkstį, suformuluočiau taip: kurti Lietuvoje darnią kūrybinę bendruomenę. už šitokią idėjos formuluotę esu dėkingas režisierei laimai adomaitienei, kartą atidarant
tarptautinį teatro festivalį telšiuose kukliai, bet nepaprastai nuoširdžiai paraginusiai kurti veiksmingą teatro
bendruomenę. tada pagalvojau, kad Naujoji Romuva jau
yra žengusi šiuo socialinės kūrybos keliu: turime savo
mieloje bendruomenėje mokslininkų, menininkų, filosofų, rašytojų; džiugu, kad teatro entuziastai brandina
panašius ketinimus, vadinasi, verta suvienyti kūrybines
pastangas. tad ir kviečiu esamus ir būsimus Naujosios
Romuvos bičiulius: būkime ir kurkime kartu.
visada nuoširdžiai jūsų –
(vyriausiasis) redaktorius a nDr iu s Ko niCKis

Kūrybinė Naujosios Romuvos grupė in corpore – andrius Konickis, viktorija Šilgalienė, rokas gelažius su Kornelija,
audronė Daugnorienė ir Kęstutis svėrys – prie poetinės eglutės salovartėje, 2008
K ę s t u č i o svė r io, s tasio pa ŠK e vič iaus, Jorės Janav i či ūtės ir gi eDrės p utni Kai tės nuotraukos
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Algirdas patackas

didžioji lietuva, arba
trumpa ldk istorija
Lietuvos vardo tūkstantmečiui skiriama

p

rieš daug tūkstantmečių, atsitraukus ledynams,
didžioji europos lyguma apaugo pirmykšte giria.
pietuose ji ribojosi su stepe, šiaurėje jos ribos buvo
iki ten, kur dar augo taurieji plačialapiai medžiai – ąžuolai, uosiai, liepos... (Jos likučius dar galima išvysti gudijos ir lenkijos pasienyje – tai senovinė belovežo giria,
niekada nekirsta.)
anoji giria ir yra baltų (dabartinių lietuvių ir latvių)
protėvynė. tai patvirtina ir archeologija, ir antropologija, o ypač hidronimika. o juk vandenų – upelių, ežerų,
pelkynų – vardai yra patys archajiškiausi, nekintantys
tūkstančius metų. tautos gali jau nebūti, o vandenų vardai tebeliudija prigimtinį poetinį juos pakrikštijusių, juos
įvardijusių talentą...
Šis baltiškosios oikumenos ovalas iš vakarų į rytus
tęsėsi beveik 2000 km, nuo elbės vakaruose iki volgos
ir okos santakos rytuose, o jo viduryje telkšojo didžiulis ežeras, minimas dar Herodoto raštuose (dabar virtęs
pripetės pelkėmis), iš kurio į visas puses tekėjo penkios
upės – nemunas su nerimi, Dauguva, Dniepras ir volga.
Šitoji sengirių šalis ilgus amžius buvo istorijos nuošalėje – tautos kraustėsi tai ten, tai atgal, kariavo tarpusavy,
vis labiau įsukdamos istorijos smagratį, o čia, slaptingoje
girių prietemoje, romuvų šalyje, tvyrojo ramybė.
tačiau šitoji ramybė negalėjo tverti amžinai. ir į šią
pirmykščio girių rojaus šalį įsiveržia istorijos sūkiai. pašonėje atsiranda germanų, o vėliau slavų gentys. slavai
veržiasi Dniepru aukštyn, perkirsdami baltų ovalą į dvi
dalis. rytiniai baltai išnyksta visai, tiktai ipatijaus metraštis dar mini pamaskvėje gyvenusius galindus (galinius, pakraštinius mūsų gentainius, rus. голядь), o vakariniai lyg ledo lytis tirpsta slavų jūroje, kol belieka
mažas plotelis prie baltijos jūros, septintoji dalis anosios,
buvusios būtovės.
Šis mįslingas tirpsmas, kurio giliąsias priežastis
mūsų pasąmonė atsisako atskleisti, nebuvo vien rezignacija. bandyta buvo ir priešintis – tai liudija degėsių ir
pelenų sluoksniai ant piliakalnių, kovų žymės, senovės
kronikos ir legendos. tačiau viena yra tikra – gal seniausia ir sėsliausia europos tauta, kuri gyvena ten, kur
gimė, – ar daugelis europos tautų galėtų šitaip pasakyti, – atsiduria ant išnykimo ribos.
ir tada įvyksta pirmasis iš trijų lietuvių tautos istorijos stebuklų – sukuriama valstybė, tautos būties tvirtovė.

nuo tada tauta jau turi namus – pilis, jau nėra benamė,
istorijos vėtrų išguita iš gimtųjų girių. valstybės provaizdį jau galima įžiūrėti ir Kvedlinburgo analuose paminėtoje Litua. anot naujausių įžvalgų, ten minima Litua nėra
kraštas, nėra geografinė sąvoka, bet protovalstybės, pirmykštės valstybės pavadinimas, kurį jau krikščioniškoje
erdvėje įtvirtino karalius mindaugas.
už tai buvo brangiai sumokėta – pietuose, nelygioje
kovoje, užpulti iš trijų pusių, krito jotvingiai, karingiausioji gentis, baltų samurajai.
...įkirsk kaip kardą
į kirsną žemę
į seirą dangų
į pelkių neviltį
jotvingio tūžmastį
– kad tu paspringtum
kad tu, gude, nesulauktum
manęs parklumpant...
vakaruose kryžiuočių buvo nukariauti prūsai, šiaurėje – kalavijuočių pavergti latviai. tačiau branduolys –
lietuva – sudėjus šias aukas laimėjo krauju aplaistyto
istorinio laiko kvantą, lemtingą mirksnį... bu vo su K urta lietuv os valstybė.

*

Šios valstybės dar laukė daugybė išbandymų, potvynių
ir atoslūgių. tačiau ji išliko, ir ne tik išliko – lietu va
laimėjo ilgiausiai europos istorijoje trukusį karą – daugiau kaip du šimtus metų, nuo Durbės iki pabaisko mūšio, trukusias grumtynes su grėsmingaisiais crusaders,
Kryžiuočių ordinu. Šis karas, sakoma, iš lietuvos pareikalavo milijono vyrų gyvybių – o juk tada gyventojų
tankumas buvo daug mažesnis. iš tų laikų yra išlikę ragainės pilies griuvėsiai – niaurūs, randuoti, tarsi didžiulio žvėries iškramsnoti mūrai dabar stūkso dešiniajame
nemuno krante, amžiams prarastoje prūsų žemėje, lyg
nebylus agresijos prieš niekuo dėtą tautą paminklas.
Kodėl pralaimėjo ordinas – karių vienuolių valstybė, tobulai suorganizuota militarinė struktūra, kur viskas buvo para bellum, skirta karui? pralaimėjo, nepaisant
visos europos riterių paramos, pralaimėjo pagoniškai,
barbariškai, anų laikų terminais, valstybei. atsakymo
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reikia ieškoti labiau teologijoje nei militarikoje. paradoksalu, bet, taikant a. J. toynbee metodiką, šiuo lietuvos valstybės time of troubles barbarų vaidmenį atliko
kryžiuočiai. viešpaties Jėzaus Kristaus karsto vaduotojai, gailestingieji hospitaljerai, skaistybės ir neturto adeptai, kryžiaus karų karžygiai, Ordinus Sancti Mari, Šv.
mergelei marijai pašvęsto ordino kariai pamažu virsta
teutoniškosios, etninės agresijos kalaviju. nuolat yra
barami ir drausminami popiežių, nes iškreipia naujojo testamento dvasią – jų raštuose retai sutiksi Kristaus
vardą, užtat mėgstamas herojus yra senojo testamento
Judas makabėjus, priešų žudikas. Dievo rūstybė netrunka užgriūti – patiriama katastrofa prie tanenbergo. toliau – dėsninga destrukcija: pereinama į protestantizmą...
Švenčiausiosios mergelės marijos gynėjai jos išsižada! iš
kadaise galingo ordino lieka mažas kambarėlis vienos
senamiestyje, kur saugomi ordino archyvai, tiktai dabar
jis jau vadinamas maltos ordinu ir išpirkinėja praeities
nuodėmes krikščioniškąja labdara.

*

lemtinga lietuviškosios istorinės geopolitikos duotybė
yra jos buvimas tarp rytų ir vakarų. Dėl stačiakaktiškos pagoniškosios priešpriešos – o gal dėl dieviškosios
logikos, kurią galima įžvelgti sąvokoje plenitudo temporis – lietuvių tautos krikštas sutrinka. lietuva lieka beveik vienintele pagonių valstybe krikščioniškų valstybių
apsupty. Jos valdovams tenka vienu metu kariauti ir su
vakarais, ir su rytais. Kaip sekėsi karaliaus mindaugo
sukurtai lietuvai paskirstyti jėgas?
logiška geopolitinio dualizmo pasekmė buvo didžiųjų kunigaikščių Kęstučio ir algirdo diarchija (Kęstutis kariavo vakaruose, algirdo įtakos zona buvo rytai) – retas reiškinys turbūt ne tik europos istorijoje.
įsidėmėtina, kad šis dualizmas paliko įspaudą ir šių
valdovų hipostazėse – Kęstutis, kaip teigia kiek mitologizuoti šaltiniai, iš riterystės kodekso perėmė paprotį
perspėti priešą prieš jį užpuolant, priesaikos ritualą (rūgoki norus, nenokigus panan – senovinės karių priesaikos
fragmento rekonstrukcija: apytikriai „smerk norus, kurie netenkina valdovo“). algirdo įvaizdyje yra rytietiškų bruožų – tai proortodoksinė orientacija, tačiau tuo
pat metu ir (gal menama) netolerancija, išryškėjusi jo
aplinkai nužudžius kelis į stačiatikybę perėjusius lietuvius (vėliau jie buvo paskelbti šventaisiais); prašmatnios laidotuvės ir kita rodo galėjus jį turėti rytietiško
despotizmo.
iš kur šitiek gyvybinės energijos turėjo tauta, ką tik
išsigelbėjusi iš pavojaus savo egzistencijai? rusų mąstytojas levas gumiliovas į istoriosofiją įvedė pasionariškumo terminą – kai etnosas, atlaikęs likiminį išbandymą,
sukaupia pažadintos gyvybinės energijos perteklių, kuris dažniausiai išsilieja ekspansija. Šis kiek biologizuotas
terminas leidžia paaiškinti, pavyzdžiui, ispaniškosios
rekonkistos fenomeną, kai maurams užkariavus pirėnų
pusiasalį (išskyrus galisiją ir asturiją) buvo prarasta beveik visa gyvybinė erdvė. per aštuonis šimtmečius trukusias aršias kovas pusiasalis buvo atkariautas – vedant
karžygiui el-sidui su šūkiu Sant Jago (šventas Jokūbai) ir
iškėlus kryžiaus pavidalo kalaviją – matamorą.
lDK ekspansija į rytus, link Pontus Euxinus, Juodosios jūros, ir buvo lietuviškoji, baltiškoji rekonkista – grį-
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žimas į savo žemes, natūralus kaip gyvūno instinktas.
Juk, pasak v. toporovo, „situaciją, kai maskvos mieste
buvo kalbama slaviškai, o jos apylinkėse – baltiškai, nuo
„litovščinos“, t. y. D. K. algirdo antpuolių (Xiii a.) teskiria šimtmetis“. energija, pažadinta likiminio iššūkio, jos
perviršis išsiliejo į pusiau instinktyvų „žygį į rytus“.
šis time of heroes lietuvai reiškė labai daug, ir ne
vien todėl, kad lDK tapo viena didžiausių europos valstybių – nuo baltijos iki Juodosios jūros. Deja, tik pagal
plotą. turėdama išskirtinę geopolitinę potenciją, lDK
realioj europinėj politikoj beveik neegzistavo – tol, kol
europos paribiuos, kur baigiasi miškai bei civilizacija ir
banguoja žalsvai ruda stepės jūra, nesušmėžavo raitelių
ant žemaūgių žirgų, aukštomis kailinėmis kepurėmis ir
lenktais kardais jojos... Tartares, totoriai!
Štai tada ir europa atrado lietuvą – kai europos
miestai puolė statytis sienas, kol nevėlu, kol totoriaus
strėlė nenutraukė bokšto trimitininko heinalo giesmės,
kaip tai įvyko Krokuvoje. Ši pagoniška valstybė, kurios
valdas dar neseniai seni žemėlapiai įvardindavo kaip
nežinomos žemės, mokėjo kariauti, nes karas jai buvo tapęs būtina išlikimo sąlyga, egzistencine būtinybe. būdama kitokia socialine-ekonomine prasme nei aplinkinės
krikščioniškos valstybės, ji turėjo sritį, kur buvo už jas
pranašesnė. tai – fortifikacinė kultūra, pilių ir tvirtovių
statymo išmanymas. vakarų europos pilys gal dailesnės ir stilingesnės, bet jos buvo statomos daugiausia
vidinėms, tarpusavio, kovoms, daugiau ar mažiau civilizuotoms. tuo tarpu lietuvių pilių įguloms reikėjo kariauti realų, negailestingą karą – atlaikyti ištisinę
fronto liniją tarp girios ir stepės, tarp europos ir azijos,
laukinių ordų antplūdžius, ilgalaikes apgultis – kariauti be taisyklių, žūti ar būti. lDK ankstyvojo laikotarpio
pilys – tai didingi, asimetriški, niaurūs monstrai, kurių
griuvėsių monumentali grasa dar ir dabar kelia pasąmoningą pagarbą...
...raudonas kraujas girdo žolę
prie Mėlynųjų Vandenų
ugnim, gaisravietėm pilių
žėruoja dangūs virš Podolės
čia Lietuvos likimą lemia
strėlė – klasta akių nuožmių
ir kirtis kreivo jatagano
ten žirgus ganėme. Kadais. Dabar – tylu
žalioj žolėj paukštelis cypsi
žalioj žolėj lig debesų
žolėj, pagirdytoj krauju
prie Mėlynųjų Vandenų...
Štai podolės Kameneco (Kamenec-podolsko), labiausiai į pietryčius nutolusios lDK pilies, istorija. į
podolę, kuria tarsi vieškeliu į europą verždavosi stepių
tautos, atvyksta keturi Karijotaičiai, gedimino anūkai.
apsidairo ir pasirenka vietą, idealią piliai statyti – pasagos formos smotričiaus upės vingį aukštais uolėtais
skardžiais. per trumpą laiką pastato galingą pilį ir dar
dvi pilis netoliese, taip sukurdami užkardą totorių, o vėliau turkų invazijai. pagrindinė Kameneco miesto gatvė
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įkūrėjų garbei pavadinta Karijotaičių vardu. geriausiai
išliko įspūdingoji podolės Kameneco pilis, nes niekada
nebuvo sugriauta. tiesa, ją trumpam buvo užėmę turkai,
bet nesugriovė ir vėliau taikiai išsinešdino. pasakojama,
kad į pilies katedrą turkai įjojo žirgais, ir ten buvo apipjaustytas berniukas – tuo ritualu, matyt, bažnyčia buvo
paversta mečete, o prie katedros pristatyti du minaretai.
Krikščionims atgavus šventovę, vienas minaretas buvo
nugriautas, bet kitas paliktas, tik jo viršuje pastatyta šv.
mergelės marijos statula, po kurios kojomis atsidūrė islamiškasis mėnulis. taigi turime paminklą, liudijantį lDK
valdovų religinį pakantumą, iš kurio galėtų pasimokyti
ir šiuolaikiniai valstybių lyderiai. negana to – katedroje
palikta ir marmurinė musulmonų ambona, ant kurios
tebėra arabiškas užrašas Dievas yra didis.
„nuolatinių kovų su kaimynais iš vakarų ir rytų,
šiaurės ir pietų sąlygomis lietuvai pavyko ne tik išsaugoti valstybingumą, bet ir sukurti galingą bei patikimą
karinę organizaciją, kuri dar turėjo tarti žodį ateities lietuvos istorijoje. Dar, beje, svarbiau, jog į Xiv a. pabaigą
lietuvos valstybė sukaupė tam tikrą jėgos atsargą, užtikrinusią jai galimybę tinkamai pasirinkti tinkamu momentu. todėl tik paviršutinis stebėtojas gali aiškinti kaip
atsitiktinumą „netikėtą“ lietuvos iškilimą ir jos tapsmą
vos ne pagrindine galybe šitame rytų europos regione,
kur jos vieninteliu varžovu buvo besiformuojanti maskvos rusia“, – teigia vladimiras toporovas. ir šis „tinkamas pasirinkimas tinkamu momentu“ pagaliau atėjo, nes
buvo seniai pribrendęs. turima omeny lietuvos, paskutinės pagonių valstybės europoje, krikšto epopėja.
„lemiamas momentas buvo pasirinktas sėkmingai
ir sąmoningai, jis tyčia ar netyčia iš anksto buvo ruošiamas gedimino, algirdo ir Jogailos pastangomis. ir
dinastinės Jogailos ir Jadvygos jungtuvės, ir Jogailos apsikrikštijimas, savanoriškas ir visiškai atsakingas iš Jogailos pusės (nepaisant įpročio ir, matyt, prisirišimo prie kai
kurių pagoniškos savimonės „ėjimų“) buvo tik sėkmingas ilgo ir sunkaus kelio apvainikavimas. Krikščionybė
buvo priimta be tų deformacijų ir kompleksų iš naujakrikštų pusės, kurie buvo tokie būdingi latvių ir prūsų
gentims; tautiškumas, kalba, valstybės savarankiškumas
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buvo išsaugoti ir netgi pagausinti. perėjimas iš pagonybės į krikščionybę iš esmės pasirodė buvęs organiškas,
nesukrėtė pagrindų, ir šioji aplinkybė ypač nulėmė tolesnį istorinį krikščionybės likimą lietuvoje – ir negirdėtų
triumfų periodais (praslinkus tik keletui metų po krikšto
1387 m., valdant vytautui Didžiajam (1392–1430), lietuvos valstybė plytėjo nuo baltijos jūros iki Juodosios ir
nuo narevo bei vakarinio bugo iki pamaskvės, beveik
sulig linija rževas–možaiskas–Kaluga) ir tais periodais,
deja, daug dažnesniais, kai tekdavo įtemptai, tragiškai, iš
paskutinių jėgų kovoti už savo valstybingumo, kultūros
ir kalbos pagrindus“, – teigia rusų mokslininkas.
istoriją užpildo tauta, bet kuria asmenybės, ir iš jų
likimų vingių, istorinių asmenybių genijaus apraiškų
dera mokytis ateities kartoms, kad nepaskęstume empirikoje, neprarastume žvilgsnio iš aukštos viršūnės. Kas
buvo jie, tie anų laikų valdovai, pilių ir polių didybės
kūrėjai? Kuo skiriasi dabartiniai mūsų vadovai nuo anų
laikų va(l)dovų? negi viena vienintelė l raidė, reiškianti
individualybę, sukuria šį skirtumą? Ko būsimieji prezidentai galėtų pasimokyti iš anųjų?
„...valstybinis ir politinis blaivumas, prakticizmas
ir lankstumas (pašalinis stebėtojas kartais linkęs pervertinti šitokios pozicijos „cinizmą“) uždėjo savo antspaudą ant visų pagoniškos lietuvos įaugimo krikščionybėn
peripetijų. ir dar vienas svarbus bruožas neturi likti be
dėmesio – tai platus įžymiausių lietuvos valdovų geopolitinis akiratis: sprendimai, kartais atrodę vienas kitam
prieštaraujantys, tačiau galutinai turintys vieningą giluminį tikslą, buvo priimami ne iš abejingumo ar cinizmo,
o įvertinus visą situaciją apskritai, turint galvoje livoniją
ir prūsiją, lenkiją ir rusiją. ir pagaliau dar viena lietuvos
kunigaikščių politikos ypatybė krikščionybės atžvilgiu.
žingsniai krikščionybės link buvo daromi ne tada, kai
pasirinkimo jau nebebuvo ir reikėjo priimti diktuojamas
sąlygas, bet kiek anksčiau, nei situacija pasirodydavo
esanti visiškai determinuota ir jau neatitaisoma. būtent
tada lietuvos kunigaikščiams dažniausiai visada likdavo tam tikra pasirinkimo laisvė, duodanti galimybę ir
teisę kompromisui, sutarčiai, sandėriui, kuriam esant abi
pusės prisiima tarpusavio įsipareigojimus.“

*

lietuvos pilys. Didžiosios lietuvos. ar ne pagal jų dydį
ir donį į mūsų savimonę turėtume matuoti nuobodžią
dabartį ir dažnai niekingą esatį? ar neįpareigoja šitie
mūsų mūrai, šitie žilomis kerpėmis apaugę akmeniniai
bočiai žvilgsniui aukštyn ir gilyn, kaip įpareigojo mūsų
knygnešius, 1918-ųjų vaikinus pilkomis milinėmis, pokario miškų reindžerius, 1972-ųjų ilgaplaukius, sąjūdžio
žaliaraiščius? anų laikų kariai-leičiai buvo kieta padermė – balne praleisdavo 300 dienų per metus, maudydavo žirgus Juodosios jūros limanuose, o sielos atvangai
laužams liepsnojant šiurkščiais balsais giedodavo keistas
karines, bet liūdnas dainas-sutartines... Dabar griuvėsių
akmenis gožia švelni pavasario žaluma, atokaitoje žydi
pienės, o šabakštynuose lakštuoja skardena lakštingalos – jų taip mėgo klausytis senasis Jogaila. nepraleiskime šių pavasarių, o su jais ir istorinės galimybės įkvėpti
tų laikų dvelksmo ir dvasios, kol dar tebestūkso nebylūs
anųjų senovės laikų sargybiniai – Didžiosios lietuvos
pilys...
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Vida s poškus

paskutinės medinės
lietuvių tvirtovės

ž

algirio mūšyje sąjungininkų kariuomenei sutriuškinus kryžiuočius, idiliška taika lietuvoje tvyrojo
tik labai trumpą laiką. Jeigu tos ramybės iš viso
sulaukta...
truputėlį nukrypstant į šalį, būtina pabrėžti, kad
sąvoka lietuva žymi ne vien dabartinę valstybę ir kraštą, bet ir tas žemes, kurios tuo metu apibrėžtos lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės terminu. vytauto laikais tai
buvo teritorija „nuo jūrų iki jūrų“. vėliau ji akivaizdžiai,
beveik perpus sumažėjo, tačiau vis vien – bent jau žvelgiant nuo sostinės vilniaus kalnų – driekėsi tolyn į rytus
ir pietus.
taigi, ramybė buvo sąlygiška, kadangi net nepasibaigus vienam karui prasidėjo kiti, trumpiau ar ilgiau
trukę kariniai susirėmimai. vieni iš jų buvo lokalinio
pobūdžio, kiti buvo ne kas kita, o brolžudiški, pilietiniai
konfliktai (ne tokie jau reti ir kartais tiesiog globalūs), dar
kiti, ypač dideli ir ilgaamžiai, – kaip koks prakeiksmas, –
lydėjo šalį iki jos nelaimingos, bjauriais padalijimais pasibaigusios baigties...
galima pateikti visą tų konfliktų išklotinę, su kruopščiai surašytomis chronologinėmis ribomis, svarbiausių
mūšių datomis, dalyvių ir žuvusiųjų suvestinėmis bei
vardais, tačiau tai užimtų ne vieną popieriaus lapą.
Šioje vietoje norisi pastebėti vieną, truputėlį kitokį
dalyką: net ir pasibaigus karams su kryžiuočiais, niekur neišnyko tokia lietuviškosios karybos tradicija kaip
mediniai įtvirtinimai. Dabartiniai architektūros tyrinėtojai, dailės istorikai, archeologai dažnai yra linkę teigti atvirkščiai – esą po žalgirio mūšio, taip pat plintant
moderniems karybos būdams, vis labiau diegiant artileriją, medinė gynybinė architektūra prarado ankstesniąją
prasmę. gal kur nors taip ir atsitiko, bet ne Didžiojoje
Kunigaikštystėje.
iki pat paskutiniųjų šios valstybės gyvavimo dienų medis dėl savo pigumo, taip pat dėl to, kad rąstiniai
statiniai būdavo surenčiami greičiau nei mūriniai (karo
praktikoje tai laikyta ypač didele vertybe), buvo populiarus ir dažnai naudojamas.
Didesnioji dalis vakarinėje valstybės dalyje buvusių
senųjų pilių buvo apleistos, sudegintos, sugriuvo – išnyko nuo žemės paviršiaus. beveik nereikalingos tapo
svarbiausio antikryžiuotiško gynybinio ruožo – panemunės – tvirtovės. Dalelė jų, atlikdamos ne tik karinę, bet ir
civilinę funkciją, vis dėlto išliko. pavyzdžiui, kryžiuočių
kelių aprašymuose ir tuometiniuose lietuviškuose dokumentuose paminėta į pietus nuo balbieriškio–prienų

kilpų nemuno ruožą saugojusi punios pilis („pilaitė“,
„karaliaus dvaras“), kurioje 1414 metais vytautas priėmė riterį ghillebertą de lannoy. Šio teigimu, „minėta
pilis yra labai didelė, visa iš medžio ir žemių, ir yra labai stipriai pastatyta iš vienos pusės ant didžiai stataus
kalno minėtos upės krante, o iš kitos pusės – ant lygios
žemės“. ilgainiui, per gerą šimtmetį, pilis virto dideliu
dvaru, kuriame gyvendavo punios seniūnai. Dvaras gynybinės funkcijos jau nebeatliko – tai liudytų jau Xvii
amžiuje (greičiausiai čia reziduojant aleksandrui Korvinui gosevskiui arba jo sūnui vincentui) perkastas pylimas, dar anksčiau pastatytas gyvenamasis-reprezentacinis mūrnamis.
medinės pilys intensyviai statytos ten, kur jos buvo
reikalingos, kur persikėlė fronto linija – rytinėse, pietinėse šalies teritorijose. labiausiai jos paplito šešioliktame
amžiuje, valstybės sienoms nenumaldomai traukiantis
vakarų kryptimi.
ypač didelio dėmesio susilaukė didžiausių tuometinėje lietuvoje tekėjusių upių – Dauguvos ir Dniepro –
aukštupiai. viena vertus, jos buvo natūrali gynybinė siena (panašiai kaip anksčiau nemunas). miškais, pelkėmis
besibrovusios ir jų išvargintos kariuomenės turėdavo
įveikti ne tokią jau siaurą upės vagą. Kita vertus – ekonominė šių upių, jungusių šiaurę su pietumis, derlingas
ukrainos žemes su prekybiniu rygos uostu, reikšmė
buvo ypatinga. tai buvo valstybės gerovės nugarkaulis.
todėl prie Dauguvos ir Dniepro buvo stiprinamos senosios, statomos naujosios pilys ir tvirtovės.
iš kryžiuotiškojo karo patirties buvo perimta gynybinių linijų strategija ir taktika. į Kunigaikštystę bandę
patekti priešininkai turėdavo įveikti kelis pilių ruožus. Jų
tinklas buvo ne toks tankus kaip žemaitijoje ar aukštaitijoje, tačiau tai kompensuodavo mastelis. vėlyvieji įtvirtinimai būdavo didesni, skirti gausesnei įgulai ir ilgesnei
apgulai. neužimtos, užnugaryje paliktos pilys visą karo
laiką grasindavo įsibrovėliams, todėl tik labai retais atvejais jos būdavo apeinamos ir paliekamos nuošalyje. Dėl
šių įtvirtinimų pirmoji užpuolimo banga dažniausiai
padarydavo puolamąją pauzę, nenorom stabteldavo. o
lietuvos gilumoje tuo metu skubiai būdavo surenkama
pašauktinių bajorų kariuomenė.
reikia pastebėti du dalykus.
pirma. Karuose su maskva medinės (kaip ir mūrinės) pilys buvo svarbios strateginiu požiūriu. tačiau
taktiniu (o ir strateginiu) aspektu daug kas išaiškėdavo tiesioginio mūšio lauke (po triuškinamai pralaimėtų
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ūlos tvirtovė, 1568. vilniaus universiteto biblioteka
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motieJus strijKovsKis (priskiriama). ūlos tvirtovės apgultis, 1568. Krokuvos valstybinis archyvas

kautynių emociškai paveikti nugalėtieji neretai be didesnio pasipriešinimo atverdavo vartus). ir lietuviškoji, ir
rusiškoji kariuomenės ilgą laiką neturėjo tinkamų įgūdžių ir technikos ilgalaikėms tvirtovių apguloms. galbūt
todėl net ir medinių pilių teikiama apsauga čia dar ilgai
buvo labai efektinga.
antra. priešingai rytiniam frontui, pietiniame šalies
pasienyje tokia taktika absoliučiai nepasiteisino. valstybę ir jos visuomenę daugybę metų alino kasmetiniai totorių antpuoliai. pasiplėšti ir žmonių į vergiją prisigrobti
netikėtai įsiveržę lengvųjų raitelių būriai nė neketindavo
šturmuoti kur ne kur stūksančių įtvirtinimų ir juos kuo
gražiausiai apeidavo. todėl pietuose pilys (kurias irgi
stengtasi maksimaliai sustiprinti) daugiausia tarnaudavo kaip slėptuvės. gyventojai čia susinešdavo savo turtą,
slėpdavosi patys. o totoriams efektyviau pasipriešindavo tik šiai europos daliai būdinga žmonių grupė – kazokai. tai buvo laisvi asmenys (nuotykių ieškantys bajorai, nuo baudžiavos bėgantys valstiečiai), kurie guldavo
ir keldavo su ginklu rankose, gyvendavo viensėdijose
arba kaimuose, iš savo priešininkų totorių buvo perėmę
ir ginkluotę, ir kariavimo įpročius.
stipriausios, geriausiai įtvirtintos medinės tvirtovės Xvi–Xvii amžiais prie Dauguvos buvo polockas
ir vitebskas, prie Dniepro – smolenskas (1514 metais
užimtas ir šimtmetį valdytas maskviečių), orša, Klovas,
mogiliovas, rogačiovas, rečica. vakarinę, tarpinę liniją
tarp vilniaus ir pirmojo gynybinio žiedo, sudarė vidurinėje dabartinės baltarusijos dalyje esantys įtvirtinimai – breslaujoje, medile, radoškovičiuose, minske. Dar
vieną, labiau į rytus nutolusią, pilių liniją sudarė palei
Dniepro intako sožo vagą išdėstytos tvirtovės – mstislavlis, Kričevas, gomelis.
sparčiai besivysčiusios europietiškos gynybinės architektūros požiūriu, lietuviškos medinės pasienio tvirtovės buvo nemodernios. vakaruose tuo metu gotikinius
bokštus ir sienas daug kur keitė, o ir jau buvo pakeitu-

sios iš žemės pylimų supiltos ir supluktos kurtinos bei
bastionai. vis dėlto reikia pastebėti, kad jų statyba, ypač
renesansinėmis idėjomis „užsikrėtusių“ žygimanto augusto, stepono batoro laikais, rūpinosi ne tik vietiniai
įtvirtinimų žinovai, bet ir kai kuriuos moderniosios karinės architektūros principus vietinėmis sąlygomis bandę
italų specialistai. istoriko reinholdo Heidensteino teigimu, pirmąją (paskui ji kelis kartus ėjo iš rankų į rankas
ir buvo griaunama ir rusų, ir lietuvių) ūlos pilį žygimanto augusto nurodymu nesėkmingai bandė statyti
„kažkoks venecijietis, kuris buvo užmuštas su savo darbininkais“. o užimtos ir nuo parako atsargų sprogusios
Didžiųjų lukų pilies įtvirtinimų atnaujinimu stepono
batoro pavestas rūpinosi architektas Domenico rudolphino Camerino.
Kaip atrodė italų architektų suprojektuotos medinės
tvirtovės, galbūt liudytų ūlos pilį vaizduojantis vario raižinys. Šį estampą nežinomas autorius sukūrė lietuvos
lauko etmonui romanui sanguškai 1568 metais atsiėmus
prieš penkerius metus rusų užimtą pilaitę, stovėjusią prie
į Dauguvą įtekančios ūlos (nepainioti su merkio intaku!)
žiočių. per šturmą sugriautus medinius maskviečių įtvirtinimus (šių išorė užfiksuota karo veiksmuose dalyvavusio kario ir lietuvos istorijos „tėvo“ motiejaus strijkovskio piešinyje) pakeitė tokios pat kilmės pylimai, sienos ir
bokštai. galbūt labiausiai skyrėsi planas (bent jau graviūroje ji yra stačiakampė, su iš sienų išsikišusiais, kampuose
netgi pusapvaliais bokštais – tai jau modernesnės gynybinės architektūros požymiai) ir statinių apipavidalinimas
(įvažiavimo ir stačiakampių bokštų viršutines dalis puošia renesansiniams pastatams būdingas atikas – sienelė).
prieš įvažiavimo vartus pastatyta tradicinė aštriakuolė ir
nuversti šakoti rąstai. Šimtu procentų šiuo atvaizdu pasitikėti negalima, nes dailininkas arba graveris (greičiausiai
irgi italų kilmės) galėjo realybę transformuoti, nupieštai
tvirtovei suteikti antikizuotą ir idealizuotą, savaip suvoktą „romėniškąjį“ pavidalą.
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archeologiniai duomenys, rašytiniai šaltiniai ir vaizdinė informacija (kad ir minėtas ūlos pilies piešinys)
liudija, kad vėlyvosiose lietuviškose tvirtovėse ir toliau,
tęsiant kryžiuotiškų karų tradiciją, plūktomis žemėmis
tvirtinami ir aukštinami šlaitai, pilti pylimai, kasti grioviai (vadinamosios fosos). pylimų viršuje kartais statytos
aštriakuolės, daug dažniau būdavo įrengiamas gynybinis rentininės konstrukcijos aptvaras, kuris (taip teigti
galima remiantis iki Xviii amžiaus funkcionavusiais
ir netgi mūsų dienas pasiekusiais rusiškais analogais)
dažnai buvo statomas ant iš akmenų ir rąstų karkaso
sudaryto pamato. Kartais tai būdavo tiesiog kelių rąstų
storio rentinys (nuo dviejų iki šešių metrų storio). Kitais
kartais formuotos kiautinės konstrukcijos: tarpas tarp
rąstų užpildytas žvyru, moliu, velėnomis, žeme. arba
darytas dvigubas įrengimas su dviem sienomis ir galerijomis gynėjams tarp jų. naudoti ąžuoliniai, pušiniai
rąstai. medinių sienų aukštis siekdavo penkis–šešis metrus. svarbus komponentas buvo gynybiniai bokštai. Jie
buvo aukštesni už sienas ir išsikišę priekin per du–tris
metrus, statyti kampuose, ilgesniuose gynybinio aptvaro
tarpuose. Juose būdavo įrengiamos šaudymo angos, statyti pabūklai. bokštai taip pat atlikdavo stebėjimo funkciją. Kai kuriose medinėse pilyse (pavyzdžiui, vienoje
svarbiausių ir stipriausių rytuose – vitebske, kurią, beje,
sudarė aukštutinė ir žemutinė pilys) mediniai įtvirtinimai stiprinti mūru.
išsamesnį įspūdį apie vėlyvąsias lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės medines pilis galima susidaryti
sklaidant lietuvių karo architekto ir kartografo Juozapo
naronskio-narūnavičiaus darbo apie karinę architektūrą (Architectura militaris) lapus. Šiame karų su rusija
metu (septintajame Xvii amžiaus dešimtmetyje) parašytame, bet neišspausdintame veikale aptarti įvairūs –
medinių ir mūrinių, įrengtų lygumose ar salose arba ant
natūralių, dirbtinių kalvų, ilgalaikių ir laikinųjų, senųjų
ir moderniųjų – įtvirtinimų tipai. Detalūs aprašai su išvardintomis teigiamomis ir neigiamomis kiekvieno ypatybėmis iliustruojami paties autoriaus piešiniais. viename iš jų nupiešta medinė, taisyklingo kvadratinio plano
pilis, kurioje svarbiausia gynybinė funkcija suteikta medinei aštriakuolių sienai, ten pat, palyginimui, pateiktas
vaizdelis su rentininės konstrukcijos gynybiniu aptvaru.
Kitame paveiksliuke regima medinė pilis saloje (su aštuoniakampio plano flankuojančiais – iš sienos išsikišusiais bokštais, juos dengiančiais piramidiniais stogais) ir
panaši į šią – tik dar ant stataus kalno.
ypač detaliai mediniai įtvirtinimai yra užfiksuoti
lietuvos kariuomenės kapitono, karo dailininko, kartografo ir fortifikatoriaus Kristupo eigirdo 1649 metais
parengtame rečicos pilies ir bastionų žiedu ją juosusios
sustiprintos kariuomenės stovyklos brėžinyje. iš paukščio skrydžio žiūrovas gali nagrinėti kelių gynybinių linijų konfigūraciją, abiejuose apatiniuose plano kampuose
detalesnėms studijoms pateikti bastioninių (kairėje) ir
medinių (dešinėje) įtvirtinimų pjūviai. 1649 metų vasarą
kareivių supiltų papildomų pylimų viršus buvo sustiprintas vadinamaisiais košais (iš vytelių nupintais žemių
pripiltais ritinio pavidalo krepšiais, naudotais kaip priedanga), o senesniems miesto gynybiniams įrengimams

15

Juoz apas naronsKi s-narūnav i či us . įtvirtinimai su

aštriakuole. (Geometria, Xvii a. vidurys)

Juozapas naronsKi s-narūnav i či us . mediniai įtvirtinimai

saloje. (Geometria, Xvii a. vidurys)

svisločės pilies planas, 1654. minsko centrinis valstybinis istorinis archyvas

būdingi rąstais vertikaliai išgrįsti grioviai, rentininės
konstrukcijos bokštai ir aštriakuolių siena.
viena paskutiniųjų medinių pilių priklausė boguslavui radvilai. Centriniame valstybiniame istorijos archyve minske saugomas galbūt šio didiko ranka braižytas
svisločės pilies planas, kuriame pažymėti du kampu
susikertantys vienaukščiai gyvenamieji korpusai su galerijomis, išeinančiomis į kiemo pusę (tarytum mūrinės,
itališkosios, renesansinės architektūros pakartojimas),
įvažiavimo bokštas su masyviu stogu. panašiai kaip ir
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K r istupas e igir Das . rečicos įtvirtinimų planas, 1649

kitose radvilų tvirtovėse – biržuose ar nesvyžiuje –
tam, kad pilaitė būtų dar geriau apsaugota, daug dėmesio buvo skirta natūraliems įtvirtinimams. gynybinis
objektas stovėjo berezinos ir svisločės upių sankirtoje, ir
tam, kad patekimas į jį priešininkams būtų dar sudėtingesnis, buvo pakeista antrosios upės vaga (pilis atsidūrė
jų sąsmaukoje), perkasti du grioviai, tarp kurių įrengtas
zigzaginis kelias link vartų.
abiem kariaujančioms pusėms vis labiau naudojant
smulkesnio ar stambesnio kalibro artilerijos pabūklus,
pradėta rūpintis įtvirtinimų pajėgumu atlaikyti patrankų
sviedinių smūgius. Kai 1570 metais prie apgultų Didžiųjų lukų žymų rusų didiką sabiną nosovą sąjungininkai
paėmė į nelaisvę, šis tardomas pareiškė, jog priešai, net
ir naudodamiesi geriausiomis patrankomis, šios tvirtovės sienų nesugriaus, nes esą jos pylimai yra ypač stori,
bokštai nuo sviedinių apsaugoti velėnomis, gynybinis
aptvaras suręstas iš itin storų rąstų eilių, padengtų labai
storu velėnų ir žemių sluoksniu, pamatai sudėti iš stiprių
sijų ir didelių akmenų. pasak šią sceną aprašiusio minėto
r. Heidensteino, puolėjai dar labiau, trokšdami grobio ir
šlovės, užsidegė noru paimti nepaimamus įtvirtinimus.
tai jie sėkmingai ir padarė panaudoję įkaitintus sviedinius (paties stepono batoro išradimas), sierą, dervą ir
reguliariai dėtas malkas. apgultieji demonstravo stulbinančią nevilties skatinamą drąsą, ugnį jie bandė gesinti
sušlapintomis odomis, vandeniu, tačiau galop, regėdami
beviltišką situaciją, buvo priversti pasiduoti.

Kai kuriais atvejais mediniai įtvirtinimai pasirodydavo netgi stipresni už mūrinius. pavyzdžiui, 1581 metais stepono batoro kariuomenei žygiuojant pskovo link,
ostrovo pilies įgula pasidavė po to, kai mūrines „balto
akmens“ sienas įveikė galinga artilerijos ugnis. tuo tarpu 1579 metais mediniai polocko įtvirtinimai atlaikė ne
vieną pabūklų salvę, nes medinės jų sienos pasirodė kur
kas atsparesnės nei tikėtasi. bet čia viską lėmė psichologinis aspektas – beribis, neargumentuotas besiginančiųjų
pasitikėjimas (pirmuoju atveju) ir beatodairiška jų drąsa,
nustebinusi net priešininkus (antruoju atveju).
ilgainiui, artilerijai vis labiau tampant karinės praktikos dalimi, medinių įtvirtinimų neapsaugodavo nei
aukščiausi pylimai ir storiausi rąstai, nei didžiausia
gynėjų drąsa (kurios, bent jau lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorams, tikrai trūko). 1654–1655 metais
maskviečių kariuomenei žygiuojant link vilniaus, be didesnio pasipriešinimo pasidavė sostinę turėjusios saugoti medinės pilys – mogiliovas, vitebskas, orša, Dysna, Druja, ikaznė. Šių tvirtovių silpnumą iš dalies lėmė
minėtas psichologinis veiksnys, nes įgulas dažniausiai
sudarė baimės sukaustyti ir bet kokią motyvaciją karui
praradę bajorai šauktiniai, tačiau ir realiai medinės sienos negalėjo atlaikyti galingos artilerijos salvių.
prastą medinių pilių būklę demonstruoja Xvi–Xvii
amžių inventoriai, valdovo raštai valdiniams, kuriuose
ne kartą užsimenama ir reiškiamas susirūpinimas dėl
apgriuvusių sienų, prasto aprūpinimo amunicija bei ar-
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tilerijos pabūklais, dėl prastai einamos tarnybos. Didelę
krizę išgyveno ne vien medinės, bet ir mūrinės valstybinės tvirtovės. atrodė, kad piliečiai yra be galo pavargę
nuo nuolatinių karų, nebenori ir nebegali rūpintis lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saugumu...
būtent dėl to lietuviškų medinių įtvirtinimų „mirties“
data reikėtų laikyti 1654–1655 metus, vadinamąjį Tvano
laikotarpį. per pražūtingąjį karą mediniai pagelbėti nesugebėjusių įtvirtinimų bokštai ir sienos išnyko. tiesa, žinoma, kad dar Xviii amžiuje kai kuriuose dvaruose (buvusiose pilyse, įtvirtintose sodybose) egzistavo vienas kitas
gynybinis įrengimas, saugota amunicija. bet tai buvo veikiau praėjusios didybės aidai bei prisiminimai. senosios
dar išlikusios tvirtovės buvo apleistos negrįžtamai.
nuo to laiko gynybinę funkciją mediniai bokštai, medinės, neretai akmenimis imtos keisti sienos pradėjo atlikti labiau simbolinę prasmę. 1656 metais prieš okupantus
karinės galios nesugebėjusių pademonstruoti Jono Kazimiero vazos lietuvių ir lenkų didikų bei bajorų maldomis
ir rūpesčiu mergelė marija paskelbta oficialia respublikos gynėja. lyg pritardami šiam dvasiniam aktui, mediniai bažnyčių varpinių bokštai pradėjo atlikti dvasinės
gynybos vaidmenį. lietuvos valstybingumo silpnėjimo
laiku ir tuo metu, kai jis jau buvo galutinai prarastas, sunkios okupacijos metais statytos barokinės ir klasicistinės
varpinės neatsitiktinai primena senųjų pilių bokštus. Jų
konstrukcijos jau yra kiek kitokios (dažniausiai – lentomis
apkalti karkasiniai statiniai), tačiau siluetai, viršuje lyg
sargybiniui palikta galerija arba langai, tęsia senąją įtvirtinimų ir valstybės gynimo tradiciją bei idėją. nuo ginkluotų priešininkų apginti varpinės nebepadėjo, tačiau
pagalbos ir nuraminimo troškusiems tikintiesiems vien
nuo žvilgsnio į prie bažnyčių tvirtai, saugiai stūksančius
bokštus galėjo pasidaryti bent šiek tiek ramiau.
o ir vėliau, iki mūsų dienų, buvo statomos ir išliko
daugybė įvairiausių medinių tvirtovių kopijų ir imitacijų. galima prisiminti, kad ir Dionizo poškos baublį.
tiesa, jį pats šeimininkas laikė pagoniškosios šventyklos
pakartojimu, tačiau prisiminus petro iš Duisburgo kronikoje aprašytąsias pirmąsias medžiuose įrengtas, galbūt
pagal prūsiškus pavyzdžius, kryžiuočių pilaites, žemaičių bajoro namelis įgautų ne tik žinių šventovės, bet ir
praeities tvirtovės statusą.
medinių pilių „klastotės“ buvo ypač populiarios
atgautos nepriklausomybės laikotarpiu. be jų, kaip kūniškos patriotizmo ir meilės savo istorijai išraiškos, neapsieita didesnių tautinių švenčių metu. antai pirmosios
lietuvių dainų šventės Kaune 1924 metais veiksmas vyko
iš lentų sukalto gynybinio aptvaro ir dviejų dantytų vartų bokštų fone. renginio dalyviams tai, matyt, suteikė
daugiau jėgų ir ryžto dainuoti.
atkaklios kovos prieš sovietinius okupantus dešimtmetį lietuvių partizanai, kaip ir jų protėviai, galėjo
kliautis tik savo drąsa, ištverme bei žemėje įrengtų medinių „įtvirtinimų“ teikiamu saugumu. tai jau buvo pagal
kitus, modernius karybos reikalavimus padaryti įrengimai, tačiau pats principas („bunkeriai“, kaip ir senosios
tvirtovės, statyti pačios gamtos apsaugotose vietose),
medžio naudojimas, kai kuriais atvejais panašių konstrukcijų taikymas ir galų gale pats dvasinis krūvis, kuris
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Dainų šventė Kaune, 1924. lietuvos centrinis valstybes archyvas

partizanai prie įrenginėjamos slėptuvės

buvo suteikiamas šiems unikaliems statiniams, leidžia
daryti prielaidą apie gyvybingą gynybinės architektūros tradiciją.
net praslinkus daugeliui metų nuo daugybės ašarų
ir kraujo pareikalavusių karų, medinių pilių ir tvirtovių
statymo meną ir toliau puoselėja vaikai – prisiminkime
išradingai jų iš atsitiktinių pagalių, plokščių gabalų kalamas pavėsines medžiuose (panašias rengiasi ir šernų
tykojantys medžiokliai), žemėje kurmiškai rausiamas
slaptavietes, iš žabų ir karčių renčiamas pavėsines. visi
šie statiniai yra ir žmogiškojo statymo instinkto, ir kolektyvinės istorinės atminties ženklas bei požymis.
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„Štai tokį pasaulį
aš ir tapysiu...“
Birželio 11 dieną Vilniaus rotušėje buvo atidaryta Giedriaus Kazimierėno paroda LI ETU VO S
Liepos 14-ąją pabendrauti su dailininku prie paveikslų susirinko būrelis
filosofų, menininkų, menotyrininkų, istorikų. „Tai yra Įvykis – ne tik dailės, tai yra mūsų
kultūros įvykis“, – pradėjo pokalbį Krescencijus Stoškus ir pasiūlė šį Įvykį aptarti bent keliais
iš daugybės galimų aspektų, pavyzdžiui: Giedriaus Kazimierėno paveikslai ir Valdovų rūmai,
paveikslai ir valstybė, paveikslai ir valdžia, paveikslai ir kultūra, paveikslai ir visuomenė,
paveikslai ir šiuolaikinė dailė.
IS TORIJA TA PY BOJE .

g i eD r ius
K a zim ie r ė nas .

Zimburgės vestuvės, 2007

Kre s C e nC i Jus s t oŠ K us . galvoju štai apie valdovų

rūmus ir jų tuštumą. eidamas ten, įsivaizdavau, kad tai
iš esmės – panteonas: ten – lietuvos istorija, ten – valdovai... bet, pasirodo, ten bus kažkoks apkapotas stalas iš
pagalbinių patalpų, kažkokie gobelenai – juk visa tai taip
tolima nuo lietuvos istorijos, nuo fakto, įvykio, nuo šios
vietos... tad aimanuodamas išeinu ir susimąstau: kodėl
šie paveikslai nenukeliavo ten?..

r a s a g e č ai t ė . Kartą spaudos konferencijoje Dailės
muziejaus direktorius romualdas budrys ir jau paskirtas

valdovų rūmų direktorius vydas Dolinskas labai kategoriškai pareiškė, kad jokių šiuolaikinių istorinių paveikslų
šiuose rūmuose nebus.
an tan as maC iulev ič i u s. žinot, man tie valdo-

vų rūmai ir jų vadovybė – absoliučiai tuščia vieta ir ne
objektas svarstyti. galiu net pasakyti: ačiū Dievui, kad
šitie paveikslai ne valdovų rūmuose – ten jie tikriausiai
būtų svetimi. Jų reikšmę tarsi paryškina tai, kad jie nepateko ten liepos 6-ąją.
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gi e D r i u s K azi mi e r ė nas . Kai pradėjau tapyti šiuos

paveikslus, maniau, kad jų bus tiktai du. apie valdovų
rūmus tikrai nemąsčiau, nes šiaip jau esu įsitikinęs, kad
gerai padarytas paveikslas visuomet ilgainiui susiranda
kelią ten, kur jis turi būti. tapant kildavo įvairių minčių – ir apie menininkų santykius, ir apie kultūros politiką, ir apie valstybės kliūtis; paskui, aišku, ir apie tai,
kaip šie paveikslai bus įvertinti, bet nuo viso to reikia
pabėgti, reikia išvalyti sąmonę ir palikti erdvę kūrybinėms problemoms. susipažinus su zbigniewu atsirado
galimybė šį ciklą pratęsti ir sustiprėjo moralinis palaikymas: juk jeigu visiškai niekam nereikia – pabandai du
paveikslus ir užtenka tų eksperimentų, bet jei atsirado
dėmesys... tokį dėmesį padovanojo labai daug žmonių.
visi, kurie lankėsi dirbtuvėj, pozityviai reagavo, tikrai
nedaug buvo tokių, kurie niūriai pažiūrėjo ir išėjo. o
per septynerius metus mano dirbtuvėj apsilankė nemažai svečių. Juokingiausia tai, kad, ko gero, nebuvo nė
vieno, kuris atėjęs nepaklaustų: „o, čia tikriausiai valdovų rūmams?..“
l i u D vi Kas p oC i us . man susidarė toks įspūdis, kad,
kai pirmieji du paveikslai, rodos, prieš dvejus metus
buvo eksponuoti Šventos Kotrynos bažnyčioje, valdovų rūmų administracija suprato, kad pražiopsojo progą šituos puikius darbus matyt pas save. Šios parodos
rotušėje atidarymo dieną sausakimšoj salėj pasigedau
Kultūros ministerijos, vyriausybės atstovo; bijau teigti,
bet, ko gero, nebuvo ir Dailininkų sąjungos atstovo, nemačiau ir oficialių akademijos asmenų. nors esu įsitikinęs, kad ekspozicija daug kam rūpėjo, ir valdovų rūmų
atstovai tikrai ją apžiūrėjo. man, šiek tiek pagyvenusiam
ir mačiusiam, ir truputėlį suprantančiam dabartinę lietuvių dailės padėtį, ši paroda yra centrinis dailės gyvenimo įvykis. Daugelis tai intuityviai jaučia, manau, kad
ir valdovų rūmai, bet bijo viešai pripažinti, negali peržengt savo ambicijų, tad belieka pareikšti, kad valdovų
rūmuose šiuolaikinei dailei vietos nėra. tegul būna ten
sukandiję ir pageltę gobelenai ir tie surinkti baldai – kažką juk reikės parodyt.
a n D r i u s K oni C K i s . gerai čia giedrius pastebėjo,

kad visi apsilankę dirbtuvėje kalbėjo apie valdovų rūmus. tiksliai neprisimenu, bet ir aš, ko gero, buvau ištaręs šį mūsų dienų burtažodį – tiesiog dėl suprantamų
prasminių aliuzijų. tačiau dabar galėtume susimąstyti
rimčiau: kodėl mes turim sieti šiuos paveikslus su valdovų rūmais? arba taip: rūmai paveikslams ar paveikslai rūmams? visiškai neabejoju, kad paveikslai galėtų ne
tik pagražinti rūmus, bet ir suteikti jų lankytojams papildomų prasmingų įspūdžių apie lietuvos istoriją. bet
ar galėtų rūmai ko nors vertingo suteikti paveikslams?
vargu, paveikslai yra vertybė savaime – ir nemenka. tad
ar būtina juos įgrūsti į valdovų rūmus? Derėtų veikiau
pasirūpinti, kad juos būtų galima matyti, – nesvarbu,
kokioj patalpoj, – nes tikrai būtų keista, netgi apmaudu,
jeigu po šios parodos paveikslai sugultų vienas prie kito
kokiam nors sandėly ar saugykloje. o jei vadovų rūmai
turi rimtą koncepciją „be šiuolaikinės dailės“, tegul ją
ramiausiai įgyvendina.

rasa gečaitė ir giedrius Kazimierėnas

Jon as balč ius. per ekskursiją valdovų rūmuose gidas parodė fligelyje esančią vadinamąją valdovų salę.
manyčiau, kad šie paveikslai tiesiog fantastiškai ten tiktų. nežinau, ar istoriniai valdovų rūmai buvo prikimšti
paveikslų, bet kad jų ten turėjo būti, tai tikrai. ir jeigu šie
atstatyti rūmai mums simbolizuoja valstybingumo idėją,
giedriaus paveikslai itin derėtų prie šios idėjos. manau,
kad ateityje taip ir atsitiks, tik mokėkim laukt, kaip sakė
kardinolas, per vieną dieną niekas nesidaro. menininkui
gal ir skaudu dūšioj, kad jis staiga tarsi nebuvo pripažintas, bet yra ir kita tiesa: Kristus irgi savo gimtojoj žemėj
nebuvo pripažintas... pritariu čia kalbėjusiems, kad nereikia veržtis į tuos valdovų rūmus – dar neaišku, kiek
jie gaus tų gobelenų, kiek jiems turės pinigų, tad kada
nors ateis ir paprašys šių paveikslų.
gieDrius K az imierėn as. labai trumpai norėčiau
įsiterpti. apie valdovų rūmus galima kalbėti tik sąlygiškai. Šie paveikslai, net jeigu valdovų rūmai labai norėtų,
ten nepatektų. Jie yra privati nuosavybė ir aš džiaugiuosi, kad jie yra ten, kur yra geidžiami – būtų nesmagu matyti juos ten, kur jų nepageidaujama. ir kur jie bus, spręs
ne valdovų rūmai, ne ministerija, o tik zbigniewas – čia
yra jo paveikslai.
K resC en C iJus stoŠK us. Derėtų pamėginti supras-

ti situaciją, kurioje šie paveikslai atsirado, ir ar valstybė gali jais kaip nors pasinaudoti, pilietiškai šviesdama
visuomenę, ugdydama pilietinę sąmonę. man atrodo,
kad tokius paveikslus galėjo sukurti žmogus, pats būdamas kiek kitoks negu visi – jam turėjo labiau skaudėt.
ir atmosfera turėtų būti palanki; sąjūdžio atmosfera galėjo skatinti tokius darbus, bet ar nenutiks čia taip, kaip
ir kitiems sąjūdžio sumanymams: žmogus padaro, o
valstybei nerūpi. gal ir paties giedriaus reikėtų klausti,
kodėl pasirinktas būtent tas laikotarpis, tos, o ne kitos
personos.
gieDrius K az imierėn as. subtilus dalykas yra šios

temos ėmimasis, istorijos čiupinėjimas teptuku. neseniai
Literatūroje ir mene perskaičiau puikų mandelštamo sakinuką apie poeziją: poezija yra plūgas, kuris aria laiką
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Jonas balčius, Krescencijus stoškus, rimantas Dichavičius

zbigniew gulbinowicz

ir išverčia giluminius, istorinius sluoksnius. man atrodo,
toks apibūdinimas tinka bet kuriai meno šakai. istoriją
galima pateikti įvairiai, bet reikėtų ją pateikti taip, kad ji
būtų savotiškai reikalinga visų pirma mūsų piliečiams.
Kita vertus, galima neatsargiai traktuoti buvusios galingos valstybės istorijos įvykius ir ką nors įžeisti – aš to
labai nenorėčiau. staiga dabar beatodairiškai apdainuot
kokį mūšį – kaip mes jiems ten įkrėtėm – nėra jokio reikalo. reikia rasti tuos dalykus, kurie aktualūs visuomenei, mūsų žmogui, mūsų kultūrai, nekurti nereikalingų
problemų, nesiknaisioti po istoriją, o ieškoti prasminių
dalykų. todėl toje istorijoje visų pirma ieškojau tokių
detalių, kurios provokuotų lietuvaičių orumą – norėjosi atramos taškų. be to, platesnei publikai, kuri galbūt
netyčia pamatys šiuos paveikslus, man norėjosi akcentuoti kultūrinius lietuvos valstybės sąlyčius su kitomis
valstybėmis. gal tokių, kokius aš įsivaizduoju, ir nebuvo
per daug, bet man norėtųsi, kad ta kryptim būtų mąstoma. nė vienam paveiksle nėra baigtinio teiginio, o tik
impulsai meditacijai, pamąstymui; veikiau klausimai, o
ne atsakymai. mes nedrįstam mąstyti, pavyzdžiui, apie
lietuvos ir bizantijos santykius, o juk pusė mūsų kunigaikščių priėmė slavų tikėjimą, nekalbant jau apie giminystės ryšius; galėjom ir krikštą priimti iš bizantijos, ir
kas tada čia būtų buvę – lietuva ar kokia nors kitokia
rusija? lygiai taip pat linkstama išvis nurašyti lietuvos
santykius su lenkija kaip tam tikrą praradimą, tarsi būtų
buvęs koks kitas geresnis variantas. Šie dalykai aktualūs
ir dabartiniam pasauly, apie tai būtų galima mąstyti...

gieDrius K az imierėn a s. leiskite patikslinti vieną

r a s a g e č ai t ė . žiūrint į giedriaus darbus, man nesusidaro jokių disonansų – jis reaguoja į tikrus dalykus,
jis perteikia tikrus istorinius faktus savo vaizdine kalba,
įkvėpimu.
Kre s C e nC i Jus s t oŠ K us . gediminas, atrodo, labai
blaškėsi, o paveiksle jis tvirtas, žinantis tikslą. Jis norėjo,
ko gero, priimt krikščionybę kaip visas krikščioniškas
pasaulis.
e u g e ni J us mane l i s . gediminas žinojo, ko nori, ir
puikiai matė ateitį. Jis norėjo tapti krikščioniškos valstybės valdovu...

detalę. gediminas savo laiškuose niekada nesakė: „mes
krikštysimės“, jis parašė, kad „mes pasirengę priimti
krikščionių tikėjimą“. o čia ir yra mįslė mums ir ateičiai:
ar tai ketinimas krikštytis, ar tik toleruoti krikščionis, kurie atvyks į pagonišką lietuvos valstybę, kuri turi savo
idealus. man atrodo, gediminas visų pirma buvo diplomatas ir lietuva turėjo puikių diplomatų, kurie, šiek tiek
manipuliuodami sąvokomis, pelnė tam tikrą naudą iš
bendro europos politinio gyvenimo.

an tan as maC iulev ič iu s. istoriniai paveikslai paprastai yra pasiutusiai nuobodūs. visi giedriaus personažai – mindaugas, Kęstutis, zimburgė, Jogaila, vytautas, algirdas – puikiai autoriaus „iškentėti“, sakyčiau,
suvaidinti. pažiūrėkit, kaip elegantiškai sėdi tas gediminas, kurį visa europa peikė už jo tamsumą ar barbariškumą. Kokį vidinį monologą reikia išgyventi, kad nutapytum tokį mindaugo veidą, tokias akis, tarsi klausiančias:
„ar aš teisingai pasielgiau prieš valstybę ir tautą?“
eugen iJus man elis. žaviuosi dailininku Kazimierėnu, kuris taip subtiliai mus įveda į istorinį kontekstą.
paveikslai ne tik stebina, jie veikia kaip simbolių magija – šiuos simbolius dar reikės iššifruot diskutuojant,
kodėl nutapytas būtent šis epizodas, ką reiškia vienas
ar kitas pavaizduotas asmuo. įsivaizduoju, koks turėtų
būti antplūdis prie šių paveikslų prasidėjus mokslo metams, panašiai kaip prie J. matejkos Žalgirio mūšio, nes
mums – mokytojams ir moksleiviams – istorija anaiptol
nėra tuščias dalykas. bet jeigu paveikslai nebus rodomi
nei valdovų rūmuose, nei čia, rotušėje, norėčiau, kad
būtų bent išleisti dideli plakatai su šitų paveikslų reprodukcijomis, kuriuos turėtume mokyklose, kad moksleiviai klasėje galėtų pastudijuoti šiuos ženklus, išsiaiškinti
prasmes, priartėti prie vertybių.
rasa geč aitė. nepaprastai geras pasiūlymas, kad

darbai būtų platinami per plakatus – istorijai tiesiog
būtina vizualizacija. Džiugu, kad jau išleistas rimanto
Dichavičiaus parengtas ir zbigniewo gulbinowicziaus
mecenuotas nuostabus, dizainiškai prabangus albumas.
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antanas maciulevičius

viktorija Šilgalienė, eugenijus manelis, liudvikas pocius

nežinau, gal reikia pasiūlyti vyriausybei perpirkti dalį
tiražo, kad valstybė galėtų savo lėšomis jį platinti ar kokių plakatų, lankstinukų išleisti... Šiaip ar taip, turime
būti dėkingi zbigniewui už tai, kad šiandien matome
šiuos paveikslus.

pasiekt. o ar valstybė turi tikslą? atrodo, kad svarbiausia – surinkti daugiau mokesčių ir juos pasisavinti (o ne
investuoti). Kiek kultūros ministrų pasikeitė, o tikslingos
kultūros politikos kaip nebuvo, taip ir nėra. Jei nėra tikslo, kaip mes galim kalbėt apie suvienytas pastangas?

a n ta n a s maC i ul e v i č i us . Štai lietuvos fenome-

gieDrius K az imierėn as. prasmingiausius žodžius
apie kultūros reikšmę kalba kultūros žmonės, – nes jiems
kultūra iš tikrųjų rūpi, – bet ne valstybės vadovai. ir apskritai mūsų visuomenėje vyrauja požiūris, kad kultūra
yra komforto elementas, kad jai galima skirti daugiau
dėmesio tik ekonominio pertekliaus sąlygomis. čia yra
esminė mąstymo klaida. Dabar tikimasi prikelti valstybę kažkokiomis ekonominėmis priemonėmis. niekad tai
nebuvo pavykę. reikia suformuoti sveiką valstybės organizmą, be dvasios sveikatos tai neįmanoma. Kol mūsų
valdžios žmonėms atrodys, kad kultūra – tik ekonominio
komforto priedas, tol mes būsim krizėje.

nas: valstybės istoriją pakelia ant savo pečių ne trys ar
keturi drambliai, o du kuklūs žmonės – dailininkas ir
mecenatas. ir pateikia švenčiamam tūkstantmečiui geresnę programą negu visos valstybės institucijos.

l i u D vi Kas p oC i us . neįsivaizduoju, kaip būtų gali-

ma kurti tokios didžiulės apimties ir meninės įkrovos
darbus, kuriuos mes čia matom, jeigu ne zbigniewo supratingumas ir geranoriškumas. Dėkoju ir lenkiu galvą.
ačiū Dievui, kad ir šiandien retkarčiais atsiranda medičių...

z b i gn i eW g ul b i noW i C z. Jūs mane pernelyg sureikšminot, pasidariau labai reikšmingas lietuvai... tai
nebuvo joks žygdarbis nei koks nors tikslingas sumanymas. tiesiog pamačiau tai, ko buvau pasiilgęs lietuvoje.
tarnaudamas kariuomenėje leningrade dažnai turėjau
progos pabėgti iš dalinio į ermitažą. lietuvoj nėra ermitažo nei ko nors panašaus. tądien sustojau prie Statuto ir,
išgirdęs giedriaus pasakojimą, supratau, kiek daug esu
praradęs laiko. ir užsimaniau tą paveikslą pakabinti savo
svetainėje ant sienos. taip viskas prasidėjo...
a n ta n a s maC i ul e v i č i us . buvome beveik konsta-

tavę, kad kultūra ir kultūros žmonės sulindo į katakombas, o štai zbigniewas įrodė, jog dar ne viskas yra žuvę,
ne viskas priklauso nuo ministerijų ar meno tarybų. tad
gal pamažu su žvakėm išeinam iš katakombų?
Kr e s Ce nC i Jus s t oŠ K us . mes su didele pagarba kalbam apie mecenatą, bet tokie mecenatai patenka į uždarą
erdvę. valstybėj šiam procesui sąlygų nėra.
z b i gn i eW g ul b i noW i C z . verslininkų bendruome-

nėj paprastai daroma šitaip: turim tikslą, organizuojam
savo jėgas į kryptingas pastangas ir bandom tą tikslą

z bign ieW gulbin oWiC z . valdžios žmonės nesu-

sivoks, kol kultūros žmonės nebus vieningi – tai rodo
nauja mano patirtis dalyvaujant šiame projekte. aš labai nustebau pamatęs, kaip kultūros žmonės lietuvoj
nekenčia vienas kito ir šmeižia – labiau negu mes, verslo konkurentai. tad jeigu menininkai pjaunasi tarpusavy, kaip galima tikėtis, kad valdžia padės. pasakiau sau:
verčiau darysiu kokį projektą su verslo žmonėmis nei su
menininkais...

riman tas D iC Hav ič ius. Dailininkų sąjungoj susi-

klostė tikrai anekdotiška situacija. neseniai vyko posėdis – suvažiavę iš visos lietuvos, svarstė būtent šią giedriaus parodą; nė vienas nebuvo jos matęs, tad ir kalbėjo
viską apskritai, bet niekas nepasiūlė: gal užeikim, pažiūrėkim... o nuo sąjungos iki čia – vos trisdešimt metrų.
nesuprantu... Ką čia kalbėti apie prezidentus ar ministrus, jeigu tarp kolegų nėra jokio supratimo.
K resC en C iJus stoŠK us. Kaip būtų galima įvardyti
šių giedriaus paveikslų situaciją dabartinėje mūsų dailėje? atsigręžę į bendrąją meno istoriją galėtume konstatuoti, kad anksčiau mene dominavo mitiniai herojai
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ir dievai, paskui atėjo žmogaus epocha, o XX amžiaus
pradžioje atsiranda mintis, kad žmogaus mene yra per
daug, kad menas turi autonomiškus tikslus, tad žmogus
tiesiog pasitraukia. Šis procesas vyksta iki loginės pabaigos ir įgauna naikinančių formų – abstrakcionizmas,
postmodernizmas ir panašiai. man atrodo, kad šis giedriaus ciklas yra tarsi grįžimas prie žmogaus arba, kaip
renesansas buvo grįžimas į antiką, čia yra grįžimas į
solidžią klasikinę tradiciją.
r a s a g e č ai t ė . aš šių paveikslų nevadinčiau grįžimu,

kaip ir adomo varno, sofijos veiverytės ar leonardo
gutausko darbų. giedrius ėjo per modernią dailę ir šitoj dailėj lieka, šie darbai nėra naujos stilistikos. veikiau
pavadinčiau šį reiškinį palimpsestika. tai yra istorizmo
inkliuzai – nuostabūs, juvelyriški, prabangūs inkliuzai,
kurie neformuoja bendros tendencijos.

r i mantas D i C H av i č i us . meno kūrinyje yra istorinė
tiesa ir yra meninė tiesa, bet meno kūrinio vertę lemia
meninė tiesa. istorikas čia gal ir galėtų kabinėtis prie
daug ko. logiškai išanalizavus poezijos knygą ją galima
įvardyti kaip nesąmonių ir alogiškumų girliandą, bet
tas alogiškumas kartais verčia skaitytoją ant sienos lipti. Kaip menininkui, man gal labiau būdingos emocijos
nei logika, tad pamatęs šiuos darbus išgyvenau tam tikrą šoką, porą savaičių buvau lyg pakvaišęs... matejkos
Žalgirio mūšis – lyg vieno epizodo nuotrauka iš dausų:
matyti, kas kur stovėjo, kas jojo, kas puolė, kas gynėsi. o
čia supresuotas milžiniškas patirties, žinojimo ir mokėjimo klodas, rasta tinkama, įtikinanti vizualinė forma –
simbolinė, alegorinė. o ką jau kalbėti apie meistrystę:
tūkstančiai profesionalaus potėpio atspalvių, drąsus piešinys. Šitie paveikslai tiek prisodrinti simbolių, metaforų,
netikėtų meninės kalbos vingių, kad menotyrininkams
čia – tiesiog aukso kasyklos, kol viskas bus surikiuota į
lentynėles. Kiekvienas menininkas sukuria savo stilistinius arba mąstymo kodus, ir tuos kodus šifruoti yra didelis malonumas, tad čia bus darbo visiems norintiems
paanalizuoti. Kita vertus, aš matau kunkuliuojantį galingą vizualinį vulkaną, kuris dunda ir sviedžia akmenis į
mūsų snaudžiančią visuomenę. prognozuoju, kad tai bus
ilgai dundantis budinantis vulkanas, ir jau pastebiu, kaip
kai kas pamažu pabunda.
l i uD v i K as p oC i us . man didžiulį įspūdį padarė mo-

numentalus paveikslas Algirdo pergalė prie Mėlynųjų vandenų jau vien dėl savo 9 metrų ilgio, bet vis dėlto norėčiau
jį vertinti per formą, atsižvelgdamas į pasirinktas menines priemones. nepaprastai aiški mintis ir, atrodo, visiškai be prakaito, be mažiausio vargo, virtuoziškai atlikta.
Štai pagrindinė paveikslo kalba. istorizmas yra antras
semantinis klodas – čia reikia daug žinot arba sužinot.
man tai visiškai naujas dalykas, mes, ko gero, jau buvom
atpratę šitokius dalykus matyti paveiksluose. viena yra
padaryti neblogą natiurmortą arba šiokį tokį portretą
iš natūros, tačiau visiškai kas kita kurti personažus, giliai psichologiškai motyvuotus ir išgyventus istoriniame
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paveiksle. įsižiūrėkim į mindaugo, goštauto ar mirusio
Kęstučio veidą – kokia neapsakoma ramybė! nežinau, iš
kur visa tai ateina.
rasa geč aitė. aš žvelgiu į šiuos paveikslus kaip

į tapybos profesoriaus darbus ir matau čia dar vieną
provokaciją studentams. tai puiki mokomoji priemonė:
menotyrininkams – identifikuoti stilistiką, o būsimiems
tapytojams – išmokti šitaip kurti. Kaip meno istorikė ir
dailėtyrininkė, drąsiai sakau, kad čia yra fenomenalus
profesoriškas visų senųjų stilistikų perteikimas: giedrius
sugebėjo tai atlikti taip, kad jos viena kitai nekliudytų.
beje, aš visiškai nesistebėsiu, jeigu, baigęs šį išskirtinį ciklą, giedrius grįš prie to, ką darė anksčiau.
gieDrius K az imierėn as. labai dėkoju jums už

tokius subtilius pastebėjimus. Kai kuriuos terminus aš
girdėjau pirmąkart, bet, atrodo, darau būtent tai, ką jūs
puikiai įvardijot. menininko strategija visada yra rimtas
ir reikšmingas dalykas: kiekvienas tikras dailininkas visada elgiasi nuosekliai ir aš žinau, kaip strateguoja mano
kolegos, tačiau suvokti save yra nepaprastai sunku...
vis dėlto nemanau, kad įvyko kažkoks lūžis tarp buvusių darbų ir šitų. Kas bus toliau, aš visiškai nežinau,
nes reikia pailsėti, kaip sakoma, akumuliatorius įkrauti.
būtų net labai nemandagu dabar daug tapyti. žinau tik,
kad su auksu tikrai netapysiu – čia jau išsemtas reikalas.
begėdiška būtų šitaip kartotis. prie istorinės tematikos,
matyt, grįšiu, pabėgti nuo jos visiems laikams man būtų
labai sunku. norėtųsi kokių nors kamerinių motyvų, kad
pailsėčiau – gal bus kokie netikėti natiurmortai arba vytautas su šachmatais...
K resC en C iJus stoŠK us. gal reikia eit į Šiuolaikinio

meno centrą?

gieDrius K az imierėn a s. nuo studijų laikų man

buvo neįdomu eiti formaliąja meno raidos kryptimi, būti
pirmose gretose šalia lyderių, ten, kur vyksta naujausi
reiškiniai. menas – ne sportas, ne varžybos, apskritai
modernizmas nėra koks nors nekaltas žaidimas, atvirkščiai – nuodėmingas žaidimas, kuris atvedė prie ŠmC.
prie totalinio nykimo, kai šaipomasi iš žmogaus, kai sunaikinamos vertybės – prie to buvo einama žingsnelis
po žingsnelio. net sunku pasakyti, kurioj vietoj įvyko
išdavystė, bet ji kažkur įvyko. man asmeniškai nesinori
dalyvauti šiame procese. aš noriu mąstyti, noriu suvokti, kaip atrodo gyvenimo tiesa, koks yra mane supantis
pasaulis, nesvarbu, matomas ar nematomas. istorija yra
ne matomas pasaulis, o jaučiamas – štai tokį pasaulį aš ir
tapysiu. Kaip sako mandelštamas, po revoliucijos visada
ateina klasika. manau, kad po „revoliucijos“ – žmogaus
galių demonstravimo, visas ribas peržengusio kritikavimo, ironijos – turi ateiti kitas etapas: jautraus gilinimosi
į žmogaus sielą.
parengė beneDiKtas J anuŠ ev ičius ,

v iDa misiūnienė
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Juozas A lgimantas krikštopaitis

Vizuali istorinės
epopėjos partitūra

g

iedriaus Kazimierėno paveikslų ciklas, skirtas
lietuvos valstybės istorijai, ne tik giliai sujaudina, bet ir, galingai įsiveržęs į mūsų kultūrą, triuškina ir meno klasikų kasdienybės rutiną, ir „post“ priešdėliu pridengtą banalybę, kylančią iš intelekto negalios,
iš moralinio nuosmukio, atveriančio dvasinę dykrą. tai
iššūkis begėdiškai išdykaujantiems valstybininkams,
kviečiantis asmenis, dar nepražuvusius degraduojančios civilizacijos liūne, sugrįžti prie amžinųjų žmonijos
vertybių, prie autentikos, ženklinančios nepakartojamą
individo tapatybę.
aptariamiems paveikslams tinkamą dėmesį skyrė
Valstybės kino metraštis (a. maciulevičius, 2007), Naujoji
Romuva (2008, nr. 4). manau, ir kiti leidiniai bei institucijos ruošiasi tai daryti. savo ruožtu norėčiau pasidalinti
mintimis apie leidinį, palydėjusį vilniaus rotušėje veikusią g. Kazimierėno parodą1.
leidinys negali pakartoti to įspūdžio, kuris užvaldo
žiūrovą parodos salėje. tačiau ši knyga turi išskirtinę ypatybę: ji, itin specifiškai atskleisdama meno kūrinį, tampa
nauju žanru, kuriame įsikūnija leidybos technologijų, dizaino meistriškumo, paveikslų reprodukcijos galimybių
visuma, konstruojanti kokybiškai naują rezultatą.
Knygos aplanko su auksu žėrinčiu įrašu išklotinėje regime dailininko kūrinio Algirdo pergalė prie Mėlynųjų vandenų fragmento reprodukciją. lemtingų kautynių
įtampa, įprasminta dramatiškų metaforų ir ženklų kalba,
piešinio elementų ir spalvų skambesiu, šaukte šaukia susidomėti leidiniu. Šis emocijas keliantis aplankas dar slepia
kitus leidinio sandus – viršelį, priešlapį ir knygos lapus,
suglobiančius leidinio sumanymo turinį. Kietas viršelis,
padengtas juodos zomšos imitacija, atrodo prabangiai.
auksinės dailininko pavardės raidės sustiprina rimtumo
įspūdį. žemiau pavardės įspausta antraštė Lietuvos istorija
tapyboje tarsi intriguojanti užuomina kviečia susikaupti tai
vizualiai patirčiai, kuri tuoj pat atsivers knygoje.
vertas pagyrimo dizainerio ryžtas palydinčio teksto
pakraštyje pateikti dailininko sumanymo eskizus. mes
nejučia regime, kaip piešinio linijų netvarkoje tarsi iš
pirmapradžio Chaoso formuojasi reikšmingos struktūrų konsteliacijos, prabylančios apie būsimo istorinio pasaulio lemties dramaturgiją. tai – dailininko-demiurgo
pasaulio tvėrimo scenarijus, tai – pirmosios astrofizikų
atskleisto Didžiojo sprogimo egzistavimo akimirkos trajektorijos, skelbiančios visatos didybę, savaip nuspėtą
sutaurintoje piešinio erdvėje.
leidinio dailininkas rimantas Dichavičius, žvelgdamas pro fotoaparato lęšį, fiksavo kūrybinį procesą: kaip

„nuogoje“ drobėje iš juodų pirminių linijų formuojasi
eskizo siluetas. Keli spalvoti, jau priartėję prie galutinio
rezultato eskizai knygoje parodo kompozicinio g. Kazimierėno sumanymo brendimą, spalvinių akcentų dermės paieškas, kai lieka tik žingsnis iki užbaigto idėjos
įsikūnijimo drobėje, taip pat paliudija įvykusius arba
galėjusius įvykti spontaniškus tapybinius pakitimus.
Dailininko paaiškinimas, atsiveriantis prieš kiekvieno pagrindinio paveikslo reprodukciją, pabyra tarsi baltųjų avelių kaimenės, klajojančios dizainerio sumanytoje
juodųjų lankų visatoje. čia, šiose nepermatomos erdvės
lankose, avelių sekos prabyla rašto kalba apie kūrinį – jo
siužetinį turinį, autoriaus prasmių kryptis, ženklų, metaforų reikšmes. panaudotas principas „baltos avys, juodos lankos“ byloja apie knygos dailininko meistriškumą.
Juodos ir baltos skirtis „paruošia“ dirvą paveikslo spalvų
žėrėjimui. žinoma, galima žavėtis dailės kūriniu ir be jį
lydinčio aiškinimo. tačiau tik nedaugeliui pavyktų įminti kerinčios istorinės paslapties užuominas.
tapytojo kūrinyje nerasime klasikinio naratyvo, nes
sumanymas remiasi kitu principu. aiškinamasis tekstas,
pateikiantis esminius istorinius įvykius bei faktus, atlieka paklydusiųjų paveikslo labirintuose gelbėtojo vaidmenį – grąžina viltį siekiantiems pažinti tai, kas slypi
dailės kalbos turinyje.
leidinys įrodo, kad dailininkas, pasiekęs meno, kultūros ir politinės istorijos aukštumas, eidamas duomenų
sintezės keliu geba pasąmonės gelmėse intuityviai „praregėti“ – aptikti gilumines įvykių prasmes, nuspėti nežinomus, jau buvusius ir dar ateities rūkuose skendinčius
dalykus. Drobės vaizdinių bei figūrų bylojimas, skambantis polifoniškai, vingiuoja prasminių kontrapunktų takais.
turtinga istorinė jų horizonto patirtis, deja, mažai kam
prieinama. palygindami originalius paveikslus su tuo, ką
regime leidinyje, patiriame, kaip iš tapytojo drobės gimsta, formuojasi kitas kūrinys – knyga kaip naujas būdas
įprasminti pagrindinį kūrinį vaizdo ir rašto tekste.
paveikslų savininko ir sumanymo rėmėjo zbigniewo gulbinowicziaus žodis, nurodantis leidinio sumanymo ištakas ir tikslus, knygoje skamba santūriai ir pilietiškai. suprantama, teksto vaizdo ir kalbos estetiką nulėmė
kolektyvinė knygos kūrėjų valia. skaitant rėmėjo mintis
džiugina akivaizdus požymis: lietuvoje istorinis ir kultūrinis savimonės turinys, nors ir vėžlio žingsneliu, bet
jau pastebimai kinta. matyt, neatsitiktinai turtingas verslininkas, pasirodantis kaip kultūros entuziastas, savo
tekste cituoja antikos išmintį: Žmogus yra gimęs ne tik
sau vienam (Homo non sibi soli natus est). turint omenyje

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 3 (568)

mūsų kultūrai vertingos knygos išleidimo faktą, manyčiau, tiktų cituojamą mintį pratęsti taip: Žmogus yra gimęs
mąstyti ir veikti (Homo ad intellegendum et ad agendum natus
est). Citatos liudija, kad išsilavinęs asmuo suvokia, kaip
svarbu, tęsiant iš antikos mitologijos išnirusią Dioniso
tradiciją, suteikti džiaugsmo kitiems – ypač sunkmečiu:
interpone tuis interdum gaudia curis.
Knygos vertę kelia profesoriaus antano andrijausko
straipsnis, taupiai sukonstruota forma išsakantis būdingiausias giedriaus Kazimierėno tapybos ypatybes. individuali ir autentiška kūryba tekste nušviečiama europos
ir įvairių kultūrų meno istorijos panoramoje. meno istorijos, filosofijos ir komparatyvistikos žinovo kompetencija
čia švyti kaip ir paauksuotos istorinės dramos ženklai
dailininko drobėse.
g. Kazimierėno žodis knygoje įveda leidinio skaitytoją į asmeninį dailininko pasaulį. išsakytos mintys
atveria autoriaus kūrybos motyvus, jo mąstymo istoriškumo šaltinius ir autentišką intelekto patirtį, išryškina
turiningą, kūrybinių potencijų kupiną individualybę, atsidavusią kultūros vertybių kūrėjo misijai. tai garbinga,
tačiau ne visiems pakeliama našta, nes dailininko sieloje įsismelkusi piliečio savimonė, gilus atsakomybės už
kultūros likimą jausmas kelia dabarčiai itin reikšmingus
tikslus ir griežtus elgsenos reikalavimus.
istorinėje g. Kazimierėno tapyboje išblunka laiko
dimensija, sureikšminanti paviršinę istorinio naratyvo
struktūrą. ir praeitis, ir ateitis išsilydo dabarties taške. išnyra siluetai, esantys už laiko ribų. tai universalios esatys,
nepaklūstančios kaitos tėkmei. sidabro ir aukso intarpai,
suteikiantys sakralaus orumo ir verčių tikrumo pojūčių,
brandina nenykstančių dalykų įspūdį. brangiųjų metalų
sluoksniai išgrynina, sutaurina simbolių, kurių pranašiškomis galiomis tikėjo magijos ir alchemijos adeptai, pras-
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mę. Knygoje išdidinti kūrinių fragmentai, jų elementų
sinchroniška dermė suaktualina paveikslo turinį, netiesiogiai pasiūlydama šiandien suprantamas analogijas.
ypatingą vietą istorinėje g. Kazimierėno sakmėje
užima metafora. žvelgdami į jo kūrinius, aptinkame tai,
kas, pasak paulio ricoeuro, turėtų čia įvykti: metafora,
apglėbdama įvykį ir reikšmę, peržengia kalbos – vaizdo
ir rašto – galių ribas; atsiveria egzistencinė plotmė. vaizdas ir juslė tampa tarsi momentine įspūdžio apraiška,
iliuzinės atpažintos realybės siluetu. įspūdžio pėdsakai
žiūrovų sąmonėje atveria kūrinio autoriaus sumanymą.
taigi pasaulyje „įkalintiesiems“ teks sumanymo iššūkį
priimti: nustebti supratus kūrino reikšmių ir prasmių
žaismės grožį.
visa tai įvertinus atsiveria kitas žiūros kampas. galima tarti: leidinys – ne vien puikių reprodukcijų rinkinys,
prieš mus – vaizdų orkestruotės partitūra, sukaupusi intelektinį dailininko lobyną. čia tapybos kūrinio spalvos
ir piešinio elementai – tarsi natos, skaitančiojo sąmonėje
virstančios sakme, gaudžiančia nutapyto universumo
skliautuose. leidinio sudarytojai veda paveikslų ekspozicijos žiūrovus ir knygos skaitytojus intriguojančiais
prasmių takais, kurių vingiuose stabtelėję jie regi ženklų, simbolių formas, pastebi, kaip kūrinio vienovėje – jo
skambančių spalvų ir kompozicinių elementų derinyje –
gimsta įvairiausios reikšmės.
palyginkime kūrinio Mindaugo karūnavimas. Lietuvos
krikštas spalvoto eskizo reprodukciją (p. 10) su galutiniu
paveikslo variantu leidinyje (p. 16–17). įprastų tapytos
drobės matmenų variante (120×140 cm) naratyvinis eskizo pobūdis, nors ir slopinamas metaforų gausos, tačiau
dar rodo pasakojamąją savo galią. paveikslo autorius,
centrinėje eskizo vertikalėje akcentuodamas krikšto apeigų reikšmę, grupuoja horizontalias veikėjų pozicijas. es-
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kize regime tris hierarchines sritis – chtoniškąją (žemės ir
jos ertmių), žmonių kasdienybės ir sakralinę, nušvitusią
krikšto akimirką dievišku palaiminimu. eskizo erdvėje
ryškėja kūrinio regimoji dramaturgija ir už jos slypinčių elementų konsteliacijos, bylojančios apie diachroninę sinchronizuotos elementų slinkties struktūrą. tokia
pat komponavimo struktūra išlieka užbaigtoje didesnės
apimties drobėje (250×300 cm). bet pastarojoje įvyksta
esminiai pokyčiai. pakinta spalvų dominavimo svarba,
išnyksta naratyvo galia, keičiasi veikėjų grupių judesio
išraiška, besivaduojanti iš sustingusios medžiaginės paveikslo terpės. grupės tarsi suartėja; jos rikiuojasi arčiau
karūnuojamo valdovo, sumenkindamos aukštųjų dvasiškių vaidmenį. suprantama, dvigubai didesnio paveikslo
erdvė pateikia savo komponavimo bei spalvų dermės reikalavimus. tiksli eskizo kopija didesnėje drobėje netektų joje sutelkto įspūdžio. originalo „kompaktiškumas“,
sutankėjusios elementų pozicijos, užgoždamos eskize išskiriamas paveikslo struktūros ypatybes, sureikšmina
ženklų, simbolių turinius, sustiprina metaforų skambesį. atvira sakrali padangė siaurėdama virsta prislopinta
pagonių alka. ąžuolai jau kertami, palinkusios dar gyvų
medžių viršūnės supina įsiveržiančiai civilizacijai būdingus skliautus. vertikalios dominantės juostoje valdovą
persmelkia kryžius-kalavijas, atslinkęs kraujo ir ugnies
upėmis. su kalavijo prievarta atsiradęs svetimųjų šventraštis ir ant galvų krintantis krikšto vanduo, paniekinę
čionykštį tikėjimą ir palikę vienmarškinius gyvuosius
apnuogintos žemės glėbyje, pasmerkia juos amžinoms
grumtynėms dėl duonos kąsnio. Keistai išsigimusių būtybių – grilių siluetai, sutampantys su alchemikų stichijos
figūromis, spiečiasi drobės kampuose. Kairėje it prakeiktieji iš požemio ertmių veržiasi šarvuotų kryžeivių pulkai. Dešinėje – nukryžiuoto pasaulio hierarchinė dalyvių
slinktis. ietys su plazdančiomis vėliavomis jungiasi, kildamos į sakralinę erdve. čia viskas pinasi skliautų architektonikoje, atsiribojančioje nuo auksu žėrinčio dangaus.
žiūrovas autoriniame sumanyme nuspėja teiginį: Kompromisai vardan valstybės interesų yra pateisinami.
Kituose puslapiuose regime įvairiai išdidintus paveikslo fragmentus, nuvedančius kūrinį stebinčiuosius
į tapytojo sumanymo labirintus. čia atsiveria kompozicinių elementų struktūros; iš substantyviai apčiuopiamų jų sluoksnių skleidžiasi reikšmių puokštės, prasmių
žaisme prabylančios drobės erdvėje. tai įspūdingas knygos dailininko, jos dizaino autoriaus laimėjimas. būtent
taip sukonstruota ir visų kitų knygoje atskleidžiamų istorinių g. Kazimierėno drobių ekspozicija.
Kūrinyje Gedimino laiškai dviejų galių – lietuvos
valdovo ir popiežiaus institucijos – priešprieša „išjudina“ kompozicijos struktūrą. veikiančius sąlyginiame
laike ir konkrečiai numanomoje erdvėje įvairaus rango
ir supriešintų dviejų kultūrų personažus vienija tarpinė
grandis – žinių ir ketinimų terpė. regime kviečiančių
laiškų ir pažadų liudytojų slinktį. po iššūkius priimančių valdovų kojomis autonominėje dailininko sumanytoje erdvėje – alternatyvus, slaptai atslenkančių plėšrūnų
pulkų scenovaizdis. abi kontrapunktiškai išskleistos erdvės, tarsi titnagu įskeltos žiežirbos, sužadina spalvų ir
metaforų liepsną, kurios stichijoje galima išgirsti, teisingiau – somatinėmis juslėmis apčiuopti norimas išsakyti
istorinės tiesos prasmes. Ištikimybė ištartam žodžiui; tvirta
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ir ori valstybė yra atvira geriems ketinimams – dvi nutapytą
kūrinį motyvuojančios frazės.
Drobėje Atsisveikinimas su Kęstučiu tapybinė užduotis sprendžiama taip pat derinant dvi skirtingas plotmes.
tik šioje sumanymo strategijoje jų santykis kitoks. apatinėje paveikslo dalyje išskirtas peizažo epizodas – tik
švelniai ištariama užuomina apie vilnių kaip konkretų
geografinį orientyrą, stabilų neapibrėžto laiko tėkmėje.
visos istorinės drobės personažai – gausūs mirties aukai
skirti būriai – ir kiti kompozicijos elementai nukreipti į
centrinę mirusio valdovo ir jo žirgo figūrą. Dominuojančioje vertikalėje – laidojimo ritualas. ugnis dar neužkurta. po akimirkos kitos liepsnos apims mirusiojo kūną. bet
didinga valdovo galva – jau auksu žėrinčioje sakralioje
erdvėje. Kompozicija atskleidžia esminę tezę: Gyvenimas
ir veikla – auka tėvynei. toliau versdami leidinio lapus
regime išdidintus epizodų elementus, paryškinančius
atsisveikinimo apeigų dramaturgiją, valdovo antspaudų
ir kitų atributų įvaizdžius. netikėtą įspūdį sudaro įdomi
fotonuotrauka (p. 58–59), kurioje matome dalį paveikslo
ir ant grindų pabirusias dailininko darbo priemones, –
dažų tūbeles, teptukus, tirpiklių buteliukus, plastmasines dėžutes, – fiksuojančias dailininko aplinkos tikrovę.
paveikslas Zimburgės vestuvės išsiskiria ryškiu aukso
žėrėjimu, sakralios šviesos galia, lemiančia kūrinio spalvų ir reikšmių intonaciją. Kompozicinis rebusas konstruojamas dvimatėje plokštumoje, suvokiamoje kaip keturmatė laiko ir erdvės vienovė. Joje Habsburgų ir kitų
monarchų palikuonys harmoningai įsiterpia miesto, tvirtovės sienų, Krokuvos karališkųjų rūmų architektonikoje. čia ir didikai, atkeliavę iš insbruko Hofkirchės, ir vedybinio įvykio bei politinės diplomatijos aukos – jaunieji,
ir dviprasmis vytauto ir Jogailos dvejetas. Ši valdovų
pora rezga ne tik istorinę, bet ir figūratyviai išreikštą intrigą, paliekamą narplioti žiūrovui. metaforų ir simbolių
audinyje glūdi užkoduoti raktažodžiai: Lietuvos šlovė ir
galia bet kokia kaina. trumpas šių kelių žodžių paaiškinimas galėtų būti redukuotas į du sakinius: valstybės reikalai aukščiau asmeninių; lietuvos šlovė ir galia privalo
oriai skambėti europos monarchų rūmuose.
Kūriniui Pirmojo Lietuvos Statuto priėmimas dailininkas suteikė ramiai pulsuojančią kamerinę išraišką. rūmai įrėminti tarp valstybės herbų – šią užuominą apie
renesanso epochą autorius papildo sodriu barokiškumu. Kompozicijos vertikalės centre – reikšmingos lietuvos istorijai žygimanto senojo, bonos sforzos, būsimo
šalies karaliaus žygimanto augusto ir kanclerio alberto
goštauto figūros. Šalia kanclerio – statutas. į paveikslo
centre vertikaliai išplėtotą struktūrinių elementų slinktį
veržiasi kitos metaforinės figūros. regime garbiuosius
valstybės veikėjus Juodąjį ir rudąjį radvilas, tramdomą
stumbrą – simbolinio karališkos valdžios sumenkinimo
epizodą. Kituose leidinio puslapiuose išdidinti paveikslo
fragmentai, akcentuojantys veikėjų veidus, linijų ir spalvų žaismės plastiką, sustiprina bendrą įspūdį. Kūrinyje
tarsi plazdena esminė tezė: Laisvė be atsakomybės žudo
valstybę. tai universali tiesa, įprasminta istorinėje g. Kazimierėno drobėje.
Kūrinyje Algirdo žygiai į Maskvą atsiveria bizantinės
kultūros ženklai. čia akistatoje atsiduria algirdo valia ir
augančios maskvos valstybingumo pretenzijos. arka su
šventųjų personų eisena, kviečianti į vėlyvųjų viduram-
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žių epochą, pasitinka algirdą, susitapatinusį su šventuoju Jurgiu. simbolinis smūgis ietimi į Kremliaus vartus,
skelbiantis pergalingo žygio baigties momentą, ženklina dviejų kultūrų susidūrimą. pergalę lėmęs valdovas,
parklupęs Dmitrijus, maldaujantis taikos, ir arkos ertmė,
gaudžianti reikšmių obertonais – tai patetinė šlovės algirdo lietuvai kantata. nelygiavertėje kovos situacijoje atsidūrę du pagrindiniai solistai ryškiai išsiskiria giesmininkų ansamblyje. Kontrastinės spalvų dėmės, ornamentika,
vertikalios pastatų linijos sukelia grigališkojo giedojimo
įspūdį. ir veikėjų choreografiškai išraiškinga orientacija
veiksmo scenoje, ir giedančiųjų numanomo judesio plastika skelbia drobėje užkoduotą idėją – Garbingai kaunantis
pasiekiami šlovę skelbiantys tikslai. Kituose leidinio lapuose
išdidinti fragmentai šią idėją tarsi materializuoja smūgio
į vartus ir užsiliepsnojusio Kremliaus fragmentuose, kuriems buvo lemta pasikartoti napoleono žygio metu.
Algirdo pergalės prie Mėlynųjų vandenų reprodukcija –
leidinį užbaigiantis akcentas. Kūrinys atsiskleidžia trijų
nutapytų epizodinių sandų drobėse. pirmajame epizode
ritmiškai suderintų elementų slinktis skelbia nepalaužiamą skubančios algirdo karių rikiuotės ryžtą siekti
pergalės. antrajame – centriniame – regime lemtingo
įvykio pradžią: nenugalimos aukso ordos sukeltą strėlių lietų, šarvų blizgesį, skęstančiųjų vandenyse kūnus.
Debesų virš kovos lauko ir mėlynųjų bangų formos –
tarsi judantis azijos drakono kūnas. žiūrovas jautrus
spalvų žaismei, piešinio dinamikai, ekspresyviai kūrinio
struktūrai, sugebės čia išgirsti ir Chačaturiano muzikos
tempą, ir poloviečių šokių intonaciją. mūšio panoramos
patetiką išryškina aukso ir sidabro plėvelėmis padengti
veikėjų nimbai. trečiajame sande – tragiška kovos baigtis. strėlėmis persmeigti kūnai, pervargęs ir išgąsdintas
žirgas, jau virtęs nuvarytu kuinu. užtemus mėnuliui
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nakties tylą virpina dvi baltos sklendžiančios plunksnos. Knygos dailininko atlikta paveikslo detalizacija per
18 leidinio puslapių sąlygiškai suskaldo kūrinio visumą.
tačiau tokia „dekonstrukcija“, priverčianti galop vėl sugrįžti prie originalo, atlieka turinį sureikšminančio orientyro vaidmenį. čia paradoksalus įvykis, paskelbęs istorinį faktą, – Pagoniškoji civilizacija, sutriuškindama Azijos
nomadų imperiją, išgelbsti Europą, – yra taip pat ir kūrinio
leitmotyvas.
regint, kokie kultūrai reikšmingi turtai glūdi g. Kazimierėno mums padovanotoje lietuvos istorijoje, skaudu susitaikyti su faktais, atskleidžiančiais, kaip klastingai didžiulės lėšos, skirtos pagarsinti lietuvos vardo
tūkstantmetį, dingo sukčių kišenėse. nutapytose įspūdingo dydžio drobėse2 slypi gilesnės lietuvos valstybės
istorijos turinio gelmės, nei galima apčiuopti garsiajame
Jano matejkos kūrinyje ar mūsų dienų dailininko Šarūno saukos Žalgirio mūšio paveiksle. nieko vertingesnio
nerasime ir kitų artimos tematikos autorių kūriniuose.
tai drąsiai teigiu, turėdamas omenyje ir kūrėjo profesinį meistriškumą, ir jo intelektinį išprusimą. neabejoju,
laiko tėkmėje vis plačiau skleisis g. Kazimierėno drobių
vertė. Jo istorinis ciklas nusipelnė būti eksponuojamas
specialiai tam tikslui skirtoje galerijoje arba bent jau tapti
didingu eksponatu valdovų rūmų erdvės širdyje. Deja,
taip nenutiko.
1

2

giedrius Kazimierėnas. Lietuvos istorija tapyboje / sudarytojas
g. Kazimierėnas, mokslinis red. prof. a. andrijauskas, dailininkas
dizaineris r. Dichavičius. – vilnius, 2009, 160 p. leidinio matmenys 245×350 mm. leidinio gale priedai: lietuviško teksto vertimai
į anglų, lenkų ir prancūzų kalbas; paveikslų auksavimo būdo
aprašymas; visa tai papildoma spalvotomis nuotraukomis ir kelių
g. Kazimierėno darbų (ne istorinės tematikos) reprodukcijomis.
Šešių drobių matmenys – 250×300 cm, Algirdo pergalė... –
250×900 cm.

gobelenas su valdovo monograma sa ir sėdinčiomis nimfomis. parodos Vavelis Vilniuje eksponatas

gobelenas su valdovo inicialais sa ir skydą laikančiais satyrais. parodos Vavelis Vilniuje eksponatas
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R imv ydas stan kev ičius
Raudų dresuotojas
Jau kažkuris susiprato.
Trukt dalgiu per žiaunas –
Ir po visai raudai.
O šitiek ieškota, tiek prisikankinta –
Ir pas daktarus rogėmis
Visi gilesni pusnynai išvažinėti,
Ir sesučių saldžių delnų
Saldi sielos gelbėjimo metodika...
O dar smilkymai, užkalbėjimai,
Penėjimai ostijomis...
Ir nei šventųjų kaulai, kyšantys
Iš mano žaizdų,
Ir nei šventieji krikšto marškiniai,
Surištomis už nugaros rankovėmis –
Niekas negelbėjo –
Išraudodavau duobes pagalvėse,
Nuo drėgmės ištindavo durų staktos,
Langų stiklai sueižėdavo žaibo zigzagais,
Atsakydami į sutartinius mano klyksmus,
Palengva užvirdavo vynas guodėjų taurėse,
Nuo dugnų kildavo ragenos
Raganaičių akių saldžiųjų...

a l i s ba l bie r ius . Rasos, 2009

Kažkuris jau susiprato – kad tai mano žodžiai
Virsdavę kūnais,
Sustingusiais keisčiausiomis pozomis:
Kas besiekiąs durų rankenos, kas – krūties,
Kas granatos žiedo...
Virsdavo kūnais dangaus –
Zvimbiančiais jūsų tikrovei pro šalį
(arba – jūsų tikrovei į veidą)
Arba kūnais, vienatvės ir meilės, ir vikšrų sunkių
Sutraiškytais...
Susiprato,
Visus jau išlaidojo, ilsisi...
Net langai mandagiai užsimerkia
Žaibams besilaižant,
Nerodo ragenų, slystančių stiklu žemyn,
Neatspindi veidų,
Lietų kantriai nokinančių...
Žiūrėk jau ir dar, ir dar kažkuris susiprato.
Vis brūkšt nuo dūšios – – – iki melsvumo, nuo ausies – – –
Iki ausies...
Dabar jau ilsisi...
Valo tylos balutes nuo grindų,
Žargstos ir klupčioja ant slidaus parketo,
Vynioja be garso
Bespalvius savo gyvenimus...
Kol kažkuris susipras,
Kad tyloje – dar baisiau.
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Renkuosi epitafiją
Ezrai Paundui, ant kurio kapo užrašyta tik „Ezra Paundas“, ir daugiau
nieko – nei žodžio „poetas“ , nei datos – neva ir taip viskas aišku.
Taip pat – Aidui Marčėnui, ant kurio kapo bus užrašyta tik „Aidas
Marčėnas“, ir daugiau nieko.

Išvėsę viskas, išragauta, būta,
Nuspėjami siužetai net sapne,
Tad ko gi laukti, ko norėti, Brutai –
Net tu buvai gerokai prieš mane,

Nėra taip blogai – ir į manąjį kartais pabeldžia –
Antai neseniai Beresnevičius buvo užėjęs.
Tik akimirkai, tik pasakyt, kad vėjas – visai ne vėjas,
Ir pamėklišką tiesą: prasigėręs – lygu atsimeldęs...

Gerokai prieš – karai, marai ir Kristus,
Moralė – prieš, globėjai ir tėvai
Prieš mano ilgus plaukus paauglystės,
Prieš tai, kad tu mane pabučiavai,

Piktas, kertinis, statytojų atmestas andai
Ritinėjos Geda tuo laiku – ritualinis, rankena briedžio –
Kamuoliniu žaibu nusirito. Kas nušvito, o kas išsigando,
O kas ir durnynan nusekė, rastom bibliotekoj „Pėdom“...

Kad Judo bučiniu, kad kūdikėlis, ėdžios,
Kad blogio genijų laužai, visi šventieji
Man virtę knygomis, kurių daboklėj sėdžiu,
Laike, kuris gerokai prieš praėjo...

Blaškiaus geltonuoju drugiu, iš bado suvalgiau draugą,
Įrodžiau esąs už Puškiną bent truputėlį taiklesnis,
Buvau jau ir tuo, kur paspruko, o dar dažniau tuo, kur saugojo,
Kur formulavo ir paneigė jausmų netvarumo dėsnį...

Na, o maniškis – be manęs, jis taip įpratęs,
Greičiausiai prasitrins kur nors į damų kojas,
O aš su vabalais roposiu Donelaičio „Metuos“:
„Kurs po savu keru per žiemą buvo miegojęs“...

Guodžia truputį tik tai, jog šitaip gyvena ne vienas,
Yra ir kas laiptą parodo, antai kad ir brodskišką „žižą“
Susiradau ne pats – man atnešė ją Marčėnas
Drauge su pienu prie durų, nuo mirties truputėlį apgižusiu...

Šitas laikas... Anot mamos – pareinu tik pavalgyt –
Panardau po tų, kur gyvi, po Bložės, Baltakio jaunystę:
Įdomios dalybos – kam špygą, kam kulką, kam algą...
Žaizdos labai įdomios, tvarsčiais eilių suvystytos...

Dar Pažaislis, tėvų bučiniai, kajokiški bonsų sodai,
Vaikštynės su šunele dugnu ir paviršiumi „Nemuno“...
Jau sugalvojau. Mano antkapis linksmins žodžiais:
„Čia guli tas, kuris kažkur tebegyvena.“

a lis balbierius . Rasos, 2009
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Dezertyras

Pargimk.
Dar nepriganiau.
Aš visą karą pragulėjau apsimetęs žuvusiu –
Mačiau, kaip jus po kūno dalį surenka į dangų,
Nuvalo kraują ir priešmirtinius riksmus pridžiūvusius
Nuo mūšio lauko, mūšio laiko, vieversėliams žvangant...
Mačiau, kaip grįžtat – krintat liūtimi į šį duobėtą lauką –
Rikiuotė ta pati, kryptis, tas pats bėgimas šuorais...
Ir pliaupėt ant manęs, ant vieversių, žolių vienplaukių
Ir smigot žemėn – dygot nuo prisiminimų svorio...
Vėliau – pražydot paukščiais, vėjais – kur besužiūrėsi...
Pargimusiems vaikais dėkojau už apgintą šalį ...
Nė vienas neatsimena – matyt – pamiršti tiesą –
Tik nuoširdžia mirtim ir teužpelnomas ženklelis...
Bailys tuomet buvau – maniau, kad branginu gyvybę –
Ji sruvo priekin – nebridau, po šiolei tebestoviu...
Gal būtų jau ir mano atmintį baltai užsnigę?
Gal baimės parakas nuo veido būtų nusiplovęs?
Dabar vaizdai kaip ledo luitai lipa kits ant kito –
Lyg bilda akmenys dangum, lyg debesys po kojom...
Bausmė gyvent – kiekvieną lašą ir kiekvieną bitę
It ginklo brolį – iš žaizdų ir klyksmo pažinojus.
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Mano koordinatės
O šiandien vėl, kaip ir kas dieną, atsimetęs
Nuo išgijimo, nuo krūties ir nuo bažnyčios –
Aš čia nėjau nei mintimis, nei batais,
Nelyg telegrama buvau atbelstas šičia,
Lyg užmarštis marga – margi sparnelių raštai
Bičiulių kontūrus paslėpusių plaštakių,
Per veidą talžanti šviesa ir žodžiai: „Kas tu?“ –
Aš – tas, kurs žodžiams anei šviesai neatsako.
Neteko pakeliui nei mirti, nei pasveikti,
Su trim gyvybėm pereit į aukštesnį lygį...
O gal aš – būsimasis jūsų vaikas,
Kad šitaip stirksot į mane akim susmigę?
Ne išvaizda esu, ne skiriamieji bruožai,
Net ne jausmai – ir jie su amžium mainos...
Nusakomas simboliškai – lyg vėjų rožė,
Chaotiškas esu, painus – lyg vėjų dainos...
Aš – ne žmogus, tik nufilmuoti metai
Su liūtimis, su šnabždesiais, speigais žiemos,
Šiandien aš – trisdešimt šeštoji lygiagretė –
Be priežasties, be atminties, be ilgumos...

Laidotuvių nuotrauka (negatyvas)
Rugpjūtis
Elvyrai

Ilgai miegu. Gal šitaip pratinuos nebūti?
Verkiu per miegą. Vadinasi, nėra ir Ten gerai.
O čia – nuo tvankumos ir savo grožio alpstantis rugpjūtis,
Lakštingalomis siuvinėti vakarai;
O čia – tabletės, gėlės ir skatikai,
Laukimas, kol suras ir įsisiurbs į Dievą šaknys...
Šią naktį sapnavau, kad nieko neįvyko –
Dabar meldžiu, kad išsipildytų šis sapnas –
Deja, išsisklaidys. Kaip dūmas, kaip Maironio – išsidraikė –
Ir žmonės atsiliks, ir medžiai, žodžiai ir vanduo...
O čia – rugpjūčio mėnuo. Koks jo metų laikas?
Tiesiog baisus kažko artėjimas. Tiesiog – ruduo.

Susitarkime – ne žemė tai, o sniegas.
Nes baltesnio nieko nebebus jau.
Ir lengvesnio nebebus jau nieko –
Ne „palaidojom“ sakysim, o – „užpustė“...
Ne mirtis – tiesiog šviežiai pasnigo –
Snaigės dilgino akis ir veidą –
Neverkėm – tik pašalą atleido,
Žiemkentys dar vienas antkapiu sudygo...
Susitarkime – ne žemė tai, o sniegas
Gurgžda tarp blakstienų ir tarp pirštų:
Po sniegu tegu nykštukai miega,
Po sniegu tegu vargai, vardai ištirpsta...
Ir todėl – tik apmaudas, tik vėjas
Mano patalą lyg knygą varto –
–––
– Vėl šalia.
Visai šalia šį kartą
Man Kalėdos palei smilkinį praėjo...
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(R)aktininkas
Aivarui Veikniui

Žiū, kaip šiurpas per popierių eina,
Virkštelė rankoje (atpalaiduok riešą), įverta į adatą,
Spurdanti žvakė,
Savo pačios seilėmis prie Viešpaties stalo
Tvirtinta...

Slidu ir rūškana –
Sutiktieji vis stvarsto už rankų,
Klausia: „Kas tu man išeini?“
Jau išeinu, tik nurimkit –
Jau suradau tas duris –

Ar tik nebus kažkur mano viduj
Durys atlapos paliktos?
Girgžda per naktis, trankos,
Vėją dėl menkiausio nieko šokdina,
Laikrodį mano gąsdina (tas tuoj užsidengia
Pirštais akis ir nuščiūva)...

Įgimta nuojauta,
Gimta penkiaaukščio laiptinė –
Tarpdurin plyta įbrukta
Lyg į apdegusią kiaulės burną –
Paliktas tarpas
Šiurpui prabėgti, katėms ir metams –
Nenuostabu, kad žviegia
Druskingais, drėgnais vakarais...

Su laiku buvau išmokęs keistis
Beprotybėmis – mano spalvota, jo – ne,
Jam savo įsriegdavau raktu į smegenis,
Jis – liejo lyg širdgėlą
Ant mano daržų, ant tamsžalių liepų,
Ant alpstančių lūpų lapų...
Tamsu.
Nors į akį durk, o vis tiek tenka keltis –
Paslystu kaip visuomet, pasiklystu savy –
Kaži kokie įviji laiptai,
Nepraktiški daiktai – praktiškai
Man po kojų, langai
Užnešti dumblo ir dumblių gličių,
Dar kvepiančio jūra
Medaus, bičių pikio,
Spalvotų stiklelių, užrašų dulkėse
Ir druskino smėlio traiškanų...

Atpalaiduok riešą – gimtąsias
Vietas viršeliais it žemėm
Užversdamas,
Vaško seilėm –
Maldų rišamąja medžiaga –
Siūles užlaižydamas,
Plytą gilyn sau gerklėn
(kad neinkštum) kišdamas,
Šiurpdamas
Žvakių spygliais dygiais...
Kas tu manin išeini?..
–––
Iš lauko pusės –
Maža ir jauki
Mano celė.

a lis balbierius . Vilnius, 2009
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Algis Uždavinys

postmodernizmas ir mūsų
dvasinės perspektyvos

M

ėginčiau aptarti postmodernizmu vadinamą
chaotišką, bet kryptingą ideologiją, išaugusią iš žydų-krikščionių mitologijos liekanų,
neomarksizmo ir poststruktūralizmo, nušviesdamas ją
antikos filosofijos bei krikščioniškojo vakarų logocentrizmo požiūriu, taigi supriešindamas tradicines metafizinio mąstymo paradigmas ir absurdo priemones
naudojančio (bei patologiją reabilituojančio) postmodernistinio maišto šūkius. pagrindinis dėmesys sutelktinas
į kritinę kai kurių esminių postmodernizmo prielaidų
bei aspektų analizę, todėl tekstas kupinas poleminio
įkarščio, bet anaiptol nepriklauso naiviam apologetiniam
žanrui. atskleidžiant akivaizdžiai iracionalias ir absurdiškas postmodernizmu vadinamo (arba šiuo terminu
besidangstančio) judėjimo raiškas, nepakanka solidžios
akademinės povyzos bei diskursyvios argumentų kalbos, todėl būtina iš dalies pasitelkti sugestyvią retoriką,
nevengiančią poetinių metaforų ir išraiškingų kalbos
figūrų. palaikydamas pačių postmodernistų diskursui
(ar jo simuliacijai bei imitacijai) būdingą strategiją, noriu aptarti šiuolaikinės kultūros bei dvasinio gyvenimo
perspektyvas tradicinių ir postmodernistinių idėjų sankirtos požiūriu.
Jeigu nežinočiau, kad mano pseudopedagoginė retorika yra pačios tikrovės kuriama apgaulė, galėčiau
pamanyti esąs pašauktas ką nors keisti, taisyti ar mokyti, tačiau iš tokių trumparegiškų pastangų mane ima
juokas – ne tas, kylantis iš apmulkintų žiūrovų salės,
bet „nieku“ (outis) pavirtusio ir polifemo akį duriančio odisėjo juokas. tokį juoką palaiko metis – iliuzorinė būties „suktybė“, verčianti niekais norą iškilmingai
vaidinti herojiškus vaidmenis, manant, kad galimas tikras tapsmo jūroje skęstančios atlantidos ir idėjų auksu
tviskančių atėnų karas. tačiau „būtinybė“ verčia dėvėti
žuvies kostiumą ir pavirsti amfibija, nors niekas negali
pasakyti, ar kostiumas tikras: galbūt apgaulė yra dviguba ar netgi triguba. galbūt apskritai jos nėra, nes nusileidimas į „diskursyvios“ scenos lygmenį yra savotiškas
menas – menas pasirodyti su nemeniška juokdario kauke
ir nuslėpti juodą (gal geriau sakyti baisų?) išminties veidą. tik todėl, kad įkyrios, bene pačių dievų siunčiamos
musės (koks apmaudas!) pažadina iš transcendentinės
vienybės snaudulio ir verčia piktai mosikuoti vaizduotės šluotražiu. riba tarp tikrovės ir sapno yra beveik nepastebima.

1 . V e d A M I M e tA f I z I N I O p y k č I O

taurius gėrio skleidėjus vaidinantys triksteriai mums
mėgina įteigti, kad turime kalbėti „be pykčio“, ir iš dalies
tai yra išmintingas patarimas, metafiziką paneigiančiame kontekste vis dar operuojantis ta „metafizine liekana“, kuri numano platonišką aistroms pavaldaus tapsmo
ir beaistrės tikrosios būties priešpriešą. tačiau šis postmodernistinis patarimas „nepykti“ yra grynai funkcionalus – abejingumas, apatija ir akla tolerancija reikalingi
demokratijos diskredituotai „tiesos“ kategorijai paneigti
ir iškrypimui bei dvasinei impotencijai įteisinti.
Kada ketvirtasis islamo kalifas ali ibn abi talibas,
užsimojęs kardu, pajuto apmaudų ir nesuvaldomą pyktį, jis sugebėjo sustoti ir nenukirsti priešo, tikėdamas,
kad pykčio būsena netinkama karui, nes priešo galva
turi būti kertama ne iš miglotų subjektyvių paskatų, bet
taip, tarsi kirstų pats Dievas, veikdamas per savo keršto
instrumentą. o kerštą (kiekvienam dieviškuoju įstatymu grindžiamos tradicinės visuomenės nariui tai buvo
savaime suprantama) sukelia nukrypimas nuo normos,
nuo paradigmos, garantuojančios ontologinį bei socialinį teisingumą.
tai tarsi amžina senovės egiptiečių dievų Horo ir
seto kova, kurios tikroji arena yra pusiausvyros stokojanti vidinė žmogaus tikrovė, turinti daug lygmenų, bet
galiausiai paklūstanti dvasiniam poreikiui transcenduoti šviesos ir tamsos priešpriešą, nors šis „poreikis“ kyla
anaiptol ne iš ribotų paties žmogaus užmačių. todėl didysis džihadas (šis arabų kalbos žodis pažodžiui reiškia
„pastangą“ apginti tiesą – į dvasinį integralumą ir aukščiausiąjį pradmenį vedančią trajektoriją) pirmiausia yra
kova su savo paties neišmanymu.
būti neišmanėliu anaiptol nereiškia mažai žinoti, nes
pernelyg didelis žinojimas kenkia žmogaus prigimčiai ir
(kaip pasakytų antikos žmogus) sukelia dievų pyktį. žinojimas yra savo ribų suvokimas ir beribės metafizinės
ištakos nuojauta, todėl pirmojo islamo kalifo abu bakro
neva ištarti žodžiai, kad „nežinojimas ir yra tikrasis pažinimas“ gali tapti apofatinės išminties pradžia.
veidmainišką toleranciją, būtiną bedievystei ir iškrypimams paskleisti, praktikuojantis postmodernistas
negali tikėtis nei išminties, nei nušvitimo, nes „tiesa“
jam tėra ideologinis pramanas reliatyvistinių santykių
kontekste, „esmių“ iliuziją palaikanti fikcija, kuria naudojasi „valia valdyti“. Šiuo atveju valdymas vienareikšmiškai vertinamas kaip piktavalis išnaudojimas ir pa-
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vergimas. visą teoriją išvertus į tradicinę krikščioniškąją
terminiją, išvada būtų tokia: velnio negalima skriausti,
varžyti, barti, jam reikia duoti „saviraiškos laisvę“. priešingu atveju nusižengsime humanizmo principams, paminsime sentimentalaus gailestingumo idėją, neteksime
įvairovės. be to, juk „blogis“ anaiptol nėra blogis, o tik
atitinkamos „estetinės“ nuostatos išraiška, kuri yra teisėta ir netgi pageidautina, turint omenyje, kad nėra nei
tiesos, nei hierarchijos, nei normos, nei dieviškojo įstatymo – viskas piktavalių metafizikų prasimanyta, norint
neleisti (matyt, iš pavydo) „geriesiems žmonėms“ iki
soties palėbauti.
Dievas (jeigu jis dar nėra pašalintas iš akiračio kaip
nemadinga mitinės vaizduotės atgyvena) turėtų būti nubaustas ir „iškeltas už skliaustų“, kad netrukdytų skleistis aistrų tironiją menančiai vergų demokratijai.

2 . N e d O R ė l I ų VA l d ž I A I R
pOstMOdeRNIstINė hUM ANIz MO
degR AdAcIJA

nenorėdami trumparegiškai teigti, kad lėbavimas ir kūrybinis ištvirkimas savaime yra blogi dalykai, grįžkime
prie žmogiškosios pykčio dimensijos, prie vadinamosios
marso dvasios, kuri pažadina mumyse karį. Dar marsilio
ficino (renesanso laikų florencijos pažiba) tvirtino, kad
pyktis ne tik suteikia jėgos bei tvirtumo, bet ir atlieka katarsinį vaidmenį, leisdamas išsilieti dirbtinai užtvenktai
gyvenimo energijai, kurios vienpusiškas slopinimas gali
tapti susinaikinimo priežastimi.
vadinasi, tikroji ramybė ir dvasinė pusiausvyra nėra
pasyvumas arba tolerantiška impotencija (pataikavimas
neteisybei, išsigimimui ir bjaurasčiai). tikroji ramybė
pranoksta dichotomijas, transcenduodama jas aukštesniu išminties lygmeniu, tačiau priešpriešų sklaidos pasaulyje (Kurukšetros lauke, pasak Mahabharatos epo)
nori nenori tenka būti kariu. suprantama, modernistui
ir postmodernistui tai labai nepatinka. Jis bijo (nors tokia galimybė neatrodo pakankamai reali), kad nesusivienytų kryžiuotis ir mudžahidas, nes tada nekrofilų ir
zoofilų partijos vargu ar įstengtų pabėgti nuo „šventojo
kalašnikovo“ rūstybės.
Jaučiu, kaip šiaušiasi skaitytojo plaukai prieš tokį primityvų „smurtavimą“, todėl skubu pasiteisinti ir išsisukti nuo apkaltos. nemalonių asociacijų turintį šiuolaikinį
ginklą galima pakeisti tradiciniu kalavijo įvaizdžiu, kuris
yra ne tik karališkojo teisingumo, bet ir žinijos (gnosis)
simbolis. Kryžiuotis ir mudžahidas tėra spalvingos metaforos, išreiškiančios tradicinį „riterišką“ krikščionybės ir
islamo aspektą. nūdien šie nuvalkioti žodžiai dažniausiai
vartojami ne dvasine, o lėkšta politine prasme, tarsi kokie
keiksmažodžiai. Deja, nedaug vilties, kad su fundamentalizmu nieko bendra neturintis tradicinis islamas ir savo
metafizinį turinį neatsakingai išbarsčiusi krikščionybė
nustotų svaidytis abipusiais įžeidimais ir sugebėtų tikrovę suvokti transcendentinės pradų vienybės požiūriu, t.
y. suprasti, kas yra jų bendras tikrasis priešas.
tačiau yra taip, kaip yra, ir ambicingo išskirtinumo
mitologija dažniausiai paima viršų, nes tokio sprendimo reikalauja žmogiškoji troškulio ir vaizdo dialektika.
pasak antikos filosofo plotino, nedorėliai valdo todėl,

moore, p erez assoC i ates, i n C . , u. i. g . , an D ro n fils o n .

Piazza d’Italia, naujasis orleanas, Jav, 1975–1980

kad jų pavaldiniai silpni arba sugedę, ir tai yra teisinga.
prisimindamas šiuos plotino žodžius, g. eatonas sako:
„politinėje srityje laisvė yra stipriojo ir budriojo privilegija. stabiliais periodais silpnumas gali likti nepastebėtas,
bet pokyčių metu, kai viskas susimaišo, negalima vaikštinėti neginkluotam, būti neatidžiam ar nepakankamai
subrendusiam. taika yra kažkur kitur. Šioje vietoje ir
šiuo metu mes esame pasienio žmonės.“1
būti „pasienio žmogumi“ anaiptol nereiškia kilti į
moralinį „kryžiaus žygį“, kaip pamanytų tamsos pasaulio ir sielos šešėlio nesuvokiantys puritonai, kurių nuolatos afišuojamas bei peršamas pavyzdinis (sakytume,
pernelyg išpūstas) „gerumas“ dažnai tėra išvirkštinė
piktųjų galių kaukė, manipuliuojanti dalinėmis tiesomis
ir infantiliškais idealais. tokie „teisuoliai“ niekada adekvačiai nesuvokia tikrovės, bet visada kovoja su rūkymu
ir propaguoja absoliučią materialistinę higieną, demitologizuotus demonus keisdami mikrobais. Jie nebijo nei
Dievo, nei imanentinio būties teisingumo, bet paniškai
bijo paukščių gripo. siekia panaikinti mirties bausmę
ir bet kokia kaina pratęsti merdinčio nedorėlio kūno
gyvybę. pasaulis jiems baigiasi kartu su kūniškojo lygmens malonumais, tad jiems veiksmingos tik kūniškos
bausmės (visa kita – nerealu, todėl anything goes). Dėl
šios priežasties jie karštligiškai stengiasi uždrausti kūno
bausmes – beždžionę primenančio vaikigalio negalima
sudrausminti rykšte, bet visos mentalinio ir psichinio
ištvirkimo formos yra leistinos bei toleruotinos.
Šitaip degradavęs humanizmas įžengia į postmodernistinę stadiją („po etikos“, kaip mėgsta sakyti gu-
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druoliai) ir panaikina save patį. vaizdžiai tariant, kretino laisve besimėgaujantis mokinys gali nebaudžiamas
spardyti mokytojo užpakalį. Šiuo atveju nesvarbu, ar
mokytojas to nusipelnė (galbūt, jeigu su patikliu cinizmu dėstė mentalinės pederastijos principus), nes kalbame ne apie sugedusį asmenį, bet apie postmodernistinį
hierarchijos bei rango panaikinimą, apie nebaudžiamą
saviraiškos ontologiją, kuri palaimina anomaliją, pakrikimą ir proto ligą, vadindama tai išsivadavimu, menu,
dekonstrukcija.

3 . VA I z d U O t ė s V e I d R O d I s :
d VA s I O s I R k ū N O l I g ų t e O l O g I J A

galbūt neturėtume pamiršti, kad kiekviena liga priklauso gyvenimo slėpinių sričiai ir gali turėti ir simbolinę, ir
iniciacinę prasmę arba bent jau liudyti tam tikrų, mirtingojo žmogaus akiratį pranokstančių galių raišką. Kaip
pasakytų koks nors bagdado teologas, tai yra ne Dievo
grožio, o Didybės manifestacija, turinti destrukcijos,
pamišimo, sugedimo ir keršto požymių. Šiuolaikiniam
siauros vaizduotės skeptikui materialistui (nepaneigiant
skepticizmo vertės dvasinės pedagogikos lygmeniu) nepriimtini ant lavonų šokančios Kali-Durgos arba Šivos
griovėjo įvaizdžiai, tačiau galutine prasme Dievas yra
nugalėtojas, tarsi antbūtiškas pirmapradis Drakonas,
praryjantis visus būties sklaidmenis – mitines-ontologines savo paties manifestacijas.
apšvietos ragavusiam pozityvistui nepakeliamai
koktu klausytis tokių nemalonių fantazijų, kurioms jis
priešpriešina kitas, „progresyvias“, fantazijas, manydamas, kad žengia į skaisčią dienos šviesą, nors iš tikrųjų
keliauja šmėklų kontroliuojamais nakties keliais. ne tik
pavieniai žmonės, bet ir civilizacijos gali įžengti į „tamsią sielos naktį“, kurią mėgina nuslėpti optimistiniai išorinės reklamos triukai, ideologinė įtaiga ir apgaulingas
medžiaginių gėrybių srautas.
sielos negalia, vidinė disharmonija ir dvasinis aklumas, t. y. klaidingas mąstymas, pražūtinga bedieviškos
vaizduotės veikla, transcendentinių pradų ir logikos požiūriu neteisingi sprendimai dažnai virsta kūno liga –
išoriniu vidinio sutrikimo simptomu. todėl t. mooras
teisingai sako, kad ne tik tavo kūnas, bet ir tavo dvasia
bei siela serga vėžiu. Jis klausia, ar nesuvaldomas piktybinių ląstelių augimas nėra nesuvaldomo ekonominio,
politinio, kultūrinio augimo bei nepamatuotų ambicijų
atspindys? „ar nebūtų pernelyg drąsu teigti, kad modernioji liga atspindi būtent moderniąsias vertybes bei
lūkesčius? Depresija įsikuria tada, kai nebėra tiesioginės
džiaugsmo versmės. Širdies smūgių padaugėja, kai nesirūpinama tikraisiais širdies reikalais. vėžys įsėlina į tavo
kūną, kai šis negali nurimti ir gyventi saikingai, kai tavęs negali patenkinti turimų pinigų, daiktų ir patyrimų
kiekis. tai anaiptol ne mistinės sąsajos, bet tiesioginis
gyvenimo būdo ir ligos ryšys.“2
galbūt neprotinga būtų manyti, kad visur ir visada esama tokio pažodinio ryšio, nes priežasčių ir pasekmių kamuolys yra pernelyg sudėtingas, kad fenomenų
plokštuma judantis stebėtojas galėtų jį adekvačiai suvokti, neatsižvelgdamas į būties lygmenų hierarchiją, kurią
„pažangus“ modernistas atkakliai neigia, pravardžiuo-
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damas apmaudžia neoplatonizmo atgyvena. tačiau elementari kūno, sielos ir dvasios (arba antikine prasme
suvokto intelekto, nous) seka nėra viso labo funkcionali
aiškinamoji schema, kurią neva sukuria istoriškai determinuota vaizduotė, nesupratusi naujųjų amžių titanų ir
pusdievių iškeltų totalinio materializmo tiesų. Jeigu išoriniu pavidalu tikrovė tėra dinamiška vidinių sielos ir
dvasios lygmenų kristalizacija, kurią koreguoja demiurginė vaizduotė ir ją savaip mėgdžiojančios žmogiškosios
(ontologinės ir kartu religinės-mitologinės, mokslinės,
socialinės-politinės bei meninės) vaizduotės programos,
vargu ar kūniškųjų konfigūracijų kaita yra vien medžiaginių elementų veikimo padarinys.
tokia „vertikalių“ metafizinių (fizinių reiškinių pasaulis savo esme nėra fizinis, bet psichosomatinis ir
noetinis) lygmenų perspektyva nepanaikina „horizontalaus“ būties kompozicijų ryšio – tos šviesos ir šešėlio
dialektikos, kuri audžia daugialypį atspindžių bei rezonansų ritmą. visi mes tapatūs veidrodžiams, atspindintiems ne tik represuotus mentalinius turinius (kurie
sugrįžta demonizuoto išorinio priešo, lemtingos klaidos,
savigriovos pavidalais), bet ir vienaip ar kitaip suvoktų pradų, arba noetinių archetipų, spektrą, formuojantį
konkrečią gyvenimo trajektoriją. net šiuolaikinė jungiškoji psichologija, visą metafizinių būties lygmenų
įvairovę redukuojanti į hermeneutinę (todėl iš dalies literatūrinę) „pasąmonės“ kategoriją, nenuilstamai kalba
apie tamsųjį žmogaus šešėlį, tarsi kraugerį demoną su
dviašmeniu peiliu, pasiryžusį keršyti už bet kokią vienpusišką, integralios tiesos reikalavimams nusižengiančią
sąmonės (vadinasi, ir socialinio-kultūrinio gyvenimo)
perspektyvą.
Šie sentimentaliam humanizmui, racionaliam sekuliarumui ir jo kvailoms utopijoms nepaklūstantys demonai stumdo žmones tarsi šachmatų figūras, veikdami
it po stalu slankiojantis nematomas magnetas, valdantis aistroms (nepagrįstoms viltims, netikriems stabams,
klaidinantiems vaizduotės stereotipams) paklūstančio
pasaulio horizontą. žiaurūs ir paradoksalūs archajiniai
mitai daugiau pasako apie šią beprotišką egzistencijos
dramą negu protestantiškos ir modernistinės moralės
katekizmai, kurie susiaurina ir subanalina dievybės sampratą arba redukuoja tikrovę į suabsoliutintą kūno mechanikos bei cheminių elementų lygmenį.
nenuostabu, kad žmonės yra linkę tapti tuo, kam
jie labiausiai priešinasi. savo tyrumą afišuojantys puritonai pasirodo esą nuodingus padarus slepiančios „pandoros skrynios“, o buvę komunistai virsta magiją praktikuojančiais okultistais. l. van der posto teigimu, „kol
blogis netampa gyva esamybe, niekas savo šešėlio nevertina rimtai”3. vadinasi, nesupranta, kad mėginimas
susikurti ramią metafiziką nuvainikavusio humanizmo,
technologijų žadamo komforto (pragaro požymių turinčio „rojaus) bei socialinės gerovės užuovėją (beveik
visada – dvasinio integralumo, aukštesnės dieviškosios
prigimties sąskaita) tėra menamai „gero“, bet stebėtinai
kvailo padaro (pasivadinusio skambiu homo sapiens vardu) kliedesiai. labai dažnai tai netgi nusikalstama veikla, kurios nepateisina nežinojimas, kad kosmosas yra
gyva būtybė, kaip pasakytų platonas, arba kad anapu-
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sybės prieangyje visų mūsų laukia anubis ir totas – prie
svarstyklių stovintys mirusiųjų teisėjai, kokiais vardais
juos bepavadintume. vaizdiniais operuojanti mitologija nesunkiai verčiama į loginių kategorijų kalbą, nors ši
taip pat subliūkšta simbolinių teofanijų bei apofatinių
slėpinių akivaizdoje.

4. lINksMAs ApOkAlIpsės
l AU k IM A s

postmodernistų pamėgtas ir įkyrus „pabaigos“ teigimas tiesiogiai kyla iš eschatologinės žydų ir krikščionių
tradicijos. tokia nuostata neturėtų stebinti, juolab kad
pati krikščionybė atsirado ir iškilo skelbdama pažodžiui
suvoktą greitos pasaulio griūties bei sunaikinimo mitą,
nors ši tikra ar menama istorinė agonija taip užsitęsė, kad
neišvengiamai virto savo priešybe – progreso ir utopinės
pertvarkos mitu, kurio paradigma – iš iraniečių nusižiūrėta politinė-socialinė žydų legenda apie Dievo karalystę
žemėje. ne dvasiniu, o kūniškuoju pavidalu, nes biblijos
žydai nežinojo arba nenorėjo pripažinti sielos nemirtingumo – šios iš nekenčiamo egipto kylančios idėjos, kurią
plėtojo orfikai bei pitagorikai ir kurią pasiskolino krikščionimis pasivadinę helenizuoti žydai disidentai.
postmodernizmo skelbiama geroji „pabaigos“ naujiena nenumano nusidėjėlių kankinimo (nors prie gėdos
stulpo pastatyta metafizika kankinama visais įmanomais
būdais), bet suteikia visuotinius atlaidus, sakydama, kad
nuo šiol viskas galima. panašiai kaip pomirtinis pasaulis
(prieš pasiekiant teismo vietą ir osirio sostą) egiptiečių
įsivaizduojamas išvirkščias, – sutrikę ir žinių stokojantys
mirusieji maitinasi ekskrementais ir geria šlapimą, – taip
ir postmodernizme „mirusio“ tradicinio pasaulio erdvę
užpildo gnomai, netradicinės orientacijos maniakai, šlapimą geriantys estetai ir vaginalinės tapybos mėgėjai.
tradicionalistams visos šios saturnalijos atrodo tarsi
„laiko ženklai“, liudijantys degradaciją bei artėjančią eschatologinę samsaros ciklo pabaigą – ne džiaugsmingą
globalinį karnavalą, kuris eina „po istorijos“, „po etikos“
ir „po metafizikos“, bet galutinį žmoguje slypinčio Dievo atvaizdo (eikon) užtemdymą, iškraipymą ir ištrynimą. grasinantį dideliais nemalonumais. todėl martinas
lingsas nūdienos metą simboliškai prilygina „vienuoliktai valandai“, dvylikos valandų ciklą suvokdamas
kaip istorinės manifestacijos puslankį nuo saulėtekio
(pirmapradės pasaulio būvos, mitinio aukso amžiaus)
iki saulėlydžio (sunaikinimui skirtos Kali-jugos, kuri,
nepaisant visuotinio pagedimo, yra sintetinės išminties
sklaidos amžius)4.
mesianistinė žydų, krikščionių ir musulmonų pasaulio suvokimo perspektyva lemia atitinkamą istorinio laiko sampratą ir modeliuoja jo trajektorijas, lengvai
tapdama (nepaisant diametralaus vertybių vektorių sukeitimo) sekuliarinių ideologijų pagrindu. todėl Jamesas Hillmanas, „politeistinės“ psichologijos apaštalas,
neslėpdamas apmaudo teigia: sigmundo freudo inspiruota psichinė terapija prasidėjo kaip prieš krikščionybę nukreipta revoliucija, bet pati pavirto „sublimuota
krikščionybe“5. pritardamas postmodernistinei Hillmano nuomonei, kad krikščionybė represuoja vaizduotę ir
todėl yra savo šešėlinę pusę į aplinką projektuojantis sa-
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tanizmas, žurnalistas michaelis ventura puritonizmą ir
monoteizmą pavadina infekcijomis bei didžiausiais naujosios postmodernistinės psichologijos priešais6.
abu šie autoriai pripažįsta, kad vakarų civilizacijai
atėjo galas, ir niekas nežino, kuo ji taps, nors ir varžosi
dėl teisės kurti bei įgyvendinti transformacijos programas. Kadangi šio proceso neįmanoma kontroliuoti, belieka tragiškas estetinis žavesys, turintis epinio pakilumo –
tarsi kokiam arapahų genties indėnui apdainuoti mirties
grožį. Šis apdainavimas anaiptol neprimena romantiškos
nostalgijos, iš kurios minėti autoriai atvirai šaiposi, teigdami, kad geriausia išeitis – patologijos priėmimas ir
ritualinė prostitucija. pastaroji neva išlaisvina fantaziją
ir suteikia sakralumo pojūtį: tai, ką visuomenė vadina
iškrypimu, Hillmanui ir venturai žada transcendencijos
patyrimą – fucking in ritual space7. pasirėmus Williamu
blake’u, galima tvirtinti, kad „eksceso kelias veda į išminties rūmus“, nes nekontroliuojamos akimirkos yra
„dieviškieji momentai“: a guy... says he masturbates in front
of a mirror and he feels that he’s a God8.
nežinia, ar šitaip pasiekiama atumo9 pilnatvė, tačiau Hillmanas tiki, kad kasdienis beprotybės praktikavimas gali apsaugoti nuo tikro pamišimo. patarimas iš
tiesų keistas, bet dvasinį imunitetą bei proto likučius praradusiam sekėjui jis gali turėti fatališkų pasekmių.
iš kur kyla tokia įtaigi ir tarsi užkratas plintanti
nuostata, kad patologija yra transcendencijos langas, per
kurį savo pavidalus apreiškia dievai, nes visi kiti keliai
neva užblokuoti ir neefektyvūs? Daimonu vadinamam
vidiniam stebėtojui esą nerūpi nei visuomenės reikalai,
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nei moralė, nei gėris, nei blogis, o tik „teisingas“ ryšys
su egocentrine žmogaus savastimi, todėl psichopatas gali
turėti „sveiką ryšį“ su stebėtoju, o geras ir normalus pilietis – „nesveiką“10. tokias išvadas nebūtina moksliškai
pagrįsti, nes moksliniai tyrimai priklauso fantastinės literatūros sričiai – galima ką tik nori įrodyti arba paneigti11,
tuo tarpu genitalijos visada teisios – tarpkojyje įsikūrusi
muladhara čakra negali klysti12.
visa bėda, kad pasaulį paskelbęs negyvu, rené
Descartes’as mus privertė užsiiminėti nekrofilija – mylėti negyvą kūną (kurį sadistai technokratai nenuilstamai prievartauja) arba atsiduoti „ekologine problema“
tapusiai romantinei meilei, kurią įteisino (o gal išrado)
atsietas dekartiškasis subjektas. geriau mylėtis su bananmedžiu negu paklusti romantinės meilės programai,
kuri iš esmės yra antisocialinė. tai ne tik ekologinė, bet ir
politinė nelaimingos kartezietiškos „nekrofilų“ visuomenės problema. todėl Hillmanas retoriškai klausia: nejau
manai, kad žmogus, galįs mylėtis su bananmedžiu, yra
nelaimingas? anaiptol. veikiau jis yra zeno meistras, a
fucking saint13.
pamiršk žodį „sugedęs“, nes viskas tėra mitinės
vaizduotės audžiama pasaka – linksmas apokalipsės laukimas, nes „apokalipsė yra mūsų kultūros mitas, mūsų
kultūros knyga, paskutinis šventosios knygos skyrius“,
kaip sako J. Hillmanas, t. y. viso labo paskutinis biblijos
skyrius, todėl biblija baigiasi, o pasaulis nesibaigia14.

5. dIeVų Net V IRt UM A s IR
pA M At I N ė g y V e N I M O pAt O l O g I J A

į Hillmano balsą verta įsiklausyti, nors jo bedieviškos
imaginacijos (teigiant, kad dievai pasirodo ligų bei negalių pavidalu, taip pat – šių su liga ateinančiu dievu
laukimas) nėra „neoplatonizmas“, kaip jis pats mėgina
teigti, kalbėdamas apie poetines manijas, sokrato daimoną, Henry Corbino išaukštintą šiitų hermeneutiką
(ta’wil), nepagydomas sielos žaizdas ir pasaulį in extremis: „aš kuriu fantazijas apie orgijas bankoke, nes aš
noriu daugiau“15.
Depresija neva tėra šį troškimą maskuojanti kaukė,
kurią mums siūlo puritonai, nors dievai gali rodytis tik
palaimingos beprotybės pavidalu – ne debilizmo (kuris
kyla tada, kai sekama ne tuo dievu arba tarnaujama jam
neteisingai), bet būtent tokios patologijos, kuri yra Dievo pasirodymo ženklas. vadinasi, Dievui nemielas įstatymas (ne tik šarija, kaip tartų fakihas – islamo teisininkas, bet ir elementarios eismo taisyklės), nors jis mėgsta
orgijas bankoke ir postmodernistinį meną.
sunku nuspėti tikruosius Dioniso pomėgius, juolab kad šviesos ir tamsos dialektika (nebūtinai suvokta
manichėjiškai) tam tikru lygmeniu yra nepaneigiama.
tačiau J. Hillmanas drąsiai tvirtina, kad hermeneutinis
judesys, einant nuo atvaizdo prie jo interpretacijos, veda
iš proto, todėl bet kokia normatyvinė (teologinė, filosofinė) interpretacija iškreipia vaizdinį. pati norma (arba
normalumas) yra tikrovę iškreipianti ir klaidinanti fantazija. Dievai pasižymi netvirtumu (infirmitas), todėl net
idealūs gyvenimo standartai demonstruojami patologiškomis priemonėmis. ligonio turima viltis išgyti yra patologijos dalis, nes viltis priklauso iliuzijų sričiai ir tar-
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nauja represijai: mirtis yra vienintelė išgijimo viltis16.
politinės psichologijos perspektyva grindžiama chtoninių sielos gelmių pažinimu, o nusileidimas į šią požemių sritį atima visas viltis. tačiau sielos veidrodyje
regimi atspindžiai leidžia suvokti, kad beprotybė yra
dvasinis sielos variklis. Hillmanas skiria sielą ir dvasią – anima ir spiritus, kaip šias realijas suvokia iš antikos kylanti krikščioniškoji civilizacija, bet stoja sielos
pusėn. sufizme (tasawwuf) tai būtų al-nafs, neklusni ir
aistringa žemesnioji siela, turinti „velniškų“ bruožų,
kurią būtina transformuoti dvasinės alchemijos priemonėmis, „sunaikinti“ kaip slibiną, kurį perveria sauliškojo
herojaus ietis.
siela (iracionalios vitalinės prigimties prasme) yra
pasyvi, pažeidžiama, kenčianti, pikta menanti, nepajėgi atleisti, todėl panaši į undinę, kurią degina dvasios
ugnis. mat dvasia, kaip pripažįsta Hillmanas, „renkasi
geresnę dalį ir siekia viską suvienyti“ – pakilti aukštyn,
eiti neigimo keliu (via negativa), žengti pro siaurus vartus.
Šiuo požiūriu sielos troškimai, patologiškos svajonės bei
fantasmagoriniai geismai turi būti intelekto (nous) pažaboti ir sutramdyti. pati siela (suvokta anaiptol ne platoniška nemirtingos esaties prasme, bet kaip psichosomatinių išgyvenimų spektras), Hillmanui yra „fantazija“,
sudaryta iš patologiškos imaginacijos elementų, kuriuos
tiria psichopatologija. tuo tarpu apie pneumapatologiją
negalima kalbėti, nes dvasia pranoksta ir transcenduoja
psichinių fantazijų sritį, tvarkydama ir auklėdama sielą
dvasinės disciplinos priemonėmis.
tačiau Hillmanas, pripažindamas dvasios (arba intuityvaus dieviškojo intelekto, nous) viršenybę, vis dėlto
mano, kad ir racionalistinė apšvieta, ir dvasinis kelias
(įvardytas kaip Oriental movement upward) patologizuojančiai sielai atrodo esą represyvūs. todėl šios sielos
nenoras transformuotis ir transcenduoti save sukelia
dar daugiau bėdų: „mat bet koks savirealizacijos siekis, galutinai nepripažinus, kaip sako georgas Hegelis,
įgimtos psichopatologinės sielos pusės, pats yra patologiškas – tai saviapgaulės pratybos. tokia savirealizacija tampa paranojiška apgaulės sistema, netgi savotiška
šarlatanizmo rūšimi, psichopatologiniu ištuštintos sielos
elgesiu.“17
vadinasi, dvasinis kelias (kurį siūlo tradiciniai mokymai – advaita vedanta, sufizmas, krikščioniškasis misticizmas) yra neįmanomas, nes iracionalios „gyvulinės
sielos“ negalima skriausti – to neleidžia išplėstai suvoktas humanizmas bei postmodernistinė tolerancija.
priešingai – reikai panirti į minėtas fantazijas ir jomis
mėgautis. tik neaišku, kodėl čia prisimenamas ir cituojamas Hegelis.

6 . I N t e l e k t O I R d I s k U R s y VA U s
pROtO peR skyR A hIeR ARc hIJOs
pOžIūRIU

naujųjų amžių modernizmas dieviškąjį intelektą (arba
dvasią, kalbant krikščioniškąja terminija) redukuoja į
diskursyvų protą, šitaip nukirsdamas intelektinį ryšį su
transcendencija. todėl protas (ypač vadinamasis „mokslinis protas“, iš esmės tarnaujantis aistroms ir besočiam
medžiaginių daiktų troškimui) tampa vienpusiu ideo-

loginių represijų įrankiu. tačiau klaidinga manyti, kad
jis reprezentuoja dvasią arba turi jos įgaliojimų. priešingai – dianoia, arba ratio, priklauso tai pačiai psichinių
sklaidmenų sričiai ir šiuo aspektu protas yra „žmogiškas,
pernelyg žmogiškas“, kad galėtų suvokti jį pranokstančius noetinius pradus.
Ši negalia anaiptol nereiškia, kad noetiniai archetipai, dvasinės realijos, transcendentiniai esiniai yra iracionalūs ir todėl prieinami proto šviesą praradusios aistros
lygmeniu. platoniškoji „manija“ pranoksta diskursyvų
mąstymą, todėl nėra tapati žemiau proto lygmens besiskleidžiančiam pamišimui. Šiuos skirtumus nesunku
pamiršti ir apskritai ignoruoti, paneigus teisingą ontologinės hierarchijos principą (mat būties hierarchija netapati socialinės prievartos, biurokratinio šiuolaikinės
valstybės aparato hierarchijai). vi a. pradžioje Dionisijo areopagito pradėtas vartoti “hierarchijos” terminas
reiškė aukštyn vedančią sakralinę veikimų seką krikščioniškos teurgijos procese, t. y. pakilimo tvarką, dievybės link vedančias pakopas demiurginiam nusileidimui
priešinga kryptimi.
Šiuo požiūriu hierarchija yra ir scala natura, būties
lygmenų kompozicija, ir dvasinės dekonstrukcijos kelias,
Xviii a. apšvietos paneigtas, iškėlus utopinį demokratinės lygybės principą. todėl modernizmo kontekste hierarchija tėra žemiškiems (neretai amoraliems) tikslams
tarnaujantis prievartos mechanizmas, socialinio išnaudojimo piramidė, kurią išardyti siekia betvarkę propaguojantys anarchistai – radikalioji marksizmo atmaina.
materializmą bei pozityvizmą (galutine prasme –
vaizduotės konstrukcijas) ginantis egocentrinis ir neva
objektyvus „mokslinis protas“ nesunkiai pasisavina dievybės vaidmenį valdyti ir teisti. Jo menamas absoliutizmas (sterilus puritonizmas, ateistinė askezė, agresija,
visiškas empiriškai neapčiuopiamų ir mechanikai nepaklūstančių dvasinių esinių paneigimas) provokuoja tokią pat absoliučią postmodernistinę reakciją – ne
tradicinio integralumo atstatymą aukštesniu lygmeniu,
bet chaotišką realybės išskaidymą, siekiant apšvietos represuotų psichinių turinių reabilitavimo, visų pamišimo
formų legalizavimo ir nevaržomos estetinės ekstazės.
Šią tendenciją, arba „gnomų ir chimerų revoliucijos“
programą, nukreiptą prieš visokį tikrą ar menamą išnaudojimą, atskleidžia michelio foucault suformuluota
„estetizacijos“ paradigma.

7. estetINė IŠkRypIMų
stIlIz AcIJA IR bepROtybės
t R I U M fA s

foucault galima būtų pavadinti ekstravagantišku skeptiko pirono, seksto empiriko, voltaire’o ir friedricho
nietzsche’s sekėju, kuriam rūpi ne apriorinių proto veikimo sąlygų atskleidimas (ką darė immanuelis Kantas,
paskelbęs noumeną nepažiniu), bet minėtų apriorinių
struktūrų demaskavimas istorinės genealogijos požiūriu.
mat visi loginiai ar ontologiniai principai tėra istoriškai
susiformavę kultūrinės vaizduotės dariniai, kuriantys visuotinės tiesos regimybę. tokios tiesos nėra, nors (kad ir
kaip būtų keista) bet kokia metafizinė-religinė perspektyva pavadinama blogiu – iškrypėlių ir anarchistų laisvę
varžančia „ideologija“.
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todėl savęs pažinimas nėra kažkokios, foucault įsitikinimu, nesančios dieviškosios savasties (demiurginio
intelekto ar antbūtiško pradmens) realizacija, bet „laisvės
praktikavimas“ galios struktūrų nevaldomuose pakraščiuose. tai reiškia marginalų išaukštinimą, ant garbės
pakylos užkeliant seksualinį maniaką, homoseksualistą,
vaikystės potyrių „traumuotą“ nusikaltėlį, narkomaną,
menininką avangardistą. Šitaip siekiama išsilaisvinti iš
„tiesos“ ir „proto“ priespaudos.
bet koks universalių principų, politinių, etinių, estetinių vertybių (turinčių bendrą absoliutinę ašį, intersubjektyvų vardiklį) teigimas m. foucault yra „transcendentalinė“ iliuzija, todėl jam rūpi jokių visuotinės tiesos
pretenzijų neturintis „estetinis“ judesys. bėda, kad ši iš
pažiūros nekalta „išlaisvinimo“ paradigma pati tampa
mentalinės hipnozės pagrindu veikiančia totalia ideologija, metafizinėms tradicijoms, ontologinei vertybių hierarchijai nepakančiu represijų ir naikinimo mechanizmu.
nėra jokio vidinio slėpinio (dieviškosios tiesos prasme),
todėl save sukurti reikia ironiško „herojizavimo” priemonėmis, atsidavus estetinės saviraiškos tėkmei.
Juo ši saviraiška neįprastesnė, absurdiškesnė, kvailesnė, tuo geriau, nes marginalinė įvairovė neleidžia
įsitvirtinti racionalizmui, „tiesą“ skleidžiančioms galios
struktūroms, net priešingai – jas iš pašaknų pakerta. vadinasi, tegyvuoja neomarksistų slapta režisuojami idiotų paradai, nes svarbiausia yra „permanentinės kritikos principas ir permanentinis autonomiškas savęs
kūrimas“18. paneigę dvasinės, episteminės (mokslinės)
ir etinės tiesos galimybę, mes turime domėtis tik tuo,
kas nestabilu ir laikina, kas nevaržo mūsų beribės saviraiškos, siekiant gyvenimą paversti postmodernistinio
meno akcija.
Kaip pastebi foucault pozicijos sužavėtas r. m.
berchmanas, tai reiškia politikos, moralės ir socialinio
teisingumo „estetizaciją“, minėtuosius dalykus paverčiant „laisvės žaidimu su tikrove“19. emancipuotas individas (savotiškas solipsistas) mėgaujasi paradoksais,
aporijomis, skeptišku požiūriu, ironija, tradicijos neigimu, savo privačia asmenine etika (leidžiančia daryti ką
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tik nori), šitaip patirdamas neapsakomą laimę. laisvė
jam reiškia atsakomybės atsisakymą, nenorą nieko spręsti ir vertinti, remiantis miražu paskelbtomis visuotinėmis
normomis, „klaidingais“ metafiziniais kriterijais.
toks susilaikymas nuo sprendimo neva atveria kelią etinei ir estetinei „stilizacijai“. mat pasirodo, kad
etika grindžiama ne bendrų moralinių normų laikymusi, bet laisvu „estetiniu“ pasirinkimu, ką ir kaip daryti,
atmetus bet kokį „metafizinį pagrindą“. Šis gyvenimo
pavertimas iracionaliu kenkėjišku žaidimu foucault yra
tapatus transformacijai, galinčiai suteikti laimę, tyrumą,
tobulumą ir nemirtingumą20. išgirdus tokius neįtikėtinus
pažadus, atrodo, kad m. foucault galutinai atsisveikina
su protu, nes jam nerūpi diskurso nuoseklumas. neaišku, apie kokį tobulumą ir nemirtingumą galima kalbėti,
prieš tai piktdžiugiškai paneigus noetinį platoniškų idėjų kosmosą, metafizinius principus, dvasią ir nemirtingą
sielą visomis prasmėmis.
todėl be galo keista, kad foucault gręžiasi į antiką,
nors ne visai supranta, ką daro, todėl sulaukia atlaidžios
pierre’o Hadot kritikos. Šis posūkis taip pat yra užgaidą menanti „estetinė stilizacija“, kartu apgailestaujant,
kad antikos žmogus buvo nepakankamai pažangus ir
nesugebėjo atsikratyti mistinių bei metafizinių diskursų
užkrato, estetinį patyrimą subordinuodamas noetinei vizijai, soteriologinei perspektyvai.
nenuostabu, kad foucault iškraipo Delfų apolono
orakulo „pažink save“ prasmę, anuliuodamas transcendentinį subjektą (tarkime, apoloną, arba Upanišadų
atmaną) ir galutine „savastimi“ (vienintele tikrove) paskelbdamas fragmentišką bei patologišką modernaus
vakarų žmogaus savastį. egocentrinis ir solipsistinis šios
ištvirkusios savasties sklaidos vektorius neigia teisinės
sistemos legalumą ir bet kokį normatyvų religinį egzistencijos pagrindą. pasaulis tėra subjekto sukurta estetinė
tikrovė, todėl egzistencija yra netgi ne Demiurgo sapnas
(tokio apskritai nėra), bet homo aestheticus statusą turinčio „menininko“ patologiškos (tačiau įdomios) savasties
pratęsimas.
nieko nėra iš anksto duota (nėra objektyvios tikrovės
nei pozityvistine, nei dievybės kuriamos majos prasme),
nes viską konstruoja iš nežinia kur atsiradęs visagalis subjektas, šmirinėjantis paryžiaus gatvėmis. Šis stebuklinių
galių turintis „kūrybiškumas“ kerimai vilioja gudrius logocentrizmo kritikus, silpnapročius menininkus, metafizikos griovėjus, postmodernistinio siono apaštalus, kurie
bet kokį norą pasipriešinti šiai pražūtingai „tamsiųjų amžių“ ideologijai vadina „fundamentalizmu“.
foucault suabsoliutina tokią interiorizaciją, kuri nepasiekia jokios transcendentinės tikrovės, jokio intersubjektyvaus (pradais, archetipais pagrįsto) bendrumo, bet
tik patiria pavidalų (ar simuliakrų) kaitos haliucinaciją.
Kūrybinė šios haliucinacijos projekcija yra „laisvės apraiška“, konstruojanti asmeninę išorinę tikrovę – kokią
tik nori: kanibalo, pedofilo, anarchisto, komunisto, postmodernisto. todėl visos tokios konstrukcijos toleruotinos, visos vienodai teisėtos, išskyrus tas, kurios mėgina
išsaugoti fikcija paskelbtos transcendencijos ir Dievo teises. visos „tiesos“ yra iliuzijos, kurios dekonstrukcijos
sakramentų neragavusiems neišmanėliams atstoja absoliučios estetinės saviraiškos laisvę.
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8. INfORM AcINės VIsUOMeNės
p R I e VA R tA I R V e R g I J A

postmodernizmas (ir kiti nūdien populiarūs burtažodžiai su priešdėliu post) skelbia modernistinio racionalizmo pabaigą, bet yra neatsiejamas nuo diskursyviu protu
grindžiamų technologijų, kurios ima tarnauti iracionaliai
„estetinei beprotybei“. Šis iš pažiūros keistas fantastinių
technologijų, liberalios demokratijos ir tiesą neigiančio
reliatyvizmo bei beždžioniškos stilizacijos scenarijus iš
tikrųjų yra rašomas vieno kolektyvinio režisieriaus.
bedievyste ir išnaudojimu grindžiamai „ekonominės
patvaldystės“ hidrai (kuri anaiptol neatsisako pragmatinės logikos, gudraus išskaičiavimo ir kipšui būdingo
racionalumo) patogu turėti aistrų kurstomą besmegenių
vartotojų bandą. privalomas tampa toks gyvenimo būdas,
kurį diktuoja pantechnologinio scientizmo ir absurdą
propaguojančio postmodernizmo jungtuvės. iš šios nelegalios santuokos gimstanti tikrovė jau neskiria gėrio ir
blogio, grožio ir bjaurasties, teisumo ir nuodėmės.
iš modernisto tėvo ji paveldi naudos ir išskaičiavimo
pradą (cinišką kodavimo, modeliavimo, psichinės manipuliacijos, klonavimo, globalinės spekuliacijos, kūno ir
sąmonės pavergimo praktiką), iš pakvėšusios motinos –
estetinę laisvę būti pamišėliu.
Šios apgaulingos karnavalinės tikrovės herojai yra
visagalis magas technokratas su kolboje spurdančiu golemu, menamos skaistybės įžadus deklaruojantis šventasis politikos šviesulys (kurį užhipnotizuoti debilai renka
pagal pavyzdinės demokratijos taisykles) ir prie kompiuterio sėdintis onanistas, kuriam internetas suteikia
virtualios masturbacijos galimybę ir žada stebuklingą
visažinystę. žinia apie įvykį jam svarbesnė už patį įvykį – paties įvykio gali ir nebūti, nes informacijos Kulto
bažnyčia pasisako prieš bet kokį realizmą, ar jis būtų
metafizinis (noetinių realijų, pradų, dieviškųjų paradigmų lygmeniu), ar fizinis (mat technologijų kuriamas simuliakras svarbiau už gyvą žmogų).
Šitaip sąmonė perkelia save į elektros (nors niekas
nežino, kas tai yra) galių palaikomą „antgamtinę“ mašiną, manydama, kad šis kažkokių nelabųjų (tarsi arabų
mitologijos džinų) pakištas kito lygmens tikrovės fragmentas yra genialus jos pačios „išradimas“. vienintele
instinktyvia dieviškojo pradmens prisiminimo priemone
dar lieka pseudoekstazę palaikantys narkotikai ir genitalijos, kurios eksploatuojamos visais įmanomais būdais.
todėl, kaip sako v. Kutyrevas, homosexuality is seen as
more promising21. pasak ironiško autoriaus, „toliau pažengusieji“ praktikuoja „kompiuterinę masturbaciją“: „atsirado ištisa industrija, savotiška „masturbacijos kultūra“
šiems save masturbuojantiems vienišiems individams
aptarnauti. menkstant kūniškumo svarbai, mažėja ir lyties skirtumų vaidmuo.“22
iškyla naujas dirbtinis padaras – homiuteris (homo +
kompiuteris). žodžiai „gėris“, „grožis“, „dievybė“, „tiesa“ jam tolygūs keiksmažodžiams. Jam mažiausiai rūpi
v. Kutyrevo kvietimas „konservatyviai revoliucijai“, kovai už tradiciją iš didžiosios raidės. tačiau šios dirbtinės tikrovės režisieriai akylai stebi, kas nepasiduoda jų
„informacinės visuomenės“ projekto prievartai, ir skuba
už akių paskelbti fundamentalistais, anachronistais, atsilikėliais, pažangos priešais, mitografais bei retrogradais.
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tokiems ne vieta antikristo karalystę primenančioje
technokratų utopijoje, kuri ne tik konstruoja demoniškai racionalią politinės visagalybės, biurokratijos ir turgaus demokratija maskuojamos vergijos piramidę, bet
ir mielai palaiko visuotinę paleistuvystę (ekonominio
spaudimo, uzurpuotos edukacijos, suklaidinto ir kitus
klaidinančio meno, televizijos, reklamos priemonėmis).
suprantama, kad ji negali pakęsti tikros ir efektyvios
dvasinės tradicijos, galinčios demaskuoti „informacinio“
spektaklio tuštybę. todėl globalinei technokratijai parankus postmodernizmas.

9 . k U lt I N ė M O d e R N I z M O I R
pOstMOdeRNIz MO dIAlektIkA

Kaip galima būtų apibūdinti postmodernizmą? pirmiausia vertėtų pabrėžti, kad modernizmo ir postmodernizmo terminai yra sąlygiški, ambivalentiški ir apibrėžia
tik tam tikras stereotipines savivokos tendencijas, ideologines atskirų sekuliarinių grupuočių arba valstybių
programas, suabsoliutintus idealus, istorinių procesų
koreguojamą mentaliteto turinį bei gyvenamosios aplinkos pobūdį.
modernizmas yra Xviii a. apšvietos idealų ir neribotos technologinės ekspansijos samplaika, turinti savo
šviesų fasadinį ir tamsų šešėlinį aspektą. Kultūrinis
modernizmas neperžengia faktinio medžiaginės tikrovės akiračio, todėl visas religijas ir dvasinės realizacijos
sistemas paskelbia atgyvena, prietaru, gudrių apgavikų
režisuojamais pramanais. tikėjimą Dievu (krikščioniškosios civilizacijos kontekste) keičia absoliutus tikėjimas
bei pasikliovimas pozityvistiniu, technologinį perversmą
vykdančiu mokslu, tiksliau – viena iš galimų mokslo
atmainų, glaudžiai susijusių su harmoniją bei sakralumą
neigiančiu gamtos pavergimo projektu.
Diskursyvus protas ir iš jo kylantis vienpusis pragmatinis racionalizmas (kuris savo ruožtu sukelia iracionalią reakciją – visų rūšių egzistencializmus bei absurdo
„filosofijas“) tampa centrine savivokos bei herojiškos
veiklos ašimi. mitinė „progreso“ samprata užima religinės eschatologijos vietą, o socialinio veikimo arena padalijama į tris savarankiškus sektorius: mokslo, moralės
ir meno sritis. mokslo magijai, be abejonės, tenka svarbiausias soteriologinis vaidmuo.
Šitaip modernizmas iškelia autonomijos (ir individualios, ir nacionalinės), asmeninės laisvės ir emancipuoto
proto (kuris netrunka pasisavinti dekonstruoto dieviškojo intelekto realijas) idealą. suprantama, apreiškimo, mistinio pažinimo, sakralumo idėjos tampa niekinės – jomis
domėtis gali tik nepakankamai išsivystę ir nepakankamai
progresyvūs tamsuoliai. Dinamiškos raidos, evoliucijos,
istorinio determinizmo principas įgyja dogmatiškos aksiomos statusą, todėl tradicija (ir visi metafiziniai bei teologiniai jos komponentai) pradedama vadinti pažangos
stabdžiu, netobula modernistinės civilizacijos įžanga, kupina naivių vaikiškų kliedesių ir prietarų.
vienintelis visa ko teisėjas ir vertintojas yra žmogiškasis protas (ratio), kurio niekas nepranoksta, nes
nėra nei Dievo, nei noetinį nušvitimą ir metafizinę intuiciją teikiančio intelekto. apskritai nėra jokio dvasinio
tikrovės pradmens, jokio imanentinio būtį tvarkančio
teisingumo, jokių archetipų. vadinasi, ekskliuzyvinis
racionalizmas tampa normatyviniu, pradedant žinijos,
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filosofijos, moralės sritimi ir baigiant politine ekonomija,
istorinės raidos dialektika.
aukojimai, ritualai, sakramentai, metafizinės doktrinos, simboliai tėra galų gale subrendusios žmonijos
vaikystės reliktai – geriausiu atveju, tik muziejinę vertę
turintys žaislai. tikrasis „aukojimo ritualas“ yra industrija, aplinkos teršimas ir žaginimas, edukacinė sąmonės
plovimo inžinerija. modernizmas gimdo ir puoselėja
utopijas, grindžiamas desakralizuotomis žydų-krikščionių mitologijos paradigmomis ir suabsoliutinta proto
galia. todėl jis neatsisako savaip suvoktos tiesos, racionalistinių kriterijų, principų, ideologijos, logikos, nors visi
šie dalykai dažnai suvokiami kaip ekspansijos, pasaulio
„gerinimo“ priemonės. menamas utopinis humanizmas
nesunkiai virsta savo priešybe.
modernizmas sterilus ir fanatiškas, žiaurus ir negailestingas, ambicingas ir pasitikintis neribota savo galia
keisti, transformuoti, laužyti, auklėti, išnaudoti. suprantama, kad visos šios ateizmo, prievartinės pertvarkos,
imperialistinės ekspansijos, fašizmo, komunizmo, fantasmagorinio sionizmo orgijos provokuoja neišvengiamą
ir įvairialypę reakciją. todėl vadinamasis modernizmas
keičiasi ir įžengia į savo „postmodernistinę“ fazę ne tik
dėl kompromiso, bet ir norėdamas prisitaikyti prie pakitusių sąlygų, pakeisti išnaudojimo strategijas ir atsinaujinti kitu pavidalu, šitaip neutralizuodamas ir dvasiškai
sunaikindamas „laisvės“ (šis žodis tarsi maginis saldainis) ištroškusius priešus.
neomarksistų, poststruktūralistų, globalinės ekonomikos režisierių bei subtilaus sąmonės pavergimo
ideologų atkakliai kuriamas bei diegiamas „postmodernizmas“ gudriai atsisako tiesos ir bet kokių racionalių
kriterijų. Šitaip siekiama išmušti priešininkams iš rankų
racionalios kritikos ginklą: jeigu selektyvaus proto galia
anuliuojama, vadinasi, viskas galima, viskas (kartu ir
globalinio išnaudojimo, dehumanizacijos bei nudvasinimo mechanizmai) yra natūrali „estetinės savisklaidos“
dalis, „menas“, kurio nevaržo jokios normos. tegul skleidžiasi ir „dvasingumas“, bet iškreipta ir devalvuota sinkretinio idiotizmo forma – kaip visiems atviras ir banalus
„ezoterizmas“, okultinė sveikatingumo praktika.
nuvainikavus protą bei paneigus racionalią tikrovės struktūrą (kuri modernizme, deja, jau nebuvo noetinių pradų atspindys, bet savaiminė iš nežinia kur atsiradusios materijos kompozicija), iškeliama vaizduotė.
postmodernizmas nežino universalijų, nes jam rūpi tik
atskirybės, kurios tikrovę patiria (arba konstruoja) nevienodai – be visiems žmonėms bendros ontologinės ir
epistemologinės ašies. todėl šis anarchistinis pliuralizmas nepakenčia nei „teologinių ontologijų“, nei Hegelio
racionalizmo. Kaip nurodo Johnas r. a. mayeris, „postmodernizmą turėtume apibūdinti kaip filosofinę nuostatą, atsisakančią idėjos, kad tiesa gali būti artikuliuota
nuoseklia ir racionalia tvirtinimų sistema“23.
tačiau „tiesa“ šiame kontekste tėra pragmatinę paskirtį turinti imaginacija, atitinkamą funkciją atliekantis
pramanas, nes postmodernistai neigia ne tik visuotinės
tiesos, daiktų esmių buvimo galimybę, bet ir transcendenciją apskritai.
gertrude Himmelfarb pateikia tokį postmodernizmo
paaiškinimą: literatūros srityje tai yra autoriaus intencija
grindžiamo teksto stabilumo neigimas – galima kokia tik
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nori interpretacija. nėra privilegijuotų tekstų. vadinasi,
seilėto moksleivio keverzonė ar ant tualeto sienos išraižyta keiksmažodžių virtinė tokie pat vertingi arba tokie pat
beverčiai, kaip ir biblija, platono Timajas, Hegelio Dvasios
fenomenologija. filosofijoje tai yra bet kokio kalbos ir išorės tikrovės ryšio, taip pat bet kokių tiesą numanančių
esmių neigimas. teisėje – fiksuotos konstrukcijos ir apskritai teisės legitimumo neigimas, tvirtinant, kad teisė
tėra valdžios ir galios instrumentas. istorijos srityje – tai
fiksuotos praeities ir nuo istoriko pasirinktos perspektyvos nepriklausančios praeities neigimas24.
Kadangi nėra nei pamatinio būties principo, nei
„esminės tiesos“ ar metafizinių fikcijų liekana pravardžiuojamos „realybės“, belieka „lengvabūdiško pragmatizmo“ arba „lengvabūdiško estetizmo“ strategija, kurią
propaguoja richardas rorty. Jo teigimu, istoriniai pasakojimai apie Hitlerio vykdytą žydų naikinimą turi būti
skaitomi kaip skaitomas romanas25. galėtume pridurti –
kaip smagus romanas su bulvių traškučių pakelių rankose ar varvančių ledų porcija. bombų sprogimai beiruto
gatvėse tėra visagalių televizijos ekranų modeliuojami
nuobodūs fejerverkai su reklamos intarpais, vaizdo klipai, kuriuos žiūrėdami amerikos postmodernistai garsiai gadina orą, imituodami pabūklų gaudesį.
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1979-ieji.
tarp marių ir jūros

b

uvo gegužės pabaiga, tačiau įdienojus saulė įkaitindavo orą iki dvidešimt penkių laipsnių. giedrą
dangų atkartodavo jūra, kurią retsykiais pašiaušdavo žvarbokas pietrytis. gulėjote kopose, įlomyje, kur
smiltys, pagautos vėjo, pralėkdavo virš jūsų. įkaitę saulėje nuliuoksėdavote po du prie jūros. vaidinai ištvermingą, užsigrūdinusį vyruką: puldavai į aštuonių laipsnių
šilumos vandenį, pabėgėdavai per penkiasdešimt metrų,
po akimirkos, užgniaužęs riksmą burnoje, mykdamas
dumdavai atgal. Kūnas degdavo, tarsi būtų pamirkytas
į spiritą; tačiau koks neapsakomo lengvumo ir žvalumo
pojūtis persmelkdavo! gundei ir ritą, bet ji įbrisdavo tik
keletą metrų ir spygaudama šuoliuodavo į krantą.
Kai grįždavote į kopas, kitas dvejetas žvelgdavo į
judu apdujusiomis akimis. turbūt ne tiek nuo kaitrios
saulės, kiek nuo bučinių.
iš tiesų buvo meilės metas: nidoje žydėjo pleškėjo
melsvosios ir baltosios alyvos, pro jų žiedus nematei net
šakų; skleidėsi jazminai, užgoždami mėlynai dažytus
žvejų namelius. alpinantys kvapai jaudrindavo kraują.
o naktimis virš marių sužvilgdavo ryški mėnulio pilnatis, karališkai oriai keliaudama per dangų.
tą popietę iš parduotuvės judu su universiteto
teatro režisieriumi roku parsinešėte dėžę sauso gruziniško Kachetijos vyno. ruošėtės anksti rytą, gal penktą
ar šeštą valandą, išlydėti į Kauną fleitininkę renatą. vakare į antrą Gubojos vilos aukštą, prie židinio, susirinko septynių ar aštuonių bičiulių kompanija. vos spėjai
atplėšinėti butelių dangtelius: jauną silpną vyną gėrėte
stiklinėmis. Jo specifinis skonis labai tiko jūsų nuotaikai – žvaliai, tačiau su melancholijos trupinėliais. buvote jauni, visi ko nors siekėte, pasitikėjote savimi, net
nemanėte slėpti, jog turite meninių gabumų, o gal net
iš vidaus jus plėšančio talento, bet jau kartkartėm pagalvodavote apie nejuntamai, nepastebimai ir neprasmingai nugyventus metus.
Kai sutemo ir nebeįžiūrėjote vienas kito veido, užsikūrėte židinį. niekam net nekilo mintis įžiebti elektrą.
Jaukiai šnekučiavotės, pasakojote, kas kaip praleidote
tą šiltą pavasario dieną, kur buvote, ką matėte, kas kam
nutiko. ūmai architektas alvydas, nutildydamas kitus,
autoritetingai pareiškė, kad fotografija nėra menas. tuo
metu ši tema buvo labai aktuali. Ko gero, jis norėjo paerzinti fotografą viktorą, su kuriuo visą laiką kivirčijosi.
gal kad abu simpatizavo renatai? viktoras, žinoma, užsiplieskė ir šoko įrodinėti, kad tik diletantas gali manyti, jog meninė fotografija yra fotoaparato spragsėjimas ir
paprasčiausia kadrų atranka. Kaip tada atsiranda erdvė,
šviesa, kompozicija, subjekto paryškinimas, nuotaikos

perteikimas? Jau nekalbant apie fotografavimo taško pasirinkimą, ritmą, koloritą, perspektyvą, rakursą, planų ir
prasminės dominantės akcentus. vis dėlto alvydo tatai
neįtikino, jis ir toliau tvirtino, kad fotografas yra amatininkas, techninis darbuotojas, ir keista, kad šie aparatų
spragsėtojai yra čia pakviesti kartu su tikrais meno kūrėjais. niekas nepanoro įsiterpti į jų ginčą, kol galiausiai
Daumantas pasakė, kad geriau paskaitysiąs tądien sukurtą eilėraštį. pasirodo, kol judu su rita bėgiojote prie
jūros, jis ne vien bučiavosi su šviesiaplauke milda. skaitė
raiškiai, tarsi diriguodamas viena ranka, pabrėždamas
priebalsius, ypač šnypščiamuosius. merginos paplojo, o
alvydas, kurį, matyt, tą naktį kipšas tampė už liežuvio,
ironiškai leptelėjo, kad čia ne eilėraštis, o šnipštas.
– Ką tuo nori pasakyti? – pašoko iš vietos Daumantas. – ar kad poezija – irgi amatas? nekišk šnipo, kur
neturi jokio supratimo!
nedaug trūko, kad juodu susipeštų. Kompanijos
merginos ėmė juos raminti, o tu kategoriškai pagrasinai,
kad daugiau nebegaus vyno, jeigu šokinės vienas prieš
kitą it gaidžiukai.
valandėlę žiūrėjote į rusenančias židinio žarijas. netrukus sėdėjote vis juodėjančioje prietemoje. Kartkartėm
suplevenus ugnelei, jūsų veidai rodėsi rausvi ir susikaupę. tikriausiai nebyliai kiekvienas galvojote kas sau.
rokas pasisiūlė atsinešti gitarą. iš pradžių pabrązgino kelias savo improvizacijas, paskui žemu dusliu balsu
uždainavo apie mirtį. Jis pirmas tikriausiai netyčiom tą
naktį paminėjo šį žodį. negera nuojauta nuslinko per
nugarkaulį – mirtis turėjo būti toli, labai toli, už nežinia
kelinto horizonto.
– rokai, ką nors smagesnio! – šūktelėjo keramikė
rita.
režisierius pagnaibė stygas ir ūmai trenkė smagią
melodiją. „afrikoj žmonės gyvena kaip beždžionės, –
traukė jis, – afrika, afrika, afrika, a, a–a!“ iš pradžių
plojote delnais į taktą, vėliau pritarėte jam, kaip kas gebėjote. gerai, kad tarp jūsų nebuvo dainininkų: be abejo,
būtų pasibaisėję tokia balsų kakofonija. tačiau nuotaika
kilo kaip ant mielių: siūbavote į šonus, pasistumdydami
pečiais, mušėte ritmą kojomis, pliaukšėjote į kelius. Kartais netgi maža paikystė nustumia į pasąmonę didesnius
dalykus, neskaudžiai užglosto dvasios sopulius: yra tik
besibaigiančio pavasario naktis, ambicijomis sukibirkščiuojanti kompanija, tačiau nusiteikusi trumpinti naktį
ne miegu, o buvimu kartu. Dar vynas, šiek tiek kaitinantis kraują, ir neskubrus ryto laukimas. afrika, afrika, a,
a–a! tada niekam nešovė į galvą, kad kvaili talalinės žodžiai „afrikoj žmonės gyvena kaip beždžionės“ gali būti
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pavadinti rasistiniu išpuoliu: afrika buvo nepasiekiamai
toli, gal net toliau nei Šiaurės polius.
žarijos židinyje išblėso, pamažu švito. pro rytinį langą skverbėsi balsvuma. lauke tvyrojo tirštas rūkas.
– man jau laikas, – pasakė renata.
– ar greit susiruoši? – pasidomėjo viktoras.
– aš jau viską susidėjau, – nužvelgė vyrus fleitininkė. – gerai būtų, jei kas padėtų nusinešti krepšį.
pasisiūlėte visi penki, merginos irgi panoro lydėti
renatą į nidos prieplauką, kur netoliese, tokiame Akmenuke, retkarčiais gerdavome alų. sutarėte po dešimties
minučių susirinkti vilos kieme. alvydas ir viktoras nukurnėjo paskui muzikantę į jos kambarį. luktelėjai, kol
kompanija išsiskirstė, tada įsigrūdai į užantį likusius tris
sauso vyno butelius. Juk ir taip nemažai išgerta, suktai
šyptelėjai pats sau. reikia turėti saiką. Šiokios tokios
atsargos visada praverčia. Dieną, keturiese gulinėdami
prie jūros, palengva „išdažysite“.
Kieme lalėdami turbūt prikėlėte visus Gubojos gyventojus. alvydui, matyt, pavyko pirmam nutverti kelioninį renatos krepšį, užtat viktoras sukiojosi aplink
fleitininkę. paskutinė atsirado architektė milda.
– vos neužmigau, – pasiguodė ji. – tik atsirėmiau į
pagalvę ir „atsijungiau“.
būriu, užimdami visą gatvę, patraukėte į prieplauką. žingsniavote sparčiai, nors skubėti nebuvo kur. garsiai kaukšėjo batai, tačiau migla sugerdavo jūsų balsus.
čia pat turėjo būti marios, bet jos visiškai nesiskyrė nuo
rūko. tik kartkartėmis šliūkštelėdavo į betoninę krantinę. prieš jus vaiduokliškai išnirdavo mėlyni su raudonais
čerpių stogais namai. beveik sapniška būsena ir dekadentiški vaizdai. galėjai įsivaizduoti plaukiąs pasroviui
surizgusių, mieguistų minčių tėkme.
prieplaukoje šiek tiek palaukėte, kol iš balsvos miglos lyg koks skrajojantis olandas vandens paviršiumi
atsklendė laivas. iš jo išsiropštė kelios apsnūdusios moterys ir pora vyrų. alvydas ir viktoras palydėjo renatą
į Raketą. po jų kojomis sucypė parūdijęs trapas. netrukus mergina pasirodė ant denio. Šūkavote ir linkėjote
sėkmingos kelionės. laivo įgula juokavo tarpusavyje,
turbūt nesuprasdami, kokią įžymybę išlydite. ūmai renata išsitraukė iš futliaro fleitą, pūstelėjo kelis kartus,
matyt, bandydama garsą, ir užgrojo. rūku plaukė skaidri, paslaptinga, gal kiek mistiška melodija. tikriausiai iš
franzo Josepho Haydno Atsisveikinimo simfonijos, o gal iš
kurių nors jo mišių. netgi variklio dūzgimas nenustelbė
fleitos. Kapitono padėjėjas pakėlė trapą, laivas pamažu
stūmėsi nuo krantinės. ženklais rodėte renatai neva be
jos smarkiai liūdėsite. netrukus Raketa išnyko ūkanose,
tačiau, nepaisant motoro kauksmo ir vandens šniokštimo, vis dar girdėjote ilgesingus krūpčiojančius garsus.
tada, regis, šiek tiek ironizuodamas save, giliamintiškai
pamąstei, kad fleitos melodija byloja ne tik apie išsiskyrimą, bet ir laiką, plačiais žingsniais pasivejantį laivą arba
jį aplenkiantį. gal ir kitiems kas nors panašaus blėstelėjo
mintyse? sumišai su juoku, krizenimu, draugišku, o kartais ir nusiteikusiu įgelti pasišaipymu.
be abejo, nė vienas, žingsniuojantis per rūką Gubojos
link, nežinojote, kas jūsų laukia, tarkim, po keliolikos ar
keliasdešimties metų. Kam galėjo ateiti į galvą, kad po
penkerių metų fleitininkė renata ištekės už simpatingo
veiklaus rašytojo, redagavusio solidų intelektualinės pa-

43

kraipos leidinį, pagimdys keturis vaikus, tačiau po dešimties metų jos vyras baigs gyvenimą vingio parke, šurmuliuojančioje minioje, oro balionu kildamas į dangų;
išoriškai trapi moteris nepalūš, atlaikys šį likimo smūgį,
nenuleis rankų, užaugins ir išugdys našlaičius – trys jų
dukros taps muzikantėmis. mėnuo prieš mirtį jos žmogus sėdės senamiestyje ir, stebeilydamas į vakaro saulės
nušviestą raudonuojančią Kauno pilį, kurios vaizdą rėmins nedidelis pailgas langas antrame aukšte, atsiloš į fotelio atkaltę ir pasakys: „Kaip gražu. iš tiesų, kaip gražu.
regis, galėčiau taip sėdėti kiekvieną vakarą ir spoksoti
tarsi į tobulą kokio nors renesanso epochos dailininko
paveikslą.“ Dabar, po trylikos metų, tariesi anąkart jo
žiūrėjime įžvelgęs kažką tolimo ir nesuvokiamo. gal net
nuojautą, verčiančią grožėtis netrukus pradingsiančiu
pasauliu. o aną rytą turbūt niekas jo nepažinojo, net ir
renata, nes tuo metu jis buvo dvidešimtmetis vilniaus
universiteto studentas, gal paskelbęs vieną kitą eilėraštį
arba straipsnį kur nors periodikoje. Koks trumpas, tačiau
koks nepaprastas gali būti žmogaus gyvenimas! Dešimt,
penkiolika metų – ryškus švystelėjimas ir netikėta tamsa. Kiek daug galima padaryti per trumpą laiką arba
nieko nenuveikti per visą amžių: riktelėti kelis bjaurius
žodžius, pasityčioti iš savęs ir kitų, pagrūmoti Dievui
kumščiu ir vėl tarsi sliekui įsirausti į molingą žemę…
o štai universiteto teatro režisierius rokas, tą gegužę
šauniai žengęs ūkanotomis nidos gatvėmis su nerūpestingai ant peties kadaruojančia gitara, ims juodai gerti,
jį išvarys iš kelių darbų, praras butą, taps nusmurgusiu
alkoholiku ir valkata, kol galiausiai bus rastas sereikiškių parke pasmaugtas bomžų. po kelerių metų autobuse
sutiksi vyrą, dėvintį rusų karininko uniformą, apstulbsi
pažinęs, kad tai – fotografas viktoras. „Kai buvo laikas,
išsisukau, bet dabar vis tiek prigriebė“, – sumurmės jis.
architektas alvydas, anuo metu irgi rodęs simpatijas
renatai, nors buvo įtarinėjamas pedofilija, ves aktorę, susilauks vaikų, tačiau gyvenime blaškysis: atsisakys architektūros, imsis knygų leidybos, bankrutuos, ir jį mirtinai
parblokš infarktas ar insultas. ak, tiesa, prieš metus ar
dvejus iki nidos, su architektų kompanija stovyklaudami prie ūlos, netoli senovinio zervynų kaimo, užrašėte
kits kitam linkėjimus, sukišote į butelį ir užkasėte po
kadagio krūmu, ketindami po dešimtmečio vėl čia atvažiuoti ir perskaityti, ką tuokart manėte vienas apie kitą.
tikriausiai jūsų linkėjimai buvo gerokai optimistiškesni
nei vėliau susiklostęs gyvenimas. užtat poetas Daumantas rašė vis geriau, išgarsėjo, susilaukė sekėjų, susižėrė
beveik visas rašytojams skiriamas premijas. o lengvabūdiškai atrodžiusi šviesiaplaukė milda atsidėjo mokslams
ir tapo vieno universiteto antropologijos profesore. nieko negalėtum pasakyti apie ritą; netgi susidūrę akis į
akį, ko gero, praeitumėte pro šalį nepasisveikinę. o tąsyk
išsiskirdami žadėjote susitikti, nes jūsų darbovietės buvo
toje pačioje gatvėje. tačiau tik keletą kartų pasikalbėjote
telefonu. visiškai trumpas tavo gyvenimo epizodas, kurio po trisdešimties metų galima net neprisiminti. bet tu
kažkodėl prisimeni…
Dar šis tas nutiko tuokart nidoje gegužės pabaigoje. vieną ankstyvą rytą, vos švintant, į jūsų kambario
duris kažkas smagiai pasibeldė. Daumantas tik sumykė
ir apsivertė ant kito šono, tu nupėdinai atidaryti. Koridoriuje mindžikavo miglė, jūsų miesto komjaunimo
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– aš netyčiom, drauge migle, – teisinosi vairuotojas, – asfaltas ištrupėjęs, mašiną užnešė…
mergina smarkiai pastūmė mindaugą, vaikinas pargriuvo į smėlį, bet tuoj pašokęs puolė bėgti. lėkė zigzagais tarsi kiškis, o komjaunimo komiteto instruktorė
mynė jam ant kulnų. Jus tai prajuokino, baimės pašalas
atitirpo, raumenys atsileido. tuo metu ugninis rutulys
praplėšė horizontą ir tvaskėdamas kilo aukštyn. Jus pagavo netikėta euforija: pasijutote esą beveik laukiniai,
garbinantys raudonskruostį dangaus dievą: rita, iškėlusi
aukštyn rankas, suklupo pagoniškai maldai, rokas šokinėjo ir plojo delnais, Daumantas vartėsi kūliais, tu įsibėgėjęs čiuožei per smėlį, mindaugas, svirduliuodamas
ir skeryčiodamas kojas, vaikščiojo ant rankų, milda su
migle apsikabino, tąsė viena kitą ir bučiavosi. be abejo,
visi neartikuliuotai kažką mykėte, šūkavote, gerkliojote.
gal ne taip priblokšti tekančios saulės vaizdo, gal labiau
vydami iš sąmonės ir pasąmonės mirties jausmą, prieš
keletą minučių jus sukausčiusį, akimirką privertusį įsivaizduoti, kaip iš jūsų lieka kruvina kaulų ir mėsos košė.
tik komjaunuolė miglė spėjo nusikeikti, o visi kiti buvote tartum avinėliai, tempiami ant aukakalnio.
lengvas vėjūkštis sulig saulės pasirodymu palengva
pradėjo sklaistyti lakų smėlį.
atgal važiavote lėtai, nesikalbėdami. niekas nesidalijo įspūdžiais, tikriausiai nė vienas nenorėjote prisipažinti, kad kelias akimirkas jus buvo užvaldžiusi pirmykščio žmogaus baimė, kad vėliau, norėdami išsprūsti iš jos
gniaužtų, turėjote paklusti nevaldomiems instinktams,
tapti laukiniais žmonėmis, idant, paneigdami žmogiškąją prigimtį, galėtumėte sugrįžti į modernios asmenybės
būvį. o gal paprasčiausiai nekalbėjote dėl to, kad žinojote, jog po kelių valandų teks palikti Gubojos vilą ir išsiskirstyti kas sau. ir visa, kas jus siejo, išnyks, nugrims į
akmenuotą laiko dugną, dar tuo metu blausiai suvokiamą, bet jau pradedamą įsivaizduoti.
2008

ro Ka s g el aži us . Laivelis, 2007

komiteto darbuotoja. regis, ji buvo ką tik pakilusi nuo
išgertuvių stalo.
– lekiam pasitikti saulės! – pratarė.
– Kaip, kuo? – nesupratai trindamas paraudusias
traiškanotas akis.
– pažadinau vairuotoją, – paaiškino miglė. – važiuoja rokas, rita ir milda. trūksta tik judviejų su Daumantu.
susigrūdote į ankštą moskvičiaus saloną: miglė užsiėmė patogiausią vietą šalia vairuotojo, ritai ir mildai teko
sėstis jums ant kelių. vairuotojas turbūt irgi buvo nemigęs
arba nemažai išgėręs, nes iš karto nuspaudė akceleratorių
iki dugno, automobilis sužviegė, sukriokė ir nudūmė per
miegantį miestelį. lekiant pro kempingą, staiga moskvičiaus ratas užgriebė smėlėtą paplentę, automobilį sumėtė,
jis tapo nevaldomas ir ėmė jus nešti tiesiai storaliemenių
pušų link. Dar akimirka, ir ištikšite kaip musės.
– o ble… ble… – suriko kraupiu balsu miglė.
likus pusmetriui iki medžių, vairuotojui nežinia
kaip pasisekė grąžinti mašiną į asfaltuotą kelią. tylėjote
netekę žado, o moskvičius, beveik nemažindamas greičio, pasuko į kairę ir nukaukė plentu.
po kelių minučių tikriausiai atsidūrėte Karaliaučiaus
srityje. nei tada, nei dabar nepajėgi įsisąmoninti, kad ten,
pietvakariuose, gali būti rusija. mažoji lietuva, rytprūsiai – taip, bet kad rusija… Kažkas susimazgo galvoje,
istorinės ir geografinės žinios pradeda kirstis tarpusavyje, ima prieštarauti sveikai logikai; um zachodit za razum,
kaip sako patys rusai. beveik iki kelio tysojo smėlėtas
kopagūbris, tikriausiai sklandytojų kopa, nes prie marių
ūke kyšojo grobšto ragas. išvirtote iš moskvičiaus tylėdami, vis dar neatsigaudami po šoko, ir virpančiomis
kojomis patraukėte smėlio plyne. raudonstogis miestelis
glūdėjo dauboje, matei raustantį marių horizontą, šiaurės rytų pakraštys jau liepsnojo rožine spalva. netrukus
turėjo patekėti saulė.
– norėjai mus užmušti, mince! – riktelėjo miglė.
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bronius deksnys

1863 metų sukilėlių žygis
per Rokiškio kraštą
1. pO tRIsdeŠIMtIes Metų
po 1831 metų sukilimo, kuriame gausiai dalyvavo rokiškėnai, praėjo trisdešimt metų. Dvarininkų į sukilimą
pasiųsti baudžiauninkai grįžo į namus, išsigydė žaizdas
ir vėl išėjo į lažo darbus, nesulaukę žadėtos laisvės ir
žemės. per tris dešimtmečius užaugo nauja karta, apie
sukilimą girdėjusi tik iš vyresnių žmonių pasakojimų.
Daugelis 1863 metų sukilimo vadų buvo gimę po 1831
metų. nepaisant rusijos imperijos valdžios pastangų uždaryti švietimo įstaigas, intensyviau rusinti ir versti stačiatikiais lietuvos gyventojus, ši karta augo šviesesnė ir
socialiai jautresnė. ne vienas iš būsimojo sukilimo vadų
buvo studijavęs rusijos aukštosiose mokyklose, tarnavęs
jos kariuomenėje, turėjo karininko laipsnį.
bet ir imperijos valdžia nesnaudė. Jos potvarkiu
buvo uždarytas vilniaus universitetas, o po jo likusios
Dvasinė akademija ir medicinos akademija iškeltos į rusijos miestus. tęsėsi valstiečių gaudymas į rekrutus. Kaip
rodo 1858 metų reviziniai valstiečių sąrašai, ypač daug
jaunuolių buvo paimta į rusijos kariuomenę vykstant
1853–1856 metų Krymo karui.
rusijos pralaimėtas Krymo karas ir nugalėtojų primestos taikos sąlygos pažemino rusiją, sumažino jos
tarptautinę reikšmę ir sukėlė bruzdėjimą visoje imperijoje, ypač lenkijos karalystėje, kur kūrėsi pogrindinės
organizacijos, kėlusios abiejų tautų respublikos atkūrimo ir valstiečių išlaisvinimo iš baudžiavos šūkius. pogrindininkai laikėsi gana skirtingų nuostatų. sukilimo
lietuvoje dalyvis oskaras oveidė, duodamas parodymus tardymo komisijai, sakė: „po Krymo karo atgyjant
lenkijos visuomeniniam gyvenimui, pradėjo labiau už
kitus stiprėti ir ryškėti du rateliai lietuvoje. vieną sudarė
bajorai – dvarininkai... antrąjį [ratelį] sudarė jaunimas –
daugiausia universitetų [studentai]. <...> nepaisant amžiaus ir visų kitų dėl to kylančių skirtumų, tie du rateliai
skyrėsi vienas nuo kito dar ir tuo, kad jaunimas labiau
negu šlėkta mylėjo valstiečius.“1 pirmoji grupuotė gavo
baltųjų, antroji – raudonųjų pavadinimą. pagrindinis baltųjų siekis buvo atkurti lenkijos valstybę su 1772 metų
sienomis. Jie buvo už tokį baudžiavos panaikinimą, kad
valstiečių skirtinė žemė liktų dvarininkų nuosavybe, o
buvę baudžiauninkai ją išsipirktų arba nuomotųsi. Jie
nenorėjo, kad valstiečiai būtų įtraukiami į sukilimą. raudonieji buvo daug radikalesni. pasisakydami už lenkijos valstybės atkūrimą, jie ragino panaikinti baudžiavą,
paliekant valstiečiams jų iki tol dirbtą žemę, o dvarinin-

kams už ją sumokėti iš valstybės iždo. raudonieji stengėsi kuo gausiau įtraukti į sukilimą valstiečius. abi srovės
kartais konfliktuodavo tarpusavy, kartais susitardavo dėl
bendrų veiksmų. lietuvos sukilėlių organizacijos orientavosi į analogiškas organizacijas lenkijos karalystėje,
kartais konfliktuodamos su jomis, kartais paklusdamos.
varšuvoje sukilimo šalininkai įkūrė nacionalinį centro komitetą, vėliau pertvarkytą į nacionalinę vyriausybę. Komitetas ėmėsi sudarinėti provincijų komitetus.
vilniuje susikūręs Judėjimo komitetas, vėliau varšuviečiams spaudžiant persitvarkęs į lietuvos provincijos komitetą, nenoriai pakluso nacionaliniam centro komitetui, bet vis dėlto užmezgė su juo ryšius ir dažnai rėmėsi
jo nurodymais.
papildomos sumaišties gyventojams sukėlė 1861
metų vasario 19 dieną paskelbtas rusijos caro aleksandro ii manifestas dėl baudžiavos panaikinimo. Jame
buvo sakoma, kad buvę baudžiauninkai yra teisiškai
laisvi žmonės, bet žemė lieka dvarininkų nuosavybe,
o valstiečiai galės per nustatomą laiką ją išpirkti. be to,
buvo nustatytas dvejų metų pereinamasis laikotarpis,
per kurį valstiečiai privalo vykdyti dvarininkams baudžiavos laikų prievoles: lažą, gvoltus, mokesčius. baudžiauninkams šis manifestas nesukėlė entuziazmo. Kaimuose sklido gandas, kad valdininkai ir ponai nuslėpė
nuo baudžiauninkų tikrąjį manifestą, o jiems skelbia
falsifikuotą. Kaimų žmonės kalbėjo, kad jie patys, jų tėvai ir protėviai savo prakaitu jau išsipirko žemę, kurią
jiems siūloma iš naujo išsipirkti. Jie reikalavo laisvės nuo
baudžiavos tuojau, o ne po dvejų metų. nepajėgdami
susidoroti su neklusniais valstiečiais patys, dvarininkai
kvietėsi rusijos kariuomenės dalinius, kad šie palaužtų
valstiečių pasipriešinimą. naują pasipriešinimo bangą
sukėlė caro įsakas rinkti rekrutus. Jaunuoliai, gaudomi į
rekrutus, ėmė slapstytis miškuose, pasipriešindami gaudytojams ir ginklu.
1863 metų sausio 22 dieną nacionalinis centro komitetas varšuvoje paskelbė sukilimo manifestą (dėl paskelbimo laiko 1863 metų sukilimas vadinamus sausio
sukilimu). Jame buvo šaukiama į kovą su carizmu. tą
pačią dieną laikinoji nacionalinė vyriausybė paskelbė
dekretą dėl žemės. Juo ligšioliniams baudžiauninkams
nemokamai suteikta žemė, kurią jie dirbo baudžiavos laikais, o bežemiams, kurie kovos dėl tėvynės išlaisvinimo,
pažadėta ne mažiau kaip po tris margus. žemės savininkams už valstiečiams perduodamą žemę buvo pažadėta
kompensacija iš valstybės lėšų. tų pačių metų vasario 1
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prie teresboro palivarko įsirengė stovyklą. Joje vyko sukilėlių karinis mokymas, jie buvo naujai suskirstyti į batalionus. lenkų istorikas bolesławas limanowskis rašė:
„maloniausią ir įdomiausią įspūdį sudarė dalgininkų
karinis mokymas; dalgininkai buvo išimtinai valstiečiai,
apsivilkę pilkomis sermėgomis, juodomis kepurėmis ir
odiniais diržais ir tuo sudarę uniformuotos kariuomenės
vaizdą, labai mėgę veikti dalgiais ir mokytis manevruoti,
kadangi mokymas vyko lietuvių kalba. Dolengos dalgininkai turėjo veiklų instruktorių, kuris puikiai pažino
dalgininkų veikimo taktiką ir gerai mokėjo lietuvių kalbą... jo pavardė vivulskis.“4
teresboro stovykloje buvo patikslintas sukilėlių veikimo planas. sierakauskas nusprendė žygiuoti į biržų
apylinkes, pereiti Kuršo gubernijos sieną, kelti į sukilimą latvių valstiečius, atverti priėjimą prie baltijos jūros,
kuria buvo laukiama ginklų siuntos ir savanorių atvykimo iš vakarų valstybių. sierakausko vedamos sukilėlių
kariuomenės maršrutas buvo numatytas per rokiškio
kraštą.
K. galvanauskas. Antano Mackevičiaus portretas

dieną (sausio 21)2 lietuvos provincijos komitetas paskelbė manifestą, kviečiantį lietuvos ir baltarusijos gyventojus kilti į kovą su rusijos imperija. manifesto socialiniai
šūkiai buvo panašūs į lenkiškuosius. vilniaus, Kauno ir
gardino gubernijose ėmė telktis sukilėlių būriai.
Kovo 29 dieną paberžės filialistas kunigas antanas
mackevičius, pasakęs bažnyčioje jaudinantį pamokslą ir
prisaikdinęs savanorius, sutelkė apie 250 sukilėlių būrį
ir pavadino jį paberžės pulku. prie jo prisidėjo lydos bajoro, buvusio rusijos kariuomenės karininko boleslovo
Kolyškos surinktas sukilėlių būrys, pasivadinęs Dubysos
pulku. sukilėliai telkėsi panevėžio, ukmergės, Švenčionių, ašmenos apskrityse. Kauno gubernijoje sukilėliams
ėmėsi vadovauti Kauno vaivada paskirtas karininkas
zigmantas sierakauskas, anksčiau tarnavęs rusijos kariuomenės generaliniame štabe. Jis pasivadino Dolengos
slapyvardžiu.
1863 metų sukilėliai skyrėsi nuo 1831 metų sukilimo dalyvių tuo, kad dauguma jų buvo savanoriai, o ne
dvarininkų pasiųsti į sukilimą baudžiauninkai. vienas
sukilimo dalyvis pasakojo, kaip kunigas antanas mackevičius, tikrindamas savanorio ryžtą dalyvauti kovose, kalbėjo jam: „ar tu žinai, kas tavęs laukia? <...> tu
kasdien privalėsi badauti, miegosi ant kietos žemės,
vaikščiosi daugiau basas negu apsiavęs; jeigu sužeis –
pakliūsi į maskolių rankas, jeigu išsigąsi – tave nušaus
tavo paties vadas... todėl aš dar kartą tavęs klausiu: ar
tu pasiruošęs kovai, žinodamas, kad joje žūsi?“3 antras
1863 metų sukilėlių kariuomenės bruožas buvo tas, kad
komandoms buvo vartojama lietuvių kalba. valstiečių
vaidmuo 1863 metų sukilime buvo gerokai didesnis nei
prieš trisdešimt metų. apie dvidešimties sukilėlių būrių
vadai buvo valstiečiai.
sierakausko vadovaujami sukilėliai, laimėję vidurio
lietuvoje keletą kautynių su pasiųstais jų persekioti rusų
kariuomenės daliniais, susitelkė anykščių miškuose, kur

2 . k A d N e At s I R A s t ų N A U J ų
h O R O d e c k I ų I R l I s e c k I ų. . .
1968 metais po varšuvos sutarties kariuomenių įsiveržimo į čekoslovakiją sklido anekdotas apie brežnevą
(apie jį, kaip ir apie čapajevą, buvo pasakojama daug
anekdotų). esą vyriausybės vadovas Kosyginas, aplankęs brežnevą jo viloje, radęs jos šeimininką po ąžuolu
rankiojantį giles. paklaustas, kam jis tai daro, atsakęs:
kad neišdygtų naujų dubčekų (žodžių žaismas: дубчик
rusų kalba reiškia ąžuoliuką, o dubček – užuomina apie
aleksandrą Dubčeką – demokratinių pertvarkymų čekoslovakijoje lyderį).
Dar prieš gerą šimtmetį šio anekdoto esmę puikiai
žinojo rusijos imperijos valdžia, kuri po 1831 metų sukilimo atidžiai stebėjo lietuvos bajorus, kad jiems nepavyktų surengti naujo sukilimo. netrūko jos dėmesio ir
rokiškio kraštui, iš kurio Jonas Horodeckis ir mykolas
liseckis buvo pakėlę į kovą daug bajorų ir valstiečių. taigi, kad neatsirastų naujų horodeckių ir liseckių...
Caro administracija stebėjo religines manifestacijas,
kurios lenkijoje ir lietuvoje prasidėjo jau 1861 metais.
vilniaus generalgubernatorius nazymovas 1862 metų
vasarį pasiuntė žemaičių vyskupui motiejui valančiui
raštą, pranešdamas, kad panevėžyje per dvarininkų suvažiavimą, kuriame buvo renkami taikos tarpininkai
dvarininkų ir valstiečių santykiams reguliuoti, vietiniai
kunigai laikę iškilmingas gedulingas pamaldas nužudytiesiems varšuvoje atminti ir giedoję kurstytojišką himną. tai pasikartojo ir per sekmines: himnas buvo giedamas ir lenkiškai, ir lietuviškai (panevėžio gimnazijos
tikybos mokytojas Koreva išmokė 15 gimnazistų). birželio 21 dieną mantvydas sukvietė gyventojus už miesto
į gegužinę. vyrai susirinko su vengerkomis ir konfederatėmis, o moterys – su baltomis skarelėmis ir mėlynais
kaspinais. Kunigas mackevičius ir Koreva dalino knygeles su himnais. mackevičius, kalbėdamas gegužinėje, ragino nekęsti rusijos vyriausybės. generalgubernatorius
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vadino šiuos kunigus maišto kurstytojais, siekiančiais
nuversti teisėtą valdžią. Dėl to jie turėtų būti perduoti
karo lauko teismui ir ištremti į tolimas gubernijas. tačiau nazymovas sutiko su mažesne bausme: minėtųjų
kunigų perkėlimu į nuošalias parapijas, pavedant juos
griežtai prižiūrėti klebonams, jokiu būdu neskiriant jų
parapijų valdytojais.
vasario 17 dieną motiejus valančius išsiuntė atsakymą į generalgubernatoriaus raštą. Jis pranešė, kad nazymovo minėti jauni kunigai išsiųsti į atkampias parapijas
ir pavesti klebonų priežiūrai. į rokiškio kraštą pateko
minėtas kunigas antanas mackevičius, sukilėlių vado
kunigo antano mackevičiaus bendravardis ir bendrapavardis. Jis buvo paskirtas suvainiškio bažnyčios filialistu ir pavestas prižiūrėti rokiškio klebonui rusteikai,
kuriam, kaip matysime vėliau, rusijos valdininkai irgi
turėjo pretenzijų5.
į michailo muravjovo muziejaus dokumentų rinkinį pateko pulkininko pavlovo pranešimas apie rengimąsi sukilimui grafo tyzenhauzo rokiškio dvare. raštas be datos, bet jame rašoma apie įvykius 1863 metų
kovo viduryje. tada buvo gautas pabaltijo generalgubernatoriaus pranešimas, kad grafo tyzenhauzo aknystos dvaro valstiečiai pranešė ilukštės hauptmanui, jog
šio dvaro administratorius bajoras aleksandras plavskis
kursto valstiečius sukilti prieš vyriausybę, už atsisakymą grasindamas mirties bausme. apie tai buvę pranešta
Kauno kariniam viršininkui, o kovo 19 dieną Daugpilio komendantas Jolšinas persiuntė generalgubernatoriui (kuriam?) laišką, gautą iš Kauno gubernijos. Jame
rašoma, kad rokiškio dvare grafas tyzenhauzas įsteigė
kaimo mokyklą ir pavedė ją globoti kunigui rusteikai.
mokykla daug prisidėjusi kurstant valstiečius sukilti. tačiau šis pranešimas likęs be pasekmių.
pulkininkas pavlovas rašė, kad maždaug kovo 10
dieną novoaleksandrovsko (zarasų) karinis viršininkas
sužinojo iš atsargos kareivio onufrijevo, o šis iš vežėjo
čeičicos (čeičio?), gyvenančio pas lašų palivarko nuomotoją savickį, kad savickis ir rokiškio dvaro valdytojas stanislovas plavskis, nusipirkę tris pūdus švino, lieja
kulkas, o dvarininkas salamonovičius ragina valstiečius
sukilti. gavus šį pranešimą, buvo padaryta krata pas
savickį, rokiškyje pas stanislovą plavskį, taip pat pas
dvarininką salamonovičių. pas savickį surasta didelė
atsarga parako, kulkų ir kitų daiktų, rodančių, kad savickis ir jo giminaitis tadas gečiauskas turėję nusikalstamų ketinimų. savickis nuvežtas į Daugpilio tvirtovę, jo
byla perduota Kauno politinių bylų tardymo komisijai.
neturint įrodymų, gečiauskas buvo paleistas. rokiškyje pas stanislovą plavskį nieko, kas patvirtintų įtarimus,
nerasta. tačiau buvo užantspauduotos trys spintos, kurių raktai priklausė tuo metu vilniuje buvusiam grafui
tyzenhauzui.
toliau pulkininkas pavlovas nušvietė tardymo
aknystoje rezultatus. smulkiai apklausiamas aknystos
seniūnas Kalviškis ir trys iš dvylikos apklaustų valstiečių, būtent: Jurgis Daukšta, Kristupas lukštaraupis
ir Jurgis mežraupis, sakė, kad iš bajoro plavskio jokių
nusikalstamų raginimų negirdėjo, bet iš kitų valstiečių
žino, kad plavskis jiems skaitęs lenkišką manifestą, ra-
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ginantį sukilti. Kiti devyni valstiečiai sakę, kad valsčiaus
valdyboje plavskis jiems skaitęs lenkų manifestą. be to,
plavskis nemoka latvių kalbos, o valstiečiai nesupranta lenkiškai. tad lietuvis valstietis Jonas čeičys vertęs
lenkų manifestą į latvių kalbą. Jame buvo sakoma, kad
sukilimo dalyviai nemokamai gaus žemės, o jo priešininkai susilauks mirties bausmės. likusieji valstiečiai
lietuviai (apie trisdešimt sodybų šeimininkų) sakė, kad
visa tai – netiesa: plavskis niekada nieko neskaitė, o čeičys nevertėjavo.
Jonas čeičys akistatoje su kitais valstiečiais sakė, kad
plavskis gavo laikraštį Vilenskij vestnik ir garsiai skaitė
apie maištą, įvykusį lenkijos karalystėje. Kadangi latviai nesuprato lenkiškai, tai jis, čeičys, paaiškinęs jiems,
kas ten rašoma. tardytojai šių pasiaiškinimų nepriėmė.
plavskis ir čeičys buvo suimti ir perduoti vietiniam kariniam viršininkui. tačiau novoaleksandrovsko apskrities
bajorų vadovas piotuchas paprašė paleisti suimtuosius,
laiduodamas už juos. Kontradmirolas Krygeris įsakė
apskrities ispravnikui patenkinti bajorų vadovo prašymą,
bet slapčia stebėti plavskį.
bet tuo pat metu prieš plavskį kaupėsi nauji skundai. ilukštės hauptmanas pranešė pabaltijo (ne vilniaus)
generalgubernatoriui apie aknystos valstiečių liuteronų
prašymą apginti juos nuo plavskio, kuris grasinęs susidorojimu, jei aknystiškiai priešinsis jo planams. tačiau
paimtuose iš plavskio dokumentuose nieko įtartino nerasta, tad jie buvo grąžinti savininkui per dekaną tamulevičių.
užbaigdamas raštą, pulkininkas pavlovas susumavo tyrimo išvadas: kunigo rusteikos vadovaujama mokykla rokiškyje žalingai veikia valstiečius, – šie ryžtasi
maištauti; aleksandras plavskis kurstė valstiečius maištauti, bet dėl įtariamojo atsargumo jo kaltės įrodyti ne-
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pavyko; pas savickį rasta amunicijos, darytos sukilimui,
tačiau pas stanislovą plavskį rasti kaltės įrodymų nepavyko; reinoldas tyzenhauzas, vilniaus gubernijos valstiečių tarybos narys, iš pareigų atsistatydina dėl ligos ir
šeimyninių aplinkybių.
rusijos valdžios pareigūnas, pranešdamas apie
savo tik iš dalies pavykusios akcijos rezultatus, pasilieka ir atsarginį ėjimą. Jis plečia įtarimų spektrą tyzenhauzui. 1861 metais tyzenhauzas kartu su kitais
turtingais dvarininkais norėjęs vilniuje įkurti prekybos
namus, kuriems vadovautų Dionizo skaržinsko firma.
o šis tik 1858 metais grįžęs iš sibiro katorgos, į kurią
patekęs už politinius nusikaltimus. Šios prekybos organizacijos tikslas buvęs paspausti žydų pirklius pereiti į
lenkų pusę, o pirklius rusus išstumti į centrines rusijos
gubernijas. be to, tyzenhauzas nepadėjęs gubernijos
valdžiai steigti jo valdomame postavų dvare rusiškos
liaudies mokyklos6.
Caro valdžios pareigūnų surengtos kratos, tardymai
ir areštai, matyt, turėjo nemažą poveikį rokiškėnams.
gal ir tuo galima paaiškinti, kad neatsirado naujo Horodeckio ar liseckio, kurie būtų subūrę žmones į sukilėlių
būrius, kad nedaug atsirado žmonių, kurie prisidėjo prie
sukilėlių, kai jų kariuomenė per rokiškio kraštą žygiavo į biržų girią. išimtį sudaro tik Kazimiero lukošiūno
būrys, kuriame buvo ir pietinės rokiškio krašto dalies
valstiečių – prisijungęs Kamajuose prie antano mackevičiaus vedamų sukilėlių, jis kovojo ir biržų girioje, o
vėliau savarankiškai veikė Kauno ir Kuršo gubernijose.
galbūt ir savitu latvių valstiečių požiūriu į sukilimo organizatorius galima paaiškinti tai, kad sukilimo vadams
nepavyko jų sukelti į kovą su rusijos imperija.

3. kelIAI IŠ ANykŠčIų MIŠkų į
bIRžų gIRIą
zigmanto sierakausko vadovaujama lietuvos sukilėlių
kariuomenė, stovyklavusi miškuose prie teresboro palivarko, balandžio pabaigoje gavo žinią, kad iš vilniaus
šiaurės rytų kryptimi žygiuoja didelis baudėjų kariuomenės dalinys, vadovaujamas generolo ganeckio. Jame
buvo apie tris tūkstančius karių. sierakauskas, paleidęs
gandą, kad žygiuoja į Daugpilį, nusprendė eiti į biržų
apylinkes, o iš ten – į Kuršą kelti sukilimui latvių valstiečių. sierakausko rinktinė (pagal vienus duomenis – apie
1500, pagal kitus – 2500 žmonių) iš andrioniškio miškų
išžygiavo į svėdasus.
čia sukilėliai buvo suskirstyti į tris kolonas, kurios
skirtingais keliais turėjo pasiekti biržų girią. tai buvo ne
tik koviniai maršrutai, bet ir agitaciniai žygiai skelbiant
gyventojams sukilimo manifestą, kviečiant naujus savanorius į sukilėlių gretas, papildant ginklų ir maisto atsargas. boleslovo Kolyškos vedama kolona, kurioje buvo
du dalgininkų batalionai ir raitelių dalinys, į biržus turėjo žygiuoti pro Kupiškį. paties zigmanto sierakausko
vadovaujama centrinė kolona su keturiais dalgininkų
batalionais ir raitelių daliniu ėjo į biržų girią pro salas,
skapiškį, pandėlį, panemunį ir papilį. antanas mackevičius vedė koloną, kurioje buvo du valstiečių batalionai
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ir apie 60 raitelių. Ji atsiskyrė nuo sierakausko salose ir
pasuko į Kamajus ir rokiškį.
ties boleslovo Kolyškos vadovaujamos kolonos žygiu nesustosime. Jo vadovaujami sukilėliai nėjo per rokiškio kraštą. rokiškėnus labiau domintų sierakausko ir
mackevičiaus vedamų sukilėlių žygis.
atvykę į salas, sukilėliai buvo sutikti su iškilminga
bažnytine procesija. Cituodamas įvykių liudytojų pasakojimus, lietuvių išeivijos istorikas Kostas Jurgėla rašė:
„artėjant prie kurio nors kaimo ar miestelio, pirmiausia buvo siunčiami raiteliai pranešti apie dalinio artėjimą. bažnyčiose sugausdavo varpai, klebonas išeidavo
apsirengęs iškilmių rūbais, o paskui jį žmonių minios
procesija su vėliavomis. <...> vidury moterų verksmo ir
palaiminimų, buvo žygiuojama į bažnyčią, kur sukilėliai
buvo sveikinami iškilmingu Te Deum. <...> salose kaimo
vaikai apsupo vadą (sierakauską) ir po kojomis jam bėrė
laukines pavasarines gėles ir ajerą. <...> skapiškyje visas
kaimas išėjo į kelią, ir suklaupusi minia giedojo seną
giesmę Dievas – mūsų gelbėtojas ir stiprybė. visur prie jo
verždavosi daugybė savanorių, kuriuos didžiumoje jis
siųsdavo namo, nes neturėjo kuo juos apginkluoti, nors
pakeliui supirkdavo dalgius ir liepdavo juos perkalti į
karinį ginklą (durklą).“7 atrodo, kad sukilėlių sutikimo
epizodas salose pateiktas pagal vaižganto užrašytą rokiškėnės liudvikos Didžiulienės pasakojimą.
sierakausko vedama kolona gegužės 3 dieną (balandžio 23) iš skapiškio atžygiavo į pandėlį. novoaleksandrovsko apskrities 5-osios nuovados ispravnikas kulikovskis raporte rašė, kad maištininkai jį iš pandėlio su
sargyba išvedę į panemunį ir papilį. čia jie skaitę sukilimo manifestą ir reikalavę, kad kunigai sutiktų sukilėlius
su bažnytine procesija, kad vietiniai valstiečiai juos maitintų. pasiekę grafo tiškevičiaus biržų dvaro miškus, po
susidūrimo su rusų daliniu, palaikę minėtąjį Kulikovskį
keturias paras, sukilėliai jam leido grįžti namo. grįžęs į
pandėlį, Kulikovskis surinko žinias ir pagal jas raportavo, kad iš pandėlio ir jo apylinkių į sierakausko sukilėlių
dalinį išėjo apie trisdešimt įvairių luomų žmonių. tarp jų
buvo pandėlio bravoro prievaizdas ragauskas, čedasų
valsčiaus raštininkas liadseris ir tūkstantininko pareigas
einantis glovackis. pastarasis, pagal liudytojų pasakojimus, buvęs išvestas prievarta kaip vedlys. Kulikovskis
atmetė mintį, kad prie sukilėlių prisidėjo kas nors iš
dvarininkų – būdamas sukilėlių nelaisvėje, nė vieno jų
nepastebėjęs. Ispravnikas pridūrė, kad pandėlyje sukilėliai sudegino apygardos gėralų mokesčių prižiūrėtojo
padėjėjo petkevičiaus dokumentus ir paėmė šių mokesčių pinigus – 350 rublių8.
antano mackevičiaus vadovaujama sukilėlių kolona, salose atsiskyrusi nuo sierakausko vedamų sukilėlių, atžygiavo į Kamajus. apie jų buvimą Kamajuose
sužinome iš Kauno gubernijos karinio viršininko pranešimo vilniaus generalgubernatoriui, kuriuo buvo paskirtas generolas michailas muravjovas, pakeitęs nepakankamai ryžtingą nazymovą. Dėl drastiškų veiksmų,
gausybės mirties nuosprendžių sukilėliams, kur muravjovo įsakymu sušaudymas buvo pakeičiamas pakorimu,
lietuvos ir lenkijos visuomenėje muravjovas įsitvirtino
Koriko pravarde. taigi Kauno gubernijos karinis virši-
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tadeusz ajdukiewicz.
1863 metų sukilimo
mūšis, 1875

ninkas rašė naujajam generalgubernatoriui, kad 1863
metų gegužės 1 dieną (balandžio 21), apie dešimtą valandą vakaro, penki šimtai dalgiais, šautuvais, pistoletais ir kardais ginkluotų maištininkų atvyko į Kamajus.
Jie suėmė vietinį tūkstantininką ir laikė jį visą naktį ir
kitą dieną. rytojaus dieną po vidurdienio maištininkų
viršininkas, surinkęs tūkstantininko dokumentus, liepė
juos sudeginti. patį tūkstantininką sukilėliai nusivedė
į savo stovyklą ir grasino jį pakarsią. tačiau vakare jis
buvo paleistas.
pagal karinio viršininko pranešimą, sukilėliai iš Kamajų išžygiavę į rokiškį ir gegužės 3-osios (balandžio 23)
vakarą jau pasiekę miestą. pakeliui į rokiškį jie sulaikę
sutiktą policijos tardytoją slepkovskį, kuris tarnybos reikalais keliavo iš rokiškio į Kamajus. po ištardymo slepkovskis gavo lenkiškai parašytą ir mackevičiaus pasirašytą leidimą keliauti toliau. tarp sukilėlių slepkovskis
pastebėjo šautuvu ginkluotą batsiuvį iš rokiškio musnicką. matė jis sukilėlių dalinyje ir Dusetų, padusetės bei
skapiškio bendruomenių valstiečių9.
apie mackevičiaus kolonos sustojimą rokiškyje raportą parašė 4-osios nuovados pristavas Šmidtas. raporto
autoriaus būta nelabai raštingo žmogaus, tad jo informacijoje esama ir painiavos. vis dėlto aišku, kad gegužės
2-osios (balandžio 22) vakarą apie 60 raitelių, ginkluotų
gerais dvivamzdžiais šautuvais, revolveriais ir kavaleristų kardais (Šmidtas šiuos raitelius vadina lenkiškais
kazokais) pasirodę rokiškyje. pasidalinę į dvi dalis, jie
apsupę kleboniją ir policijos nuovadą.
įrėmę revolverį į pristavo krūtinę, sukilėlių raiteliai
pareikalavo atiduoti jiems dokumentus ir ginklus. policininkas įvykdė jų reikalavimą. Kita sukilėlių grupė liepė
klebonui skambinti varpais ir kartu su gyventojais iškilmingai pasitikti sukilėlių koloną. Jai įžengus į rokiškį,
pas pristavą atjojo mackevičiaus adjutantas, įsakė policijos pareigūnui apsivilkti uniformą ir nusivedė jį pas vadą
į bažnyčią. čia kalbėdamas mackevičius ragino neklausyti rusų valdžios nurodymų. žmonėms, kurie kovos sukilėlių gretose, jis pažadėjo nemokamai skirti žemės.
nuovados būstinėje, kur buvo surinkti pristavas,
jo šeimos nariai, raštininkas ir penkiasdešimtininkas,
mackevičius reikalavo, kad pristavas atsisakytų tarny-

bos. priešingu atveju žadėjo jam mirties bausmę. Šmidtas atsakęs sukilėlių vadui, kad jo duota priesaika neleidžia to padaryti. mackevičius pasakė, kad sukilėliai
irgi gerbia ištikimus priesaikai žmones, ir atšaukė savo
reikalavimą. baigdamas raportą, Šmidtas praneša, kad
sukilėliai rokiškyje sunaikino valsčiaus valdybos, kaimo mokyklos ir valstybės turtų valdybos iškabas, o
valsčiaus valdyboje pasiėmė 150 rublių sidabru valdiškų
pinigų. taip pat jis pranešė, kad prie sukilėlių prisidėjęs
miestietis tadas musnickas pakeliui į žiobiškį buvo pakartas mackevičiui įsakius. egzekucijos priežastys liko
neaiškios10.
apie antano mackevičiaus vedamų sukilėlių apsilankymą žiobiškyje žinios labai kuklios ir vargu ar
teisingos. tik 1864 metų vasarį, t. y. praėjus dešimčiai
mėnesių po sukilėlių žygio, policija apklausė žiobiškio
kleboną pranciškų levickį. vargu ar jis papasakojo viską,
ką žinojo, nes už bendravimą su sukilėliais laukė griežtos
bausmės. beje, ir tardytoją domino tik vienas dalykas:
ar žiobiškyje su antanu mackevičiumi susitiko papilio
dvaro savininkas Janušas Kosciolkovskis – apie tai policijai buvo paliudijęs jo vežėjas pranas naktinis. policijos
pareigūnas minėjo ir sukilėlių buvimo žiobiškyje datą:
1863 metų balandžio 23 diena (pagal grigaliaus kalendorių tai būtų gegužės 3 diena).
apklausiamas klebonas atsakė, kad nei Kosciolkovskio, nei jo vežėjo jis nematęs. tos dienos rytą jis perrašinėjęs savo bažnyčios metrikų ataskaitas (tai buvo visiškai
legalus darbas, nes klebonai metrikų nuorašą turėdavo
pateikti valdžios įstaigoms). pas jį netikėtai atvykę keletas ginkluotų raitelių ir pareikalavę, kad jis paimtų
bažnyčios raktus ir atrakintų bažnyčią. prie bažnyčios jį
pasitikęs sukilėlių viršininkas pakirpta barzda, apsirengęs neilgu puspalčiu (tai antano mackevičiaus portretas:
sukilėlių vadai pagal lenkišką madą buvo su barzdomis,
o rusiškoji administracija tai savo tarnautojams buvo uždraudusi). Šis viršininkas atsirakinęs bažnyčią, pasimeldęs ir išėjęs. o sukilėliai parvedę kunigą levickį į kleboniją ir prie jos durų pastatę sargybinius. apie vienuoliktą
valandą namiškiai pranešę klebonui, kad sukilėliai išėjo.
tik vėliau levickis sužinojęs, kad tai buvo kunigas mackevičius su savo grupe11.
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tolesnis antano mackevičiaus vedamos sukilėlių
kolonos kelias per rokiškio kraštą neaiškus. 1863 metų
sukilimo įvykių tyrinėtojai o. maksimaitienė, J. žiugžda ir a. smirnovas apie kitus kelio ruožus neužsimena,
nurodydami, kad mackevičiaus kolona, žygiuodama į
biržų girią, vėlavo vieną dieną, kai sierakausko ir Kolyškos vedamos kolonos kelias valandas trukusiame mūšyje
pralaimėjo generolo ganeckio geriau ginkluotai ir gausesnei rusų kariuomenei, o sunkiai sužeistas sierakauskas ir Kolyška buvo paimti į nelaisvę. pasiekę biržų girią,
antano mackevičiaus sukilėliai prisidėjo prie leskausko
vadovaujamų sierakausko rinktinės likučių, bet gegužės
9 dieną prie Šniuriškių palivarko pralaimėjo kautynes su
ganeckio pėstininkais ir kazokais.
gediminas ilgūnas, 1978 metais suorganizavęs tyrinėtojų žygį antano mackevičiaus kovų vietomis, manė,
kad mackevičius sukilėlius iš žiobiškio vedė pro pandėlį
ir papilį. Kartu jis pripažino, kad keliavę taip aprašomu
šios kolonos maršrutu, tyrinėtojai jokių sukilėlių pėdsakų nerado, nors kitose vietose aplankė sukilėlių kapus,
girdėjo vietinių gyventojų pasakojimus apie vietoves,
kur vyko sukilėlių kovos.
Kiek kitaip manė knygos apie zigmantą sierakauską autorius Wacławas Koszczycas, išleidęs ją 1891 metais austrijos–vengrijos valdytame lvove, praėjus tik
trisdešimčiai metų po sukilimo, kai dar buvo nemažai
gyvų jo dalyvių (knygoje daug detalių apie paskutiniąsias sierakausko žygio ir kovų dienas, apie kurias galėjo papasakoti tik įvykių liudininkai). taigi Koszczycas
rašė, kad mackevičius iš žiobiškio žygiavo į onuškį
(Hanušiškius), iš ten pro suvainiškį ir skrobiškius. į
paskirtą vietą jis vėlavo ne tik dėl ilgesnio kelio, bet ir
dėl susidūrimo su rusais prie onuškio, kur mackevičius pasiekęs pergalę (rusų šaltiniai tokio susidūrimo
nemini)12.
antanui mackevičiui vargu ar buvo prasminga žygiuoti pro pandėlį ir papilį, nes tai buvo zigmanto sierakausko sukilėlių maršrutas. tyrinėtojai rašo, kad lietuvos sukilėliai turėjo imituoti grėsmę Daugpilio tvirtovei.
bet tai buvo įmanoma tik pasukus į onuškio ir aknystos
pusę. J. žiugžda citavo sukilėlio liudijimą, kad mackevičiaus vedama kolona ėjo per latvių gyvenamą kaimą,
ir vadas susitiko su vietiniais gyventojais: „...turbūt šiek
tiek mokėjo latvių kalbą, kalbėjo su vyresniaisiais, aiškindamas jiems, kad mes einame į tą pusę kovoti už
mūsų ir jūsų laisvę“13. Šią citatą kartoja ir g. ilgūnas.
tačiau kelyje į pandėlį ir papilį latviškų kaimų nėra. Jų
galėjo būti tik einant Kauno ir Kuršo gubernijų pasieniu.
beje, latviškai galėjo mokėti suvainiškio filialistas sukilėlių vado bendrapavardis kunigas antanas mackevičius.
suvainiškyje, kuris yra prie pat latvijos sienos, jis darbavęsis jau porą metų. Šis kunigas taip pat buvo caro
valdžios persekiojamas: ištremtas į tobolską, į lietuvą
grįžo tik 1870 metais14.
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4. sUkIlIMO kOVų dūM A Ms
skl AIdAN tIs
Kautynėse biržų girioje lietuvos sukilėliai patyrė skaudų baudėjų smūgį. Jie neteko daug žmonių, ginklų ir
amunicijos. Du sukilimo vadai zigmantas sierakauskas
ir boleslovas Kolyška pateko į nelaisvę ir po neilgo tardymo buvo pasmerkti mirti. patvirtindamas teismo nuosprendį naujasis generalgubernatorius michailas muravjovas pareikalavo, kad jie būtų pakarti.
vėliau muravjovas su pasididžiavimu rašė apie pradėtas žiaurias represijas. patyręs, kad vilniaus kalėjimai
pilni sukilėlių, bet mirties bausmių jiems vykdyti neskubama, generalgubernatorius nutarė žiaurumu sukrėsti
krašto gyventojus, kuriuos jis vadino lenkais: „siekdamas parodyti lenkams, kad mūsų vyriausybė jų nebijo,
aš nedelsdamas ėmiau peržiūrėti svarbiausių nusikaltėlių nuosprendžius, juos konfirmavau ir įsakiau tuoj pat
vykdyti vilniuje, turgaus aikštėje, patį vidurdienį, skardenant būgnų dūžiams visame mieste. pradėjau nuo kunigų, kaip pagrindinių maišto veikėjų. per savaitę buvo
sušaudyti du kunigai. lenkai netikėjo, kad aš ryšiuosi,
bet pamatę vykdant (bausmes), labai išsigando. Klyksmo
ir šauksmo mieste buvo daug, <...> tarp šimtų asmenų
buvo sužeistas generalinio štabo kapitonas sierakovskis... taip pat bajoras Kolyška, kitos gaujos vadas. aš liepiau pagreitinti jų bylų nagrinėjimą ir taip pat juos abu
konfirmavau pakarti.“15
greta mirties bausmių ir trėmimų, rusijos pareigūnai stengdavosi sukilėlius apjuodinti visuomenės akyse. vilniaus žandarmerijos pareigūnas losevas į kalinio
skundą, kad jis yra šmeižiamas, atsakė: „negi jūs, ponai
lenkai, manote, kad mes norime jus iškelti ir išaukštinti
jūsų visuomenės akyse? ne, ponai, mūsų uždavinys yra
ne tik išgauti iš jūsų parodymus, bet ir išleisti jus iš savo
rankų tokius juodus, kad tikros motinos neatpažintų.“16
neatsitiktinai sukilėlių tardymo protokoluose užrašyti jų
parodymai, tarsi tai kalbėtų patys tardytojai, naudodami
žodžius „maištas“, „gauja“, „plėšikas“.
po sukilėlių pralaimėjimo biržų girioje jų kova nenutrūko. tik pasikeitė jos būdas. antanas mackevičius ir
ignas leskauskas, išvedę kovos draugus į panevėžio apskritį, suskirstė juos į mažesnius dalinius ir ėmėsi partizaninės kovos taktikos: netikėtai užpuldavo baudėjų dalinius, o kai nepajėgdavo jų įveikti, vikriai išsiskirstydavo
ir vėl susirinkdavo sutartoje vietoje. panašiai kovojo ir
kiti sukilėlių būriai. antano mackevičiaus vadovaujamas dalinys kovojo įvairiose Kauno gubernijos vietovėse. tikėdamasis sulaukti iš vakarų europos siunčiamos
ekspedicijos su ginklais ir savanoriais, jis atvedė savo
būrį prie prūsijos sienos. Deja, dėl prasto organizavimo
ekspedicijos laivui nepavyko pasiekti baltijos pakrantės,
jis turėjo grįžti neparėmęs lietuvos sukilėlių ginklais ir
savanoriais.
į 1863 metų pabaigą sukilėlių jėgos ėmė sekti. žuvus
daugeliui sukilimo vadų, antanas mackevičius buvo paskirtas vyriausiuoju Kauno gubernijos sukilėlių vadu. Jis
nutarė ieškoti ryšio su lenkijos karalystėje kovojančiais
sukilėliais. bet persikelti per nemuną nepavyko. 1863
metų gruodžio 17 dieną nemuno pakrantėje mackevi-
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čius su keliais palydovais pateko į rusų nelaisvę. baudėjai labai apsidžiaugė sugavę taip ilgai ieškotą sukilėlių
vadą. apie tai muravjovas pranešė karo ministrui ir carui. generalgubernatorius įsakė Kauno kariškiams skubiai sušaukti karo lauko teismą ir nedelsiant įvykdyti jo
nuosprendį. gruodžio 24 dieną, per pačias Kūčias, kunigas antanas mackevičius buvo pasmerktas mirti. Jo prašymas leisti katalikų kunigui aplankyti pasmerktąjį nebuvo patenkintas. mirties bausmė sukilėlių vadui buvo
įvykdyta gruodžio 28 dieną Kaune, dabartinėje ožeškienės aikštėje. Jos stebėti buvo suvaryta daug Kauno gyventojų. vadovavęs mirties bausmės vykdymui karininkas vėliau gavo rašyti pasiaiškinimą, kodėl jis vedamam
į kartuves pasmerktajam leido užsirūkyti.
Kalėjime laukdamas mirties bausmės, antanas mackevičius parašė porą laiškų, kuriuos būtų galima pavadinti jo kalėdiniu testamentu. Jis paaiškino, kad tautos ir
tėvynės meilė paskatino kelti žmones į sukilimą, kuriam
jis ruošė paberžės filijos valstiečius per visus dvylika kunigavimo metų. mackevičius vienas pirmųjų iškėlė klausimą dėl nepriklausomos lietuvos valstybės. Dalyvauti
sukilime kartu su lenkais jis suprato kaip būtinybę: tik
bendroje kovoje įmanoma nusikratyti rusijos imperijos
jungo ir baudžiavos. o tada laisva tauta pati nuspręstų,
su kuo jai kurti valstybinius santykius: rusija, lenkija ar
pasirinkti savarankiškos valstybės kelią.
mintis dėl lietuvių tautos politinio apsisprendimo
ir nepriklausomos lietuvos kūrimo buvo nauja sukilimo vado mąstysenoje, bet ji jau turėjo ją maitinančius
požeminius šaltinius. Kitas sukilimo dalyvis – biržietis
Jokūbas edvardas Daukša, po sukilimo pasmerktas dvylikai metų katorgos, – dar 1858 metais, išvažiuodamas iš
Dorpato (tartu) universiteto, parašė eiliuotą laišką studijų draugui antanui valickui:
Mes vienos puokštės du žiedai,
Tikri broliai, vienos motinos vaikai.
Puokštė, motina yra šventoji Lietuva,
Mes jos teisėti vaikai, jos sūnūs.
Ji nelaisvėje lig šiol prislėgta,
Mes – tarnai ir belaisviai,
Bet kada nors trūks tie nelaisvės pančiai,
Ir patys galėsime laisvai tvarkytis.
O mūsų motinos, šiandien belaisvės,
Skruostus nutvieks laisvės aušra.
Vėliau, mano brangus, mielas Antanai,
Kai išsivadavimo šūkis nuskambės,
Ne Maskvos ar Lenkijos vardu,
Bet Lietuvos vardu būk kovojančių gretose.
pažodinis vertimas iš lenkų kalbos r. mikšytės17

1863 metų sukilimas turėjo nevienareikšmių pasekmių. Jo laimėti sukilėliams nepavyko. lietuva neteko
daugybės žmonių. Kiek lietuvos kovotojų žuvo kautynėse su baudėjais, nustatyti sunku. rusijos kariuomenės šaltiniai, raportuodami apie pergales, nukautų
sukilėlių skaičių padidindavo. pagal jų duomenis, vien
1863 metais sukilėlių buvę nukauta 8022, sužeista 980,
į nelaisvę paimta 2211. tyrinėjusi šią statistiką istorikė

antanui mackevičiui skirtas stogastulpis paberžės bažnyčios šventoriuje

o. maksimaitienė manė, kad šie skaičiai neabejotinai
perdėti. tačiau tiksliems trūksta duomenų18. tiksliau
žinomi karo lauko teismų 1863–1864 metais represuotų žmonių skaičiai. pagal vilniaus karinės apygardos
1865 metais sudarytą žiniaraštį mirties bausme nuteisti 128 žmonės, katorgos darbams išsiųsti 853, į sibirą ištremti 504, į mažiau nuošalias sibiro vietas 825,
atiduoti eiliniais į karinę tarnybą 320, į areštantų kuopas 767 žmonės. be to, ištremta iš krašto apgyvendinti
vidinėse imperijos valstybinėse žemėse 7557 žmonės.
valdžios sprendimais lietuvoje palikti 9229 kaltinamieji, kurie perduoti patikimam laidavimui ir policijos
priežiūrai19.
ypatingą dėmesį karo lauko teismai skyrė katalikų
kunigams. represijų suvestinėse kunigai ir vienuoliai
nurodyti atskira grafa. septyniems dvasininkams skirta
mirties bausmė, trisdešimt šeši išsiųsti į katorgą, šeši – į
nuošalias sibiro vietas, devyniolika – į mažiau nuošalias
sibiro vietas, penkiasdešimt – į kitas rusijos gubernijas,
šimtas penkiasdešimt devyni turėjo išvykti į užsienį20.
Daug kunigų nukentėjo ir rokiškio krašte. pagal
vyskupo motiejaus valančiaus sudarytą žemaičių vys-
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kupystės represuotų dvasininkų sąrašą dėl sukilimo
nukentėjo 106 šios vyskupystės kunigai ir vienuoliai.
rokiškio klebonas viktoras rusteika kalėjo Daugpilyje,
iš kur išteisintas grįžo namo, bet vis vien buvo išsiųstas
į gardiną. obelių dekanas ir Kamajų klebonas garbės
kanauninkas ignotas macevičius buvo ištremtas į ufos
guberniją, iš ten grįžo į rygą tik 1871 metais. onuškio
klebonas Jonas plevaka sukilime nedalyvavo, bet, įskųstas dėl neviešų pasisakymų, ištremtas į sibirą, iš kur 1872
metais grįžo į Kuršą ir mirė bauskėje. nukentėjo ir netoli
rokiškio krašto buvusių vietovių kunigai. Dusetų klebonas antanas petravičius ištremtas į novgorodo guberniją. sukilime nedalyvavęs svėdasų klebonas Kanutas saurymavičius, policijai paskundus, iškeltas vikaru į Kuršą.
nukentėjo ir antano baranausko bendramokslis kunigas
Klemensas Kairys, kuris, baigęs peterburgo Dvasinę akademiją, 1861 metais tarnavęs vikaru rokiškyje, sukilimo
metais buvo kapelionas Kauno gimnazijoje. ištremtas į
uralą, po metų tremtyje mirė.
Du mėnesius kalėjo ir kitas baranausko bei Kairio
bendramokslis pranciškus viksva, vėliau dirbęs klebonu žiobiškyje ir pandėlyje. Kriaunų vikarui Jonui Daržinskui 1864 metais buvo atimtas dvasininko titulas. Jis
ištremtas į tobolsko guberniją už tai, kad Dusetose su
procesija sutiko sukilėlius21. buvo suimti ir pandėlio klebonas adomas Jaselskis bei vikaras petras sinkevičius.
1864 metais jie iš įkalinimo paleisti, tačiau iš pandėlio
teko išsikelti. panemunio vikaras Konstantinas pesliakas už sukilėlių manifesto perskaitymą dvylikai metų
pateko į katorgą. sukilėlių vado bendravardis ir bendrapavardis antanas mackevičius, 1861 metais paskirtas
suvainiškio bažnyčios filialistu ir čia rūpinęsis naujos
bažnyčios statyba, ištremtas į tobolsko guberniją, iš kur
grįžo 1870 metais.
imperijos valdžios represijos užgulė ir kitus rokiškio krašto gyventojus. Dėl čaplinskio ir plavskio dalyvavimo sukilime tyzenhauzo žemių gyventojams buvo
skirtos piniginės baudos22. grafas tyzenhauzas ir novoaleksandrovsko apskrities bajorų vadovas piotuchas
gavo sumokėti po tūkstantį rublių kontribucijos. Šlėktos,
kurie neturėjo patvirtintos heraldikos, buvo pervesti į
apmokestinamųjų, t. y. valstiečių ar miestiečių, kategoriją. įvairiuose novoaleksandrovsko apskrities kaimuose
buvo apgyvendinti pėstininkai ir kazokai. valstiečiai, kurių kiemuose atsirado tokių įnamių, turėjo juos maitinti,
šerti arklius, kareiviams mokėti dienpinigius ir kasdien
įpilti dvi taures degtinės.
generalgubernatorius muravjovas savo pavaldiniams iškėlė užduotį – visomis priemonėmis rusinti
lietuvą. ištremtųjų valstiečių sodybose buvo įkurdinami
kolonistai iš rusijos. imtasi plėsti rusiškų mokyklų tinklą. vargu ar su dideliu džiaugsmu rokiškio ir Kamajų
valstiečiai, 1864 metų rudenį taikos tarpininko sušaukti
į sueigą, prašė vyresnybę įsteigti liaudies mokyklas (taip
buvo vadinamos rusiškos pradinės mokyklos) rokiškyje ir Kamajuose, sutikdami savo surinktomis lėšomis
apmokėti mokytojų ir sargų išlaikymą, kurą, patalpų
nuomą23. Juo labiau kad muravjovas 1864 metų vasarą
jau buvo pasirašęs nurodymą cenzūros komitetui leisti
spausdinti tik tokius elementorius, kurie bus parašyti ru-
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siškomis raidėmis. tai buvo lietuviškos spaudos draudimo pradžia. Ją pratęsė ir sugriežtino muravjovą pakeitęs
generalgubernatorius Kaufmanas.
į lietuviškos spaudos ir lietuviškų mokyklų uždraudimą lietuva atsiliepė niekur kitur nežinomais reiškiniais – knygnešyste ir slaptomis daraktorių mokyklomis.
viena pirmųjų knygnešių, kuri dar 1869 metais įkliuvo
policijai su uždraustomis knygomis, buvo žiobiškėnė
ona zagurskaitė. 1883 metais ji buvo žiobiškyje sugauta ir kaip daraktorė, valstiečio Kastanausko namuose
mokiusi vienuolika vaikų lietuviškai ir lenkiškai. XiX
amžiaus pabaigoje panemunėlio klebono Jono Katelės
iniciatyva parapijos kaimuose buvo sukurtas didelis nelegalių mokyklų ir daraktorių tinklas, kurį pats klebonas
vizituodavo ir visokiais būdais remdavo.
tačiau caro administracija, sukilimo iniciatoriais laikydama dvasininkus, stengėsi patraukti į savo pusę lietuvos valstiečius. baudžiava lietuvoje buvo panaikinta
lengvesnėmis sąlygomis negu rusijos gubernijose. Jau
prasidedant sukilimui valstiečiai buvo atleisti nuo lažo,
kurio trukmė anksčiau buvo nustatyta dar dvejiems metams. Caras palengvino žemės išpirkimo iš dvarininkų
sąlygas, sumažino išperkamos žemės kainą. laisviesiems valstiečiams, kurie baudžiavos laikais neturėjo
skirtinės žemės, o nuomojosi ją iš dvarų, buvo palengvintos sąlygos jos įsigyti. tai sukūrė palankesnes galimybes
lietuvos valstiečiams ekonomiškai sustiprėti. Kartu atsibudo ir brendo jų lietuviškoji savimonė.
po 1863–1864 metų sukilimo lietuvoje intensyviai
ėmė formuotis nauja, iš valstiečių kilusi inteligentijos
karta, kurios didžiausias nuopelnas – tautinis lietuvių
atgimimas.
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Juozas A lgimantas krikštopaitis

paulius slavėnas
Toks trumpas čia siūlomo straipsnio pavadinimas yra pageidautinas leidybiniams reikalams, bet nekantriems skaitytojams reikia šiek tiek daugiau: jiems rūpi kuo skubiau sužinoti
konkretesnę temos kryptį. Tad rašinio, apibendrinančio prisiminimus apie ryškią asmenybę, pavadinimą šiek tiek praplėsiu: Pauliaus Slavėno bruožai, atsiskleidę stebint jo veiklą ir
bendraujant su juo.

p

asinėręs į pasaulio pažinimo istorijos bei mokslo filosofijos studijas, 1969 metais atėjau į profesoriaus
pauliaus slavėno (1901–1981) vedamą seminarą.
tai buvo nuo 1950 metų veikiantis mokslo ir technikos
istorija besidominčių asmenų sambūris; jo branduolį sudarė aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslų akademijos
institutų darbuotojai, svarstantys savos mokslo krypties
istorijos tyrimų rezultatus bei įvairias pasaulio pažinimo problemas1. seminare vyravo slavėno žodis. mat jo
erudicija, platus išsilavinimas, kritiškas mąstymo būdas,
praturtintas turiningu sąmoju, visus dalyvius žavėjo. Jo
patarimų nuolatos itin laukė tie jaunieji tyrinėtojai, kurie ruošė disertacinius mokslo istorijos darbus. seminare
tvyrojo demokratinė, tolerantiška, diskusijas skatinanti
nuotaika.
vėliau supratau, iš kur kilo ta nepakartojama slavėno asmenybės trauka, skatinanti aplinkinius savarankiškai mąstyti, drąsiai reikšti savo mintis, pasitikėti dar nepažadintomis savo intelektinėmis galiomis. ta ypatinga
jo savybė brendo nuo pat vaikystės dėka tėvo skirto dėmesio sūnaus auklėjimui. Jaunasis paulius buvo skatinamas gilintis į gamtos mokslus; be to, pats, savarankiškai
lavindamasis ir stropiai mokydamasis gimnazijoje, įgijo
tvirtus kalbų mokslo bei pasaulinės kultūros vertybių
pažinimo pagrindus.
p. slavėnas aktyviai dalyvavo žurnalo Naujoji Romuva veikloje – ir kaip autorius, ir kaip Naujosios Romuvos
bičiulių klubo narys. Jis net buvo išrinktas šio kultūrinio sambūrio valdybos pirmininku (1933). Jo skelbiami
straipsniai ir pasisakymai klubo diskusijose džiugino
Juozo Keliuočio žurnalo skaitytojus. Šiame savaitraštyje
pasirodė per 40 slavėno rašinių. iš pradžių jis rašė apie
gamtos mokslus, jų raidą ir vietą žmogaus pasaulėvaizdyje. vėliau (nuo 1937 m.) pradėjo dominuoti straipsniai, skirti bendriems kultūros reikalams, socialinėms,
politinėms bei istorinėms temoms. toks teminis pokytis
atspindėjo autoriaus interesų kaitą. Jam tuomet parūpo
švietimo reikalai, kritikuotina lietuvos politikų elgsena,
vokietijos agresyvumo apraiškos, europos ir jos mažųjų
tautų likimas. slavėno intelektinių paslaugų reikėjo visiems: jis buvo kviečiamas skaityti visuomenei paskaitas,
rašyti žurnalams Kosmos, Gamta, Kultūra, įvairiems laikraščiams bei leidiniams. Jis intensyviai su užsidegimu

broni us uogi ntas . Pauliaus Slavėno portretas, 1982

pildė šias savo pilietines ir kultūrines pareigas. Daug
nusipelnė Lietuviškajai enciklopedijai; jai parašė per 200
straipsnių. statistiniai duomenys rodo, kad Naujoji Romuva „konkuravo“ su Lietuviškąja enciklopedija: juo daugiau slavėnas rašė enciklopedijai, tuo mažiau jo tekstų
guldavo ant Keliuočio stalo2.
pirmą kartą su pauliumi slavėnu akis į akį susidūriau 1959 metais, laikydamas vadinamąjį „kalbos kandidatinį egzaminą“, kuris buvo privalomas sovietmečio
aspirantams (dabar – doktorantams). buvau pasirinkęs
vokiečių kalbos programą. egzaminų komisijos pirmininkas buvo profesorius ltsr ma narys-korespondentas paulius slavėnas3. mat tuo metu lietuvoje nebuvo
užsienio kalbų specialisto, turinčio aukščiausius mokslinius laipsnius. slavėnas, mokantis pagrindines europos
kalbas, buvo tinkamiausias mokslininkas, galintis kompetentingai eiti šias pareigas. todėl jis gan ilgai buvo nepakeičiamas kalbų egzamino komisijos pirmininkas.
sėdžiu egzaminų salėje, įsigilinęs į man skirto teksto
vertimą ir jo terminologinių išraiškų analizę. rašau savo
samprotavimus, formuluoju iš jų plaukiančias išvadas.
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lėtai, maloniai šypsodamasis prieina prie mano stalo
pats pirmininkas. sustoja, žvelgia į mano rašinį. sėdžiu
nepakeldamas akių: laukiu „nuosprendžio“. girdžiu:
„gerai, labai gerai. tamsta tiksliai „pagavai“ keblių sąvokų kombinacijos prasmę.“
vietoj padėkos žodžių mandagiai linktelėjau galva. profesorius neskubėdamas nužingsniavo prie kito
aspiranto. man ruošiantis profesorius dar kelis kartus
buvo prie manęs stabtelėjęs. geranoriški jo žodžiai man
kėlė nuotaiką ir pasitikėjimą savimi. tik stebėjausi, kodėl manęs tikrinti neateina kiti egzaminuotojai, nors jie
vaikštinėjo, pareikšdami pastabas kitiems. pasibaigus
pasiruošimui skirtam laikui, prasidėjo egzaminai – tiksliau tariant, pokalbiai su kiekvienu aspirantu. Kai atėjo
mano eilė rodyti kalbos gebėjimus, profesorius slavėnas
tarė, kreipdamasis į komisijos narius:
– Šis jaunuolis jau išlaikė egzaminą.
nė vienas egzaminų komisijos narys nepareiškė
abejonės tokiu sprendimu. patenkintas puikiu pirmo egzamino rezultatu ir akivaizdžiai įsitikinęs profesoriaus
autoriteto galia, sprukau iš salės. nors čia aprašytas epizodas buvo pirmas susitikimas su pauliumi slavėnu, jo
vardą gerai žinojau nuo pat pirmųjų pokario metų, kai
sovietmečiu pasirodė jo knygos apie pasaulio pažinimą, apie mokslą: Pasaulio praeitis, Saulės sistema (1946),
Žvaigždės (1948), Visatos santvarka ir evoliucija (1949) ir
kiti intriguojantys tekstai, nuolatos skelbiami visuomenei skirtuose leidiniuose. į juos buvo įnikę jaunuoliai,
vėliau pasirinkę gamtos mokslų studijas. galiu drąsiai
teigti: slavėno rašytinis palikimas – tai intelektinis turtas, turėjęs mano kartai ryškią asmens ugdymo reikšmę,
kurią vertėtų svarstyti giliau.
su garbiuoju akademiku bendraujant mokslo istorijos ir filosofijos baruose, vis plačiau skleidėsi intriguojanti jo gyvenimo istorija. man parūpo išsiaiškinti šios
asmenybės biografinius vingius, susijusius su mokslinės
veiklos pobūdžio kaita. mat mokslo vyras, pasaulinio
garso Jeilo universitete su aukščiausiu įvertinimu apgynęs daktaro disertaciją, padirbėjęs geriausiuose astronominėse Jav observatorijose ir skelbęs savo tyrinėjimus
pasauliniuose mokslo žurnaluose, liko dirbti lietuvoje.
Kodėl jaunas ir perspektyvus mokslininkas, gavęs konkrečių siūlymų tęsti jį išgarsinusius tyrimus prestižiniuose vakarų mokslo centruose, pasirinko lektoriaus kelią
savo tėvynėje: skaityti įprastines paskaitas universitete,
kuriame nebuvo jokių tinkamų rimtai astronominei veiklai priemonių? nagrinėjant šį klausimą, pradėjo ryškėti
slavėno apsisprendimo motyvai, kylantys iš auklėjimo
šeimoje turinio, iš jo tėvo tautinės savimonės, būdingos
XX a. pradžios lietuvių inteligentijai. Keliais žodžiais prisiminkime tą istorinį etapą.
pauliaus slavėno tėvas vincas buvo kilęs iš apsišvietusios sūduvos krašto valstiečių šeimos. po studijų
maskvos universiteto medicinos fakultete jis pasižymėjo kaip rūpestingas ir atidus ligoniams gydytojas, įgijęs
įvairiapusę chirurginę praktiką pirmojo pasaulinio karo,
o vėliau revoliucijos frontuose. vincui slavėnui rūpėjo
lietuvybės reikalai, gimtinės ateitis europos tautinės savimonės raiškoje. nuo pat ankstyvos vaikystės paulius
patyrė intelektinę tėvo globą; iš jo perėmė žinias apie
gimtąjį tėvų kraštą, jo istoriją, kultūrą. tėvas nuolatos
rūpinosi ne tik savo šeima, bet ir likusiais lietuvoje artimaisiais. stiprus ryšys su gimtine nulėmė tolesnį tėvo
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ir sūnaus likimą: jie abu sugrįžo į jau nepriklausomą
lietuvą – tėvas 1922 metais, o paulius – metais vėliau,
nes norėjo užbaigti antrus matematikos studijų metus
maskvos universitete. Dar po dvejų metų jis Kaune –
pirmosios lietuvos universiteto matematikų laidos absolventas. ir štai vėl gyvenimo posūkis – jam skiriama
rockfellerio stipendija; 1925 metų rudenį jis iškeliauja
į Jav kopti į mokslo aukštumas – siekti mokslo daktaro diplomo. apie jo gyvenimą naujajame pasaulyje
sužinome iš išlikusių laiškų, siųstų tėvui. tai vertingas
dokumentas4, atskleidžiantis didžią pagarbą savo tėvui;
laiškuose svarstomi mūsų išeivijos gyvenimo ypatumai,
amerikos socialinio ir kultūrinio gyvenimo peripetijos;
čia aptinkame pasaulio įvykių, lietuvos politinio gyvenimo svarstymų, taip pat ir žinių apie asmeninę sėkmę
mokslo srityje.
Šalia astronomijos studijų ir disertacinio darbo slavėnas amerikoje dar papildomai gilino savo žinias studijuodamas branduolinę fiziką ir apskritai modernios
fizikos dalykus. čia įgytos žinios praplėtė jo, kaip lektoriaus, galimybes. sugrįžęs į tėvynę, slavėnas dėstė ne tik
astronomiją, bet ir reliatyvistinės bei kvantinės mechanikos dalykus lietuvos universitete (nuo 1930 m. vytauto
Didžiojo), apie tai populiariai rašė Naujojoje Romuvoje,
Kosmose, Kultūroje, Gamtoje bei kituose leidiniuose.
žinodamas faktus apie profesoriaus slavėno išsilavinimo platumą, stengiausi nepraleisti progos aptarti
man rūpimus mokslo klausimus su juo pačiu. ypač dažnai nerdavau į polemikos sūkurį, rašydamas savo monografiją Физическая реальность в квантовом аспекте
(1986). per pokalbius naujų dalykų sužinojau nedaug,
nes garbusis profesorius tenkinosi giliai išstudijuotu ikikarinio mokslo turiniu. mat vėliau (pokariu) jis jau menkai domėjosi tuo, apie ką rašė įžymieji pasaulio mokslo
istorikai ir filosofai, plačiai aptariantys atsiveriančius fizikos horizontus5. vis dėlto buvo naudinga polemizuojant su juo tikrinti mano galvoje subrandintų klausimų
pagrįstumą, išmėginti savas jėgas sprendžiant mokslines problemas, nes aštrus slavėno kritinis mąstymas ir
nesenkantis intelektinis lobynas teikė puikių galimybių
man pačiam augti ir bręsti šalia šakoto mokslo ąžuolo.
Jis puikiai suvokė klausimų esmę – kodėl mikropasaulio objektai nepasiduoda akivaizdiems klasikinės fizikos
modeliams, kodėl korektiškai aprašyti juos makropasaulio sąvokomis neįmanoma. su entuziazmu pabrėždavo,
kad daugiamatės erdvės sąvokos bei matematiniai procesų aprašymo būdai siūlo netikėtus realybės pažinimo
kelius, kuriuose deterministinis principas atranda naujas
savo raiškos formas. matematikoje jis regėjo plačias pasaulio aprašymo būdų ir neišsenkančias teorinių atradimų galimybes.
pastebėjau, kad po mano minėtos knygos rankraščių aptarimų slavėnas vis dažniau pokalbiuose vartoja
sąvoką „kvantinis aspektas“, dėstydamas savo samprotavimus apie pasaulio formų įvairovę, apie gyvosios
gamtos sandarą, apie galimybes nervų impulsus ir psichinius reiškinius aprašyti kaip kvantines sistemas. nors
mano knygoje aptariama neorganinio gamtos pasaulio
problematika, tačiau mudviejų intriguojanti, ilgai trunkanti polemika, griaudama neliečiamas „tabu“ sienas,
nusidriekdavo toli už rankraščio horizonto, paliesdama
įvairiausias ir netikėtas sritis. stebino mane tai, kad žymus profesorius akademikas dėmesingai išklauso po-
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kalbių dalyvio mintis, visuomet drįsta prisipažinti, jeigu
jam pritrūksta kai kurių žinių (taip nutikdavo labai retai
ir tik specifiniuose temų posūkiuose); jis iki gilios senatvės gebėjo mokytis, nuolat plėsti savo žinojimo ribas,
mokytis iš kitų ar iš savo klaidų. tokiomis savybėmis
pasižymi retas autoritetas. tai aukšto intelekto, gilios
žmogaus kultūros ir jo padorumo rodiklis, šiandien veik
neaptinkamas griūvančios civilizacijos visuomenėje. esu
dėkingas garbiajam akademikui už dalykines pastabas
ir patarimus tyrinėjant theodoro grotthusso mokslinį
palikimą6.
nuo pat lopšio rusijoje gimusį paulių slavėną supo
dvi kalbos – rusų ir lietuvių. Jo tėvas nuosekliai siekė
perduoti sūnui savosios kalbos įgūdžius. bręstantis jaunasis paulius, įsijausdamas į tėvo auklėjimo priesakus,
atkreipė dėmesį į kalbų raiškos ypatybes. Jos vis ryškiau
iškildavo mokantis kitų kalbų, tarp jų senosios graikų ir
lotynų. beje, carinės rusijos gimnazijoje rimtas dėmesys
buvo skiriamas antikinei kultūrai. vėliau, ypač pokariu,
slavėnas pradėjo „klimpti“ lingvistikos dirvonuose. mat
nagrinėdamas kalbinius elementus, jis pastebėjo tam tikrus jų sąsajų dėsningumus. taip, įsižiebus tyrinėtojo
aistrai, kilo idėja atsekti takus indoeuropiečių prokalbės link ir, jei pavyktų, eiti toliau: sukurti tos prokalbės
modelį. būdamas aukštos kompetencijos matematikas,
jis pastebėjo tuos kalbos racionalumo požymius, kurių
neaptikdavo klasikiniai lingvistai. vėliau iš to ir kilo slavėno bėdos mėginant savo idėjas aiškinti mūsų kalbininkams. čia verta prisiminti įdomų faktą: algirdas Julius
greimas, veik tuo pat metu paryžiuje išleidęs veikalą
Struktūrinė semantika, susilaukė „klasikinių“ lingvistų
priekaištų dėl pastangų savo tyrinėjimus formalizuoti
sekant gamtos mokslais, kuriuose dominuoja matemati-
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nės išraiškos būdai. ta proga priminsiu: slavėnui, kaip ir
greimui, rūpėjo kalbos sandaros ir žodžių reikšmių problematika. Deja, mokslo keliai jų nesuvedė. prisimenu
vieną epizodą: pradėjęs lyginamuosius skirtingų sričių
tekstų sandaros tyrinėjimus7, pirmųjų savo rezultatų aptarti ėjau pas slavėną. aiškinant pasirinktos metodikos
principus, neišvengiamai teko paliesti greimo tyrinėjimų lauką. Jau negaluojantis slavėnas apgailestavo, kad
per vėlai išgirdo apie jam svarbius lingvistinius tyrinėjimus paryžiuje. iš tikro laikas, negailestingai skelbdamas
savo nuosprendį, jau beldėsi į jo duris.
pradinį slavėno prokalbės ištakų interpretacijos tašką galima apibūdinti taip: pagal klasikinės kalbotyros
sistemą autorius išskiria keturis žodžių darybos elementus ir, savaip modifikuodamas, juos įtraukia į savo
modelį. toliau jis plėtoja modelio schemą, konstruodamas žodinių elementų (formantų) konfigūracijų sekas.
taigi, siūlomos modelio koncepcijos ašį sudaro labai
paprasta ir taupi schemų-formulių sistema8. iš modelio išsirutulioja principinis žodžių darybos tinklas, apimantis visą kalbos funkcionavimo erdvę. Šis tinklas
taip pat konstruoja kalbinio universumo konsteliacijas,
siūlančias įvairias prasmių užuominas. čia derėtų elgtis atsargiai, nes kalbos vartosenoje nusistovi fonetinei
tipologijai neadekvačios reikšmių ribos. beje, apie tokį
pavojų perspėja įžymusis lingvistas l. Hjelmslevas. o
pats slavėnas aiškiai suvokia galimų klystkelių pavojų,
kylantį, kai neįvertinamas prasmės priklausomumas nuo
konteksto. tuo remdamasis autorius teigia, kad prasmės
takai konkretizuojasi daugiaprasmių išraiškos elementų – formantų (žodžių šaknų bei jų priedų), teikiančių
tik užuominas, junginiuose.
pagrindinį autoriaus svarstymų objektą sudaro archajiška kalbinė sistema – lietuvių kalba, nusidriekianti į
artikuliuojamų minčių pradžių pradžią. Ją tyrinėdamas,
jis mėgina aprašyti vidinę lietuvių kalbos struktūrą. Hipotetiniam modeliui slavėnas papildomų argumentų
randa lygindamas savo tyrimų duomenis su kitų kalbų
žodžių analizės rezultatais. suprantama, šiuose samprotavimuose nėra lingvistams įprastų formuluočių. Jų
trūkumą kompensuoja autoriaus matematinės logikos
įgūdžiai, fundamentinės žinios apie gamtos pasaulio
sandarą, daugelio kalbų mokėjimas. Jis kalbinius ypatumus susieja su žmonijos raida, kurią lėmė ne tik istoriniai, bet ir geologiniai, klimato pokyčiai. platus ir visapusiškas autoriaus išsilavinimas teikė galimybes originaliai
plėtoti pasirenkamas intelektinės veiklos kryptis.
apmaudu, kad p. slavėnas nespėjo parašyti platesnės studijos, nuosekliai atskleidžiančios jo prokalbės
koncepciją. tyrinėjimų rezultatai išsibarstė leidiniuose
(Mokslo kalbos problemos, 1974, 1975, 1977), konferencijų
pranešimų, tezių tekstuose bei populiariojoje spaudoje. Jo
sukurtoje prokalbės schemoje pavaizduotos atsišakojimų
gijos išryškina tam tikrus modelio struktūros bruožus,
susiejančius elementus bei jų sekas su semantinių vingių
užuomazgomis. tenka apgailestauti, kad išraiškingą ir
išradingai suręstą schemą, pateiktą erdvinio toroido forma9, nėra lengva paviešinti – ji negali būti išspausdinta
įprastuose leidiniuose. todėl skelbtame tekste plėtojamas plokštuminis schemos aiškinimas netenka vizualaus
įtikinamumo, kuris taip ir lieka nepastebimas erdvinėse
modelio formantų konfigūracijose išlenktame toroido
paviršiuje. modelio autorius pastebi, kad „lietuvių kalba

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 3 (568)

gerai išlaiko žodžių darybos logiką, tad turint pakankamą jos iššifravimo raktą, galima juo patikimai naudotis.
pats raktas seka iš bendros schemos (pasiūlytos slavėno
koncepcijoje – J. A. K.), kritiškai nagrinėtos ir taisytos siekiant trumpumo, aiškumo ir nuoseklumo...“10
paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį p. slavėnas
karštligiškai darbavosi prokalbės dirvonuose. pradėjus
su juo gvildenti kokią nors temą, po kelių minučių pokalbis pakrypdavo prie pagrindinių jo minčių, skirtų
kalbos reikalams. Jis nerimavo, kad nepavyksta rasti
bendros kalbos su kalbininkais. eilinėje lietuvos mokslų
akademijos sesijoje susitikęs su profesoriumi vytautu
mažiuliu, mėgino pasikalbėti apie prokalbę. iš slavėno
nuotaikos kitą dieną supratau, kad jų pokalbis nepavyko. po slavėno mirties aš pasiteiravau v. mažiulio,
knygos Pasaulio kalbos ir kitų lingvistinių veikalų autoriaus, nuomonės apie velionio kalbotyrinius reikalus. Jis
pripažino, kad prokalbės modelis, pasižymintis nors ir
netikėtomis, bet logiškai pagrįstomis asociacijomis, turi
racionalų grūdą, tačiau jis, kaip labai užsiėmęs žmogus,
neturįs laiko gilintis į netradiciniais metodais svarstomus
lyginamosios kalbotyros klausimus. galbūt jis sakė tiesą,
o gal tai – tik mandagus kolegos akademiko gestas.
1979 metais vilniuje susirinkusiems mokslo istorikams slavėnas skaitė pranešimą, susijusį su prokalbės
apmatais. Jis paprašė savo kolegų istorikų, atvykusių iš
maskvos, parodyti jo pranešimo tezių tekstą11 slavistikos
instituto mokslininkams, dirbantiems lyginamosios kalbotyros srityje. po poros mėnesių, man dalyvaujant tsrs
ma gamtos mokslų istorijos ir technikos instituto renginyje, viena moteris (neprisimenu vardo) paprašė manęs
perduoti profesoriui slavėnui žinią iš slavistikos instituto: viačeslavas vsevolodovičius ivanovas ir jo grupė susidomėjo slavėno prokalbės modelio idėja. Joje jie įžvelgia
naujo ir priimtino požiūrio bruožus. tačiau tezės pateikia
per mažai duomenų, kad būtų galima apie tai kalbėti plačiau. maskvos lingvistai laukia apie tai išsamaus straipsnio, parašyto kuria nors pagrindinių europos kalbų. išgirdęs šį trumpą aukštos klasės kalbininkų atsiliepimą,
slavėnas nudžiugo. Jis pasiryžo rašyti straipsnį rusiškai.
apie tai ne kartą kalbėjome, bet kiti reikalai tą sumanymą nustūmė nuošalėn. galop sveikatos bėdos nuslopino
jo ketinimus rašyti platesnį straipsnį. manau, juos įvyk-
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džius, slavėno siūlomo prokalbės aiškinimo likimas būtų
pasukęs viena ar kita aiškesne kryptimi.
Du dešimtmečius trukusi mano mokslinė ir organizacinė bendrystė su pauliumi slavėnu tapo nuoširdžia ir
turininga draugyste. lai šie trumpi prisiminimų epizodai, paryškindami garbaus akademiko bruožus, papildo
jo biografiją, vertą atidaus dėmesio.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

sambūris buvo įteisintas 1950 m. kaip Gamtos mokslų ir technikos
istorijos komisija, įsteigta prie ltsr mokslų akademijos prezidiumo.
1971 m. ši organizacija po struktūrinio pertvarkymo tapo ltsr
ma visuomeninių mokslų skyriaus problemine moksline taryba
Mokslo ir technikos istorija Lietuvoje. sambūriui, keičiančiam savo
pavadinimus pagal sovietmečio kintančią konjunktūrą, vadovavo
mokslo istorijos tyrinėtojų lyderis akademikas paulius slavėnas.
Dabar lietuvos mokslo istorikų organizacija, įstojusi į pasaulinę
mokslo istorijos ir filosofijos sąjungą ir veikianti išvien su trijų
baltijos šalių analogiško pavadinimo asociacija, vadinama Lietuvos
mokslo istorikų ir filosofų bendrija.
Keli pavyzdžiai: 1935 m. buvo pateikti 22 p. slavėno straipsniai
Lietuviškajai enciklopedijai ir 5 – Naujajai Romuvai; atitinkamai
1936 m. – 50 (LE) ir 2 (NR); 1937 m. – 66 (LE) ir 1 (NR).
paulius slavėnas nuo 1949 m. ltsr mokslų akademijos naryskorespondentas, nuo 1966 m. – tarptautinės mokslo istorijos
akademijos (rezidencija paryžiuje) narys-korespondentas, o nuo
1968 m. – ltsr ma tikrasis narys.
laiškai skelbti leidinyje Akademikas Paulius Slavėnas. – vilniaus
universiteto leidykla, 2001, p. 283–374.
p. slavėnas turėjo savo bute gausią asmeninę biblioteką, kurios
lentynose rikiavosi veik trys tūkstančiai knygų, apimančių platų
mokslo sričių spektrą. ir vis dėlto čia vyravo įžymių autorių knygos,
reprezentuojančios XX a. pirmosios pusės pasaulio pažinimo turinį.
Jomis rėmėsi garbusis akademikas rašydamas knygas, straipsnius,
skaitydamas paskaitas, dalyvaudamas įvairaus lygio mokslininkų
forumuose bei diskusijose.
minimų tyrinėjimų pagrindu buvo išleista knyga: J. a. Krikštopaitis.
Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss. – vilnius, 2001.
tyrinėjimų apibendrinimai buvo skelbti knygoje: J. a. Krikštopaitis.
Pasakojimų sandara. Struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija. – vilnius, 2006.
su koncepcijos esme galima susipažinti atsivertus leidinį: p. slavėnas.
Prokalbės prasmingumas // Akademikas Paulius Slavėnas. – vilniaus
universiteto leidykla, 2001, p. 259–278.
toroido formą populiariai nusakyti galima ją palyginant su riestainiu.
Akademikas Paulius Slavėnas, p. 271.
П. Славенас. Структурные черты научного языка // Вопросы
истории науки и техники Прибалтики (Тезисы докладов Xii
Прибалтийской конференции по истории науки и техники). –
Вильнюс, 1979, с. 36–38.

paulius slavėnas ir Juozas a. Krikštopaitis
diskutuoja Xii baltijos šalių mokslo ir technikos
istorijos konferencijoje, vilnius, 1979
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krzysztof czyżewski

kito balsas

knygos Sugrįžimo linija fragmentas
Krzysztofas Czyżewskis – eseistas, vertėjas, keliautojas, kultūrininkas, bet visų pirma Seinuose
veikiančios organizacijos „Pogranicze“ („Paribys“) įkūrėjas. Be abejonės, tai žmogus, nuolatos
besižavintis susitikimu su Kitu. Taigi visai nestebina, kad jo paskutinė knyga „Linia powrotu“
(„Sugrįžimo linija“, 2008) – pastaruosius metus autoriaus parašytų esė ir pranešimų rinkinys – skirta būtent šiai temai. Joje nemažai kūrėjų portretų: Jerzy Ficowskio iš Lenkijos, Tomo
Venclovos iš Lietuvos, Dragano Jancaro iš Slovėnijos. Itin gražus pasakojimas apie Viktorą Vinikaitį – Vygrių vienuolyno ir vietos tradicijų sargą. Neką mažiau pagaulūs yra ir užrašai iš kelionių po Rytų Europą, o ypač po buvusios Jugoslavijos šalis ir Rumuniją. Įsimintina apybraiža
apie Černivicus – Habsburgų monarchijos pasienyje pamirštą metropoliją. Paribio įkūrėjas savo
knygą sudarė taip, kad iš kiekvieno puslapio dvelktų tolerancija, nes jam rūpi tiesti tiltus tarp
tautų. Jo nuomone, „paribio žmogus – tai tolerantiškas asmuo, dažnai turintis susipynusias
giminės šaknis, žmogus, kuriam būdinga empatija, kritinis patriotizmas, atsparumas tautinėms
fobijoms, puikus kalbų mokėjimas, domėjimasis kitu ir domėjimasis maža savo tėvyne, derinamas su gebėjimu plačiai ir atvirai priimti pasaulį“.

Krzysztofas Czyżewskis ir birutė Jonuškaitė
seinų kavinėje po literatūrinio vakaro

BI RU TĖ J O N U ŠKAI TĖ

Paribys – tai problema: to, kas tau labai brangu, niekada
negali turėti tik sau, visada privalai dalintis su kitais. O
jeigu jau taip nutinka, – dėl prievartos ar dėl kokio įsakymo, – kad niekam, išskyrus taviškius, nerūpi ta vieta, gali
pasirodyti, kad to, kas tau buvo taip brangu, jau nebėra.

1

nebuvau tikras, ar šiuos žodžius ištarė viktoras vinikaitis, su kuriuo stovėjome ant aukšto vygrių vienuolyno
skardžio, ar tai buvo kieno nors kito balsas. geso 1990
metų ruduo. Jis – su raktų ryšuliu, kurį buvo pasiėmęs
iš savo sargavimo vietos apačioje, kur atrakina ir užrakina bažnyčios duris, eremus ir katakombas, kur kinkuoja
laiptais aukštyn žemyn uždegdamas ir gesindamas šviesas – jau spėjo visko manęs išklausinėti, ką ketinu veikti atsikėlęs į paribį. o tada, kai sustojome ant skardžio,

ramiai ir ilgai žvelgdami į rytinę ežero pakrantę, aš tik
klausiausi. Kieno tai buvo balsas? Šiandien jau nėra tarp
mūsų „paskutiniojo kamendulio“, – taip vadindavome
vinikaitį, – bet aš ir toliau kalbuosi su balsu, kurį tada
girdėjau, kalbuosi su Kito balsu.
iš pradžių buvau įsitikinęs, kad jį gali išgirsti kitoje
kalboje, kitoje tautybėje ar tikėjime. gal tai ir buvo prasminga. pastebėjau, kad tapau jautresnis kitaip mąstančių
žmonių balsui. be to, pajutau, kad į tikrovę imu žvelgti
per nuotolį, kad darausi alergiškas monologui, ideologijai, išskirtinei nuomonei...
prisimenu, kaip vaikystėje atbėgdavau pas mamą
papasakoti, kas įvyko kieme, ir pasiskųsti, kad mane
nuskriaudė draugai. o paskui ateidavo mano brolis ir
berdavo naujas detales, kurių aš neįvardijau, negana to,
jis visai kitaip nupasakodavo įvykio eigą. persiusdavau,
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kad mano versija negali būti galutinė, kad brolis – prieš
mane, kad negaliu jam nupjauti liežuvio, kad privalau
su juo gyventi, kad negaliu įtikinti mamos, jog egzistuoja tik mano tiesa.
ar tai neprimena istorijos pamokos seinų mokykloje, kur mokytojas – tarkim lietuvis – imtųsi pristatyti
1918–1920 metų lenkų–lietuvių karo temą klasėje sėdintiems lietuviams ir lenkams mokiniams? Jis linkęs būtų
turėti tik lietuvius, nes lenkai žino savo. matyt, todėl ir
vieni, ir kiti abiejose sienos pusėse nori turėti atskiras
lenkų, ir atskiras lietuvių mokyklas. ir galbūt dėl tokių
problemų tokia pamoka būna visiškai išgalvota, nes seinų mokyklose kalbama apie įvairius, visame pasaulyje
vykusius karus, bet niekada apie tą, kuriame mokinių
seneliai kovojo vienas prieš kitą, apie kurį liudija šeimyninės relikvijos ir nužudytųjų kapai, kiekvienais metais
lankomi su visomis ceremonijomis.
Daug problemų dėl Kito balso. mokykloje pavyksta jį
nutylėti, bet gyvenime to nutylėjimo neįmanoma užgniaužti. nepakenčiama su tuo gyventi, bet čia – paribyje – kitaip neįmanoma.
tarkim, balstogė būtų kur kas ramesnis miestas,
jeigu ne toks sokratas Janowiczius. „tiesą sakant, jis
geras rašytojas, – kartą aiškino man vienas suirzęs žurnalistas, – bet tai, ką jis rašo, žmogui nesuvokiama.“ tai
sakydamas, jis nervingai vartė knygą, ieškodamas argumentų, turinčių apnuoginti „to baltarusio kliedesius“.
Kažką surado, bet jo tai iki galo netenkino, todėl jis trumpai apibendrino: juk tie žmonės turi laisvę rinktis, niekas
jų neverčia atsisakyti baltarusių kalbos mokymosi arba
prisistatinėti lenkais. Jie patys to nori. tačiau sokratas
užsispyręs tvirtino, kad kol jiems nebus sudarytos galimybės pažinti baltarusių istoriją ir kultūrą, tol nėra ką
kalbėti apie laisvą pasirinkimą.
bet ir pats sokratas Janowiczius neturi ramybės
savo Krynkose, į kurias prieš keletą metų sugrįžo palikęs balstogę. ir kalbama ne tik apie vietinį kunigą, kuris
įsitikinęs, kad viešpats Dievas supranta tik lenkiškai, bet
ne baltarusiškai. Dėl lenkų, tai kaip nors – po tiek metų
trinties – kažkaip susidėliotų gyvenimą. galų gale visos
kortos jau atverstos, ir vieni kitus pažįsta kaip nuluptus.
bet staiga nei iš šio, nei iš to jo „baltarusiškose valdose“ atsirado ukrainiečių. tiesiog kai kurie iki šiol buvę
„tuteišiai“ pradėjo save tituluoti ukrainiečiais. vietovėje
bielsk podlaski pradėjo eiti jų leidinys Nad Buhom i Narwoju. sociologai, etnologai ir kalbininkai apie tai ėmė
rašyti rimtas, vietovės tyrinėjimais paremtas disertacijas.
sokratas turi savų argumentų, čiumpa plunksną, puola ginčytis. tačiau jis suvokia, kad nesugebės sulipdyti
tikrovės pagal savo teisybės modelį, kad kartą išjudinta
paribio dinamika vadovaujasi savomis taisyklėmis, kad
jo balsas – tai tik vienas skudučių vamzdelis.
mėginu prisijaukinti taip netikėtai į mano gyvenimą
čia, pasienyje, įsiveržusį Kito balsą, kurį išmokau išgirsti.
Kartais atrodo, kad jis sklinda ne iš išorės, o kažkas kalba mano viduje, kad tai ir mano paties balsas, be kurio
jau nesugebėčiau būti savimi. o jeigu taip, tai kas yra jo
stoka, jo nuslopinimas arba neišgirdimas?
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„o jūs kas toks būsite?“ – paklausiau vinikaičio, prieš tai
prisistatęs, kad esu lenkas, krikščionis, išauklėtas pagal
katalikiškas tradicijas. tada jis šiek tiek atsitraukė ir susigūžė, tarsi aš būčiau kalbėjęs pakeltu balsu, rėkęs arba
bent jau ištaręs tuos žodžius kelis kartus garsiau, nei to
reikalavo mūsų pokalbis. vietoj atsakymo gavau paslaptingą šypseną ir kažkokį murmėjimą: „o kam čia reikia
žinoti...“, kuriuo tarsi norėjo pasakyti: tyliau... atsipalaiduok, žmogau... ramiau.
Ką tai turėjo reikšti? Kad geriau neišsiduoti tokiomis
tautybės ar religijos deklaracijomis, nes niekada nieko
nežinai? ar ta baimė – praėjusios epochos palikimas, nes
juk jau keletą metų gyvenome demokratinėje valstybėje?
ne. ne tai jam buvo svarbu mūsų pokalbyje. pasijutau
kaip svečias, savo elgesiu pažeidęs tam tikras seniai šių
namų šeimininkų nustatytas taisykles. pasielgiau netaktiškai, bet kodėl?
suprasti man padėjo Jerzy stempowskis, esė Dniestro slėnyje aprašęs savo nusivylimą, patirtą atvykus į
centrinę lenkiją, kur susidūrė su „triukšmingai, įžūliai,
vos ne begėdiškai reiškiamais tautiniais jausmais. tokios
manifestacijos man pasirodė labai neskoningos, tinkančios nebent prakutėliams ir prasčiokams“.
atrodo, kad žinau, kas rūpėjo stempowskiui, nes šis
„stilius“ yra madingas iki šiandien. lig šiol jo nepastebėdavau, nes buvo visuotinis, akivaizdus ir natūralus, netgi
skaidrus. Juk visur vyksta nuolatinės rungtynės, kurių
sirgaliai privalo girti savus, o savų užduotis yra įmušti
įvarčius į priešininko vartus. argi stadione galimas kitoks elgesys? Jeigu iš tokios perspektyvos pažiūrėtume
į Czesławo miłoszo dialogą su tomu venclova apie vilnių, apie lenkus ir lietuvius, tai būtų abiejų pusių įvarčių
mušimas į savus vartus, ir šį procesą paprastai vadiname
„saviplaka“. stadione tai būtų visiškas pralaimėjimas,
bet jie, regis, – kitaip negu aš, – ne stadione buvo auklėjami. tai kur tada? paribyje? Juk atrodytų, paribys – tai
kaip tik puikus stadionas, kuriame vyksta nuolatinė vienų kova su kitais.
vis dėlto tas per pokalbį su vinikaičiu išgirstas balsas,
atrodo, skelbė apie visiškai kitokias paribio gyventojų namuose galiojančias taisykles. gal jau nedaug liko
gyvų, kurie atsiminė tas taisykles, gal jų derinimas prie
kintančios tikrovės buvo per sunkus, gal jos nugrimzdo
visuotinėn užmarštin... Kad ir kaip būtų, ponas viktoras
vis dar jas saugojo ir mokėjo tą užmirštą kalbą.
vėliau tokių žmonių sutikdavau įvairiuose paribiuose, lengvai atpažindavau jų balsus kasdieniame gyvenime, mene, politikoje... Jie saugojo tam tikrą paslaptį, tą
ypatingą sugebėjimą išlikti savimi traukiant daugiabalsę arba sugebėjimą statyti tiltą per putojančią, krantus
ardančią upę, tiltą, kuris iškilia forma teikia grožį ir ramybę, kurio grakščios linijos susipina į lengvą, dailų ornamentą. apie juos ivo andrićius savo kalba pasakytų
neimar – tiltų statytojas. Jis nepaprastai vertino jų meistrystę ir buvo tikras, kad ją pamiršus, bosnija ir visa Jugoslavija gali tapti pragaru. tai išties nemenkas menas,
nes net ir mažiausias nedėmesingumas arba klaidelė sukelia neteisybę, disharmoniją arba destrukciją.
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tų žmonių sutikdavau vietovėse, truputėlį primenančiose miestelį iš Wernerio Herzogo filmo Stiklinė širdis. Kalbu apie padėtį visuomenės, kuri staiga prarado
paslaptį (filme – specialaus stiklo pūtimo paslaptis), iki
tol jos gyvenimą dariusią pakenčiamą, prasmingą ir turiningą. Kai žinantieji paslaptį numiršta nepalikdami jos
paveldėtojų, gyvenimas suyra it mozaika – lieka tik atskilę, smulkūs, sutrikę, visumos nesuvokiantys gabalėliai.
Jeigu po tokios katastrofos dar atsiranda senojo žinojimo
žmonių, nieks jau nesupranta jų kalbos, nieks nesiklauso
jų balso, jie nesugeba niekam perduoti amato paslapčių.
Jie gyvens vieniši, svetimi tarp savų ir iškeliaus nepastebimai, kaip kad iškeliavo „paskutinysis kamendulis“.
tą vakarą vinikaitis aiškiai stengėsi parodyti man tos senosios išminties pėdsakus. Kaip ir dera paribio žmogui,
jis tai darė netiesmukai, atsargiai suko ratus apie kiekvieną problemą per daug prie jos nepriartėdamas, dėmesį
koncentruodamas ties kokia nors pagrindinės minties
smulkmena, nutildamas ties puse žodžio, kartais iš viso
ilgai tylėdavo, leisdamas man įsiklausyti.
Kai pradėjau klausinėti apie tautinius dalykus, ar jis
lenkas, ar lietuvis, ar katalikas, ar dar kas nors, visu kūnu
davė man ženklą, kad šitaip nereikia, kad čia – nesvarbu, ką aš įsivaizdavau – niekas apie tai nemala liežuviu
prie kiekvienos sankryžos, nepliurpia bet kokiai progai
pasitaikius. tik atvykėliai šito klausinėja. mano kolega
iš seinų sakydavo, kad kai „duoda į snukį vovkai“, tai
jam visai nerūpi, kad anas ruskelis ar sentikis, duoda iš
įsiūčio, kad tas padarė kažkokią kvailystę. bet žurnalistas jau gali įžvelgti gilesnę problemą ir paauklėti mano
kolegą, kad ateityje atsisakytų natūralių, spontaniškų
veiksmų, nes tai jau yra „tautinis reikalas“ arba „religinis“. tai sukausto.
bet ne vien tai rūpėjo vinikaičiui, neleidusiam man
daugiau klausinėti tautine tema. Jis tai padarė tikriausiai
ne dėl pasaulėžiūros, kurioje galima būtų įžvelgti norą
paslėpti savo tautinę tapatybę, jos asimiliaciją, sunykimą
ar ką nors panašaus. priešingai. Kalbama apie gero skonio reikalą, dėmesį į kurį atkreipė stempkowskis. reikia
tik įskaityti senųjų šių namų šeimininkų užmačias – juk
jie, įvesdami gero tono taisykles, žinojo, kur yra riba, už
kurios prasideda veidmainystė ir naikinimas.
vėliau daugybę kartų patyriau gyvenimo išmintį,
paslėptą, nereikšmingame, atrodytų, fanaberijų pilname
estetiniame šio iš Dniestro slėnio bajorų kilusio džentelmeno pojūtyje. Kai 1995 metais atvykau į bosnijos šiaurėje esantį tuzlos miestą, jame dar vyko karas. paklausiau
čia gyvenančių savo bičiulių, kodėl jie iš aplinkinių kalvų
į juos šaudančius žmones vadina četnikais. pasirodo, kad
sąsajos su istoriniais analogais, konkrečiau – su antrojo
pasaulinio karo metais egzistuojančiomis parafašistinėmis ustašių ir četnikų grupuotėmis čia neturi reikšmės.
svarbiau tų žmonių nevadinti serbais. Kodėl? nes daugiabučio kaimynai, kartais ir šeimos nariai – irgi serbai,
bosnijos piliečiai. o mano bičiuliai vis dar tikėjo daugiakultūrine bosnija, kurioje jie turės gyventi su kitais. taigi
geriau kalbėti apie četnikus, geriau neįvardinti demonų
jėgas prišaukusių tautų. Juk karas pasibaigs ir reikės toliau gyventi kartu.
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renku atmintyje užsilikusias viktoro vinikaičio žodžių
nuotrupas, nutylėjimus ir ženklus, kurie anuomet man
buvo nesuprantami, neįskaitomi, ir stengiuosi išgirsti
Kito balsą. tai nėra lengva, primena užmirštos kalbos
atkūrimo procesą, kai atskiri žodžiai ar sąvokos tikrąją
savo prasmę atveria tik atradus bendras taisykles ir visą
jų funkcionavimo kontekstą. norėdamas juos suprasti,
privalai kalbėti šia kalba, gyventi ja, prisiskverbti iki papročių, buities, kurioje ji panirus.
neseniai stefanas Chwinas savo darbą prie Hanemanno – romano, atkuriančio gdansko germanų–slavų
pasaulį – palygino su paleontologo darbu. panašų palyginimą galima pritaikyti ir daugeliui kitų kultūros kūrėjų, dirbančių šiandien pajūrio, varmijos, mozūrų, silezijos, palenkės, lemkovščiznos, suvalkų kraštuose... toks
nūdienos mūsų likimas, mūsų, kurie atranda save ne tik
darnioje tautinės valstybės veikloje, bet ir pražuvusios
civilizacijos griuvėsiuose. ieškodami savęs ir savo vietos,
susirūpiname kiekviena smulkmena, pradedame gerbti
senus daiktus, dėmesingai skaitome praeities pėdsakus.
ir visa tai darome su viltimi atrasti paradigmą, kurios
paveldimumo teisė buvo iš mūsų atimta, bet kuri yra
šios žemės hieroglifas.
taigi kalbame ne apie grįžimą į praeitį ar bent jau ne
vien apie tai. tai ne vyresnėms kartoms būdingas resentimentų ir nostalgijos klausimas. Šiandienos gyvenimas
reikalauja perskaityti šią paradigmą, nes joje yra raktas
ne vienam lobiui atrakinti – miestų ir regionų vartams,
ten gyvenančių žmonių etosui. Dabar jau ne taip svarbu
išsiaiškinti, kodėl tie vartai buvo uždaryti ir kas dėl to
kaltas. Kur kas svarbiau atgauti jų raktą. be jo gyvensime, kaip lig šiol gyvenome, be namų arba greičiau įsikūrę pakraščiuose ir periferijose, įsitikinę, kad būtent ten
yra mūsų šaknys, tose subkultūrose, getuose, atskiruose
rajonuose, kuriuose pastatėme stadionus. ten galima
būti lenku, vokiečiu, lietuviu... Šitaip gyventi jau neblogai išmokome. bet vis dar negalime tapti vidurio piliečiais. o tai reiškia, kad sugyventi kitaip nei stadione mes
vis dar nesugebame. iš paribio perspektyvos visa tai puikiai matoma. čia itin sunku gyventi su užantspauduotu
savo vietos hieroglifu. Kiekvieną akimirką vyksta trintis,
mums trūksta kompetentingumo sprendžiant bendras
problemas, pradėti dialogai baigiasi monologais, atviri
žmonės sulaukia vis daugiau priešų, vis labiau įtarinėjami tie, kurie pirmieji ištiesia santaikos ranką. ir visa
tai nežinia kodėl vyksta savaime veikiama inercijos. Juk
nieks šito nenori ar bent jau nedaug yra tuo suinteresuotų. bet nežinia, kaip su tuo susidoroti. netgi ir tie,
turintys geriausių ketinimų, geravališkai žvelgiantys ne
tik į savuosius, galų gale atsiduria aklavietėje su krūva
problemų ir – nesugebėdami eiti toliau – nusivylę, pralaimėję ima trauktis.
1995 metų rugsėjį seinuose vėl tvyrojo įtampa. lenkijos
lietuvių draugija parašė skundą vyskupui Wojciechui
ziembai (taip pat vatikanui, kardinolui glempui, lietuvos vyskupijai ir t. t.) dėl to, kad bažnyčios hierarchai atsisako dvasinių patarnavimų jų gimtąja kalba. Jie
ypač kaltino seinų parapijos dekaną „sąmoninga veikla,
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manė esąs jų draugas. apie save jis galvoja, kad yra labai tolerantiškas žmogus ir tuo šimtu procentų tiki. pirmininkas bronius makauskas, žinomas istorikas, knygos
Lietuviai Lenkijoje autorius, irgi neturi jokių blogų ketinimų lenkų atžvilgiu. Jo nuomone, jis tik gina lenkijoje
skriaudžiamą tautinę mažumą ir yra labai tolerantiškas
žmogus, tuo jis irgi tiki šimtu procentų. abu yra gerbiami žmonės ir jų mąstymas niekuo ypatingu nesiskiria
nuo mūsiškio. bet susitikę paribio zonoje, jiedu tuojau
susiginčijo, ir šio ginčo matematinė išraiška yra tokia:
tolerancija ir šimtas procentų teisumo plius tolerancija ir
šimtas procentų teisumo lygu tolerancijos stoka ir nuomonių konfliktas.

Švenčiausiosios mergelės marijos bazilika seinuose

kenkiančia palaikyti tautinės tapatybės jausmą“. faktas,
kad tuo metu keliose bažnyčiose (tarp kitų seinuose,
žagaruose, smalėnuose, suvalkuose), kuriose iki tol mišios buvo laikomos lietuvių kalba, jas nustota atnašauti.
priežastis – nebuvo lietuvio kunigo ar kunigo, mokančio
lietuvių kalbą.
galbūt bažnyčios hierarchų veikla buvo itin vangi,
gal jie deramai neįvertino lietuvių problemos. galbūt
buvo sunku rasti norintį patarnauti kunigą po to, kai
punsko parapijos gyventojai taip šaltai atsisveikino su
savo klebonu, kunigu Džermeika, neįsileisdami jo kalėdojančio į savo namus. aišku, už šių faktų slypi visa virtinė ankstesnių įvykių. nepradėsiu jų aprašinėti. svarbu
tai, kad po minėto skundo kunigas Kazimieras gackis,
seinų parapijos dekanas, prarado kantrybę. Przegląd Sejneński išspausdino jo, įsižeidusio žmogaus, kupiną kartėlio ir prieš lietuvius nukreiptos agresijos pasisakymą.
Jam atsakė bronius makauskas, lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, bet nesileido į polemiką, tik
apsiribojo bendrais tokio tipo argumentais: „mes, žinodami savo teises bažnyčioje ir valstybėje...“ abiejuose
pasisakymuose sunku buvo pajusti kad ir mažytį norą
užmegzti dialogą, suabejoti savo tiesomis, nebuvo nė
švelniausios savo terpei skirtos kritikos.
Kunigo dekano nuomone, makauskas buvo nacionalistas, vienas tų rėkaujančių veikėjų, kurie sąmoningai
siekia sukelti konfrontaciją ir konfliktą, užnuodydami
normalių žmonių gyvenimą. pirmininko nuomone kunigas buvo lietuvių priešas, atsilikusio provincijos miesteliuko atstovas, su kuriuo net neverta diskutuoti.
visai neseniai į seinus atvykęs kunigas Kazimieras
gackis buvo draugiškai nusiteikęs lietuvių atžvilgiu ir

tai vieno tokių ginčų, su kokiais paribyje susiduriame nuolatos ir kurių nesugebame išspręsti, pavyzdys.
vien geros valios negana. esu tikras, kad šių metų birželį planuojamame lietuvos ir lenkijos kultūros kūrėjų
susitikime, kurio tikslas – dar kartą pamėginti suartinti
lenkus ir lietuvius, bendradarbiaus ir kunigas gackis, ir
pirmininkas makauskas. Jau šiandien yra žinoma, kad
kunigas bus lietuvių vargonų muzikos koncerto seinų
bazilikoje šeimininkas, o pirmininkas, pažadėjęs dalyvauti susitikime, šiandien savo žiniomis ir pažintimis
padeda visos lenkijos lietuvos mylėtojų klubo organizatoriams. taigi, kaip ir daugelis mūsų, jie angažuoti į
gerą ir reikalingą darbą.
tad kodėl ne viskas mums pavyksta? aišku, daug ką
galima būtų pasakyti apie kompetencijos stoką. galima
būtų mėginti keisti esamą padėtį organizuojant įvairaus
pobūdžio susitikimus ir mokymus, dėstant konfliktų
sprendimo ir atviro dialogo metodus. galima kviesti
specialias organizacijas, valdžios, bažnyčios ir mažumų
įgaliotinius, gerbiamas tarybas ir kitus kolektyvus. galima kurti ir tobulinti teisę galvojant apie mažumas, apie
silpnesniuosius, apie toleranciją. visa tai, žinoma, padės
ir bus naudinga, atskleis apsileidimus ir spragas, kuriuos
jau seniai reikėjo pašalinti. bet tik tiek, nieko daugiau.
paribio hieroglifas ir toliau bus neįskaitomas. tolerancija? leszekas Kołakowskis lenkų televizijos pokalbyje
apie toleranciją tvirtino, kad pagrindinis jos garantas –
anaiptol ne teisė. tolerancijos įstatymas ar įsakymas gali
daug padėti, bet jie nelems, kad visuomenė šioje valstybėje bus tolerantiška. „Kartoju, – kalbėjo Kołakowskis, –
toleranciją saugo ne teisė, bet labiau įsitvirtinę tolerantiški papročiai.“
Ką gi, laikyti save tolerantišku žmogumi – o kas iš mūsų
mano kitaip – tai viena, o mūsų tolerancija paribio sąlygomis, kitaip tariant, išmėginimų sąlygomis, tai kas kita.
ištisus metus Kito balse stengiausi surasti žinių apie tolerantišką žmogų, bet niekada negavau teigiamo atsakymo, kuris būtų pabrėžęs tam tikrus bruožus, kuriuos įgavęs taptum tolerantišku. gal tai keista, bet viskas bylojo
apie tai, kad čia reikia greičiau kažko atsisakyti, nutildyti... Šiandien man tolerantiškas žmogus yra tas, kuris
nepasitiki savo nuomone, jog yra tolerantiškas, nėra tuo
įsitikinęs ir nuolatos tuo abejoja.
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nuo tą vakarą su viktoru vinikaičiu vykusio pokalbio
ramybės man nedavė mintis, kad jis gyvena man neprieinamoje teritorijoje. pavydėjau jam to. Jis mano pasaulyje
galėjo atsirasti kada tik panorėjęs, be jokio vargo peržengdavo jo vartus. Šį pasaulį pažinojo kiaurai, mokėjo
jame laisvai elgtis. Daugybę kartų kalbėjomės apie vis
dar paribyje gyvą istorinę praeitį. Kartais jis ateidavo į
mūsų knygynėlį baltojoje sinagogoje nusipirkti Łossowskio, makausko, greimo, žuko ir kitų autorių knygų. imponuojančios buvo jo istorinės žinios. Jis žinojo įtampos
priežastis ir kaip ta įtampa sklinda šiandien. Jis taikliai
numatė į paribio zoną atvykusį naujoką užklupsiančias
problemas.
privalai ištverti tarp kūjo ir priekalo, nesvarbu, kad jausi
graužatį, jog esi ne-savas. lik ne-savas ir naiviai nemanyk, kad tau pavyks sutaikyti kūjį su priekalu. geriau
ieškokis trečio kelio, kuris visada veda arčiau žmogaus,
o ne minios. laikui bėgant gali pasirodyti, kad anaiptol
nesi vienas. atsimink, čia – ne varšuva, kurioje kartais
norėdamas išspręsti kokią nors problemą, privalai išjudinti viešąją nuomonę, suorganizuoti protestą, demons-

61

traciją ar kokią žiniasklaidos akciją. paribyje šitaip elgdamasis užkurtum sunkiai užgesinamą gaisrą. čia gyvos
žaizdos geriau neliesti. Jeigu nori pasiekti numatytą tikslą, niekada nežiūrėk tiesiai, o visada truputį aukščiau ar
žemiau, truputėlį į šalį.
geri patarimai, išgirsti Kito balse, mokėjo ištrinti ribą
tarp mane supančio pasaulio ir to, kas buvo asmeniškiausia. tikriausiai jis norėjo, kad neatskirčiau paribio
nuo asmeninių silpnybių, kad eičiau toliau, palikdamas
už nugaros valstybių, tautų ir kultūros sienas, ieškodamas tiesos apie patį save.
stebėjau vinikaitį, vedžiojantį po vienuolyną svečius, girdėjau, kaip jo lenkų kalbą sklandžiai keitė lietuvių kalba. Kiekvienas jį laikė savu, o greičiausiai norėjo laikyti, nors visi juto, kad čia, jo namuose, jie esą tik
praeiviai. Jis mokėjo jų kalbą ir žinojo papročius. ir nors
atverdavo daugybę durų, vedžiojo po katakombas ir į
bokštą, visada juos palikdavo prie vartų, per kuriuos į
vidų įžengdavo tik jis vienas. ten gyveno jis – vidaus
pilietis.
[1997]

krzysztofą czyżewskį
kalbina grzegorzas godlewskis
Šiandien kalbama apie globalinį lygmenį, iš kurio eliminuojama kultūra, nes ji – skirtumų šaltinis, kitaip tariant – konfliktų židinys. Ir yra lokalus lygmuo su dominuojančia gynybine
strategija: išsaugoti bet kokį išskirtinumą – ir nieko daugiau. Ir
taip atsiduriame tarp labai paviršutiniško bendrojo lygmens –
žmogaus teisių, demokratijos ir ekonomikos principų – ir gilesnio, kultūrinio, kuris vis dėlto stokoja tokios plotmės, kuri
leistų išbristi iš to asmeninio išskirtinumo ir susitikti su kitais tam tikrų svarbių, mus visus galinčių suvienyti dalykų
akivaizdoje.
visiškai sutinku. tokia kultūros funkcija man yra labai
artima ir būtent jos savo darbu siekiu. taip, kaip universitetas privalo būti virš visų tautybių, siekiantis universitas idėjos, taip ir kultūra turėtų puoselėti vienijantį
elementą. mūsų patirtis rodo, kad čia nėra jokių prieštaravimų: viena vertus, kultūra išlaiko išskirtinumą, bet
kartu, platesne prasme, gali būti sąsaja, nes turi įrankių,
leidžiančių kurti visumą, dialogo visumą. Šių dviejų savybių negalima atskirti, taip pat negalima jų išskaidyti
laike. bet tokių nuomonių esu girdėjęs, ypač vidurio–rytų europoje, žlugus komunizmui: jeigu taip ilgai iš mūsų
buvo atimta tapatybė, pirmiausia turime visą dėmesį
sutelkti į jos atkūrimą, savos kultūros išsaugojimą, o tik
paskui pagalvosime apie kokios nors platesnės bendruomenės kūrimą. tačiau tada to atkūrimo procese atsiranda tam tikrų mechanizmų, kalbų, gynybinių mitologijų,

kurios veda į pražūtį. Jeigu kartu nekursime atvirumo,
sugebėjimo statyti tiltus, imsime degeneruoti, merdėsime savo gynybinėje tvirtovėje.
Tačiau savo „Sugrįžimo linijoje“ atskleidi kitą, dramatišką šios
situacijos pusę. Ši knyga – tai tavo kelionių po Vidurio–Rytų
Europos šalis ir vietoves užrašai, bet kartu ir tavo dvasinės
kelionės, svarstymų apie kultūrą užrašai. Nuo seno išpažįsti
ir praktikuoji paribio idėją, kaip kad tam tikrą Arkadiją, kaip
žmonių ir kultūrų sugyvenimo pavyzdį, kuris egzistavo ir kurį
norėtum aktualizuoti prieinamomis formomis. Kartu su Paribio kolektyvu susidūrei su įvairiausiomis problemomis, kurios
vertė tave keisti veiklos ar galvojimo būdus, bet negriovė idėjos
pamatų. Drauge šioje knygoje, ypač „Kosovo variacijose“, yra
kitokio požiūrio liudijimų. Visada tikėjai, kad sienas galima ir
reikia paversti įsiskverbimo, susitikimų vieta, o ten, kaip kad
rašai, susidūrei su „tamsybių židiniu“, su tokiu nuoskaudų
ir neapykantos koncentratu, kad skaudančia širdim privalai
pripažinti, jog kartais pagrindinis dalykas yra ribos nužymėjimas, vienų žmonių atskyrimas nuo kitų. Ar šita patirtis pakeitė nuomonę šia tema?
ne, ji yra viena iš paribio pasaulio sudedamųjų dalių, šis
pasaulis negali būti išgalvotas, primestas, formalizuotas.
paribys – tai tam tikra stichija, jį reikia pažinti iš arti. Jis
negali paklusti arkadiškiems modeliams, iliuzijoms apie
bekonfliktiškumą. tiesą sakant, niekada šitaip ir nežiū-

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 3 (568)

62

rėjau į paribį. Jis mane ir užbūrė ta savo įtampa, tuo,
kad čia ypač sunku sujungti upės krantus – tai iššūkis.
ir jeigu kas nors pavyksta, niekad visam laikui. nežinau
tokio paribio, kuris amžiams būtų pastatęs tiltą – paribiuose tiltai kas kiek laiko yra sugriaunami arba užtveriami. tačiau nutikdavo ir taip, kad jie per šimtmečius
buvo atviri. Kartais, pavyzdžiui, kalbant apie bosniją ir
mostarą, girdžiu: už ką kovoji, juk ten sugriautas tiltas,
gal teisūs buvo stovėję viename upės krante, o idealistai,
tikintys bendra bosnija, šį karą pralaimėjo. Jie iš tikrųjų
pralaimėjo, bet tai laikina ir ilgai tęstis negali. sugriovus
tiltą pradedama mąstyti, kaip jį atstatyti, kad apskritai
gyvenimas būtų įmanomas. nesu girdėjęs apie bendruomenę, kuri gyventų tik viename upės krante. tas pats –
siena ir čia gyvenančių žmonių santykiai. tokia paribio
tikrovė: ateina laikas, kai reikia nubrėžti ribą ir atskirti
žmones. laikas, kai mano darbą, mano dirbtuvę, mano
cechą reikia uždaryti. privalu sau pasakyti: ne dabar, reikia palaukti. o gal net užsiimti visai kuo kitu – padėti
žmonėms gyventi atskirai. nes to reikalauja situacija. ir
tokios yra paribio realijos. tai reikia žinoti. Kartais, kad
pastatytum tiltą, kad paruoštum jam pagrindą...
...reikia sustiprinti krantus...
...reikia sustiprinti krantus.
Negaliu dabar nepaklausti: kaip tau atrodo tai, kas pastaruoju metu vyko ir dar vis vyksta tokiuose svarbiuose paribiuose
kaip Kosovas ir Gruzija?
pradedame gyventi naujame pasaulyje, naujoje tikrovėje.
anksčiau buvo įprasta paribio konfliktus spręsti ginklu.
bet tai – jau praeitis. Kartais dar sugrįžtame prie senųjų metodų, bet šiandien matome, kad paribiuose sprendžiamąjį balsą turi ten gyvenantys žmonės. Kartais dar
nesugebame to balso paklausti politiškai. įvykiai gruzijoje yra traktuojami kaip valstybių – rusijos ir gruzijos – konfliktas ir niekas, tiesą sakant, neklausia, ką apie
jį galvoja ten gyvenantys žmonės: osetinai, gruzinai ir
rusai. bet galiausiai kaip tik jie nulems ir politinę šio
regiono struktūrą. taip jau nutiko Kosove, taip vyksta
izraelio ir palestinos pasienyje. valstybėms ir armijoms
lieka vis mažiau galimybių spręsti, su kuo ir kaip žmonės privalo gyventi. sunkiai įprantame prie šios minties.
anksčiau kalbėdavome apie tautų apsisprendimo teisę, o
šiandien bijome precedentų, suteikiančių laisvę naujoms
autonominėms provincijoms. ateityje viskas priklausys
nuo to, kaip apsispręs tų regionų gyventojai – jeigu, žinoma, sieksime demokratijos. paradoksas: viena vertus, ten
siekiama įdiegti demokratijos mechanizmus, o kita vertus, mėginama taikyti praėjusios epochos sprendimus.
visi, sprendžiantys paribio reikalus, žinojo, kad Kosove
kils konfliktas, kad jis jau rusena osetijoje ir abchazijoje.
buvo investuojama į armiją, ginkluotę, politines struktūras, bet nieko nedaroma siekiant geros kaimynystės,
niekas nesirūpino tiltų statyba. o ateityje kaip tik nuo
to viskas ir priklausys. tie, kurie sprendžia tų regionų
reikalus, tokius kaip aš laiko naiviais svajokliais, kurie
švelniais metodais, kultūros lygmeny norėtų išspręsti

Kęstuti s s v ėry s . Nieko nebejungiantis tiltas, 2009

kietas problemas. tačiau būtent jų veiksmai pasirodo
visiškai neefektyvūs. Daug pasaulyje tokių užšaldytų,
užglaistytų konfliktų, atsiranda ir visiškai naujų – ypač
didžiuosiuose miestuose, centruose, vis dažniau ir vakaruose. savo darbuose, savo raštuose, kalbose visada
aiškiai akcentuoju, kad gyvename naujoje eroje, dialogo
eroje, kuris kelia visai naujus iššūkius. be abejo, tokie
tiltų statytojai visada buvo reikalingi ir visada patirdavo sunkumų, bet šiandien, manau, stovime prie naujos
epochos slenksčio. lig šiol atliekami spontaniški, stichiški veiksmai, dėl bendrų civilizacijos permainų atsirandančios sąsajos – į visa tai šiandien reikia žiūrėti kaip į
privalomą užduotį, kaip į amatą, į kurį verta investuoti.
ryszardas Kapuścińskis, susidomėjęs tuo, ką mes darome seinuose, klausė manęs, ar mūsų darbus galima būtų
perkelti į kitus paribius, ar galėtų tai peraugti į tam tikrą judėjimą, ar galima būtų mūsų išbandytus dalykus
naudoti plačiau. manau, kad šis amatas yra universalus,
kad tiltų statytojas gali tapti keliautoju. bet tilto kartu jie
neštis negali. Jis turi tam tikrų žinių, kurių viena sudedamųjų dalių yra tai, kad medžiaga tilto statybai gali būti
paimta tik toje vietoje, kur jis statomas.
O dabar visai kitos srities klausimas – apie meną. „Menų,
kultūrų, tautų Paribio“ centro vizijose akcentuojama veikla,
siekianti kultūrų, tautų dialogo, tačiau menas lyg ir lieka nuošaliau. Kokią reikšmę tiltų statytojui turi menas?
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Jau pats tiltų statymas yra menas. negalima statyti bjauraus, paviršutiniškų formų, kičinio tilto. Jis turi būti pagamintas iš geros žaliavos. nuvalkioti metodai paribyje
gerų rezultatų neduoda. žinoma, klausčiau, apie kokį
meną čia kalbame, kaip jį suprantame. Kai pradėjome
kurti Paribį, ypač smarkiai maištavome prieš meną. mes
nustojome būti teatro trupė ir ieškojome sau kitos vietos,
kitų veiklos formų, kurios visiškai skirtųsi nuo pasirodymų scenoje, nuo festivalių – nuo įprastinės aktoriaus
vietos visuomenėje, prie kurios buvome įpratę. norėjome sugriauti sceną. tačiau tuo pat metu pradėjome
kurti kitas, menu pagrįstas veiklos formas, kurios turėjo
tarnauti visai ne meno tikslams. bet tai ne viskas. labai
daug dėmesio skiriame estetiniam, dramaturginiam savo
veiklos matmeniui. aštuoniolika Paribio veiklos metų
galėčiau pavadinti vienu teatro spektakliu, kuriame vaidina daug aktorių, kuris turi savo scenografiją, savo scenarijų, savo kalbą ir dramaturgiją. taip mes atliekame
šį amatą ir taip mokome tuos, kurie norėtų ateityje juo
užsiimti – jie privalo skirti dėmesio menui. Jeigu darbas
sudergtas, jeigu jame nėra meninio iššūkio, vargu bau
jis bus veiksmingas.

K ęs tut is s vė ry s . Paribys, 2009

Žinau, kad tau ir tavo bendradarbiams tai yra svarbu. Aš kalbu apie tai, kad kai menas tampa sudedamąja visuomeninės
veiklos dalimi, kyla grėsmė tikrosioms meninėms vertybėms.
Tuo tarpu jūsų veikla, man regis, liudija bendresnes permainas, kurioms menas paklūsta kaip tam tikra kultūros dalis.
Menas jau nėra uždaros erdvės produktas, rodomas tik specialiose vietose, galerijose ar teatruose, jis tampa konkrečioje
aplinkoje besirutuliojančiu procesu, sukuriančiu žmonėms
išraiškos lauką, leidžiančiu simboliais išreikšti tai, kas jiems
patiems yra svarbu...
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taip, iš tikrųjų taip yra. yra dar vienas su diaugiakultūriškumu susijęs aspektas. tam tikros kultūrų sandūros
formos iš tikrųjų gali tapti paviršutinišku multi-kulti.
man tai svetima. Juk ne tai svarbu, kad būtų suorganizuotas vienas ar kitas susitikimas su kokia nors egzotiška kultūra. Jau pats Paribys atsirado iš troškimo pasinerti kuo giliau į kultūrą, kurioje išaugau, kurią noriu
perprasti ir kurią pats kuriu. mano ankstesnė veikla
alternatyviame teatre buvo susijusi su keliavimu po kitas, dažnai labai tolimas kultūras, patirties ir stebėjimų
kaupimu, jų panaudojimu scenos darbuose. neišsižadu
šio laiko, jis atvėrė mums daugybę vartelių, atvėrė akis
ir parodė margą kitų kultūrų pasaulį. bet tuo viskas negali baigtis. Kol nepradėsi tokio savo darbo ciklo, kuris
panardintų tave į tam tikros konkrečios vietos kultūrinę
terpę, liksi viso labo kultūrinio turizmo lygmenyje. tai
labai stipri grėsmė. tarpkultūrinis dialogas dažnai būna
paviršutiniškas, o tai reiškia – neefektyvus. Multi-kulti
mada, su kuria kai kas sieja viltį užglaistyti kultūrinius
karus, anaiptol nėra veiksmingas sprendimas. tai veikiau pabėgimo nuo atsakomybės dėl kylančių problemų
įteisinimas. labai ryškus pavyzdys europoje – santykis
su romais. pagal multi-kulti formulę jie kviečiami į scenas ir garbinami kaip labai išpopuliarėjusios čigoniškos
muzikos atlikėjai, bet tai visiškai nekeičia jų padėties
visuomenėje. tai pasakytina ir apie daugelį kitų etninių
grupių. taigi derėtų peržengti šią formulę, perkelti veiklą į kitą lygmenį.
Nowe Książki, 2008, lapkritis
iš lenkų kalbos vertė birutė J onuŠKaitė
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s o f i j a Ve i v e r y t ė (1 9 2 6 – 2 0 0 9 )

studijos, profesoriai

V

okiečių okupacijos metais įstojau į Kauno taikomosios dailės institutą. prieš pasirinkdami specialybę, galėjom pereiti studijas, susipažinti su
technologija ir tada apsispręsti. buvau pas skulptorių
vytautą Košubą, tapytoją vytautą Kasiulį (pas jį ir pasilikau). Košuba, Kasiulis, alfonsas Krivickas buvo puikūs
piešėjai. reikšmingas įvykis – Kaune suruošta didelė
dailės paroda: išraiškingos plastikos formos, stambūs
formatai, įvairi technika. Daugelio darbų autoriai – mūsų
instituto dėstytojai. [paroda buvo atidaryta Kaune Kultūros muziejuje 1942 m. gegužės 8 d.] 1943 m. kovo 17 d.
vokiečiai institutą uždarė. okupantai elgėsi įžūliai – neleido nieko, net molbertų, pasiimti. vytautas Kazimieras
Jonynas maironio gatvėj buvusiose dailininkų sąjungos
patalpose organizavo piešimo kursus – jie veikė apie
metus. Dėstė pats kursų steigėjas ir dailininkas adomas
galdikas. abu buvo geri pedagogai. galdikas reikalavo
piešinio struktūros, mokė linijos ir tonalinės gradacijos
(tapybinio) piešimo. nuo pat pradžių aiškino, kad piešiamą objektą reikia suvokti kaip skulptūrą – linijomis
išreikšti tūrį, apimtį. linija tai pasiekti sunkiau, lengviau
toniniu būdu. Dėstytojai atsižvelgdavo į studentų individualius polinkius. prasidėjus bombardavimams kursai
buvo uždaryti.
po karo Kaune pradėjo darbą taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas. buvo palikta tik monumen-

taliosios dekoratyvinės tapybos specialybė, staliūginės
[molbertinės] tapybos nebuvo. savo studijas turėjo instituto rektorius tapytojas Jonas vaitys, skulptorius Juozas
mikėnas, monumentalistai ir staliūginės tapybos kūrėjai
stasys ušinskas ir rimtas Kalpokas. stojamuosius egzaminus laikiau Juozo mikėno vadovaujamos freskos ir
mozaikos studijoj. per pertraukas gėrėjausi freskomis.
Jos padarė didelį įspūdį ir nutariau studijuoti monumentaliąją tapybą. Domėjausi mozaikos ir freskos technika,
skaičiau tuo klausimu literatūros, sekiau rimto Kalpoko
studijos darbą. geriausia jo darbuose – technika ir technologija: freskos persišviesdavo. mažiau dėmesio kreipė
į kompoziciją.
rimtas vadovas buvo instituto rektorius Jonas vaitys – mokėjo sudaryti sąlygas dirbti dėstytojams ir studentams. nebuvo biurokratas. institute buvo geri dėstytojų ir studentų santykiai. geru skoniu, elegancija
išsiskyrė stasys ušinskas, liudvikas strolis (keramikas),
Juozas mikėnas. Jie mums darė didelį įspūdį. studentams buvo svarbu ir ką dėstytojai kuria: Juozo mikėno
skulptūros paminklui Kaliningrade, stasio ušinsko kompozicijos. ušinską domino sieninė klijinė temperos tapyba, Juozas mikėnas labiau mėgo sienos freskos tapybą.
Jis man buvo technologinis konsultantas.
anatomiją dėstė skulptorius robertas antinis, meno
istoriją – vytautas Kairiūkštis. niekur negirdėjau tokių

Kauno taikomosios ir dekoratyvinės
dailės instituto studentai stasio
ušinsko studijoje. priekyje – eugenijus
survila, vladas Jankauskas; antroje
eilėje – algimantas stoškus, vytautas
Ciplijauskas, raja Krukaitė, vytautas
povilaitis, sofija Juknienė, sofija
veiverytė. 1948
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paskaitų. sąžiningas meno teoretikas mokė analizuoti
dailės kūrinį, pats įdomiai analizuodavo. tai didelis intelektualas – jis daug žinojo, buvo garbingas žmogus. Kairiūkštis meno istorijoj turėjo savo simpatijų – skulptūroje
aristide’ą maillolį, tapyboj auguste’ą renoirą. laukėm,
kaipgi dėstys tuos mylimus autorius. ir apie juos kalbėdamas likdavo objektyvus. tik po paskaitos prašydavom
papasakoti apie juos daugiau, tad dar tęsdavo ištisą valandą. pažinau ir kaip žmogų.

s tA s y s U Š I N s k A s
apie stasį ušinską buvom girdėję. bet štai plačiai atsidarė durys ir įėjo aukštas vyras, europietis. iš karto pajutom asmenybę. matėm, kaip jis planavo dienos darbą.
Darbas – vienintelis žmogaus auklėtojas. perpratom jo
gyvenimo ritmą, darbo programą. ušinskas buvo labai
reiklus, pokario metais toks pedagogas – didelis lobis.
po jo mums mažai kas įtikdavo, nebent Juozas mikėnas
ir panašūs. tai buvo žmonės, kurie su didele atsakomybe kūrė pokario lietuvių dailę: skulptūrą – mikėnas,
vitražą – ušinskas, tekstilę – truikys (ne balčikonis). Jie
sąžiningai stengėsi suvokti, kas tas visiems peršamas socialistinis realizmas, tyrė liaudies dailę. vakaruose įgyto
patyrimo nediegė aklai, bet orientavosi į liaudies meno
tradicijas.
profesoriui ušinskui rūpėjo, kad būtume reikalingi
kaip specialistai atstatant sugriautus miestus: „turėsite
užtapyti sienas, jeigu ne jūs, tai jūsų mokiniai.“
profesorius reikalavo gero piešinio: „monumentalistas negali daryti amato klaidų.“ Kompozicija tarnauja
architektūrai. mokė anatomijos – skrodėm ir studijavom
atskiras kūno dalis. čia pat būdavo modelis – susipažinę
su kokia kūno dalimi, pavyzdžiui, diafragma, žiūrėjom,
kaip ji veikia gyvame žmoguje.
po piešinio svarbiausia buvo kompozicija. studijavom visų amžių dailės stilius ir jų kompoziciją. Kompozicija galėjo tarnauti architektūrai, bet tapėm ir nesiorientuodami į ją. Kiekviena mintis, kiekviena idėja
turi atsiskleisti remiantis kompozicija. ušinską galima
vadinti kompozicijos mokslininku. Jo paveikslų vertė –
kompozicinė struktūra, atskleidžianti mintį, idėją, temą.
nematai piešinio, matai judėjimą.
į spalvą mažiau kreipė dėmesio, bet jai nebuvo
abejingas. ir spalvą parinkdavo pagal idėją. mokė praturtinti vieną spalvą, praplėsti iki begalybės. sakydavo:
„Kai suprasit vienos spalvos galybę (mokėsit pagroti
viena styga), suprasit, ką reiškia turėti visas spalvas.“
piešti, komponuoti, gerbti spalvą – štai ko mus mokė
profesorius.
užduotis – pavaizduoti daiktą įvairiose būsenose: kiaušinis ant linijos, erdvėj, prilipdytas prie sienos,
skrendantis į viršų – ir reikėjo pavaizduoti šviesą ir šešėlį,
toną. tai šiuolaikinės modernios tapybos priemonės.
profesorius sprendė, kaip, naudojantis kompozicijos
priemonėmis, pavaizduoti dinamiką – bėgimą, šokimą į
viršų, skridimą. Dariau bėgantį sportininką – vis nebėga... reikia surasti tokią figūros būseną, kad būtų matyti

sofi Ja vei v erytė . Stasio Ušinsko portretas, 1985

bėgimas. ušinskas – pirmas kosminis dailininkas: tapė
skraidančias figūras.
technika neturi trukdyti kūrybai, turi būti laisvai
valdoma. profesorius atsižvelgė į studento individualybę. pastebėjęs vytauto Ciplijausko koloritinius gabumus,
labai jautriai su juo elgėsi. Kiekvieną studentą traktavo
individualiai, bijojo niveliuoti mūsų mąstymą. uždegdavo darbui – pirmi ateidavom, paskutiniai išeidavom.
studija didžiąja raide. mes patys krosnis kūrenom – 7
valandą ateidavom iš eilės pakurti krosnies. profesorius
nelipo studentams ant kulnų, ateidavo per savaitę vieną
du kartus. vis dėlto studijoj buvo švara, tvarka ir geležinė disciplina. patys jausdavome didelę atsakomybę prieš
šį žmogų. brangūs buvo metai – jie mus suformavo kaip
žmones.
profesorius atsiskleisdavo, kai pasikviesdavo į savo
studiją. matydavom plafonus, didelius, ant sienų nerealizuotus paveikslus.
Kai 1952 m. sujungė Kauno ir vilniaus institutus,
ušinsko studija turėjo didelį pasisekimą. neaišku, kodėl jam buvo pasiūlyta paduoti pareiškimą išeiti. profesorius pasakodavo apie léger įtaką [paryžiuje buvo
jo studentas], bet juk šis prancūzų dailininkas buvo
komunistas, pažangių idėjų žmogus. ušinsko išėjimas
buvo didelis smūgis vilniaus dailės institutui, didžiausia
klaida. monumentaliajai tapybai dėstyti buvo paskirta
irena žebenkienė, dirbo šį darbą 15 metų. Ji puiki, gero
skonio staliūginė tapytoja, bet per tiek laiko neišugdė
žymesnių monumentalistų, o kiek būtų davęs ušinskas.
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monumentalistinių žinių tik jis galėjo duoti. tik toks
dailininkas kaip profesorius ušinskas galėjo dėti pagrindus pokarinei monumentaliajai tapybai, vitražui. monumentaliosios tapybos katedros likvidavimas Kaune buvo
nusikaltimas.
profesorius gerbė meksikiečius José Clemente orozco, Davidą alfaro siqueirosą, Diego maría rivera. man
rodos, kad tarp meksikiečių ir ušinsko daug bendra
konstrukcijose, kompozicijose. Kaip monumentalistas
operavo dideliais, stambiais mastais, atmesdavo smulkmenas. sprendė dideles kūrybines problemas.
Kasmet paskaitydavo po porą paskaitų. buvo neaišku, kas tas socialistinis realizmas, daug diskutuodavo
su kolegomis ir viešai salėje su studentais. būdavo labai
įdomu. ušinskas sakydavo: „Kol išaiškės, studijuokime
anatomiją, mokykimės piešti, meno istorijos.“
Kitoj paskaitoj kalbėjo: „neaišku, kas yra socialistinis realizmas. Dairomės, svarstom. Štai pavyzdys:
kuo pavirto tapyba antoine’o Watteau, Jeano Honoré
fragonard’o, françois boucher laikais – sunyko, tapyboj
pastoralės didelių problemų nesprendė.“ labai įdomią
paskaitą paskaitė apie louis Davidą: „Dailininkas atsigręžė į graikus, klasiką, gimė naujas menas.“ mėgo Davidą už orią, taurią plastiką, pabrėžtus svarbiausius temos
elementus. labai vertino drobes Marato mirtis, Napoleono
karūnavimas. skaitė paskaitas apie Dominique’o ingres’o
piešinį, kalbėjo, ką gali duoti linija. ušinsko korektūros
labai logiškos. Kompozicijoj keletas etapų – piešinys, tapymas kartone. Jeigu nebūdavo matyti raumenų ir kaulų
(kelio, pėdos) sujungimo, vertė dirbti, kartoti, kol išmoksi. negalėjo būti nė rūkelio, už kurio galėtum pasislėpti. nekalbant apie proporcijas. Jeigu jo sieninės tapybos
kompozicijos būtų įgyvendintos, imponuotų judėjimu
erdvėj, kilimu į viršų.
profesorius ušinskas turėjo tik pusantros studentų
laidos: algimantas stoškus, Kazimieras morkūnas, sofija
veiverytė. nepanaudotos profesoriaus pedagoginės galios. vėliau susmulkėjo, pasidavė, ėmė daryti vazas – čia
ne jo sritis. profesorius keliolikai metų buvo išstumtas iš
gyvenimo.

lIUdAs tRUIkys
liudas truikys – žinių aruodas, išminčius. stebino savo
intelektu – bernelis, specialiai nestudijavęs užsienio universitetuose, suprato svarbiausius dalykus. Domėjosi
rytų tautų kultūra, menu. egiptas jam buvo aukščiau
už graikus ir romėnus. Jo paskaitos apie egipto architektūrą, skulptūrą, etruskų skulptūrą, indų meną buvo
rimčiausiai paruošiamos. pradėdavo nuo esminių dalykų – tai buvo kompozicijos paskaitos. Klausydavom

66

sofi Ja vei v ery tė . Oskaras Milašius, 1995

kaip nudiegti, gaila, kad paskaitų niekas neužrašė. atsiskleidė naujas pasaulis. ušinskas – konstruktorius, be
sentimentų, turėjo aiškią programą, kaip ugdyti vitražistą, monumentalistą, truikys mokėjo atskleisti dvasios pasaulį. institute niekas su juo nesiskaitė. Dėstė
tekstilininkams – geri rezultatai, o žiūrėk, jau jį kelia
kitur – skiria scenografijos dėstytoju. pasaulinio masto
dailininkas scenografas, o jam net laboranto neduodavo.
sukūrė giuseppe’s verdi operos Otelo dekoracijas, bet jų
teatras nepriėmė. truikys niekad neturėjo savęs vertos
auditorijos, neišnaudotos nei pedagoginės, nei kūrybinės jo galios.
ėjom pas dėstytoją klausyti plokštelių įrašų – Carlo
orffo operos Antigonė, kantatos Afroditės triumfas, arthuro Honeggerio oratorijos Žana d’Ark ant laužo [Jeanne d’Arc au bûcher, žodžiai paulio Claudelio], paulio
Hindemith’o muzikos. Jis atskleidė mums, kaimo vaikams, naują pasaulį. tiesa, ne visi studentai suprasdavo
dėstytoją, ypač jo domėjimąsi rytais. su didele kantrybe
aiškindavo nesupratusiems.
užrašė v laDas žuKas
1986 11 07
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lida ku zm ienė

Mano keramikos vasara

Š

ių metų birželio 17 – liepos 2 dienomis pamėnkalnio dailės galerijoje vilniuje veikė mano keramikos
ir zinaidos vogėlienės gobelenų paroda. tai buvo
ilgos ir draugiškos mano ir zinaidos kaimynystės ženklas, perkeltas į parodų salę. ekspozicijoje rodžiau naujausius raku darbus, juodosios keramikos vazas, kurios
mane lydi kaip talismanai, bronzą. personalines parodas
buvau surengusi 1997, 1998, 2000 metais. tuo metu visą
mano esybę buvo užvaldžiusi juodoji keramika. atsidėjau vazų lipdymui. išbaigtas jas mačiau tik juoduoju degimu, naudojau terra sigillata (romėnišką laką) arba, kaip
mes, lietuvos keramikai, jį vadiname, molio glazūrą. Jis
išbaigia molio šukę, aptraukia paviršių tarytum švelnia
oda, suteikia formai kūniškumo įvaizdį. taip ir nepastebėjau, kaip praėjo visas dešimtmetis kuriant vazas ir
kitas formas. suformavau sau molio minkymo, lipdymo
ir dekoro „meniu“, šiandien suprantamą kaip „įrankių
juosta“. Dar ir šiandien juodoji keramika nepaleidžia manęs. visi degimai įvyko liūdynės kaime pas valių baublį, jo pastatytoje e. talmanto suprojektuotoje krosnyje.
ugnis joje aplanko visus krosnies kampelius, šyla ir dega
tolygiai, nėra jokio pavojaus suskilti, deformuotis ar susilydyti net didelėms vazoms, kurių padariau ne vieną
dešimtį. iš valiaus išgirdau vieną gražiausių minčių apie
keramiką: kiekviena šalis turi savo gamtos išteklius, o
žmogus, naudodamasis jais, kuria turtus, lietuva turtinga molio, vadinasi, juodoji keramika gali tapti mūsų
auksu ir sidabru. lipdžiau negalvodama apie dydžius,
formų sudėtingumą, maistą, stogą, malkas ir sunkų fizinį
darbą prie krosnies. uoliai dirbau ir žavėjausi sėkmingais degimais, po kurių molis virsta keramika su sidabro
ir aukso atšvaitais.
Kelis pastaruosius metus skyriau raku technikai.
ankstyviausi raku dirbiniai glaudžiai siejasi su Japonija,
arbatos gėrimo ceremonija ir jai skirtų indų Xv–Xvi a.
gamyba ir kūryba. vėlesniais bendravimo amžiais keramika ir jos paslaptys atkeliavo į europą, ameriką, pasklido į kitų pasaulio šalių dirbtuves. su šia technika
mus, moksleivius, 1965 metais m. K. čiurlionio meno
mokykloje vilniuje supažindino mūsų mokytojas keramikas egidijus talmantas. raku lipdoma iš neriebaus poringo molio, pasižymi archajiškomis formomis, atsitiktiniais glazūrų nutekėjimais, įtrūkimais. formų plastikoje
vertinamas saikas, meistro pagarba medžiagai. sukūrus
raku masę parenkamas degimo procesas, glazūros. Dirbantys menininkai kūrybiškai tobulina ir praturtina šią
sritį dar ir šiandien. pirmą kartą išdegti lipdiniai aušinami lėtai, po to glazūruojami, kaitinami iki +1000 C° ir specialiomis replėmis karšti traukiami iš krosnies. žmonės,
dalyvaujantys šiame procese, rengiasi saugia, nuo karš-

čio apsaugančia apranga, saugosi galvos apdangalais,
akiniais, pirštinėmis, apavu. Šis užbaigiamasis etapas
reikalauja prityrusios komandos, kolektyvinio, sinchronizuoto darbo ir tikslių veiksmų. Karšti darbai traukiami
ir tuoj pat dedami į metalinius konteinerius, užpilami
medžio pjuvenomis ir užsandarinami. Degančios pjuvenos virsta anglimi, įsigeria į poringą molio šukę. molis
aukštoje temperatūroje karbonizuojasi, įgauna juodus,
rudus, pilkus atspalvius. naudojamos glazūros suteikia
darbams tvirtumo ir spalvų. glazūrų puošnumas ir turtingumas priklauso nuo cheminės jų sudėties ir redukcinės aplinkos, kuri susidaro juodinant ir brandinant
keramiką dūminėje aplinkoje. tuomet vyksta cheminiai
procesai, būdingi redukcinėms glazūroms, išgaunami
metaliniai atspalviai, perlamutriniai paviršiai, vadinami
liustrais. vario ir sidabro turinčios glazūros virsta nepasikartojančiom patinom, prislopinamos atviros spalvos,
suteikiamas tik raku būdingas koloritas. naudojamos
tolimosios Japonijos ir Kinijos kraklė glazūros, praeityje
būdingos tik šių šalių keramikai. Kraklė – tankus glazūros suskilinėjimas, kuris primena tinklelį. tai vienas
puošybinių dekoravimo būdų, kuris atsiranda glazūros
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paviršiuje degimo metu, nes nevienodai plečiasi dirbinio šukė ir naudojama glazūra. aprašytas darbo etapas
ir redukcinis procesas užbaigiamas aušinant dirbinius
vandenyje. ypatingos molio masės savybės leidžia karštus gaminius merkti į šaltą vandenį, vanduo užverda,
keramika užsigrūdina, išryškėja raku keramikai būdingi
bruožai. beje, raku daugeliui asocijuojasi su greit padaroma keramika – matyt, todėl, kad techninės molio savybės degimo procesą reikalauja ir leidžia užbaigti greitai.
tačiau greitas tik baigiamasis etapas. XXi amžiaus keramika yra daugiasluoksnė ir plačiašakė, naujausios technologijos ir atradimai padeda plėtoti vieną unikaliausių
keramikos sričių – raku. pasaulio keramikų bendruo-
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menėje raku technologija įvardijama kaip išskirtinė, retų
savybių turinti keramika. Ji reikalauja drąsos ir meilės
darbui, ji kviečia dirbančius dalintis patirtimi ir asmeniniais laimėjimais. raku, turinti turtingą istorinę praeitį,
savo grožiu, puošnumu ir ištaigingumu išprovokavo
mane imtis šio aistringo darbo. raku mane pagavo savo
nenuspėjamu grožiu ir rizika. Keli sėkmingi degimai iš
eilės iškvietė mane į dvikovą su šia technika. nėriau į
lipdymą ir degimus kaip į eketę šaltą žiemą. rupaus
molio formas derinau su glazūruotais plotais, naudojau
redukcines vario ir sidabro glazūras su baltąja kraklė.
susiformavo ir plėtėsi besižavinčių ir suprantančių raku
žiūrovų ratas mano dirbtuvėje. atsirado užsakymų, kurie užaugino manyje pasididžiavimą ir pasitikėjimą tuo,
ką darau. tapau tvirtesnė ir godi šiam darbui. Šiandien
tiek daug keramikų, keramikos mokytojų, būrelių, todėl
nėra ko stebėtis keramikos populiarumu ir jai skiriamu
dėmesiu. lipdo visi: vaikai, suaugę, įgalūs ir neįgalūs,
nes tai ir gydymasis, ir laisvalaikis. aš keramikai skiriu
visą savo laiką. parodų rengimas taip pat suteikia įvairios patirties. Dailininkų sąjunga, kurios narė esu ir aš,
turi griežtus ir konkrečius parodų planus keleriems metams į priekį, tačiau jų laikomasi chaotiškai, dailininkai
skirstomi į „savus“ ir „svetimus“. parodai skirtas laikas
trumpinamas arba ilginamas. apie parodą pamėnkalnio dailės galerijoje visuomenė nebuvo informuojama,
į ją nesureagavo nė vienas kultūros savaitraštis. laimė,
gyvename galingų informacinių technologijų amžiuje,
todėl paskelbti apie vykstančią parodą buvo įmanoma.
Jeigu dailininkų sąjunga yra mano šeima, paroda šeimos
buvo sutikta kaip nepageidaujamas nėštumas. tačiau
biologinis moters amžius neriboja kūrybos.
puiki buvo paskutinė vasara – dalyvavau anagamos
degime gojaus kaime, X tarptautiniame keramikos simpoziume Mes, šiais metais pavadintame Redukcija II, skirtame redukciniam degimui. sėkmingai parodžiau savo
darbus Le Meridien Vilnius viešbutyje, kur daug erdvės,
šviesos ir lankytojų.

lidos Kuzmienės kūrinių nuotraukos
iš asmeninio autorės archyvo
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v eik n ys

RUDUO

RŪDYS

IR NĖ VIENO GAISRININKO
APLINKUI

ir dalgiu bus patikrintas derlius, ir dienos po laipsnį atvės,
ir tave, varguolėli, alsuojantį sunkiai, vadinas, dar gyvą
jos be gailesčio jokio, it gyvulį seną, bandos nurašytą, suės –
anei plauko ploniausio neliks, anei kaulų tamsaus negatyvo.

NIEKO RIMTO.
TIESIOG PAGALVOJIMAI
švino debesys vienas per kitą ridenas,
ir baisu pagalvoti, bet, rodos, mane
jau apleido ir budos, ir visos nirvanos...
o kadaise, rymodamas kantriai kalne,
tarsi kūnas astralinis ryškiai spindėjau –
į save tuo spindėjimu traukiau kitus,
ir voratinkliai sunko nuo zyziančio vėjo,
ir apsunko galiausiai... į Dantės ratus
mane – juodą – įsuko... dabar tik muselė
judesiais nevalingais giliai pelenuos
naują žiežirbą skelia ir skelia, ir skelia...
ir baisu pagalvoti, bet, tarkim, jinai
sparneliu jau įskėlė ir dangų, ir kalną...
– o tave? – ir mane. – ar labai? – mirtinai.

DAR GYVAS
dar gyvas, regis, dar galiu
vos panorėjęs, regis, noriu...
tai ko tu nori? banalu –
gyventi tuo, kas nepadorų
mane padaro, tarkim, šios
eilutės kelios apie nieką
ir apie viską. panašios
mirties, kuri ištinka slieką.
bet, prieš ištinkant jai, matai –
prieš srovę kantriai kantriai irias
lengvutė plūdė... ar kirtai?
o kaip man kirsti, jei apmiręs
esu nuo šitokio stebuklo...
pro šalį, regis, skrenda kiras.

o aviganiai vėją vaikysis ir vienas už kitą garsiau
los į drumzliną ausį dangaus, nuo lojimo patvinusi upė
tavo nuogą bei liauną dvaselę, kurią tik dabar pamačiau,
prasižiojusi sprangiai praris, bet vargu ar kam nors tai berūpi.
ėda alkanos rūdys visus, net ir tuos – į bažnyčių vartus
įsitvėrusius taip, kad nagai lūžinėja, o krūminiai dantys
lydo plieną strypų, kol gali, atgailauk, pakartok tris kartus –
dieve dieve, dievop, kai nebūsiu, duok valios ramiai nupleventi.
nes dalgiu bus patikrintas derlius, ir dienos po laipsnį atvės,
ir tave, varguolėli, pamėlusiom lūpom, zigotinį tokį
jis ranka, vos vos virpančia, švelniai, it vėjas pavargęs, palies –
gyvuly tu, galvijau, girdi, gyvulėli, pabusk, veršelioke...

YRA DAR GROŽIO
yra dar grožio – tarkim, obelis
pražydo sausį Lietuvoj, kur lis
ne vieną sausį, ir ne vieną kovą
Adomas Ievą nusitemps į lovą –
kuždės, jog myli, jog daugiau negali
be jos gyventi... o mirtis medalį
pames pusiaukelėj į Kauno pusę –
gal gyvas liksi, jeigu Vilniuj būsi...
jei nepaskambinsi savaitę kitą,
suprasi tai, kas Dievo parašyta
vienatvės celėje... nakties tyloj
visi jau miega – kai nubus rytoj,
sėdės ir juoksis, pamaitinti soja,
kažkas pateks į pragarą, nes rojų
seniai užpildė pateptųjų rasė...
tai tiek. p. s.: nuo Šventosios Dvasios.

NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 3 (568)

72

VĖJO

IŠ BŪTOJO

to –
nevispročio, kur per
naktis trankosi.
na to,
kur kaulus kiaurai vilgo,
kepenis garina,
plaučius sprogdina...
to –
kur lūpas praverti vos
spėji – pavirsta
skiemeniu.

na kas per įprotis
čiupinėti
visas detales iš būtojo,
nors nieko išties nebuvo, nors
viskas prisisapnavo.
va ir dabar: Antakalnis,
žmonės, vainikai, priekyje –
juodas mirties katafalkas, judantis
tiesiai į pragarą.
o kas pragare, o tenai
tie patys namai ir debesys,
ir tu – ta pati,
Tverečiuje
aistringai bučiuojanti
kitą:

paskui neprisimeni.
lieka sapnai, o
tiksliau, nieko beveik nelieka –
nuplėšytos skardos stogų,
išdaužyti langai, keli
lavonėliai
gatvėse...
karo, gal maro
čia būta? – dažniausiai
net jų, tų baisumų,
nebūna, krenti kaip negyvas,
ir viskas. na
to –
kur prikelia,
nušviečia iš vidaus, sušildo –
įeina pro burną karštas,
pro burną
karštas išeina, įeina,
išeina.
kvėpuoti vėl moko. na
to –
kur norėtum pasmaugti,
bet kaklo neturi,
tad tenka
trankytis. trankaisi,
daužaisi, kol atima kvapą...
tokia jo bausmė
ir tokia jo amnestija,
vėjavaiki.
paskui neprisimenu.

va tas tai tikrai „su aukštuoju“,
be jokio žalingo įpročio.

NESAMASIS
vidurnaktis. ir keista, jog esu
nesusapnuotas, gyvas, debesų
daugiau nei vėjo sielos ekrane –
ar lis į eterį? sakyčiau – ne.
sakyčiau – taip. bet, jėzau, panašu,
akis į akį su savim tesu
nežinantysis, pusprotėlis, tas,
kuris lėtai nuėjo per rankas
archeologų – it kokia vaza
senovės graikų, šimtmečius sausa,
kraštais lyg ašmenys... sakau, išties
ramu, kai brėkšta, o tiksliau, mirties
daugėja sieloj, pažiūrėk, nesu –
nei vėjo gūsio, anei debesų.
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PUNKTAI SAKYMŲ

DUOK

sako –
gimiau be nuodėmės.
dar sako – nepaisiau raštų,
dirbdavau net per Šabą.
sako – buvau talentingas,
vaikystėje medį pavertęs į stalą,
vėliau – saują dulkių į duoną.
dar sako – mokėjau ir
atvirkščią darbą.
sako – turėjau akis kaip erelio,
matydavau žuvį kiaurai ežerų bei upių.
dar sako – vanduo
vien nuo žvilgsnio vynu pavirsdavo.
sako – buvau karalius, o rūbais vilkėjau
kaip paprastas miesto plebėjas.
dar sako – tarnais mano tapę net vagys.
sako – buvau oratorius,
minios suplūsdavo mano kalbų paklausyti.
dar sako – žolė prasikaldavo ten,
kur pritūpęs kalbėdavau.
tai ko dabar, kai bent kiek priartėju, užkalate
duris bei langus, užspaudžiate žvakių
dagčius, krūpčiojat tamsoje prisilietę artimo?
tai ko dabar, kai žengiu pro šalį,
nelinkite gero vėjo, nedrįstate net įkvėpti?
tai ko dabar, kai bent kiek nutolstu,
druskomis barstote pėdų įspaudus, deginat
pievas, kurias liečiau?
sako – buvau jūsų vėliava,
herbas ir antspaudas.
dar sako – buvau jūsų skydas bei kardas.
tai ko dabar užanty gniaužiate
peilio ašmenis, griežiate dantimis
it šakalai?
ko gi dabar, mylimieji?
(negirdžiu, ką sako.)

metai iš metų diena po dienos –
angelas pučia varinį trimitą
pučia ir nieko jokios pabaigos

PRIEŠMIRTINIS

Dieną – tai suprantu,
dieną dar galima pasislėpti, ištirpti
giliai minioje, –
tarkim, balandžiais pavirtus nutūpti turguje,
rankioti trupinius tarp prekystalių,
painiotis kiekvienam po
kojomis, nieko per daug neerzinant.
Arba – pavirtus vėju
plaukus visiems taršyti, landžioti
į akis, į burną,
būti piktai burnojamam.
Dieną – tai suprantu,
dieną net slėptis nebūtina, niekam vis tiek
neužtenka
laiko pradėti paieškas.
Naktį gi – kitas reikalas,
naktį matyti šviesos: mirkčioja, reiškia, artėja...
– Va jis! Tarp vaikiškų drabužėlių (tas,
kur veblena neaiškiai).
– Va jis! Tarp lauko balandžių (plunksnos iš jų belikusios).
– Va jis! Į antklodę įsisupęs (pilnas graužikų krebždesio).
– Va jis! Be tėvo ir motinos...
Stovi,
graudenasi tyliai
(žmogų nuo veido gramdo).

metai iš metų diena po dienos –
duok man jėgų
arba angelą kitą

nebegelia kaulų, kaulelių, dantų
beveik nebeliko, sakyčiau – skaidrėja
šešiolikos vatų galva, suprantu,
manęs vis mažiau šioj pakalnėje, vėjo
daugiau ir daugiau, na tai ko čia dabar
paleidau dūdas it koksai nebrendyla,
it mažvaikis koks ar vėjavaikis ar
tai tavo ranka prie kaktos man taip svyla?
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DU SONETAI DIEVOP

2. (down)

1. (up)

Dievas davė akis ir kojas,
vis eini, vis dairaisi – rojaus,
regis, žiba auksiniai vartai –
ką priėjus reikės ištarti,

ir viskas, ką dabar matai,
tėra šviesa – jinai užpustė
tave lyg sniegas pievą, tai
todėl tamsu ir tuščia tuščia.
ir tuščia tuščia tavyje,
o vis dėlto kažkas dar liko –
avelė purtosi, gal ją
kas kitas purto dėl skatikų
varguolio rankos nevertų.
bet va – prisės, ir bus kartu
smagiau sulaukti atšilimo,
kai sniegas tirpsta, kai vanduo
nuplauna kūnus. o po to,
žiūrėk, dangun tik ima, ima...

kokį vardą ar skaičių seką?
jei suklysi, išdurs tau akį
antrą, trečią... štai taip ir būna –
nematai, kai dangus užgriūna
ant galvos, tik sakai – dievuli,
kaip sunku, ir suyra siūlės
nuo spaudimo, vadinas, baigės
ši kelionė. tai koks gi kodas?
sumeluoti bijau, bet rodos –
jokio kodo, vien snaigės, snaigės...

VALTELĖ SKĘSTA
diena. palijo. miesto vidury
valtelė skęsta, ir imi galvoti,
kad štai valtelė skęstanti, kuri
išties tėra pasąmonės ligoti
vaizdai. ar vaizdas. jungiantis, nes tai,
ką tu regi, galbūt visi prieš mirtį
staiga išvysta eidami, lengvai
nuo miesto triukšmo ir anglių apgirtę.
todėl skubėk be vargo ar varge
fiksuoti tai, kas buvo, kas yra,
nes tas „yra“ trapus bei trumpalaikis
kaip rožės žiedas. ar žiedai keli
gėlių turgely miesto vidury –
mergaitė juos nelyg stebuklą laiko.

ali s balbi eri us . Vilnius, 2009
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Adelė Ilgūnaitė

Idėja sklando čia ir dabar

„d

ėmesio, dėmesio, vnimanije! motiejūnų gubernijoje skelbiama ypatinga padėtis! lietuviškas raštas nuo šiol yra draudžiamas! generalgubernatorius muravjovas pasirašė įsakymą, pagal
kurį lotyniškos raidės keičiamos į rusiškas. visi nuo šiol
kalbėsime ir rašysime bendrąja slavų kalba. mes sekėme
jūsų veiklą motiejūnų vienkiemyje ir girdėjome, kaip
klojime deklamavote lietuviškas eiles. maža to, iš klojimo pasidarėte teatrą nacionalinei propagandai skleisti,
jame vaidinate, pasikvietę kitus potencialius areštantus
iš aplinkinių sodybų. todėl dabar jūs, kaip nesusipratę ir nelojalūs caro valdžiai elementai, būsite areštuoti.
visi turite paklusti caro vykdomai politikai. Jūsų bylos
jau yra žandarmerijos archyve, todėl priešintis beprasmiška. čia turime išrašus, kuriuose pateikti neginčijami faktai apie jūsų nusikalstamą veiklą. Juos paskelbus
būsite palydėti į areštinę“, – taip vieną lietingą, bet šiltą vidurvasario naktį varnų sodybos motiejūnų kaime
(molėtų rajonas) šeimininkas režisierius titas varnas
pradėjo vykdyti iš anksto suplanuotą atrakciją Knygnešiai ir caro žandarai kasmet čia susirenkantiems literatams, aktoriams – menininkams iš visos lietuvos ir net
užatlantės. muravjovo įgaliotinio kalbą tęsė vietinės
žandarmerijos viršininkas fedia (aktorius Šarūnas puidokas, kaimyninės sodybos šeimininkas): „...pirmiau-

sia, pagal batiuškos caro slaptoje telegramoje išdėstytus
nurodymus suimami ypač pavojingi rusijos vykdomai
politikai asmenys – redaktoriai ir jų padėjėjai. Jie susekti platinantys lietuvišką rašliavą. iš jų atimti Nemuno,
Naujosios Romuvos, Pašvaistės, Ūkininko patarėjo leidiniai
yra neginčijamas jų nusikaltimo įrodymas. Kalėjimas iki
gyvos galvos!“ (žandarai palydi nuteistuosius į malkinės kalėjimą). toliau vardijami literatai, jau išleidę ar
besiruošią leisti savo knygas kaip „nesusipratę inteligentai, skleidžiantys demagoginę informaciją“, „atvirai
pasisakantys už lietuviškų vakarų puoselėjimą“, „kaip
aršūs caro politikos priešai“. į kalėjimą pakliūna visi
sodybos svečiai ir vietinių sodybų gyventojai, atėję į
kasmetinę poezijos ir muzikos šventę rasos ir tito varnų klojimo teatre.
malkinės durys tvirtai užremtos, už jų – tamsoje susispaudę apie keturiasdešimt „lietuvninkų“, nerimastingai laukiančių tolesnės naktinio žaidimo eigos, kuriam
lyg tyčia ir perkūnija drėbteli adrenalino iš visai nevirtualaus, o tikro dangaus. netrukus „kaliniai“ slapta išvedami iš malkinės į trobos seklyčią, kur „knygnešiai“
(tapytoja indrė ercmonaitė ir istorikas paulius Jakucevičius) visiems įteikia autentiško XiX amžiuje pradėto
leisti Aušros laikraščio egzempliorių kopijas bei geomotiejūniškus žemėlapius, kuriuose pažymėtos „knygnešių
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susitelkimo vietos“ bei žandarų postai. visi žaidimo dalyviai
suskirstomi į keturias grupes ir turi pagal žemėlapio nuorodas
nunešti Aušrą į slaptą lietuvių mokyklą, kur lietuviško rašto
subtilybių moko sodžiaus inteligentės (klojime įsikūrusios mokyklos šeimininkės – literatės irna Dūdėnienė-labokė ir gražina petrošienė).
Kelrodžiai nakties debesys, periodiškai apšviečiami vyliūkiškų žaibų mirktelėjimų, veda lietuviško rašto sergėtojus
per naktinį gamtos labirintą. Štai pirmas „knygnešių postas“:
atsakyti į dešimt klausimų apie spaudos draudimo laikotarpį,
tada bus duoti nurodymai, kur eiti toliau. Klausimus užduoda
rašytojai sara poisson ir viktoras rudžianskas. savos istorijos
neišmanymas baudžia: kiekvienas neteisingas atsakymas padidina klausimų skaičių. įdomus faktas – žaidime dalyvavę Jav
ir Kanados lietuviai atliko šią užduotį bene geriausiai. antra
knygnešių stotelė – istoriko skauto pauliaus pasiūlytas tarp
medžių išraizgytas virvių „voratinklis“. visi grupės nariai turi
pralįsti pro šį virvių rezginį, neužkliudę varpelio – „budinčio
žandaro“, tik tuomet grupei leidžiama vykti į trečiąjį postą. o
čia – lietuviškos dainos paieška pagal pateiktus raktinius žodžius. filosofas andrius Konickis ir lietuvos irklavimo čempionė, dizainerė ir poetė rita makselytė nepraleidžia nė vieno
„knygnešio“, kol tas neuždainuoja. ir taip šių eilučių autorė,
tykodama pikantiškų nakties įspūdžių, ne kartą buvo sutrikdyta nuostabių dainų, aidinčių lietuje, pritariant ūžiančio miško
valtornoms. Ketvirtame užduočių poste poetai Danguolė Kapočienė-littera ir aivaras veiknys, paskaitę vaižganto, žemaitės,
gabrielės petkevičaitės-bitės kūrybos fragmentų, išleidžia grupę tik tuomet, kai toji teisingai įvardina autorių. Kai kurie „knygnešiai“, beje, per slaptą žygį buvo sugauti žandarų ir nuvesti
į karcerį, kur turėjo atlikti žandarmerijos viršininko užduotis.
bet štai – visos grupės susitinka Klojimo teatre. visos įvykdė
užduotis – atgabeno Aušros egzempliorius daraktorėms irnai
ir gražinai. ir gražiausia akimirka: vienos „knygnešių“ grupės
mažas berniukas (verslininko poeto viktoro gulbino sūnus) paraidžiui ėmė skaityti šią primityviai iš kompiuterio „ištrauktą“
lietaus permerktą skiautę, motiejūnų žaidime sureikšmintą iki
tikrosios Aušros lygmens. tai buvo tikras skaitymas, vieną po
kitos artikuliuojant kiekvieną lietuviško rašto raidę... ar dėl to,
kad vaikas mažas, ar dėl to, kad jis geriau moka anglų nei lietuvių kalbą, ar dėl to, kad gražina ir irna buvo labai artistiškai
įsikūrusios prie verpimo ratelio, kaip iš klasikinio knygnešių
paveikslo, ar dėl rankinio lokalaus apšvietimo kažkur miškų
glūdumoj, vienkiemio klojime – šis vaizdas itin sujaudino. sujaudino ne loginių samprotavimų sąlygojamas, o iš kažkur giliau, gal iš prieš gerą šimtmetį lietuvos knygnešių atliktų darbų
pasėtos vizijos, lėmusios mūsų knygos išlikimą ir tai, kad dar
ne visus mus pasiglemžė kompiuterinis monstras...
Šabloniška mintis, jog kompiuteris yra „blogis“, taip dažnai
skamba diskusijose ir ropinėja spaudos puslapiais, jog provokuoja pateikti priešpriešą: internetinė kūrybos svetainė rasyk.lt
buvo pirmasis akstinas sukviesti bendraminčius į motiejūnų
vienkiemį. Kaip tik naudodamasi kompiuterinėmis technologijomis, teatro pedagogė ir dramaturgė sodybos šeimininkė rasa,
kartais rasyk.lt svetainėje publikuojanti savo kūrybą, susipažino su įvairių profesijų žmonėmis, kuriančiais ir nerimstančiais
idealistais kaip ji pati. Kartu su vyru įsigiję sodybą, jie, padedami giminaičių gitos ir giedriaus melinskų, sutvarkė klojimą
ir, surengę pirmąją poezijos šventę, jį viešai „atidarė“. ponas
kompiuteris „subūrė ir užbūrė“ žmones atvykti kasmet į motiejūnus, tereikėjo jį pasitelkti savo ketinimams įgyvendinti.
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pirmoji motiejūnų poezijos ir muzikos šventė (2006) – Paukščiai. Daugiau nei tris valandas trukę poezijos ir prozos skaitymai šia tema neprailgo, o tiesiog prikaustė visų dalyvių ir žiūrovų – aplinkinių sodybų gyventojų – dėmesį profesionalumu
ir nuoširdumu. beje, atidarant Klojimo teatrą buvo pagerbtas
motiejūnų kaimo gyventojas – buvęs partizanas, vietinis poetas napoleonas umbrasas. norisi paminėti, kad aplink sodybą
esančiuose miškuose daugybė apkasų ir duobių su „specialiais“
įvažiavimais patrankoms. vietinį poetą napoleoną, kankintą
stribų, grūdintą sovietmečio agrokultūros verdiktų, įamžino jo
sukurtas motiejūnų himnas, o perskaityta gamtos lyrika visus
jaudino „malėtiškių“ krašto žmonėms būdingu dainingumu
ir optimizmu. pagret derinama profesionalų ir mėgėjų poezija
klojimo scenoje skambėjo natūraliai ir klibino įvairių kultūrinių
nuostatų formuotus klausytojus. o dar poeto ir muzikanto Domanto razausko virkdinama gitara surišo per aštuoniasdešimt
klausytojų lūkesčių į vieną vaivos rykštės mazgą, kuris ir šiandien tvyro pakibęs virš šimtamečių beržų alėjos į klojimą it šelmiškas debesiūkštis. ūkininkas ar teatro direktorius, žemdirbys
ar muzikantas, inžinierius, mokytojas, žurnalistas, profesionalus
rašytojas ar tik pradedąs kūrybinę saviraišką studentas – visi po
motiejūniška aura čia lygūs ir artimi, globojami spontaniškumo
ir alogiškumo, nes visa, kas čia vyksta, yra sąlygojama pagarbos
vienas kitam ir laisvos asmens valios būti „čia ir dabar“.
antrosios šventės (2007) tema – Teatras. alantos Klojimo
teatras tais metais šventė šimto metų jubiliejų ir šio renginio
organizatoriai liucija ir Juozas Kanapeckai pasiūlė varnų Klojimo teatre daryti jubiliejaus uždarymą. poetai atvyko skaityti
savo kūrybos teatro tema. o varnų Klojimo teatro scenoje stasio
žemaičio pjesę Ričkus – garsus Lietuvos plėšikas vaidino anykščių rajono viešintų suaugusiųjų klojimo teatras, vadovaujamas
vytauto ir galinos germanavičių. na ir švaistėsi aktoriai šluotomis bei šakėmis virš žiūrovų galvų, vaidindami ir šitaip pakrikštydami klojimą melpomenės rūmu. tuokart aktorė nijolė
gelžinytė (taip pat kaimyninės sodybos šeimininkė) džiaugėsi,
jog varnų klojimo teatras suburia kaimo bendruomenę ir, kaip
ir spaudos draudimo laikais, dabartiniais kalbos „suanglėjimo“
metais tampa skambaus lietuviško žodžio priebėga.
trečiajai motiejūnų poezijos šventei (2008) Spalvos įpusėjus,
po tradicinės „močiutės grucės“ (šeimininkės rasos mama Dalija
Kučinskienė savo iniciatyva kasmet verda suvalkietišką košę) ir
taip pat tradicija tapusio užuominų žaidimo visi literatai dalyvavo kaliausių gamybos konkurse. titas varnas parūpino šakų,
o visas detales susivežė patys šventės dalyviai. atėję pasiklausyti eilių ir dainininkės eglės sirvydytės balso sodybos kaimynai nuščiuvo, kai buvo paprašyti tapti žiuri komisija ir įvertinti
kūrinius. visi autoriai buvo apdovanoti motiejūnų diplomais, o
kitą rytą išlindę iš palapinių patys apstulbo nuo pilnos pievos sustingusių spalvingų žmogystų, kurias netrukus kaimo gyventojai
išsinešiojo po laukus šernų garbės žiuri vertinimui...
Ketvirtoji šventė (2009) – istorijos tema. gal temą lėmė prezidento rinkimai, gal lietuvaičių bėgimas į anglijas, gal lietuvos
vardo paminėjimo Kvedlinburgo analuose tūkstantmetis – ne
tai svarbu, kai neturi duoti ataskaitų apie renginį jokiam fondui
ar ministerijai. Šioje šventėje, dalyvaujant išeivijos lietuviams,
menininkams iš lietuvos ir alantos apylinkių žemdirbiams,
buvo gera suvokti, kad visi esame iš to paties molio, kad mažytė
lietuva turi išsiraizgiusias šaknis po visą mažą mūsų planetą,
kad verslas, kūryba, bet koks doras darbas ar bet kokia pozityvi
idėja sklando čia pat, tik reikia ją pagauti už uodegos ar sparno
ir pabandyti prisijaukinti.
rasos ercmonienės, gitos melinskienės nuotraukos
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kazys saja

Iškasenos

J

eigu Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą, o
žmogui vis norisi tarpais papokštauti, išeitų, kad ir
visatos Kūrėjui humoro jausmas nėra svetimas. nuo
adomo ir ievos iki dabar žmogus krečia visokius pokštus viešpačiui Dievui, o Dievas – žmogui...

beUOdegIs
prieš karą buvo paskleista sensacija, kad persijoj surasti
labai seni kaulai, kadaise priklausę šuniui, kuriam buvo
nukirsta uodega. tam tikros veislės šunims ausys ir uodegos buvo pradėtos karpyti ir striukinti tik Xiii amžiuje. tada susiformavo hipotezė, jog čia galėjo būti tas
pats šuva, kuris nugvelbė adomo šonkaulį, kai viešpats
rengėsi iš jo sukurti ievą. pasaulio mituose minimo šuns
su grobiu dantyse neįstengęs pavyti net arkangelas mykolas. Jis tik nukirtęs tam vagišiui uodegą. iš tos uodegos
viešpats Dievas ir sukūręs ne itin rimtą moterį, kuri vėliau adomui ir visiems mums iškrėtė begalę šunybių...
Dabar paleontologai nustatė, kad tasai šuo kadaise
ganė abelio avis. bet jis buvo įjunkęs gąsdinti Kaino vištas, vogti jų kiaušinius. (tai rodo baltymo ir trynio molekulės rastuose kauluose.) neapsikentęs Kainas griebėsi
kirvio ir atsiskaitė su savo brolio šunimi. tada jau abelis,
sakydamas „akis už akį, uodega už uodegą“, užpuolė
žemdirbį Kainą, o šis su tokiu griežtu sprendimu, aišku,
nesutiko. Kilo muštynės, kuriose pirmą kartą žmonijos
istorijoj brolis užmušė brolį.

tačiau jo tėvas ir toliau dėstė viešpaties valią, kad
laive turėsianti tilpti ne tik gausi nojaus šeimyna, bet ir
po porą visų žemės gyvulių ir paukščių, patinų su patelėm, kad ateity galėtų daugintis ir vėl pripildyti žemę.
reikės jiems ir pašaro. gal keliems mėnesiams, o gal ir
metams...
taigi nojus Dievo vardu saviškiams įsakė nedelsiant kirsti aukščiausius, tvirčiausius medžius ir statyti
sumanytąjį laivą, nes danguje jau kaupiasi debesys, o dar
aukščiau – nebeatšaukiama Dievo rūstybė.
Kol nojaus sūnūs, jų vaikai su savo tarnais ir vergais
prakaituodami kirto gofero medžius, Chamas, ilgai slampinėjęs be darbo, atsinešė iš rūsio išpampusį vynmaišį,
pasiėmė šviežios duonos, džiovintos mėsos ir sūrio, nuėjo prie tėvo palapinės, kur nojus pirštu ant smėlio braižė
būsimo laivo pavidalą. vaišindamas jau šeštą šimtmetį
baigiantį tėvą, Chamas pamažu ėmė dėstyti jam, kokio iš
tikrųjų dydžio turėtų būti toji arka (šimtą kartų didesnė
už jų vynuogyną!), talpinanti tokią daugybę žolėdžių ir
mėsėdžių gyvūnų. Dar devynias galybes paukščių, įvairiausių vabalų, gyvačių, skorpionų... Kas ir kada juos
sugaudys ir dar atskirs, kuris čia patinas arba patelė?

t VA N A s
vienas scientologijos išpažinėjas, pasivadinęs dianetikos
pradininko Habardo vardu, atliko sudėtingą kliringą ir
iššifravo daugybę savo buvusių reinkarnacijų. Jis prisikapstė iki prieštvaninių laikų ir „prisiminė“ tada buvęs
Chamas, vienas iš nojaus sūnų, kuris, įžūliai nusikalsdamas to meto papročiams, drįso šaipytis iš savo tėvo.
nojus, kaip liudija Šventasis raštas, piktnaudžiaudavo raugintomis vynuogių sultimis. nuo jų pasigėręs,
neretai apsišlapindavo. miegodamas kažką vis rėkavo, o
atsikėlęs skaudančia galva saviškiams aiškino, kad sapne
jis kalbėjosi su pačiu viešpačiu. Dievas jam liepęs statydintis didelį laivą, nes esąs numatęs paskandinti visą
alsuojančią žemės gyvūniją.
– atsibudai šlapias, tau ir vaidenasi tvanas, – nesunku įsivaizduoti, kaip tada šaipėsi tas akiplėša Chamas.

albreCHt Dürer . Adomas ir Ieva, 1504
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Kas jiems sumeistraus reikalingus narvus? Kas parūpins
visą kalną tinkamo pašaro?.. praeis metų metai – ne tik
jie patys, bet ir jų vaikai pražils.
Kai tik nojus nebežinodavo, ką jam atsakyti, Chamas tuoj imdavo raginti:
– išgerkime, kad būtų aiškiau. paskui aš tavęs dar
kai ko paklausiu...
Kai senis galutinai nusigėrė ir kaip visada užmigęs
apsišlapino, Chamas pakvietė brolius, jų žmonas ir vaikus, pravėrė tėvo palapinę ir parodė:
– žiūrėkit... mūsų tėvas jau plaukia. tegu sau miega,
o kai prabus, sakykim, kad jau laikas džiovintis. praėjo
metai, tvanas pasibaigė, žemė ir vėl sužaliavo...
nojaus laivas taip ir liko nepastatytas. Chamas, kuris vis nesiliovė šaipytis iš nukaršusio tėvo, buvo išvarytas iš namų, bet jo giminė pasauly nepražuvo.
Kai žurnalistai šio Chamo palikuonio Habarto ėmė
klausinėti apie galimą žmonijos ateitį: ar mums negresia
tvanas dabar, kai jau visiems matomas klimato atšilimas,
scientologas atsakė:
– afriką, aziją ir net australiją kamuoja sausros. ten
milijardai tikinčiųjų maldauja viešpatį lietaus. o iš kur
jo paimti? Demokratiškai besitvarkančiam Dievui telieka
viena išeitis – ištirpdyti arkties ir antarktidos ledynus.
taigi vieniems bus amen, o kiti galės giedoti aleliuja.
triumfuoti turėtų dauguma.

b O k Š tA s
pradžios knygos 11 skyriuje rašoma apie babelio bokšto
statytojus:
„Eime, – nežinia kokiam savo partneriui sako viešpats, – nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų,
ką sako vienas kitam.“ Taip tat Viešpats išsklaidė juos iš ten po
visą žemės paviršių, ir jie metė statę savo miestą.
istorija moko, kad visų laikų valdovai savo nesėkmes
suversdavo priešams. Jeigu tokių aplink neatsirasdavo,
kaltė atitekdavo aukščiausiajam, kuris visada žinodavo
kas, kaip ir kodėl. babelio atveju viešpats Dievas buvo
padarytas filologu, pasaulio kalbų įvairovės kūrėju.
statinių iškasenos ir molinių lentelių rašmenys liudija šiek tiek kitokias babelio statybos aplinkybes.
galinguoju medžiotoju pramintas nimrodas, užkariavęs Šinaro kraštą, pamatė, jog žmonės savo būstus
čia statosi ne iš akmens, o iš molinių plytų. molio šitam
krašte netrūko, tad nimrodas nusprendė iš tokių pat
plytų sumūryti iki šiol dar neregėtą bokštą, kad žmonės
turėtų ką veikti, o pats nimrodas labiau priartėtų prie
Dangaus.
bokšto statybvietė beregint virto tikru skruzdėlynu.
Darbininkai, plytoms rausdami molį, patys sau kasėsi
duobę. moliui išminkyti ėmė trūkti vandens. nimrodas
visiems, myžantiems į sieną, kaip rašoma lentelėse, įsakė
šlapintis ant būsimų plytų. vėliau, kai viskas aplinkui
ėmė skendėti išmatose, buvo įsakyta ir fekalijas maišyti
su moliu, nes ir vietiniai žmonės į savo namų plytas dėdavę gyvulių mėšlo.
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pi eter b ruegel . Babelio bokštas, 1563

Štai tada ir atsirado pirmieji tokių dvokiančių plytų
epitetai... nauji žodžiai, skirti įgrisusiems prievaizdams,
netikusiam darbui, benamių vargui, padvisusiam valgiui, ligoms... tikra sunkiai išverčiamų keiksmų maišalynė.
babelio bokštas galėjo sugriūti po pirmos liūties
arba nuo paprasto žemės drebėjimo. nimrodas, savaip
išsiaiškinęs priežastis, nuvedė žmones toliau nuo šitos
pragaištingos vietos ir tam pačiam Širano krašte įkūrė
dvi kuklesnes vienaukštes erecho ir akado gyvenvietes.
bet ir ten, kaip ir visur, skirtingi rūpesčiai skatino žmones savaip dejuoti ir blevyzgoti.

NežUdyk
žydai, tyrinėjantys ilgametį mozės kelią iš egipto į pažadėtąją žemę, netoli sinajaus kalno dykumoj aptiko
auksinio veršio liekanas. Šį stabą išrinktoji tauta ėmė
garbinti, kai mozė per ilgai užtruko ant viešpaties kalno, kol gavo iš Jahvės dvi akmens plokštes su Dešimčia
įsakymų.
atidžiau skaitant išėjimo knygą, nenorom kyla klausimas, kas gi visko mačiusį mozę, nusileidusį nuo kalno,
taip įsiutino. Juk tas veršis atsirado tada, kai žydai dar
nebuvo matę ir skaitę, kas parašyta akmens plokštėse.
taigi jiems klysti buvo labai žmogiška. tačiau mozė ne
tik sutrupino tą veršį, sumalė į miltus – jis dar įsakė saviškiams griebtis kalavijo ir skersti savo brolius bei seseris, senus ir jaunus, nuo vieno stovyklos krašto ligi kito.
tada, nepaisant viešpaties įsakymo „nežudyk“, buvo
išgalabyti keli tūkstančiai judėjų.
Kodėl taip atsitiko? ir dar – kokiu būdu mozė auksinį stabą galėjo sutrinti į dulkes ir ištirpinti vandenyje,
kaip nurodyta Šventajam rašte?
Dabar, kai buvo atkastos molinės auksinio veršio
kojos, atsirado hipotezė, kad visas šis stabas buvo molinis. per ilgus amžius „egipto vergijoj“ kaupti auksiniai
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papuošalai, kuriuos žydai suaukojo veršiui, buvo kažkieno pasisavinti! ir kas tai padarė? išrinktosios Dievo
tautos išgamos, vagys, savanaudžiai?! ant kaktos nebuvo parašyta, kieno tai darbas, todėl mozei ir teko bausti
„iš akies“. ieškoti liaudies priešų tarp savųjų.

I Š R e s tA U R U O t ų p e R g A M e N t ų
Jėzus apaštalams buvo kalbėjęs: „Kai jums suduos per
vieną žandą, atsukite kitą.“ Jeruzalėj, karaliaus saliamono šventykloje, buvo įsisenėjęs paprotys: kai koks iš
toliau atvykęs pamokslautojas per ilgai gražbyliaudavo, mažindamas nekantraujančių prekeivių apyvartą,
šventyklos rabinas priėjęs tekšteldavo kalbančiajam per
žandą, duodamas suprasti, kad jo laikas klepsidroj jau
pasibaigė.
Jėzus anuo metu susirinkusiems aiškindavo apie
būtinybę mylėti priešus, melstis už savo persekiotojus,
broliams atleisti kaltes ne septynis, bet septyniasdešimt
septynis kartus.
apaštalų apsuptas mokytojas Jeruzalėj nesiliovė kalbėjęs ir tada, kai sinagogos kunigas priėjęs jam sudavė
ir per antrąjį žandą. Dar po valandėlės tas pats rabinas,
žaibuodamas akimis, ėmė artintis jau trečiąjį kartą. tada
Jėzus nusijuosė savo drabužio virvę, sulenkė dvilinką,
dar užmezgė kietesnį mazgą ir ėmė vanoti šventyklos
tvarkdarius, kurie neleidžia jam baigti kalbos.
Jėzaus mokiniai dar labiau įsismagino. Jie net ėmė
vartyti šventyklos prekeivų stalus. iš narvų, barstydami
plunksnas, pakilo aukoms skirti purpleliai, ant akmeninių grindų pažiro monetos, skambėjo prakeiksmai, aimanos ir pikti grasinimai.
apaštalai seniai buvo pasiilgę tokio vyriško, ryžtingo veiksmo. Jie dar niekada nesijautė esą tokie reikalingi,
tokie pasitikintys savimi ir savo mokytoju. tai buvo visai
nelauktas Kristaus atsimainymas, jiems leidęs visa širdimi patikėti, kad mokytojas iš tiesų yra griežtas, teisingas
ir galingas. Jis gali būti mesijas ir žydų Karalius!..

lAžybOs
iš visų apaštalų Judas labiausiai tikėjo, kad Jėzus yra Dievo sūnus, ir nekantraudamas laukė, kada jis čia pragaro
ugnim išdegins visą erodo padermę, ims bausti veidmainius fariziejus, romėnus ir kitokius izraelio priešus.
Jėzus vis patardavo jam nesikarščiuoti, neskubėti, nes
turį išsipildyti senovės pranašų raštai. atpildo valanda
ateisianti tada, kai Dievo sūnus bus nukryžiuotas ir prisikels iš numirusiųjų. mokytojas matė, kad Judas tuo labai
abejoja, todėl kartą jam rimtai pasiūlė:
– Jeigu netiki, lažinkimės, Judai...
– o iš ko mes lažinsimės?
– iš to viso pasaulio, kurį tu matai. gali nors rytoj
išduoti mane Kajafo parankiniams ar poncijaus kareiviams.
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Judas sutiko, jiedu patvirtino lažybas, pažvelgdami
viens kitam į akis ir sukirsdami rankom.
Kai Judas išdavė Jėzų, besimeldžiantį getsemanės
sode, ir mokytojas iš tikrųjų numirė ant kryžiaus, išdaviką apėmė begalinė graužatis. Jeigu Judas laimės – mokytojas numiręs nebeprisikels, tai kas jam dovanos žadėtąjį
pasaulį? bet jeigu Jėzus prisikeltų, Judas būtų gėdingai
pralaimėjęs. išdavikas...
Deginantis apmaudas ir graužatis paskubino Judą
pasikarti. o prisikėlęs Jėzus liko toks pat atlaidus ir gailestingas, koks buvo iki tol. išlikę apokrifai sako, kad jis
nusprendė grąžinti gyvybę ir Judui. Šis netrukus vedė
vieną iš erodo nesantuokinių dukterų, tad Judo giminė
iki šiol žmonijoj neišnyko.

deNARAs
bet kokia įrodyta tiesa – nebegyva. suakmenėjusi ir jau
tapusi formule arba aksioma. amžinas, gyvas – tik Dievo ieškojimas ir jo pažinimas. religinės dogmos – tarsi
nedegtos plytos. iš jų sumūrytos sienos laikui bėgant
pradeda skeldėti, trupėti, jų plyšiuose pamažu vėl atsiranda gyvybė.
archeologai ir lobių ieškotojai jūrų gelmėse vis dar
atranda senosios romos denarų, kurie kursavo Kristaus
laikų palestinoje.
anuo metu Jėzus Kristus gražiai išsisuko nuo erodo
šalininkų provokacijos – parodė jiems denarą ir pasakė:
„Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“
tačiau visi pasaulio ciesoriai, visų laikų „antikristai“
stengėsi užvaldyti abi denaro puses ir įtikinti liaudį, jog
abipusę valdžią jie gavo iš Dievo. o kaipgi kitaip? Juk
pasakyta, kad be Dievo valios net plaukas nuo galvos
nenukrenta.
iš savo atminties ir istorijos žinom: plaukas be viešpaties valios gal ir nenukrisdavo, o galva su viskuo, kas
ant jos, – dar ir kiek, dar ir kaip!..
tokią ciesorišką galią labai sustiprino apaštalas paulius savo laiške romiečiams įsakydamas: „Kiekvienas
žmogus tebūna klusnus aukštesnėms valdžioms, nes
nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. <...> Kas priešinasi
valdžiai, tas priešinasi Dievo sutvarkymui.“
viskas priklauso nuo to, kieno rankose visagalis
denaras.

t U Š č I O s pA s tA N g O s
viename izraelio kibuce kasant šulinį buvo rastos dvi
žalvarinės adatos su įstrigusių kupranugarių liekanom
jų ausyse. pabrėžtina, kad adatos šimteriopai padidintos,
o kupranugariai sumažinti.
Štai ką dar anais laikais padarydavo mokslas ir dideli pinigai, kai turtuoliai užsispirdavo patekti į Dangaus
karalystę!
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Romua ldas grigas

būties krislai
2.

Prancūzai sako: „C’est la vie.“
Toksai žmogaus gyvenimas...
O mes: „Jam skirta nešti savo kryžių.“
Palinksta jis po kryžium ąžuolo –
sunki be galo ši našta.
Kitam likimas skiria vien tik – drebulės...
Bet ir po juo tas laimingasis aimanuoja.

4.

Jau pavargai... Nuo konferencijų,
nuo knygų srauto.
Nuo plaukiančių lipnių minčių
raizgyno.
Bet kur tu pasislėpsi nuo savęs?
Tos mintys – skardžiabalsiai
vyturiai,
Kartu su saule jie pulkais pakilę,
Skardena net prikimę...

7.

Ir kūdikio gimimas, ir žmogaus
mirtis – greta.
Tik blogio apsupty žvaigžde suspindi
gėris.
Kur tas išminčius, kuris neklysdamas tau pasakys:
Štai čia – darna gryniausia ir tvara,
O čia – irimo veiksmą tu regi.
Pasaulyje abu galai vienodi...

8.

Žmogau, tu pilnutėlis paslapčių!
Nešioji jas tarsi seife uždaręs.
Dorai net nežinai, kam dureles
atidaryti.
Štai guli ten – seife, viena iš jų –
didžiųjų.
Be kūno apraiškų.
– Kūrybos impulsu ta paslaptis
vadinas.

9.

Omaras Chajamas sakė: „Permirkęs aš vynu.
O tu – šventai išdžiūvęs...
Katras gi užsidegs nuo pragaro
liepsnų?“
Dėl ko poeto šitą mintį aš menu?
Apsidairyk: ne angelų delnais
pasaulis pastatytas.
Jį dailina ir tie, kuriems rankon
taurė prilipus...

11.

Lyg aklas keliavai, kol meilės
neradai.
Suradęs vėl kentėjai. Pakol nesupratai:
Tik per kančias jausmais,
mintim pakilsi į žvaigždes,
O ir nukrist iš ten jau – nebaugu.
Iš kur tos jėgos imasi? Iš
meilės? Kam?
Gal – sau?..

17.

Visai kitaip žmogus kadais gyveno.
Vienam laike: ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis.
Ir vienyje – su Saule, Ežeru, Žeme.
Su medeliu...
Be atskirties jo dienos sukosi
Būties Rate.
Dabar jam pinasi po kojom
sutrešę Rato stipinai...

18.

Dar eros pradžioje Seneka yra sakęs:
„Mes žūvame, jei sekame kitais...“
Išties?.. Kas tu, kas aš – kas esam
mes?
Avių banda, belaukianti vis naujo
vedlio?
Jie keičiasi dažnai.
Gyvenkit, kaip gyvenę, be vedlių, – Seneka
atsakytų...
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ta t j a n a b a l t u š n i k i e n ė

Menotyrininkas
kaip personažas
tarp personažų

d

idysis plunksnos meistras gustave’as flaubert’as,
meną laikęs aukščiausia pažinimo forma, savo
Nuvalkiotų tiesų žodyne mielai apibūdina ir tokį
reiškinį kaip Kritikas: „manoma, kad jis viską žino, apie
viską nusimano, viską skaitęs, viską matęs.“ Šis savimeilę glostantis požiūris ilgus dešimtmečius buvo ne itin populiarus – dominavo kitas, kone diametraliai priešingas,
niekinantis, neabejotinai, tačiau anaiptol ne visada teisėtai paremtas nuostata, jog rašantis apie meną žmogus būtinai priklauso tam tikrai „nelaisvo mąstymo“ sistemai,
kurią vienaip ar kitaip demaskuoja vėlgi neabejotinai
talentingas laisvas menininkas. apie tai kalba prancūzų
rašytojai realistai – jaunesnieji g. flaubert’o amžininkai. tapytojų impresionistų plejadai skirtame Émile’o
zola romane Kūryba (1886) veikia gana nemalonus kritikas žori. atvykęs į paryžių dėl pramogų jis ima rašyti
straipsnelius už dvidešimt frankų kukliam laikraštėliui,
tačiau keleriems metams praėjus jau uždirba septynis ar
aštuonis tūkstančius frankų, bendradarbiaudamas kaip
meno kritikas iš karto dviejuose itin populiariuose laikraščiuose. žori, be abejo, – grynai karikatūrinis personažas: jis pasiutiškai taupus ir šykštus, neišrankus meilės
nuotykiuose; ir vis dėlto būtent jis, savamokslis bulvarinis hedonistas, vienoje savo ankstyvųjų – dar už dvidešimt frankų – publikacijų drąsiai paaukojo savo bičiuliui
visus publikos numylėtus menininkus ir paskelbė Klodą
(pagrindinį romano veikėją) naujos plenero mokyklos
pradininku, šitaip sukeldamas skandalą oficialiuose tapybai artimųjų sluoksniuose. galbūt ši drąsa ir išgarsino
„dvidešimties frankų kritiką“...
Kiek grakščiau, bet iš esmės irgi satyriškai nupieštas
garsaus pagyvenusio menotyrininko miuzadjė portretas
gui de maupassant’o romane Stipri kaip mirtis (1889). į
menų inspektorių autorius žvelgia aistra ir įkvėpimu gyvenančio pagrindinio knygos herojaus, dailininko olivjė
berteno, akimis. todėl rafinuotas, santūrus miuzadjė jo
švelniai smerkiamas net už neabejotinai geras savybes:
aristokratišką iškalbingumą, juo pasitikinčiųjų globą, bet
svarbiausia – už enciklopedinį išprusimą. „tai žiulverniška enciklopedija asilo odos viršeliais“, – bando įgelti
bertenas; tačiau mes turime nemenką pagrindą suabejoti „viršelio“ apibūdinimo teisėtumu, pastebėdami, kaip

protingai kalba miuzadjė apie naują tada dar besaikiais
vadinamų impresionistų parodą, apie Ch. gounod operos Faustas pastatymus – „apie pirmuosius jos atlikėjus ir
kaip jie dainavo kiekvieną fragmentą“. taigi išankstinis
luominis šališkumas meno žinovo ir teoretiko atžvilgiu
pasirodo esąs neįtikinamas.
panašia niekuo nepagrįsta panieka nuspalvintas goleniščevo paveikslas levo tolstojaus romane Ana Karenina. ilgus metus nesimatę bičiuliai, pažų korpuso bendramoksliai vronskis ir goleniščevas susitiko italijoje, ir,
„kai juodu nuėjo pas Kareniną, goleniščevas elgėsi su ja
taip, kaip tik vronskis galėjo norėti“; vis dėlto rengiantis
rimtą studiją Du pradai apie bizantiškąjį rusijos paveldą
goleniščevas gerokai erzino vronskį: „ypač jam nepatiko, kad goleniščevas, geros draugijos žmogus, stato save
lygia greta su kažkokiais rašeivomis.“ be to, jis daug ir
gražiai kalbėjo apie tapybą, įdomiai polemizavo dailininko michailovo dirbtuvėje, tačiau visa tai nepridėjo jam
autoriaus simpatijos.
vis dėlto vis dažniau svarbiu pozityviu asmenybės
kriterijumi imamas laikyti pats intelektualinių – filosofinių, menotyrinių, istorinių – žinių faktas; jų turėtojas literatūros kūrinyje paprastai yra žmogus, abejingas (kiek
tai įmanoma) kasdienybei ir be galo atsidavęs savo reikalui, savo, kaip pasakytų Josifas brodskis, „tylėraščiui“.
iš marginalaus personažo kritikas virsta pagrindiniu, iš
satyrinio herojaus – tragiškuoju. būtent toks yra pninas
vladimiro nabokovo romane – filologas emigrantas, vienišas rusų meninės minties puoselėtojas universitetinėje
amerikos bendruomenėje šeštojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžioje.
su savo apmaudžiai negausiais seminaro klausytojais timofejus pninas entuziastingai interpretuoja puškino kūrybą, savo malonumui rašo studiją apie rusų
tautosakines apeigas, o senų bičiulių kompanijoje nustebina visus pastebėjimu, kad l. tolstojaus Anoje Kareninoje matyti „ryškus levino dvasinio ir vronskio kūniško
laiko atotrūkis. Knygos vidury, – aiškina tyrinėtojas, bet
ne iš katedros, o prie pietų stalo vasarnamy, – levinas ir
Kiti visais metais atsilieka nuo vronskio ir anos. o iki
to sekmadienio vakaro 1876-ųjų gegužę, kai ana puola
po prekiniu traukiniu, ji nuo romano pradžios nugyve-
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na daugiau nei ketverius metus, tuo tarpu levinui per
tą patį laikotarpį – nuo 1872-ųjų iki 1876-ųjų – praėjo
vos treji metai. tai geriausias iš man žinomų reliatyvumo pavyzdžių literatūroje“. senamadiškai išsiblaškiusio
buityje pnino erudicija išties fenomenali, tačiau tai, deja,
ne tik negali išgelbėti nuo neteisėto atleidimo, bet ir –
paradoksalu! – praverčia jį atleidžiančiai administracijai.
Jis pernelyg išsilavinęs, pernelyg daug žino, pernelyg
dvasiškai nepriklausomas – tai netinka kukliam neetatiniam profesoriui emigrantui; tad vadovybė nusprendė,
kad „mokėti jam už du ar tris rusiškus kursus būtų per
sunki finansinė našta“.
panašiose prasminėse bei emocinėse koordinatėse
įrėmintas pagrindinis šiuolaikinio italų rašytojo antonio
tabucchi romano Pereira liudija (1993) herojus – nejaunas
literatūros tyrinėtojas ir vertėjas, karštą 1938-ųjų vasarą
lisabonoje išgyvenantis fašistų diktatoriaus salazaro režimo siautėjimą. visiškai vienišas, formaliai niekaip su
politika nesusijęs pereira globoja kultūros skiltį kukliame ir iš esmės neutraliame savaitraštyje Lisboa, publikuoja čia išverstus iš prancūzų kalbos Daudet, balzaco,
maupassant’o tekstus, kuriuose vienaip ar kitaip skamba dvasios laisvės motyvai, palydėdamas juos taikliomis savo pratarmėmis. vidinis pereiros pasaulis, kaip ir
dvasinis pnino portretas v. nabokovo romane, piešiamas
psichologiškai preciziškai ir – svarbiausia – su postmodernizmo literatūrai ne itin būdinga šilta užuojauta, gilia
pagarba ir personažo asmenybei, ir jo menotyrinei veiklai. abu herojai išsiskiria santūriu intelektualo orumu –
tik juo jie gali pasikliauti svetimos aplinkos ir karčios
našlystės akivaizdoje. pninas – gyvanašlis, tačiau lieka ištikimas seniai jį palikusiai žmonai; pereira – našlys tikras
ir nepaguodžiamas: jiedu su jauna nuo džiovos mirusia
žmona švelniai romantiškai mylėjo vienas kitą nuo studijų laikų. Kasdienius pašnekesius su žmonos nuotrauka
jis baigia įprasta fraze: „nieko nepadarysi...“ – katalikas
pereira „netikėjo kūno atsivertimu (sielos – taip, tikėjo)“.
pninas irgi susimąsto apie žmoną: „Juk jeigu žmonės vėl

susitinka danguje (aš tuo netikiu, bet tarkim), ką gi aš darysiu, kai prie manęs prisiartins ir apraizgys ši išdžiūvusi, bejėgė, luoša būtybė – jos siela? bet aš kol kas žemėje
ir, kad ir kaip būtų keista, gyvas, kažkas yra ir manyje, ir
gyvenime.“ Šiame šiaip jau liūdnai ir vangiai slenkančiame gyvenime buvusios žmonos prašomas pninas mielai
susipažįsta su jos sūnumi iš antrosios santuokos: duoda pinigų studijoms, kviečia į svečius per atostogas – ir
jaunas niekdarys ima jausti keistuoliui rusų profesoriui
nuoširdų dėkingumą. savo ruožtu neturintis vaikų pereira ima globoti jauną žurnalistą pogrindininką, tačiau
netrukus fašistai jį suseka ir žiauriai nužudo globėjo namuose. po šios tragedijos pereira savo ramiame laikraštyje publikuoja režimą demaskuojantį straipsnį ir – su
vienu lagaminu ir žmonos nuotrauka – emigruoja į prancūziją. ten, kaip liudija asmeniškai prototipą pažinojęs
knygos autorius, buvęs tylus estetas visus karo metus
bendradarbiavo pasipriešinimo spaudoje ir į tėvynę grįžo tik septinto dešimtmečio pabaigoje.
Dorų ir socialiai aktyvių personažų menotyrininkų gretas papildo pagrindinis günterio grasso romano Rupūžės kurkimai (1992) herojus – šešiasdešimtmetis
vaizduojamųjų menų specialistas aleksandras reškė.
Šis bažnytinės architektūros istorikas taip pat gyvena
intelektualinių rūpesčių pasaulyje ir meno realijos jam
dažniausiai realesnės už realiąsias. Jo paveikslas, kitaip
nei tariamo nonkonformisto starušo romane Vietinis
nuskausminimas, sukurtas absoliučiai teigiamose – gėrio ir proto – koordinatėse. reškė gal kiek laimingesnis
už savo amžininkus bei rūstaus likimo bičiulius pniną
ir pereirą: gdanske jis sutinką moterį, irgi daug išgyvenusią, bet nepraradusią jausmų taurumo, ir jiedu
užsidega idėja įkurti „vokiečių ir lenkų kapinių draugiją“ žuvusiesiems karo metais atminti. galvojant apie
šią literatūros herojų porą iš atminties išnyra vakarinį
naumburgo katedros portalą puošiančios Hermano ir
reglindos skulptūros – šviesus praeities liūdesio ir laimės vilties simbolis.
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erdvinio meno kūrinio vaizdai kartais atskleidžia ir
fokusuoja laikinio meno kategorijai priklausančio kūrinio idėją: jo autorius lyg paveiksle tapybiškai modeliuoja
ir pasakojimo principą, ir emocinį koloritą, ir personažus, kurie, vos gimę rašytojo fantazijoje, jau priklauso
aktyviai kūrybinei būčiai ir ją apmąsto. toks yra thomo
bernhardo romanas Senieji meistrai, kurio siužetinis ir estetinis centras – tintoretto tapytas Vyro su barzda portretas; toks ir philippe’o bessono romanas Rudenėjant (2002),
sukurtas amerikiečių dailininko edwardo Hopperio paveikslo Naktibaldos motyvais.
prancūzų rašytojo philippe’o Delermo romano pavadinimas Tiepolo burbulas (2005) tiesiogiai apeliuoja į
Xviii a. italų meistro giandomenico tiepolo freską Naujasis pasaulis. paveiksle minia spokso į cirkininką, ant ilgo
vamzdžio laikantį didžiulį muilo burbulą. tyrinėti šio
šedevro į veneciją iš paryžiaus atvyksta menotyrininkas
antuanas, anksčiau katastrofoje netekęs žmonos ir dukters. venecijoje jį lydi jauna italė rašytoja ornela. pamažu uždaras antuano charakteris tampa koliziniu, įgauna psichologinio dinamiškumo intelektualioje, meninių
simbolių bei menotyrinių niuansų prisodrintoje tiepolo
burbulo atmosferoje. antuanas dėkojo ornelai „už gebėjimą įjungti į laiką ir erdvę nuo laiko atitrūkusius jausmus, kuriuose kiekvienas save atpažino, nes buvo juos
patyręs – ne tuos pačius, bet lygiaverčius...“
nejučiom susiklosto naujas „tyliojo menotyrininko“
tipas. tikri stoikai, nelaimingi našlaičiai ir savo darbo
meistrai pninas, pereira, reškė, antuanas gyvena tauriai
ir savaip oriai atsiskyrę nuo minios, nuo įprastų socialinių kanonų. tačiau jiems anaiptol nebūdingi – kitaip nei
daugybei literatūroje pavaizduotų menininkų – nei panieka žmonėms, nei įsitikinimas savo išskirtinumu, nei
snobistinis pranašumo jausmas; priešingai – jie nuoširdžiai siekia draugystės, atjautos, supratimo.
tokie personažai itin patogūs vaidinti. ekraninį pereiros paveikslą sukūrė marcello mastroianni; vokiškai
mąsliai reškę suvaidino matthiasas Habichas (jo partnere buvo lenkų aktorė Krystyna Janda). norėčiau manyti,
kad pnino vaidmuo puikiai pavyktų vladui bagdonui –
nemenką pagrindą šitaip mėgautis iš anksto suteikia
malonūs įspūdžiai, patirti stebint jo sukurtus faustą bei
tuzenbachą (Trys seserys) e. nekrošiaus spektakliuose, o
ypač rilke birutės marcinkevičiūtės spektaklyje Į niekur
laiškai: šio „antrojo po goethe’s vokiškai rašiusio poeto“
prasmę aktorius traktuoja kabinetiškai, menotyriniškai,
tarsi patvirtindamas vokiečių literatūrologo e. C. masono idėją, kad nietzsche’s „antžmogį“ rilke pakeitė absoliutaus menininko sąvoka.
Šviesios atminties vasilijus aksionovas knygoje Cezario švytėjimas (2007) įdomiai apibūdina vokiečių rašytoją, nobelio premijos laureatą Heinrichą böllį: jam mat
buvo būdingas „gal spontaniškas, o gal demonstratyvus
„niekoypatingumas“. <...> panašu, kad jis susikūrė tokią
taisyklę – nesiskirti, neišsiskirti, būti kaip visi. Šituo jis
kaip tik ir išsiskyrė iš kitų „immortelių“ – kuklus, religingas, nuoširdus žmogus.“ įdomu, jog būtent H. böllis
romane Klouno akimis spalvingai piešia garsųjį teatro
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marcello mastroianni filme Pereira liudija

matthiasas Habichas ir Krystyna Janda filme Rupūžės kurkimai

kritiką Henneholmą, kurio išvaizda ir manieros visiškai
priešingi „niekoypatingiems“ jo kolegoms: mefistofeliški ūsiukai, violetiniai marškiniai ir purpurinė liemenė,
nuolatinis diduomenės pobūvių lankymas ir buvimas
dėmesio centre be paliovos pokštaujant... Kartu Henneholmas enciklopediškai protingas ir puikiai išmanąs
savo reikalą – tai romano puslapiuose akivaizdžiai įrodoma. iš maždaug dvidešimties knygos herojų, vienaip
ar kitaip užjaučiančių pagrindinį veikėją – klouną Hansą
Šnyrą, kuris skausmingai išgyvena asmeninę ir kūrybinę
krizę, Henneholmas vienintelis mėgina jam realiai padėti
sukūręs detalų profesinio atgimimo arba talento gelbėjimo planą. teoriniams kritiko postulatams užsispyrėlis klounas pritaria, kaip pats prisipažįsta, „na, taip 95
procentų“ ir tikriausiai pasinaudos vertinga programa,
juolab kad ir anksčiau ne sykį gaudavo kompetentingų
jo konsultacijų.
galima būtų teigti, jog visi grožinės literatūros puslapiuose įamžinti kritikai – tylūs ar triukšmingi, niekuo
neišsiskiriantys ar ekstravagantiški – turi vieną esminę
bendrą savybę: visi jie, kaip taikliai pastebėjo george’as
perecas, net „užmiega rašytine forma“, nes kiekvieno
jų rytoj laukia eilinė paskaita, knyga ar nebaigtas rašyti
straipsnis.
iš rusų kalbos vertė anDrius KoniCKis
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kaimo gatvelėmis
nuogi vaikiukai laksto
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emė dykai neduoda nieko. tai tartum enskaus
pasirodymas, kai pelėda ir slunkius išmetami
už plaukų. Kai ponai išgeria alaus, visai gėdos
netenka. Ji vėl atskuba valgyti blynų. Новое поселение
ваших, которые слушать не будут. lietuviams tyla jau
buvo paruošta su radausku. Keptuvės tariasi. toks požiūris kaip į rusus, kaip į boksą buvo visa, kas lietuvoje
nuo popiežiaus, niekur neklystančio, sugebėta padaryti.
Du popiežiai kariauja. tegul su oru tiesiog nesiženija.
Kiek po mumis bus patiesta kunigų? Kada tik mus pradės terorizuoti nauja kunigų karta? skaitoma moraliai
supuvusiu grėbliu. autoriaus į tėvų šalį netempk. nespaudžiami pasiverčia automatais ir tratina iš auditorijų ir oratorijų. Dzeusas kaip nesveikas, nušauta galybė
šventųjų. save verčiu dirbti bent penkiais, o ne keturiais
pirštais. Familles des doigts, les quatres. brodskis skaito Donelaičio metus katedroje, apsivogusioje su vokiečių gydytojais. girtuokliai mužikai kalba nehigieniškai.
Jono seimūno darbo nereikia nė apmokėti. Si tu dirige,
alors tu dirige. sutriuškinta Katalikų bažnyčios gyvatė.
su vienuolyno gobelenais nesusilieja mozė. tauta budelė butelį. načiort toks jos Donelaičio metų paryžius.
ne tik užsisėda, bet ir užsiklaupia. Pour une resurection.
Knygomis nustatytos lentynos jau nutupėtos musių. o.
milašius visur norėjo pralobti iš savo varganos širdies.
Kokia čia kiaulė kuitinėjasi? iš komunistinio traukinio
išmetami homoseksualai. viešnamis išvėdintas. belgija
nesidalys nei meile, nei lietaus perlais. Kokią bausmę
mums paskyrė Dante: kiloti tėvų dugną? metėlė ir vėl
ten traukia su šniūru. tulpių grabas, sudaigintos bažnyčios ropės. Krūtų kvapas bažnyčioje ir užmuštos. Kas į
jus žiūri, didieji žibučių durininkai ir ropių senės? malūnininke, ilgai miegojai. Meunier, tu dors. mokykimės iš
žydšaudžių likimo. vertėjas persėda ant kiniško arklio.
nė vienos katedroje padoriai apsivilkusios ir sėdinčios paryžiuje ložėje. siurrealistai, pažvelgę į lietuvių
grėblius, pasakė, kad ta jų lova jiems neįdomi. nuo medicinos nusigręžęs brodskis rusiją išsiveža į Jav ir atsideda kūrybai. į jas jau atstatytas austrų vienos dulkių
siurblys. niekas nenori būti svetimo kompiuterio auka.
niekas lietuvių kalba gyvas nenori nė būti. Kompiuteryje lyg ir tautos vėžys. bepročio ugnelė. grėblys jau
prialsavo ant septynių žvakidžių. pūslėtosios akys, apraudoti girtuokliai. mona liza pati sau prisipiešia ūsus.
Krokodilui nieko nedavė ryti ir krokodiliukams veistis
egipte. barthes’o kalbos apšviestas kambarys ir kalbinis
triukšmas tiesiog niekad nesiliauja ošęs kaip lietus ir

vėjas, uždaryti kriauklėje. sezemanas neturi nietzsche’s
vaikų. Kūrybinėje laisvėje brodskis išvaręs savo penklinę. lietuvių kūrybos priešai tvarkingai gelia dilgėlėmis.
lurdo marija ir betliejus plungėje mato sutvėrimus, kurie nebeturi ką valgyti katedroje nei ko ant stalo pasitiesti: marijonas vytautas bagdanavičius su geležine lazda.
ar kūryba dar nepirdi? Kaip pasiklos, taip ir išsimiegos.
tiesiog kvaila. Ką veikti su tekstais, jei verpti ir niekam
kišti nenorėjome? Dievas neturi makšties. bažnytinėje
kūryboje niekada nebuvo meilės. sarkofage tyla apie rašytojus. vokiečių traukinio portalas suklupęs prieš rusiją atgailauja. per sunki, nepakeliama saulė. auditorijos į
politiką varnoms galite nekeisti. Jei leninui nėra pinigų,
manęs galite ir nekeisti. tarakonas visuomet turi vieną
vietą vokiečių šelmių nedarbui. Juodos dilgėlės ekskomunikuoti vokiečiai kažkur dingo. vakarai negalės pulti
mūsų iš vidaus, jau veikia dulkių siurblys. rožės nenori
susidėti su tautos budeliais. Kur vidinė saulė pasitraukė? prakalbėjus ji išėjo. obuolį sraigės graužti nori. tarp
malamų žodžių nėra vietos kūrybai. lapės muzika palaidota. želatininės temos periodai. toliau vaikštome su
dušine ir kalbamės telefonu su gruzija ir ssrs. vietoj
telefono. nenumaldomas ratelio zvimbimas. Ova nieko
nerašo, ji gali eiti pailsėti. literatūra, nenusidavusi į prekybą. niekas tėvelių į sąžinės reikalus nepainioja. savy
užmigdyta meilė. Šefuojama kultūra, meilė pažabojama.
Jei katedra uždaryta, tai ko veržtis pro meilę? babrungo lurde milašiaus rankinukas. brodskio seselė. perkūno namų spaustuvėje gyvi pabūklai. artistizmo logika,
banditas sėdi savo namuose ir save pleškina. stalinas
grėbliu gali save ir užmušti. sekundantas jau matuoja
kepto lavono butą. Kaip kakaliai sutaikyti užpakalis.
van gogh’as su rektoriaus saulėtais ir violetiniais dokumentais negali nutūpti ant universiteto stogo, nors jo jau
laukia asilai su žmonių ausimis. ir lietvamzdžių chimeromis. gesintuvo vietoje sifonas. paryžiaus intencijos jau
nubaidytos. ant laistytuvo sėdi selianka aušra. lietuvių
teatro rėžiai su grėbliais. nietzsche’s galva sąžinę ligoninėje dulkina. Crime du bonheur. žmonės vieni kitus nori
regėti tik popierinėmis akimis. nualpę lotosai, alpės paganini balsas, lapės dygliuota galva. laukai barzdukais
užsėsti. pusiaudienį lyg pavasario sniegas baltuojantys
verpalai. su keliais žindukais kaktusai. Kiaula atsiklaupia, vergiauninke tampa. vaiko įkapės myrio dulkėse.
Jūros beprotybė alsuoja be bebrungų. brodskis nepublikuoja, o varnas skaičiuoja. grėbly, gali palikti kalbas,
kaip žemė šventa jas nešioja. gerais vertėjų norais pra-
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garas grįstas. pusiau iki mirties užkankinęs darbu ponas
be duonos gali išsiversti, dar išsikepęs papločių. ar dona
jums durų nevarsto? ar žolė jums durų nevarsto? Kaip
svečiai, švęsdami pavasarį, laimingi visus metus, taip,
kad netekties iki dosnaus rudens nepatirtume. beje, ir
paties brodskio aruodas pernykštis. vasarą viskas paslėpta šeimyniškai. Kamaros nuo derliaus dar neseniai
lūžo, ogi dabar, o dabar nors branduoliu šauk į ambarus,
kaimyne. Kisieliui, šiupiniui ir kvapniesiems žirneliams
buvo vietos, o dabar tenai visai tuščia. nebent visiškas
truputis, dabar vietoj morkų ir burokų – visiškas skurdas. nors kiaurą dieną burk, iš ko reikės maitintis per
visą vasarą. nors verk, diena iš dienos tai prisimeni. Cit,
taria pričkus, verčiau nekaukti kaip šuniui. Kaltas pats,
nes, kaip arcimboldo ir nathalie sarraute (ji tik tvarko
korektūras, o ne valgo), viską sušveičia ir supunta jau rudenį. grėblių ir lopetų atsargos neišsemiamos. o kas dar
lieka martyno dienai? riebus kąsnis, toks dažnas, leido
pasninkauti iki pat pavasario. o jei nori valgyti, imkis
vertėjo darbo. prancūzų–lietuvių žodynas po ranka. paminklas rimtai kentėtų, jei neturėtų fontanėlio vandeniui
išbėgti, spaudžiant šlapimui. gyventi pietuose, ieškoti
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keturioliktą valandą – prisidaryti komplikacijų ir nemalonumų. Duonos vidus ir draugė juk sutampa (amie, mie,
mie). minkštas gyvenimo metodas. Mettre en miettes – tai
suskaldyti, sutrupinti negrįžtamai bet kokį galimą darbą su Donelaičiu. nuo puotos stalo nurenkamos dešros,
obuoliai, daržovės. brodskis kaip Donelaičio minjona žodžius traktuoja atsargiai, delikačiai, su gracingais mielo
paukštuko jausmais (mignardise petite oeillet, gvazdikėlio akelės). lėtai virti ant ugnies patį brodskį, vadinasi, ruošti lietuvišką ilgos rankos patiekalą, primenantį
valstybinį perversmą. mikado perversmininė filosofija.
į prancūzų vertėjo vietą gali sėsti japonų imperatorius.
mylėti tik puse galvos, vadinasi, turėti migreną. mihrabas, mečetės niša, jau laukia. prancūzų vertėjui niša
privalo būti paruošta mečetėje. ypač kai milanas kaip
plėšrus paukštis sukasi virš lietuvos, vokietijos ir prancūzijos. bulvės, svogūnai, morkos, kopūstai – daržovės
jau meta semiotinį jėzuitinį michelio de Certeau žvilgsnį
į mus. visos šios atsargos persirita per pavasarį ir viena
vasara laukia kitos vasaros. prabangus vertimas, o kur
opozicija, atsisakymas paklusti? bangos, atsimušančios
į kliūtį?

H i er onym us b osC H . Septynios mirtinos nuodėmės ir keturi paskutiniai dalykai, 1485
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lyg įžanga į Requiem

Nuoširdžiausiai dėkojame mūsų skaitytojams Vaclovui PAULAUSKUI ir Rimantui
MATULIUI už geranoriškas bičiuliškas pastangas patobulinti 2008-ųjų rudenį išleistą
knygą LYG ĮŽANGA Į REQUIEM . Skelbiame čia knygos sudarytojo Kęstučio Subačiaus
atrinktus eilėraščius iš skaitytojų pasiūlytos XX amžiaus lietuvių poetų, mirusių nesulaukus
keturiasdešimties metų, kūrybos kolekcijos.

Juozas gražulis
1917–1937
gimė gražiškiuose (vilkaviškio r.). mokėsi vilkaviškio gimnazijoje kartu su Kaziu bradūnu. eilėraščius skelbė periodikoje, išvertė t. stormo, f. schillerio kūrinių. nuskendo
maudydamasis 1937 m. birželio 11 d. pažėrų ežere netoli vilkaviškio.

***

***

Klykė vėtros per dieną,
Pūgos drumstė mintis.
Paskui saulę į vakarus
Nuviliojo naktis.

Ir vėl už girių už šilų
Brangių brangiausioji man miršta – – –
Užmiršt aš daug, o daug galiu,
Tik tu viena man neužmirštama.

Skrido gervės mėlynėj –
Buvo baisiai ramu –
Nešė laimę išlauktąją,
Nešė džiaugsmą pas mus.

Bažnytkaimyje suskamba varpai,
Lyg miglomis užlieja slėnį.
Kur tu dingai, o kur dingai
Atnešus vakarą ir vienumą.

Buvo užmirštos vėtros,
Piktos pūgos sniege.
Kai jau saulė vėl kėlėsi,
Sapnas kėlės drauge.

Kalvų viršūnės džiaugės rytmety,
Ir bangos vandenynuos žaidė,
Paskui atėjo vargas ir naktis
Mano sesutės man palaidoti.
[1936]

Paplūdo debesys kraujuos
Ir kalvos šilko aureolėm.
Už jūs, už jūs ten eina jos,
Ten nyksta užkerėtam kelyje.
O lieka atminimas ir sakai:
Tai gėlėse sapnuotas sapnas.
O kam kalnelis su beržais,
Kur mano skaisčių dienų kapinės?
1937
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Vi nca s At koča it is-gy t is
1907–1935
gimė sausio 26 d. lybiškiuose (tauragės r.), mirė 1935 m. balandį presidente alvese
(brazilija). mokėsi Kražių gimnazijoje, Karo mokykloje Kaune, 1929 m. emigravo į braziliją. 1931–1932 m. redagavo Lietuvį Brazilijoje, bendradarbiavo Lietuvyje, Viltyje. parašė
eilėraščių, apysakų, publicistinių straipsnių, atsiminimų. Kūrybos paskelbė tik dalį,
nemažai jos liko rankraščiais.

Gaila...

Liūdna

Nei rašyti, nei dainuoti
Aš šiandieną negaliu.
Man gaila vystančios jaunatvės,
Man gaila vystančių gėlių.

Saulė leidos ten, už jūros –
Saulė leidos man krūtinėj...
Mano dienos tokios niūrios –
Be juokų, be sutartinės.

Šviečia, mirga vaiskios žvaigždės
Tolimam skliaute dangaus.
Liūdesio pavergta siela
Daugiau laisvės neatgaus.

Neseniai dar ankstą rytą
Sieloj buvo taip smagu!..
O dabar?.. Neapsakytai
Liūdna, skauda ir brangu.

Ant apleisto mano kapo
Niekas nesodins gelių...
Aš pranešt, kur mano kapas,
Jums, mielieji, negaliu.

Nebsugrįš jau, kas praėjo –
Praeitin keliai užtverti...
Nebegirdžiu skundų vėjo.
Širdy liūdna. Noris verkti.

Kaip aušružė rytą kelsis,
Varpo balsas suaidės.
Jūs išgirsit sutartinę,
Kurią vėjas man išlies.

Tu paimki mano viską,
Viską, ką ašai turiu.
Man paliki pievą, mišką
Su linksmu paukščių būriu.

Mano gelsvo smėlio kapo
Niekas ašarom nelies.
Tik klaiki vėjelio daina
Retkarčiais ten suaidės...

Man paliki melsvą tolį
Ir žvaigždutę vakarinę...
Kai saulutė rengsis guolin
Pinsiu dainą paskutinę.
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petras MockusMockev ičius

Vladas ViliūnasVilčinskas

1895–1922

1908–1939

gimė spalio 19 d. vidugiriuose, punsko apylinkėse (lenkija, suvalkų vaiv.). mokytojavo, dirbo
spaudoje. periodikoje paskelbė eilėraščių, apsakymų. nužudytas lenkų šovinistų 1922 m. birželio 14 d. Šventajonyse (lazdijų r.). pasirašinėdavo
slapyvardžiais Diemedėlis, p. mockus.

gimė spalio 28 d. girelėje (rokiškio r.). mokytojavo. eilėraščius skelbė periodikoje. mirė 1939 m.
rugpjūčio 15 d. Jokūboniuose (Šakių r.).

***
Gimiau, kur lūšna sulinkus rymo,
Brendau tarp žydinčių laukų;
Tėvelis mokė akėt arimo,
Mama – dainuot linksmų dainų...

Ūžia vėjas
Ūžia vėjas tas galingas,
Medžių plėšdamas lapus.
Ir aš būčiau jam dėkingas,
Kad nupūstų tuos skausmus.

Ariau dirvonus, ariau rugienas,
Kirtau pribrendusius rugius –
Malonios buvo jaunystės dienos,
Lyg skaistus rytmečio dangus...

Kurie širdį man kankina,
Ir sveikatą ėda vis,
Kurie grabą man gamina
Ir užmerkti nor akis.

Dabar aš saugau laisvę tėvynės –
Esu šaulys narsios tautos,
Kol širdis plaka man krūtinėje –
Bus laisva žemė Lietuvos!

Veltui laukiu vis pagalbos
Aš nuo vėjų keturių.
Rasiu ją tiktai ant kalvos
Viduryje kapinių.
1916

Brangiąją laisvę mane mylėti
Išmokė priespaudos vargai –
Kas laisvės skausmus moka kentėti –
Tas džiaugsis laisvėj amžinai!..
Gimiau, kur lūšna sulinkus rymo.
Tarp tyliai ošiančių šilų:
Kiek daug čia laimės, kiek įkvėpimo
Kiek daug svajonių prakilnių...

Eglaitė
Ant kalno viršūnės išskleidus šakas
Jaunutė eglaitė žaliuoja.
Nors audros ją laužo per kiauras dienas,
Bet niekad jinai nedejuoja.
Ar vasaros kaitros, ar girgžda sniegai
Ji visad gražiai sau žaliuoja.
Ar šilta, ar šalta, ji stovi ramiai,
Tik vėjo užgauta siūbuoja.
1914

[1935]
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gasparas baltakis

Matilda Olkinaitė

1888–1912

1921–1941

gimė balandžio 13 (1) d. zabelynėje (anykščių r.). Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, dirbo
raštininku, 1909 m. emigravo į Jav. Demokratinės krypties poeziją skelbė Vilniaus žiniose,
Vienybėje lietuvninkų, Lietuvoje ir kitur. pasirašinėjo slapyvardžiu raitelis. mirė 1912 m. kovo
l d. čikagoje.

gimė panemunėlyje vaistininko šeimoje.
baigė rokiškio J. tumo-vaižganto
gimnaziją, Kauno universitete studijavo
prancūzų ir rusų kalbas bei literatūrą.
prasidėjus nacių okupacijai 1941 m.
vasarą kartu su šeima sušaudyta
gimtajame panemunėlyje.

***

Tavo auka

Sapnavau sapną kitkart aš dailų,
Ramų, prakilną, laimingą, meilų...
Mačiau aš žvaigždes žibant skaisčiausias
Ir skyniau gėles puikias, puikiausias...
Dvasia padangėms, rodos, lakioja,
Vien tik gėrėjas, vien tik svajoja...
Ir štai atbundu... Ir kas gi liko? –
Vien apgavimas mane sutiko,
Ir nuliūdimas širdį užgriuvo,
Ir... nebe sykį akys man sruvo...
O, sapnai saldūs!.. Ne mane vieną –
Jūs daug apgaunat, naktį ir dieną...

Žiūrėk, tavęs kažkas jau laukia,
Tave jau šaukia. Ar girdi?
Sakyk, sakyki, kokią auką
Į amžių aukurą neši?..
Kada šešėliai žemę glostys,
Ir saulė jūroje nuskęs,
Sakyki, ką į Didį Sostą
Tavosios rankos beatneš?
Tik vieną, vieną tylų žodį
Pratarsi drebančiu balsu –
„Kentėjau...“ Ir prieš Sostą Didį
Didžioj gėdoj sukniubsi tu.

gi ntar o Š lap o Ko nuotraukos

1936, rugpjūčio 9
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Roma Ruzg y tė
1970–2000
gimė rugpjūčio 26 d. Kaune. lankė J. naujalio meno mokyklą. Domėjosi filosofija,
publikavo straipsnius periodikoje. 1991-ųjų sausį naktimis budėjo prie seimo. nuo
mažens buvo silpnos sveikatos, mirė vilniuje 2000 m. kovo 15 d., palaidota rokantiškių
kapinėse.

Prieš rudenį

Ir laukia ji
Auštančio ryto versmės –

Bėgo vasara, bėgo gėlėta,
Skrido paukščiais, skrajojo aidais.
Jau apleistos medinės sūpuoklės
Ir beribiai vaikystės laukai...

Auksinės minutės,
Kai gėlės žydės!..

Ir apleistos jau laisvosios dienos
(Laikas valandas siuva gražiai).
Šaltis, vėjas ateis
Ir rugsėjis
Padabins juodas gatves gelsvai.
Ak, nenoriu rudens, dar nenoriu,
Tik dainuoti su medžiais žaliais,
Kilt į saulę ir laimę sapnuoti,
Kol jaunystė svajonėmis žais.
1987, rugsėjo 2

Vaza
Stiklinis jos kūnas
Blyksi šaltai,
Žaidžia paviršiuj
Melsvi atspindžiai...
Raštai – geltoni, žali ir rausvi,
Tarytum mergaitė ji stovi kukli.
Liekna mėnesienoj
Žėruoja žaibais,
O vėjui palietus
Suošia aidais.

1987, rugsėjo 5

Lingu lingu...
Lopšinė

Lingu lingu...
Miestas minga.
Gęsta šviesos
Lingu lingu.
Lingu lingu...
Saulė leidžias
Vario bokštuos
Vario veidu.
Lingu lingu...
Mėnuo kyla –
Į padanges
Ir prabyla.
Lingu lingu...
Žvaigždės skamba,
Žvaigždės blyksi
Tylią maldą.
Lingu lingu...
Sapnas sklinda
Miestas minga
Lingu lingu.
1987, gegužės 21
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Juvenes dum sumus

Ie va

Tol eIk y T ė

I
per atodrėkį,
kai šlapios, baltos lavinos virto į vandenį,
o apsiniaukęs debesų dangus kybojo virš pilko miesto
per atodrėkį,
kai važiavau pro Karoliniškes, –
prikvėpuoti, šilti troleibusai, balos – –
langai užrasoję, tvoskia oda ir žieminiais paltais bei kailiu
per atodrėkį, kai važiavom svetimais rajonais,
o televizijos bokštą, televizijos bokštą, vienintelį
pažinotą objektą,
palikom už nugarų,
mus šiurpino mažas daugiabučių miestelis
savo dydžiu, slaptais, betoniniais amfiteatrais,
keistais praėjimais,
atsikartojimais ir palydovinėmis lėkštėmis –
velnias, juk nieko apie tai neišmaniau!

buvo pati pilkiausia, tirščiausia šalčio diena:
dūmai, garai, dujos, padangų kvapas ir sniego pliurza – –
man viskas virto į vandenį,
mačiau tik du ateities vyrus –
dar linksmi, juodais, žieminiais paltais, susikūprinę,
nes išaugę
per slidžią gatvę pervedė vieną girtą
paskui jau patys ieškojom stotelės,
dvejojom, į kurią pusę mums pakeliui (!)
bet ramino žinojimas, kad troleibusai vis vien
važiuoja ratus
ir kada nors mes vėl rasim savo rajonus
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II
aš mačiau tik du savo ateities vyrus:
draugą ir mylimąjį
jau tada
jie kalbino mane, rūkė kartu –
taip prasidėjo mūsų pažintis
prie sausio 13-osios atminimo, diskusijų, svetimame rajone

AŠ MAČIAU VYRUS

buvo du tūkstančiai šeštieji metai
turėjo praeiti dar keletas,
kol supratau, kas tą dieną įvyko,
turės praeiti visas mano gyvenimas,
net tada nesuprasiu
visų reikšmių, kodų, formulių
ar tiesiog nematysiu visumos, nežiūrėsiu pro medicininę šviesą
o juk buvo atodrėkis –
geriausias tvarkaraščių laikas,
ir aš artėjau į dabartinę save
kaip ir dabar
aš artėju

III
lekiu per liuicidinį sapną ar rudenį:
sklęsti per dulksną virš žalių slėnių ir ūko
pamatyti save
stiklinės verandos lovoje su vienu iš ateities vyrų
ir tai lieka už nugaros
su kiekvienu kilometru
nutrinamas praėjęs gamtovaizdis
su kiekvienu –
atimama
girdėti nuo žemės kylantis balsas:
čia nebegalioja
pernai vasaros pasiutimas ir džiaugsmas,
vakarykštė malda
galioja tik tai, į ką dabar
atsigręžus

IV
ir aš vis dar sklendžiu
girdžiu medžiotojų šūvius ir aidą
girdžiu tvinstantį rudenį, košiantį, lipnų ir šaltą
ir kur benusklęsčiau –
girdžiu
nuolat girdžiu
nesąmoningus šnabždesius, balsus, kvėpavimus, klaviatūras, krizenimą, skaitymą, ūžimą, klasiką, vaizdus, free
jazzą, spalvas, faktūras, atsikartojimus, motyvus, skonius,
šviesas, skridimą, sprogimą, lėkimą į priešingas puses, irimą, žydėjimą, ugnį
liūdesį
matyti save prie upės su vienu iš ateities draugų
geriančius kindzmarauli, jau temsta
šalta, žvaigždėta naktis, kaip spalį, nors ten vis dar vasara
girdžiu save sakant:
nieko neliko, viskas išsitrynė,
o kas liko, tai matyti ir dabar, šiame vaizde

2009, rugpjūčio 23
lietingą, vėlyvą rytą sodyboje, stiklinėje mano verandoje,
prisimenant Klimto paveikslą
čia man liko keturios dienos.

Juvenes dum sumus
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du lagaminai sniego,
kuris jau neištirps

k

elionei į save Kęstutis
navakas pasiėmė nei
daug, nei mažai – du
lagaminus tirpstančio sniego.
tokio pat tirpstančio, kaip ir
laikas, gyvenimas, būtis „čia
ir dabar“. Šį tirpstantį laiką
rašytojas bando išsaugoti savo
neseniai pasirodžiusios eseistikos rinktinės Du lagaminai
sniego skyriuose Ten jūra, Nuskriausti vaiką ir Nemiegantis
Hamburge. Juose gausu savirefleksijos ir ironijos. pasaulis
regimas tarsi pro didinamąjį stiklą: viskas, apie ką rašoma, paties autoriaus pamatyta, išgirsta, paliesta, išjausta
ir… jau buvę. Dabar tas prarastas ir tirpstantis sniegas –
patirtis – įamžinti popieriuje. ne taip greit ištirps.
taigi kelionė prasideda nuo savęs ir klausimo: kas
yra vienatvė? ir tarsi prisipažįstama: jaučiuosi vienas, belieka būti su savimi, savyje ir sau. liūdna. reikia keliauti
toliau, ieškoti išsigelbėjimo, kad vienatvė nevirstų patologija. Keliaujama link tų, kurie dar neturi vardo, tėra statistiniai vienetai, regimi ir girdimi nepažįstamieji (esė Bevardžiai). reikia pabandyti juos priartinti, prisijaukinti, kaip
a. de saint-exupéry princas jaukino lapę. tačiau navako
esė – ne pasakos. veikiau plastikinės ir kompiuterizuotos
civilizacijos kronikos. (ir ko gi skųstis, kad gyventi sunku? gyventi paprasta: įjungi kompiuterį, spusteli vieną
kitą klavišą ir – stebuklas! – tu jau su pasauliu, pasaulyje,
jau nebe vienišas. bet ar tikrai jau nebe vienas?)
akivaizdu, kad navakas mėgsta kalbėti apie gerą gyvenimą (prisiminkime jo pirmąją esė knygą Gero gyvenimo
kronikos). Jis vis dar keliauja „gero gyvenimo link“. galbūt
įmanoma priartėti prie kito siekiant bendro tikslo – gero
gyvenimo? o koks tas geras gyvenimas? bendro tikslo nelieka. mat paaiškėja – gero gyvenimo būdų esama
daug. taigi ir čia tenka rinktis: prisitaikyti prie kažkurio
iš jau esančių gero gyvenimo būdų ar maištauti ir kurti
savo gerą gyvenimą – sau, savaip, nebanalų, nekasdienišką, pilną nuotykių ir šiek tiek patetiško susidvasinimo.
banalybė. Jei bandytume sudaryti Dviejų lagaminų
sniego dažniausiai vartojamų sąvokų žodyną, „banalybė“ ir „kasdienybė“ jame akivaizdžiai pirmautų – po
visų jungtukų: o, bet, tačiau. ir vis dėlto navakas neieško alternatyvų ir neišsisukinėja: jam nuobodu, banalu,
kasdieniška. Dvelkia vidutine depresija arba, kaip sakoma esė Vienas: „vienatvė ir suvokiama kaip kažkokia

ne mirtina, tačiau progresuojanti liga, švelnusis alzheimeris: nieko neskauda, tik vis labiau grimzti į apatiją ir
autizmą.“ (p. 9)
Kelionė tęsiasi – nestabdykim jos. nors skaitant
justi, kad keliaujama niekur neskubant, įsižiūrint ir įsiklausant į aplinką, bet ir pamatyta, ir išgirsta, ji netampa
sava. esė Žmonių nėra. Nors kartais būna. žmogus laike
nėra žmogus, prie tokios štai išvados galima prieiti ją
perskaičius. žmogus keičiasi. Kaip kintantis jis neišlieka
toks pat. su daiktais paprasčiau – arbatos puodelis visada tos pačios spalvos (visada taip pat „apsirengęs“ ir jo
stilius nesikeičia) ir arbatos skonis nekintantis. Štai žmogaus „skonis“ kasdien vis kitoks. Ką čia kasdien – žmogaus skonis keičiasi kas minutę. ir ta kintamybė neleidžia
susikalbėti, susibūti, susidraugauti, pasitikėti kitu, nes
niekada negali būti tikras, kad tavo draugas vis dar yra
tas pats žmogus. žmogus gyvena tik čia ir dabar, o kas
buvo ir bus – tai jau ne jis.
ir taip žingsnis po žingsnio navakas Ten jūroje atranda draugę kūrybą, kuri skraido lėktuvais, atostogauja,
išvažiuoja ir grįžta. autorius tikisi, jog ji grįš pasikeitusi,
brandesnė, galbūt labiau patyrusi. tuštumoje ir vienatvėje kūryba – laukiama bičiulė. Dėmesio centre atsiduria
vaizduotės prasmė ir suabejojama savo tikrumu: galbūt
ir save aš tik išgalvojau, susikūriau kaip knygos personažą? galbūt manęs nėra? tačiau vaizduotė ne tokia jau
niūri, ypač kai esi vienišas tuščiuose kambariuose. gali
įsivaizduoti, jog lauki grįžtančios mylimosios, tvarkyti
namus, dėlioti daiktus, ruoštis, netgi nuvažiuoti į oro
uostą – užpildyti tuščią laiką veiksmais dėl pačių veiksmų, užpildyti tuštumą elgesiu, bent šiek tiek nebanaliu
ir nekasdienišku, nes išsigalvotu.
pirmame knygos skyriuje itin akcentuojamas susvetimėjimo, ryšio su daiktais praradimas. idėja bus tęsiama ir skyriuje Nuskriausti vaiką. žmogus be namų, be
draugų, be artimųjų, tiksliau – be santykio su jais. Kaip
jau Jūratės čerškutės recenzijoje Keliaujantis su lagaminais sniego pastebėta, knygoje daug dėmesio skiriama
daiktams ir ryšiui su jais. Daiktas saugo savyje istoriją,
jis turi savo, kad ir negyvą, būtį, kuriai gyvybės suteikia
žmogus. galbūt todėl vienatvės akimirką nuolat einama
gerti arbatos, akcentuojamas puodelis. geriu arbatą, vadinasi esu, t. y., jei liečiu daiktą, mano sąmonė jį atpažįsta, taigi esu ir aš, ir arbatos puodelis. Daiktas, prie kurio
liečiamasi, kaip ir žmogus, kuris išgirsta kitą žmogų ir
ką nors jam sako, įrodo, jog vis dar esu.
Kadangi realybė navako netenkina, draugė oro uoste taip ir nepasirodo, jo kelionė skyriuje Nuskriausti vai-
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ką keičia kryptį. gręžiamasi atgal, į vaikystę, kurioje
pasaulis dar nepažintas, pasakiškas, kupinas paslapčių,
konkrečių ir abstrakčių ieškojimų, savo tapatybės, asmenybės formavimo. žodžiu, bandoma grįžti į tą laiką,
kur nei banalybė, nei kasdienybė, žmogui nėra nejauki,
nemaloni, kur apskritai žmogus dar nežino ir nesuvokia nei banalybės, nei kasdienybės, ir negali jų įvardyti.
pirmosios esė kalba apie vaikus ir apie skriaudą vaikui.
esė tuo pačiu pavadinimu kaip ir visas skyrius, autorius mąsto apie gimimą ir mirtį kaip dvi pagrindines
egzistencines, ribines žmogaus gyvenimo situacijas. nuskriausti vaiką – tai nuskriausti žmogaus gyvenimą, nes
ne kiekvienam pavyksta skriaudas išaugti ir tapti tuo
tikruoju, nenuskriaustu savimi. atsiskleidžia idėja, jog
viename žmoguje telpa kelios asmenybės, tarp jų – ir
vidinis vaikas, likęs dar iš tų laikų, kai kažkas skriaudė
ar lepino. Šiame skyriuje autorius prisimena savo tėvą,
mąsto apie save kaip tėvą, pasineria į šeimyninės kasdienybės aprašinėjimus, kurie patys savaime, savo tematika ir problematika yra kiek banalūs ir kasdieniški,
veikiau primena dienoraščio įrašus nei esė. galbūt taip
autorius siekia parodyti, kokia gi ta kasdienybė. o ji ne
tokia jau ir baisi, kaip paaiškėja esė Kur mano šiukšlė?,
kurioje navakas dalijasi su skaitytoju savo vaikų išdaigomis ir pokštais.
čia autorius tarsi stabteli pailsėti, gurkštelėti ko nors
stipresnio (ar tik ramunėlių arbatos?), prisiminti save
kaip kūrėją ir pasvarstyti apie kūrybą apskritai. Knygoje
itin ryški kuriančiojo, rašančiojo tema ir daugelis problemų kyla būtent iš tokio žmogaus perspektyvos.
Plastikiniuose languose navakas ieško vietos, kurioje
niekas nedrumstų kūrybinės nuotaikos, nes kūrybai reikia
susikaupti, mąstyti, būti tik su savimi, savyje ir žvelgti pro
modernų plastikinį langą į modernų pasaulį. savo modernėjančiuose namuose (remontas) navakas iškelia klausimą, kas yra namai ir su jam būdingu lengvu pesimizmu
pastebi: „Kodėl apskritai man kyla tokie klausimai, jei
namai tėra vienas mums gyventi padedančių mechanizmų?“ nei juoktis, nei verkti, kaip sakoma: žmogus ir savo
namuose negali pabūti su savimi. namai – tai mechanizmas, priemonė išlikti, sukurti tinkamas biologines sąlygas
išgyventi. neromantiškas navakas, kalbėdamas ir apie
namus kaip apie turinčią būti tinkamiausią vietą kūrybai,
ir apie rašytojo ir alkoholio santykius. beje, itin artimus,
kaip paaiškėja esė Rašytojas ir alkoholis: kuris kurį?
ir ko tik čia nepapasakoja autorius! paskalomis nepavadinsi, veikiau detalia rašymo ir gėrimo santykio rašytojo gyvenime analize, kokią, kaip autorius užsimena,
jau bandė atlikti g. bachelard’as, kalbėdamas apie Hoffmanno ir poe alkoholizmo skirtybes. Ch. bukowski, t.
Capote, J. londonas, s. lewisas, e. o’neillas, W. faulkneris, e. Hemingway – tokių didžių alkoholizmo pavyzdžių jis pritraukia prie lietuvos rašytojų sąjungos
kavinės konteksto. esė rašoma persikeliant iš vienos erdvės į kitą, lyginant gėrimo būdus, darant labai rimtas
prielaidas, jog iš rašytojo gėrimo įpročių galima numatyti jo literatūrinius pasiekimus, nuspėti, kokioj kūrybinėj
stadijoj rašytojas yra: pradėjęs, įpusėjęs ar baigęs kūrinį.
Jei leidžiamos knygos apie kūno kalbą, navakas galėtų
išleisti bent jau brošiūrėlę apie gėrimo įpročių kalbą (tai
jokiu būdu nėra patarimas autoriui imtis tokios veiklos,
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bet kad jis galėtų šmaikščiai, įtaigiai ir kartu labai rimtai
apie tai pakalbėti, esu tikra).
čia dar norėtųsi pritraukti esė iš trečio skyriaus Rašytojas ir/ar kvailys (tokia buvo rašytojų suvažiavimo suomijoje, lahtyje, seminaro tema). „Šiuolaikiniame pasaulyje
kvailybė ir literatūra yra dvi seserys, ateinančios pailsėti
ant to paties suoliuko. pasaulyje per daug knygų ir būtent
toje dalyje, kuria jų per daug, kvailybė yra ne tik stilistinis principas, bet ir rezultatas. pati kvailybė neretai esti
literatūrinės kilmės. Kai kurių žmonių poelgiai pačiose
įvairiausiose srityse yra tokie kvaili, jog tampa aišku, kad
jiems patiems taip nebūtų atėję į galvą. Jie tikrai turėjo
perskaityti apie tai knygose.“ (p. 181) taigi išvados: rašytojai rašo daug ir kvailų knygų, iš kurių žmogus pasimoko, nes literatūra negali būti neprotinga, rašytojai negali
rašyti apie kvailus dalykus – visa, kas rašoma ir parašoma, būtinai autentiška, intelektualu, pamokoma. tik ar
tikrai reikia mokytis iš to, kas išgalvota (sukurta)? man
čia iškyla kita tema: skaitytojas ir/ar kvailys. o gal kvaili
visi? tad pasijuokime iš to, kaip pasijuokia navakas.
paskutinis skyrius Nemiegantis Hamburge skirtas
kelionių prisiminimams. Dažniausiai pasakojama apie
keliones į įvairius tarptautinius rašytojų suvažiavimus
(tarptautinis rašytojų suvažiavimas suomijoje, strugos
poezijos festivalis graikijoje ir pan.). ir čia rašytojas išlieka ironiškas ir šmaikštus, nei per rimtas, nei pernelyg
vėjavaikiškas. nuotykiai ir nutikimai. vienas įspūdingiausių tekstų čia – Skaitymas upei. pirmiausia todėl, kad
upė teka taip, kaip teka autoriaus taip branginamas ir
bandomas išsaugoti tirpstantis laikas. antra, nepaprastai komiška tai, kad skirtingom kalbom rašantys poetai
klausosi vieni kitų poezijos ir jos nesupranta. ak, tie nesusipratimai. savuos namuos žmogus svetimas sau ir
kitam, ką jau kalbėt apie supratimą makedonijoje, kur
kita kultūra, kita kalba.
pirmoje skyriaus esė Nemiegantis Hamburge autorius
susiduria su jam labai nepatogiomis aplinkybėmis: nuvykęs iki pat vokietijos, Hamburgo, susitikti su pažįstama pianiste, jis jos taip ir nesutinka. pianistė – kaip tas
godo garsiojoje s. becketto absurdo pjesėje Belaukiant
Godo. tik navakas – ne absurdo autorius. Jo kelionės
truko maždaug trejus metus, daug patirta, daug pamatyta: „pagaliau turėjau laiko ramiai pagalvoti apie daug
ką: save, pasaulį, draugus, įpročius, įsipareigojimus, laisvę. manau, kad kiekvienam nors kas dešimtmetį reikėtų
vienam išvažiuoti į tokį Hamburgą.“ (p. 164)
baigiamojoje esė Coda, kur pasakojama apie religijų
skirtumus, navakas tarsi iššifruoja visą knygą: žmogus
savas gali būti tik sau ir savyje, juk ten viduje yra jo namai. Kažkur giliai žmoguje yra jo tikėjimas, savas dievukas. galbūt tas dievukas – talentas, galbūt tai – sūnūs
tilius ir gabrielius, o gal viskas kartu – ir štai turi savyje
visą olimpo kalną.
Penkiuose punktuose apie šią knygą autorius rašo: „Du
lagaminai sniego. tai tekstus siejanti metafora, kalbanti
apie tai, ką gražaus su savimi nešamės ir ko tame nešuly
nejučia nelieka. laiko, jaunystės, talento, meilės, žmonių,
gyvybės. Kažko, kas pernelyg trapu. Kartais net nespėjame to užrašyti.“ ir man kyla klausimas: lengva ar sunku
kartais pasijuokti iš to, kas jau prarasta ar prarandama,
paversti popierine špaga ir padovanoti savo skaitytojui?
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Benedikto slenksčių žmonės

L

aura sintija černiauskaitė antruoju savo romanu
Benedikto slenksčiai ragina
skaitytojus kartu su jaunuoju veikėju žengti per vadinamuosius gyvenimo slenksčius.
Kas yra slenkstis? visų pirma
jį reikėtų traktuoti kaip ribinę
situaciją tarp mažų mažiausiai
dviejų pasirinkimo galimybių.
rodos, slenkstis jau visai čia
pat ir tik nuo tavo valios ir
pastangų priklausys, ar jį peržengsi ir kaip tai padarysi –
suklupdamas ir atsitiesdamas,
vadinasi, judėdamas į priekį, ar neištvėręs sunkumų nuleisi rankas ir pralaimėsi.
Benedikto slenksčiai – penki svarbūs jaunuolio vaikystės ir brandos etapai, kurios išgyvenant tenka pajusti kartų patirčių skonį. motina atsikrato sūnaus be jokių konkrečių paaiškinimų, tad jam telieka pasikliauti vidinėmis
nuojautomis: „benučiui jau nebeatrodė svarbu spėti iš
paskos. Jis žinojo, kad viskas baigta. Jau stumtelėtas į slėnį žinojo, kad paleidusi benutį iš akių mama pasitrauks.“
(p. 10) Šiuo atveju žodis „stumtelėtas“ labai daugiareikšmis. Kyla klausimas – ar tame stumtelėjime išlikę nors
kiek motiniškos atjautos? atrodo, kad taip: „ir stumtelėjo
benutį nuo šlaito. nesmarkiai, kad panorėjęs jis galėtų
sustoti.“ (p. 7) tačiau ta atjauta veikiausiai persmelkta ne
širdgėlos, o sąžinės graužaties už niekam tikusį, amoralų
elgesį. beje, visame romane autorė nekeičia amoralumu
persmelkto motinos paveikslo, nesuteikia jai nė menkiausios progos pasitaisyti, menkomis siužeto nuorodomis leisdama suprasti, kad įprastas jos gyvenimas (chaotiški santykiai su vyrais, alkoholis) per ilgą laiką į gerąją
pusę nė trupučio nepasikeitė. tai gana ryšku po kelerių
metų sūnui ir motinai atsitiktinai susidūrus mieste: „Jos
veidas buvo išpurtęs, ant skruostų mėlynavo įsisenėjusio
šlapimo dėmės, nedidukė, kadaise daili nosis nuo lūžio
iškrypusi.“ (p. 50) valerijos, beno motinos, daugiau nebesutinkame. galima priekaištauti autorei dėl tokio literatūrinio sprendimo, nes skaitytojams turėtų būti smalsu, kaip klostosi tolesnis vieno iš veikėjų likimas, tačiau
pateisinimas vis dėlto įmanomas: galbūt tuo nežymumu,
veikėjo blankumu norėta parodyti, kad tai gyvenimas, į
kurį benediktas nepateko. iš kūrinio konteksto žinome,
kad vaikinas studijuoja menų mokykloje, mokosi groti
smuiku, o motina jam būtų garantavusi būtent asocialų
gyvenimą. per drąsu taip teigti? ne, jeigu atsižvelgtume
į ką tik cituotą motinos apibūdinimą. žinoma, tai nereiš-

kia, kad alkoholikų šeimose augantys vaikai būtinai nueina nedorais keliais, tai veikiau rodo, kad, atiduodama
sūnų į geras rankas, motina tyčia ar nesąmoningai norėjo
jį apsaugoti nuo psichologinių traumų: „ten gyvena tavo
tėvas.“ (p. 6)
tėvo ir sūnaus santykiai reikalauja atskiro aptarimo,
nes jie romane šilčiausi, tikriausi bei žmogiškiausi. sakykim taip – labiausiai įtikinantys. pirmas susidūrimas su
tėvu buvo kupinas nerimo ir baimės: „pasieniais sutūpusių musių debesis suzvimbė, ūžtelėjo, žmogus staiga
kilstelėjo galvą ir įsmeigė į benutį juodas akis. galbūt
nuo tų išsiplėtusių vyzdžių dar nebuvo nuslinkę sapnų
vaizdai, nes benučiui dingtelėjo, kad tokių baisių akių
nėra matęs.“ (p. 8) akivaizdu, kad tėvo (kol kas įvardijamo tiesiog žmogumi) žvilgsnis mažam vaikui iš pradžių svetimas, nepriimtinas, nors noras matyti akis rodo,
kad jis ieško artumo, prieglobsčio, lyg pritarimo sakant:
„taip, tu man reikalingas.“ vis dėlto vėliau randame
ryškią senosios ir naujosios erdvės opoziciją: „Daiktai
čia turėjo savo vietas, močiutė pratino jas įsiminti, nenumesti bet kur žirklių, valgyti tik virtuvėje prie stalo,
o prieš miegą visi žaislai turėjo grįžti į pintinę po benučio lova.“ (p. 13); „Jį stebino ir tai, kad tėvas beveik
neturi poreikių, nesiekia pasigerinti buities, įsigyti naujų, geresnių ar tiesiog būtinų baldų. atidavęs benučiui
sulankstomąją lovelę, pats miegojo virtuvėje ant grindų,
pasitiesęs nutrintą miegmaišį.“ (p. 19) tačiau tai, be abejo, tik laikinas įspūdis, nes ilgainiui benediktas pripranta prie naujosios tvarkos, o jei tiksliau – jos nebuvimo.
tėvo apatija ir abejingumas aplinkai, jos taisyklingumui
kelia gana daug apmąstymų. norisi klausti – kodėl? Jis
nėra dailininkas, visus kampus nuklojęs drobėmis ir teptukais, nėra ir mūzų kvėpavimo išlaikomas poetas. tad
dėl kokių priežasčių jis – nepabijokim to žodžio – apsileidęs? autorė apie tai kalba mažai. tiesą sakant, per
mažai (pasakoma, kad vyras dirba staliumi), kad galima
būtų ką nors įžvelgti pačiame romane. tikriausiai tuomet belieka peržengti per romano rėmus ir susimąstyti
apie žmogaus, patyrusio nesėkmę, arba vyresniojo amžiaus tarpsnio suformuotą charakterį. galbūt vyras yra
kuo nors labai nusivylęs? galbūt jo mintys stipresnės
už išorinius dirgiklius? galbūt... tačiau klausimas taip
ir lieka atviras interpretacijoms.
Kalbant apie tėvo ir sūnaus santykius, derėtų paminėti ir bene įspūdingiausią kūrinio vietą: „tą akimirksnį
benutis pirmą kartą aiškiai suvokė, kad myli tėvą. staiga
taip palengvėjo, kad akis ir vėl užliejo ašaros. paskutinės.
tėvui šitų neberodė.“ (p. 33) čia atsiskleidžia daugybė
bendravimo aspektų: tėvo ir sūnaus artumas, dviejų
vyrų solidarumas, meilės, kaip gilaus jausmo, samprata.
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tėvo ir sūnaus artumas brendo palengva – nuo pirmos
nedrąsios pažinties, dovanų gauto lanko su strėlėmis iki
sąmoksliško supratimo, kai benediktas apsiašarojęs grįžta iš motinos namų. Šiuo atveju galima būtų kalbėti apie
jųdviejų solidarumą, nes nuo seno priimta, kad tikri vyrai neverkia. esą ašaros tik parodo silpnumą, charakterio
menkumą. tad ir ši scena, kai vaikas nesutvardo savo
ilgai gniaužtų emocijų, neišdildomai viena įstabiausių
romane: „benutis linktelėjo, jusdamas, kad verksmas ir
vėl sukyla lyg užtvenktas vanduo. / – Ji mane paliko...
kaip šunį... paliko! / – matai, kaip... matai... – tėvas paėmė dviratį ir nusivedė benutį namo. / – paverk, paverk, –
susirūpinęs tapšnojo per pečius. – ar paverkei?..“
norint konkrečiau aptarti, ką benučiui reiškia meilė,
reikėtų paminėti žmones, kurie turėjo didžiausią įtaką
jo gyvenime. autorė išskyrė penkis vaikino vaikystės ir
brandos slenksčius. neabejotina, kad juose vyravo penki itin ryškūs įvykiai, vadinasi, ir tam tikri žmonės. prie
pirmo slenksčio motina atiduoda sūnų tėvui. pagrindiniai žmonės – motina, tėvas. antras slenkstis vaizduoja
gerokai vėlesnius laikus, tad nenuostabu, kad veikiančių
asmenų yra daugiau, tačiau nemažai jų tėra tik atsitiktiniai pakeleiviai. vis dėlto minėtini būtų šie: dėstytoja
Damulytė, direktorė, direktorius Dočkus, kioskininkė
sveta. ant trečio slenksčio neabejotinai ryškiausia asmenybė yra draugas virgilijus, ties ketvirtu – pirmoji meilė
vera. penktasis slenkstis ir viską apvainikuoja, ir slepia
didžiausią benedikto gyvenimo netektį. pabandykime
pažvelgti į kiekvieną veikėją išryškindami jų santykį su
benediktu. apie tėvą ir motiną jau kalbėta, tad atkreipkime dėmesį į studijų laikus. „Kad dėstytoja Damulytė
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yra jo troškimų ir fantazijų objektas, benas susivokė netyčia koridoriuose nugirdęs jos vardą – ilzė. nusičiupo
jį godžiai, lyg išalkęs šuo kruviną mėsgalį, staigaus prakaito išpiltas nusinešė koridoriais, paskui – į lauką, kuo
tolyn nuo šurmulio.“ (p. 44) trapi moteriškumo nuojauta, šmėstelėjimas kasdienybėje. benediktas dar jaunas,
be seksualinės patirties, tad šios moters vieta romane
yra lyg išdykęs vaizduotės žaismas. Keistas, bet kartu ir
romantiškas jųdviejų susidūrimas vieną žiemos vakarą
buvo visai atsitiktinis: „Jo nė kiek nesuglumino atokiau
dūluojantis žmogaus siluetas. visiškai nekreipdamas į
jį dėmesio benas pasivertė ant nugaros ir ištiesė kojas.
tada, švytuodama baltu lyg kalėdinis žaisliukas kepurės
bumbulu, žmogysta žengė artyn ir pritūpė, pakabindama virš beno susirūpinusį veidą. / – trijoni... trijoni, kas
jums? / tai buvo Damulytė.“ (p. 76) atrodo, kad jiedu
jautė vienas kitam bent menkutę simpatiją, tačiau dėstytojos ir studento statusas juos sustabdė nuo prasižengimų: „tą akimirksnį turėjo pripažinti, kad jos geidžia ir
kad jo nusistatymas atsilaikyti silpsta. bet šį kartą Damulytė pakluso. / – laimingų švenčių, benai, šyptelėjo
ji. / – laimingų, dėstytoja. / Ji atšlijo, nuleido akis, nusigręžė ir, susikišusi rankas į kišenes, ėmė kopti slidžiais
bendrabučio laiptais.“ (p. 80). Deja... prieš kioskininkę
svetą vaikinui atsilaikyti nepavyko. būtent su ja benediktas pirmąsyk pajuto kūniškos meilės skonį. autorė tą
patirtį aprašo gana realistiškai, be jokių išvedžiojimų ir
tai leidžia manyti, kad galbūt norėta brutaliai apibūdinti
seksą, „atsitinkantį“ (taip, geriausiai čia tinka žodis „atsitiko“) padauginus alkoholio. vėl įpinama alkoholizmo
tema vis kyštelinti visame romane. Kioskininkę svetą
norėtųsi vis dėlto vadinti brandžia moterimi, ši jos savybė labiausiai išryškėja penktame skyriuje: „– Atsitiko. tu
jau didelis berniukas. / – aš rimtai... / – aš irgi. eik pas
savo mergaitę ir būk su ja. / – gerai... tik... jeigu tu dėl
jos... / – aš irgi radau... vieną žmogų“ (p. 195) brandžia,
bet klystančia. būtent taip norisi reaguoti į lengvabūdišką jos pasidavimą aistrai su gerokai jaunesniu vaikinu.
antrame skyriuje daugiau dėmesio skiriama vaikino muzikiniams gabumams išryškinti. aukštesniosios
meno mokyklos vyresnybė ypač tiki jo talentu: „ir būk
tu, trijoni, žmogus – nesibastyk naktimis aplink kioskus.
esi gabus, neprasidėk su padugnėm. – Ji reikšmingai
dėbtelėjo į beną, neišsakydama visko, ką galėjo. – išsilaikyk tuos kelerius metus. paskui išleisim sostinėn į
akademiją. matysi, aš padarysiu tai dėl tavęs...“ (p. 74);
„gerai, ką nors sugalvosim. Kol kas esi laisvas. bet tokių progų lengvai neatsisakyk. / baigėsi tuo, kad Dočkus
pats finansavo beno kelionę, tik apie tai buvo paprašyta
niekam nepliurpti.“ (p. 45) geri žmonės, matydami neeilinius jo sugebėjimus groti smuiku, visomis išgalėmis
stumia vaikiną į priekį, neleisdami jam nusmukti. Kodėl?
galbūt žinodami jo šeimyninę situaciją, galbūt vien iš geros širdies. svarbu tai, kad benediktu iš tiesų rūpinamasi.
tad po tam tikrų įvykių vienas iš jo atsakymų direktorei
tampa lyg šaltu dušu: „– gerai, tamsta direktore, – linktelėjo benas. – tik tų mėnesių aš neiššvaisčiau. gyvenimas
nėra vien tik muzika, tamsta direktore.“ (p. 156) beje,
tokį atsakymą lyg ir reikėtų traktuoti paaugliško maišto
forma, nes vis dėlto muzika vaikino gyvenime užima iš-
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pirmas – draugas virgilijus. Jo mirtis – brutaliausia, neteisingiausia žmogiškumo atžvilgiu. Dėl konkurencijos
muzikiniame konkurse su juo buvo pasielgta bjauriai.
vaikinas buvo sumuštas tualete. Kodėl? nejaugi tik dėl
to, kad negalėtų savo ryškaus talento pademonstruoti
prieš komisiją bei žiūrovus? absurdiškiausia, kad jis turėjo įgimtą širdies ydą. alkoholis, sumušimas, stresas,
liga – visa susikrovė į vieną ir virto siaubingu gniutulu,
atėmusiu gyvybę. beje, itin kraupiai pasielgė virgilijų
sumušusio vaikiūkščio (kitaip jo net nedera vadinti) tėvas. Jis papirko benediktą grasindamas, kad, jeigu teisme
bus liudijama ne taip, kaip reikia pagal sistemą, tuomet
supleškės jo tėvo namas. Šiuo atveju žaidžiama emocijomis, geliama į skaudžiausią vietą – šeimą. nenuostabu, kad vaikinui kyla dilema – būti melagiu ar prarasti
tėvą. pasirenkamas pirmasis variantas, tikėtina palikęs
gilų pėdsaką širdyje visam gyvenimui... tėvo mirtis atėjo palengva. vaikinas pradėjo vis dažniau sapnuoti košmarus, susijusius su tėvu. tarytum juto artėjant kažką
grėsmingo. nuojauta neapgavo: „– pasakyk, morta. pasakyk man. Jam kažkas rimta, ar ne? / sveikąja ranka jis
sugniaužė mortai petį, gaudydamas jos žvilgsnį. / Ji lėtai
pakėlė akis. Dar neapsisprendusi, bet jau norėdama, pati
norėdama jam pasakyti. / – tik jam neišduok, – sumurmėjo. / – žinoma, ne. / – prostatos vėžys, – morta išspjovė
šiuos žodžius lyg du apkartusius žirnius.“ (p. 180) išėjo... Kai benas jau buvo supratęs, už ką turėtų būti jam
dėkingas. visa širdimi.
benedikto slenksčių žmonės. padėję jam pažinti, atrasti ir augti. nors... laura sintija černiauskaitė romanu
Benedikto slenksčiai galėjo pasakyti tikrai daugiau. vien
dėl artumo.

iš vilniaus Justino vienožinskio dailės mokyklos fondų.

ieva m až un aity t ė. Vaikų pieva. Diplominis darbas. 2009. mokytojas vygantas paukštė.

skirtinę vietą. Ji kaskart, kai darosi nepakeliamai sunku
gyventi, tampa sielos atgaiva. tai kūrybingo žmogaus
bruožas. Kalbant metaforiškai, kūryba – saugus uostas
po dramatiškų audrų jūroje. tikrai gaila, kad autorė
šiai aistrai suteikė pernelyg mažai dėmesio, tarytumei
nustumdama tikrai gražų pomėgį nuošalėn ir taip prarasdama puikią progą sustiprinti jausmingąjį romano literatūriškumo aspektą. užtat santykiams su žmonėmis,
ypač su bendraamže vera, tolesniuose skyriuose dėmesio skirta tikrai daug.
vera – prieštaringa, nenuspėjama asmenybė. tai ji
lipte limpa prie vaikino, tai tyčia slepiasi nuo jo, bandydama sukelti ilgesį, bet sukeldama visų pirma tik didžiulę sumaištį jautrioje benedikto širdyje. Jiedu gana jauni,
mažai patyrę, todėl iš šalies smagu stebėti kintančius jų
santykius – nuo vaikiškų žaidimų iki tikros, brandžios
meilės. tiesa, jai buvo kilusi didžiulė grėsmė, kai vera
su benediktu kartą atvyko į jo tėvo namus. miestietė
mergina buvo nepratusi prie kaimiško sujauktumo, tad
nenuostabu, kad ji baidėsi aplinkos, nepritapo joje: „nenorėdama įžeisti šeimininko, vera su pasišlykštėjimu kovojo, netgi pamėgino dar sykį pakabinti silkės. gabalytį.
iš pradžių, demonstruodama apsimestinį apetitą, puolusi
tą gabalytį kramtyti, ji labai greitai išsikvėpė ir pagaliau
vos jį nurijo.“ (p. 162) neabejotina, kad tai skaudino beną.
aplinka, kurioje jis užaugo, kurioje gvildeno opiausius
vaikystės klausimus, jo merginai visiškai svetima. tiesa,
apie pačios merginos tėvus, ankstesnę buitį nesužinome
nieko. bet ar tai nesvarbu kuriant charakterius? – norėtųsi
paklausti lauros sintijos černiauskaitės.
netektys. fizinės netektys. Šiame romane veikėjui
teko susidurti su dviem jam brangių žmonių mirtimis.
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avangardo pavėsy

slapta meilė. pūsk į rytus

mes nekartojame klaidų,
o imame ir
uždainuojame iš naujo.
sugrįžti kartais
būna taip sunku,
įsiutusi minia vis
reikalauja kraujo.
pakėlusios akis
mes droviai nusišypsom...
ir iššiepiam dantis.
apnuoginam pečius
bizūnams, rykštėms.
nemokame pavirst varnais,
užkeikti, užleisti maro.
tai jūs sudaužėt saulę…
o mes, mes rinkom ją delnais
ir vėl skliautan sudėjom.
mes nekariausim jūsų karo!

susipynė mūs keliai, kur
laumžirgių tiltais
ateina lietus, kur
pavasaris aš ir
tu sėdavom žemuoges
arimuose vilties…
mūsų tylios minutės
einant ieškoti vaivorykštės
ir užmerktos akys saulei
laižant horizontą
ėjo į pabaigą,
o tu vis meldei
manęs palaukti,
kol parskris pirmosios
boružės…

surviver
išeitis yra.
aš vogsiu cukrų iš jūsų kišenių,
paslapčiom klausysiuos jūsų pokalbių
ir melsiuos už jūsų nuodėmes.
man nereikia taikos.
išeitis yra.

***
pamiršai tu gyvenimo skonį
paragavęs manęs.
naktimis aš kelionė
per ledynus šalies,
į kurią mus
saulėtekis kvies.
aš žvėris,
nagais tavo širdį
sudraskęs.
aš žvėris,
tavo pėdsakus,
kad namo nesugrįžtum,
paslėpęs...

Kartais ir šiaip būna liūdna
Lietaus debesų
fragmentai
tavo delnuose
ir saulė,
tekanti regos laukais.
Vėstantis dangus
susidrumsčia
lyg atšalus arbata,
o tu vis stovi
nuleidęs galvą.
Šaukies manęs.
Mintimis aš kartu,
mintimis aš šalia.
Su manim nebūtis,
juk likimas dar čia?
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„...aš pats iš savįs išmokau
ir siūt, ir kaustyt...“

T

olumoje šmėstelėjo du dramblio kaulo spalvos bažnyčios bokštai, kuriuos slėpė medžių šakos. artėdama prie miestelio, vis aiškiau mačiau juos, kylančius į dangų ir rodančius savo didybę ir galybę. tais
bokštais Šv. Jokūbo bažnyčia, stovinti vidury alantos,
šypsosi dangui. žiūrint į juos, galvoje sukosi mintys
apie miestelio praeitį... alantos istorija prasideda Xiii
amžiuje, tačiau daugiausiai apie ją buvo rašoma po lietuvos krikšto 1387 metais. alantos pavadinimas nelabai
keitėsi: iki pirmojo pasaulinio karo vietovė rašytiniuose
šaltiniuose minima kaip ovanta; nuo 1970 m. – alanta
(vardas kilo iš upėvardžio alanta, o senieji lietuviai sakydavo, kad alėti – tai linksmai tekėti, bėgti). miestelio ir jo
apylinkių gyventojai aukštaitiškai alantą vadino alunta.
Dar ir dabar taip mano seneliai, tėvai ir pažįstami miestelio gyventojai taria šį vietovardį.
nusileidus nuo vieno iš daugybės kalniukų, kuriais
gali pasigirti kelias iš molėtų į alantą, iš medžių tankmės
išnyra bažnyčios siluetas. priekyje, dešinėje, kelias šakojasi. Jį lydi beržų, užstojusių bažnyčią, alėja. nesukame – važiuojame toliau. Kelias, truputį kryptelėjęs prie sankryžos,
vėl išsitiesina. tiltu kirtę virintos upę, sukame į dešinę ir
važiuojame aukštyn. pakilę į kalvą, ant kurios stovi beveik visas miestelis, pirmiausia išvystame parduotuvėlę.
žvilgtelėjusi į dešinę, pamatau neoromaninę Šv. Jokūbo
bažnyčią – medžiai nebetrukdo ja grožėtis. stabtelime prie
autobusų stotelės. apsižvalgau. staiga pamatau žmogų,
dėl kurio čia atvykau. tai romas Juočepys. Šį vyrą lengva pažinti iš aukšto ūgio ir beretės (su šiuo aksesuaru
vyriškis nesiskiria). apie jį žinojau nedaug, nors dažnai
matydavau savo – tiesiūniškio – kaime, netoli alantos,
ar dardantį senu autobusiuku maršrutu alanta–utena.
susipažinau su romu pirmoje klasėje, kai jį kalbinau prašydama papasakoti apie kalvystę. Dabar dar kartą grįžau,
kad daugiau sužinočiau apie šį įdomų žmogų. priėjusi
pasisveikinau, ir jis pakvietė į svečius.
ėjome kalbėdamiesi įvairiomis temomis. Šneka pakrypo apie kalvystę. aišku, kitaip ir negalėjo būti, nes
romas – kalvis.
Man kalvystė patika labai seniai, būdavo iš makyklos ainu,
pasižiūriu, kur arkliokai pririšti, prie kokia barjera, kaip pakaustyta ir pakinkyta. Aš pats iš savįs išmokau ir siūt, ir kaustyt.
pasidomėjau, kaip jam sekėsi perprasti šio amato
gudrybes.
Kausčiau Čeberekui arklį. Kausčiau dvi valandas, a vėliau
pripratau. Kausčiau ir čigonų arklius. Gerų buva čigonų. Aš
jiem ir kamanas siūvau. Labai gerų buva čigonų par Krikštaponį – pirmininkų – atvažiuodava iš Kavarska, labai geri žmonės.

Saka: „Kam mum vogt, mes turėjam keturius hektarus žemės,
arklį.“ Jie atvažiuoja Vastapuos. Čigonės su vaikais tynai,
diedas šneka tynai, a Krikštaponis saka: „Mainam žmanom.
Man labai patika ta čigona pati. A leškas, a šlaunys gražias.“
Krikštaponis saka, kad tai jau jam gerai būtų šitoj čigonė, ale
gi čigonas saka: „Tava žmona man jokių vištų neparneš.“ Iš
kur Krikštaponienė vištų atneš – neturi. A šitam reikia gi.
Kalvis išvardino nemažai daiktų, kurių aš gyvenime
nebuvau nei mačiusi, nei girdėjusi: „Peilis, kaptukas, kapliukai, rašpelis, plaktukas vinim traukt, reples uknoliam užlinkt, kanopom iškrapštyt skaptukas.“ visi tie pavadinimai
man, nesusidūrusiai su kalvyste, buvo labai įdomūs.
nusileidome į pakalnę, ramiai žingsniavome romo
sodybos link ir toliau šnekučiavomės. vyriškis pasakojo
apie naujausius darbus:
Dabar Kazlauskui iš Girstaitiškia padariau garaža durim
zaviesus, da darysiu kablius. Kazlovo dėdės anūkui darysiu tris
poras zaviesų, rankenų, kablių, ty šašlykinei. Vienas užprašė
padkavų 60 centimetrų ant 60, tai svers 30–40 kilogramų.
romas mintimis sugrįžo į vaikystę, mokyklos laikus
ir jaunystę:
Gimiau Aluntos kaimi. Mokiaus Aluntoj. Kai ėjau pirmon klasėn, mokina tokia Vedrickaitė, vėliau daug visokių
mokina: Šeduikis, Pranskūnienė, Vidžiūnienė, Pranskūnas,
Pivorienė, Leonovas, Vidžiūnas ir Skyrelis. Mokyklu baigiau
1961 metais. Bais man mokslas nesisekė, labiausiai matematika ir algebra. Bet medžia ir metala darbai labai man sekės. O
labiausiai paišyba. Šeduikis man penkius rašydavo iškart. Nors
nieka nepaišau, bet man raša penkius.
vyriškis pasitaisė kepurę ir prakalbo apie savo pomėgius:
Labai mėgdavau kancertus estradinius – Tallat-Kelpšaitės,
Birutės Petrikytės, Tautvyda Bigatos ir kino teatrus lankyt. Dar
giminės Bigota prieina. Tautvyda motina iš Skudutiškia kilus,
puodžiaus Antana duktė. O tas Bigata gyvena Panevėžy.
pakilome į kalvą ir pasukome sodybos keliuku, kurį
saugojo senų ir aukštų liepų alėja. tuos šimtamečius medžius sodino romo senelis. tolėliau buvo matyti pirties
pamatai. alėjos gale kelias, kuriuo ėjome, suskilo į du takus. vienas vedė į romo kiemą, o kitas – į jo brolio netoliese pastatytus namus. Dešinėje senas šulinys kvietė atsigerti. Dar toliau stūksojo nedidelis pastatas – kalvė. priešais
ošė dvi šimtametės liepos, menančios senelio rankų šilumą. Jos buvo panašios į vartus. Kairėje vasaros sapnus saugojo klojimas, dar vienas pastatas kiemo viduryje slėpėsi
už nediduko statinio, kuris man priminė pasakų namelį.
priešais mane stovėjo senas tvartas, šalia jo buvo aptvaras.
tolėliau bolavo kamputis ežero. čia – kalvio namai.
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romas pasakojo, kad labai mėgsta ne tik arklius, bet
ir šunis. sakė, jog turi dešimt šių mielų gyvūnų. Kieme
skalijo pikta kalė, bet aš nebijojau, nes ją laikė tvirta grandinė. aplink kalę sukiojosi mažutis, apvalus ir minkštas
šuniukas. romas paėmė tą jauniklį ant rankų, paglostė,
kyštelėjo palaikyti ir man. Šuniukas buvo ramus, tačiau
jam, kaip ir visiems „vaikams“, greitai atsibodo gulėti ant
rankų, todėl pradėjo kandžioti pirštą. iš už namo kampo
iššoko dar du šunys. Jie buvo ne tokie irzlūs. amtelėję
kelis kartus, pradėjo vizginti uodegas ir glaustytis prie
kojų, prašydami paglostyti. nunešęs šuniuką prie vis dar
lojančios kalės, romas pakvietė užeiti į vidų. Kambaryje
turbūt irgi karaliavo šunys, nes virtuvėje alkanų laukė
dubenėlis su ėdalu.
su sodybos šeimininku stačiais laiptais užlipome
į antrą aukštą ir patekome į įvairių įrankių, pavalkų ir
jų dalių muziejų. Deja, jis nėra viešas, bet romas mielai man jį aprodė. prieš akis atsivėrė nuostabus vaizdas
už lango.
Čia panarama nebloga, tik ežeras čia blogas. Liūnas gi –
prieit neįmanoma, – paaiškino romas.
taip, reginys puikus, ir liežio ežeras nėra toks prastas, kaip apie jį atsiliepė namo šeimininkas, nes būtent
pelkiniai ežerai išsaugo unikalią gyvūniją ir augaliją (žinau, nes biologijos mokytoja sakė). pas mus, tiesiūniškio kaime, irgi yra panašus ežeras, varliakio vardu vadinamas. Jis mažesnis, čia gyvena ūdros, bebrai, vasarą
žydi vandens lelijos ir peri antys. mintimis klajodama po
liežio ežero pakrantes, žvilgtelėjau į dešinę ir pamačiau
dėžę, pilną odos.
Da čia ne visa, da skuras turiu dvi kuparas – skrynias.
Baisu. Tik neturiu kadu siūt, supranti. Ale siūsiu žiemū, jeigu galesiu.
romas pasakojo, iš kur gauna medžiagos pavalkams siūti.
Man vienas atveždava, toks iš Utenas, skuras, supranti.
Anas siūdava pakinktus tynai, bet nemoka siūt. Čia kaip užrašyta „Taganro“, tai aš specialiai degutu užtepiau. Kur juos naudodava – perkūnas žina. Čia toj pati, tik platesnė – 8 centimetrų,
o ty 10. Būdava, žmogus ty kokius pakinktus siuva, bet aš jam
parodžiau, kaip mana pasiūta, tai anas atvežė dėžį šitų. Aš jam
užu šitus diržus, kuolus karvytem dirbau – 700 kuolų. Tai anas
mana produkcijų nuvežė turgun ir pardavinėja. A sagčių kiek
turiu, parodysiu. Kaip baisu, sagčių – 60 kilogramų.
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vyriškis ištraukė spintos stalčių ir vartė sagtis bei
žąslus. rausdamasis aiškino, kaip sukaupė tiek daug
gelžgalių:
Vienam padariau, supranti, kamanas, apynasrį, balnalį,
tai davė bulbinį kašelį sagčių ir da važiuosiu vienon vietan.
Perkūnas žina. Čia sagtys mana vežtas na Kupiškia, na Dusetų, na Malėtų, na Marijampalės. Aš turiu prie Marijampalės
žmogų, tai jis turi šitokių bronzinių sagčių 300 kilogramų. Kazimieras Kučas, kur Veiverių parapijas klebonas buva par man
atvažiavįs, tas siuva pakinktus, aš pas jį buvau irgi.
paskui romas Juočepys, laikydamas rankose žąslus,
kalbėjo:
Čia buva gavįs prie Krikštaponį – Jonų. Šitų Vastapų
pirminykų, bet anas rada nulaužtą vieną kojelą. Čia gražesnis – dabartinis. Žiūrėk, peiliai visoki, užrašyta ant peilių
„Rossfrei“. Tai žiūrėk ir in žaboklių. Čia toj pati firma. Tai
vakečių gamybas.
peržiūrėję antrą stalčių, priėjome prie sienos. ant jos
horizontaliai buvo pritvirtinti du mediniai kuolai. ten
kabėjo balnai, kamanos ir pavalkai. romas nukabino senus pavalkus ir prašneko:
Žiūrėk, 1917 metų, vakečių gamybas, par Kazlauskų gavau. Prisegt tiktų kokiam terbom, ale, matai, taigi pelių pagraužtas. padėjęs pavalkus, tęsė: Da yra kitas balnas, biškį
apiplyšįs, da galima bus parestauruot. A vienų balnų da turėjau atsvežįs iš Matiejūnų. Mana dieduka, pradieduka buva
Napoleona kariuomenes kariškas balnas – 1812 metų. Tai aš
tų balnų nuvežiau Antašavan tokiam Petrauskui. Tai dabar
tas muziejus atsdūrė Kupiškia žinion. Nuvežiau aš jam balnų – ty griaučiai medžia, a iš jo paėmiau angliškus laužtinius
žaboklius – 1915 metų. Sidabriniai, gražiausi žabokliai. Tai
šitakių mačiau Perkaliuos, prie Balnykų, bet gelažiniai. Čia
Pirma pasaulinia kara – angliški.
žąslai net spindėjo.
Laika turiu, zelionkas duodu, šveičiu mėnasį, du, kol viskų iššveičiu – tvaska, blyzga.
muziejaus šeimininkas pasisuko į kitą palėpės pusę
ir parodė paveikslą:
Žalgiria mūšia paveikslų nuspirkau, čia kai demonstrava
Vilniuj, prie Katedras muziejuj.
po paveikslu, ant dėžės, gulėjo apynasris.
Mana siūtas apynasris. Jisai, įsivaizduojat, dramblį gali
atlaikyt. Pasiuvau par keturias dienas: siūlai, žiūrėk, ištraukti,
ravai stovi. Čia ne mašinu siūta, ale rankam. Kamanas siūnu iš odas. A įrankiai: spaustai, klemariai, siūlai kaproniniai,
ylas specialias, šeriai. Man siūt labai patinka. Tik reikia gera,
didelė kantrybė. Kamanas siūvau prieidamas šitei gal kokius
3 mėnasius, susiuvau 74 metrus siūlų rankam, a skylutė nuo
skylutės kas pusę centimetra. Šerno šerį įduri ir siūni. Galas
yra išsišakojįs – trys keturias dalys, tai kiekvienų dalį su siūla galu supini, tadu visus kartu supini ir skylute praveri tų
šerį ir siūni.
atidaręs spintą, vyras parodė karišką kepurę, batus:
Čiabatų turiu, iš kariuomenės atsivežiau devynias poras.
Apsmauni, tai blizga, gurgžda.
Šalia spintos buvo dėklas su įrankiais. romas vartė
daiktus ir kalbėjo:
Va žirklas specialiai arklių karčiams kirpt. Čia įrankis
uknoliams užlinkt. Šitas aina apačion, a šitas virš kanopas
aina. Yra stovas, kur arklys va šitaip kojų pastata, tadu iš vir-

Juvenes dum sumus

šaus linki žemyn, va šitie danteliai užsilenkia ir nekaukši. Tik
terliojies daug. Aš nesterliojau, kai kausčiau Anykščiuos, tai
ras, dva ir par dvidešimt minučių ant keturių kojų pasagos –
pirma vieta kaipmat. Anys, kol vienų kojų prikala, mana abi
kojas jau pakaustyta. A kiti nervuojas – ty kala, vienas uknolius lenda taip, kitas kitiaip. Aš šaltai ir mana visi uknoliai
lygiai. Vainikėlis – suvariau dešimt uknolių kanopoj ir gražu
žiūrėt. Priėja kamisija, tadu Romų fatigrafuoja. Žiūronais va
šitei žiūri, bent dvidešimt žiūronų, atroda, kad ty Dievas iš
dangaus atskrida. Mergas dainuoja, du diedai su akardionais
groja. Aš kolchuozo valdžiai sakau: „Va kaip kavolius gerbia,
a jūs – nieka. Tik rėkiat kaip velniai.“
Juokėmės iš pasakytų žodžių, o romas man aiškino:
Jeigu kaustyt, tai kas tris mėnasius reikia kaustyt, o jei
nekaustai, tai padrožt, kad nenulūžinėtų kanopos.
apžiūrėję muziejų, nulipome žemyn. pirmame namo
aukšte ant sienų kabėjo nemažai nuotraukų. beveik visose – arkliai. vienoje fotografijoje pamačiau romą karietoje, į kurią buvo įkinkytas šeimininko pasididžiavimas –
baltutėlis eržilas. nemažai nuotraukų buvo ir spintoje.
vyriškis ištraukė didelę nublukusią fotografiją.
Čia nuotrauka labai sena, mano dieduka 1916 metų šoperių kursų grupė, liepas trisdešimt pirmų Maskvoj. Opel mašina, žiūrėk, kaip arklinis vežimas.
nuotraukoje buvo beveik 30 žmonių: vieni stovėjo,
kiti tupėjo. Kairėje pusėje pamačiau Opel markės automobilį, kuris tikrai priminė vežimą.
Čia Antaliežių brigadas kalūkiečiai per rugiapjūtį.
fotografijoje žmonės kirto rugius, rišo į pėdus ir statė gubas. parodęs dar kelias nuotraukas ir karietų albumą, romas pakvietė į kalvę. Jos viduryje juodavo didelė
krosnies anga. Šeimininkas įjungė elektrines dumples.
nustebau, kad nėra senųjų.
Kai pirkau kalvį, buva pas Masiulevičių padaryta dumplas, tik be odas. Pamatė Karalius Gelažanskas ir pasiėmė,
suskaldė tas dumplas. Anas tapuornas, tas Karalius, kur Vastapuos dirba kavoliu, bet anas nemokėja dirbti. Jis supyka su
traktoristais, išvija tadu Krikštaponis jį.
išjungęs dumples ir užrakinęs kalvę, romas palydėjo į klojimą, kuriame vėlyvojo rudens dienas leido arkliai.
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pasigyrė, jog neseniai nusipirko du ristūnus (anksčiau
turėjo tik porą darbinių arklių) ir didžiuodamasis juos
parodė. Klojime dobilus rupšnojo obuolmušis arklys. Jis į
mane žvelgė akimis, kurių rainelė buvo ne ruda ar juoda,
o balta. pirmą kartą mačiau tokias gyvulio akis. romas
pakėlė obuolmušio koją ir, švelniai sulenkęs ją, parodė
pasagą – tikro meistro kaustyta... paskui paleido kanopą ir nužvelgė kitoje gardo pusėje grandinę žvanginantį
žirgą. tas baltas gyvūnas ramiai žvelgė į mus, tačiau ramybė buvo apgaulinga. romas pasakojo, kad jo augintinis pavojingas, kartą taip žiebė, kad ketvirti metai nugarą skauda. Šalia stovėjo sarta negrynaveislė sunkiųjų
žemaitukų kumelė. Jos nosį puošė baltas, pailgas dryžis.
paglostęs plačią numylėtinės nugarą, šeimininkas pajuokavo, kad galima ant jos miegoti. užsukome į tvartą, čia
ilsėjosi ir dviejų kiaulių draugija džiaugėsi ketvirtasis
arklys. tai sartas jojamasis eržilas juodomis kanopomis.
romas pakedeno jo karčius ir man pasiūlė atsargiai perbraukti per žvilgančią odą. pasidžiaugę arkliais, išėjome
į kiemą. čia be perstojo skalijo šunys. atsisveikinau ir
pasukau keliuku, vedančiu pro liepas.
žingsniuodama atgal į alantą, atsigręžiau dar kartą
pasigrožėti romo sodyba ir net nepastebėjau, kaip kojos
pačios užnešė mane ant miestelio kalvos. priešais stojo
dangų remianti bažnyčia. Šaligatviu žingsniavau toliau.
baigėsi kelias. Dešinėje, už namukų, plytėjo černiausko
miškas, tolėliau mačiau mano vaikystės paslaptis saugantį tiesiūniškio kaimą su gimtąja sodyba, vasarą vėl kankinsiančia savo raudonaisiais serbentais (labai nemėgstu
tų uogų, o kai dar reikia jas visas nuskabyti...). Dar toliau
stūksojo galingasis verpeto kalnas, apipintas legendomis
ir mitais. Jo pašonėje snaudė Juotiškių kaimas. Jis man
priminė vasaros vakarus, leistus prosenelių sodyboje ir
senąją malviną. ta moteris, kurią kalbinau pernai, padovanojo man tiek dvasinės šilumos ir optimizmo...
ir dabar ramu. žinau, kad vakarėjant užsižiebs švieselė dar vienoje – romo Juočepio – sodyboje, menančioje
kelių kartų istoriją. tikroje, aukštaitiškoje, su sena troba,
tvartu, klojimu, pirtimi ir ne visai tipiška kalve...
stabteliu. Širdį užlieja džiugesio banga, prieš akis
iškyla gyvi man brangių žmonių
portretai. aš romą ir malviną – turtingos dvasios žmones – matau kaip
pirmą susitikimo dieną, ne tik matau, bet ir menu jų žodžius, tarsi
girdžiu ryškią aukštaičių tarmę. Jų
šviesus paveikslas nedyla. turbūt
tai nuostabaus miestelio – alantos –
ir jo apylinkių magija, kuri užburia ir neleidžia ištrūkti. žinau, kad
alantos kraštas turi daug talentingų, įdomių, dvasingų žmonių. Jie
panašūs į kitų miestų ir miestelių
žmones, tačiau turi tai, kas juos sieja su manimi. tas ryšys – tai mano
noras įamžinti viską, kuo turtingas
šis kraštas. taigi grįšiu čia ir kitais
metais ir pakalbinsiu dar ne vieną
įdomią asmenybę. Juk tai – magija.
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MAžO ROMANO dIdelės eRdVės
Šis kūrinys tikrai nėra didelis. Jo apimtis – tik šiek tiek daugiau nei du šimtai puslapių. svarbiausius veikėjus lengvai suskaičiuosime pasitelkę dviejų rankų pirštus, jų veiklos arealas –
Šilai, apimantys ne didesnę kaip vieno valsčiaus ar trejeto apylinkių teritoriją. siužetas taip
pat nėra labai išplėtotas, o intriga vos vos pulsuoja, tai šiek tiek įsibėgėdama ir sutvirtėdama,
tai vėl prislopdama ar visai prigesdama. žodžiu, tai plėšte iš gyvenimo išplėštas netolimos
praeities gabalas, kurio tikroviškumą galėtų identifikuoti bet kurio lietuvos krašto skaitytojas. tad jei romano veikėjus studentą, aidą, Šiaurį, tėvelį, gailių, Dapšą, voverę, senuosius
Kasiulius padauginsime iš tikrovėje apsireiškusių jų bendrapavardžių ir bendravardžių aidų,
studentų, šiaurių ar dapšų, pamatysime, kad kūrinio erdvė plečiasi ir apima vos ne visos šalies teritoriją su anam metui būdingais dramatiškais įvykiais ir tragiškais jų herojais. tiesa, iš
karto galėtume padaryti išlygą, kad ano meto realybė buvo dar painesnė ir komplikuotesnė.
Joje egzistavo ir aktyviai veikė ne tik analogiški romanui didvyriai aidai, studentai ar šiauriai,
bet ir išdavikų titulus turintys rolandai bei markuliai. pastarųjų likimai taip pat galėtų susilaukti ne vieno prozininko ar dramaturgo dėmesio, nekalbant jau apie moksliškai pagrįstus
istorikų tyrinėjimus.
bet pirmiausia apie romaną. Kūrinio siužetas, kaip jau sakyta, yra tikroviškas, nėra labai
sudėtingas, o intriga ne itin paini. pačioje pradžioje papasakojama, kaip universiteto studentas
petras butkus su būreliu draugų, per vėlines aptvarkęs tautos patriarcho Jono basanavičiaus
kapą ir sugiedojęs prie jo vinco Kudirkos Tautišką giesmę, yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos ir siunčiamas atlikti tarnybos į okupacinę armiją. nesutikdamas lenkti prievartautojams
galvos ir prisiimti nepelnytos bausmės, petras butkus grįžta į tėviškę ir kurį laiką slapstosi
gimtuosiuose namuose. Kartą naktį neatsargiai nuklydęs šiek tiek tolėliau nuo savosios sodybos, susiduria su grupele vietinių aktyvistų ir yra vieno jų atpažįstamas, todėl buvimas namuose darosi pavojingas. per vietinius gyventojus susipažinęs ir suartėjęs su partizanų būriu,
tampa jo nariu, priima priesaiką, gauna studento slapyvardį ir pamažu įsitraukia į pogrindžio
veiklą. norom nenorom tenka dalyvauti antiokupacinėse partizanų akcijose, o kartą, netikėtai
užkluptas enkavedistų yra sužeidžiamas, patenka į ligoninę, iš kurios partizanų ryšininkės
volungės (Jurgos Kasiulytės) padedamas pabėga ir pasigydęs vėl tampa aktyviu partizanu.
ypatingai svarbių žygių studentui, kaip ir visam Šilų partizanų būriui, atlikti nepavyksta. Jie
mėgina palaikyti rezistencinę vietinių ūkininkų dvasią, padeda priešintis kolchozų steigimui,
stabdo „raudonųjų gurguolių“ akcijas, vieną jų net apšaudo, o nukovę apsaugininkus, grūdus
grąžina tikriesiems šeimininkams. surengę rinkiminės apylinkės apgultį, pradeda su valstiečiais diskusiją apie sovietinių rinkimų žalą, ragina juos boikotuoti. viena svarbiausių būrio
akcijų – kolchozų simpatiko, kaimo aktyvisto, ūkininko Dapšo įtikinėjimas atsisakyti savo
kėslų, o jam nepaklusus, surengta ir atlikta jo egzekucija. nors partizanų būrio veikla gana
aktyvi, nes yra remiama vietinių gyventojų, bet rimtesnės žalos okupacinei valdžiai ji padaryti
neįstengia. iš pradžių žūva vienas įdomiausių personažų – partizanas tėvelis. Jis, kulkosvaidžio ugnimi pridengdamas kovos draugų atsitraukimą, enkavėdistų yra nukaunamas; vėliau
nutaria legalizuotis nuolatinių dvejonių dėl savo pasirinkimo ir veiklos kankinamas gailius,
pagaliau daug kartų stipresnio priešo pajėgų apsuptas krinta ir svarbiausias kūrinio herojus
studentas. nors būrio vadui aidui ir vienam drąsiausių kovotojų Šiauriui pavyksta pasprukti,
bet ir jų likimai aiškiai yra nulemti: ginkluota kova baigėsi, karas pralaimėtas. Šalį apgaubia
dar tirštesnės sutemos.
autorius, modeliuodamas nedidelio regiono – maždaug vieno valsčiaus apimties – ir
neilgos trukmės – trejeto ketverto metų – įvykius, sukuria ir panoraminių vaizdų, nutapo
monumentalių partizaninio karo drobių. romano veikėjų charakteriai ryškinami dažniausiai
per tarpusavio diskusijas ir atliekamus žygius. partizanų būrio vadas aidas nuolat kartoja,
kad yra laisvės karo kareivis, o dalyvaujant mūšiuose su priešu daug samprotauti nedera.
Jam besąlygiškai pritaria narsusis Šiaurys, nuolat besiveržiantis į kovą ir niekinantis mirtį. o
tylūnas gailius daug samprotauja, svarsto, dvejoja, jis labiausiai ir suartėja su studentu. mat
ir vienam, ir kitam kyla daug dvejonių dėl partizaninio karo prasmės ir reikalingumo – šimteriopai stipresnio priešo įveikti vis vien neįmanoma. tėvelis savo sūnaus budeliams keršija
tylomis, todėl panašiai elgtis pataria ir kitiems: labiau pasitikėti savimi ir ginklu. Kitos išeities
nėra: už kančias ir mirtį – mirtis. Jis ir su savo ginklu elgiasi kaip su tikru draugu ir bedražygiu – švelniai glosto, prižiūri, retkarčiais pasikalba ir net pasiguodžia. vienas sudėtingiausių,
o kartu ir įdomiausių kūrinio personažų – ūkininkas Dapšas. tai ne šiaip koks prisitaikėlis ar
paprastas išdavikas antipatriotas. Jis visada buvo kitoks, stengėsi būti pirmesnis, aktyvesnis,
išradingesnis. Jis nieku gyvu nenori paklusti partizanams, simpatizuoja kolchozams, matyt,
trokšta būti išrinktas ar paskirtas pirmininku ir pasiekti gerų rezultatų. nors autorius gana
šykščiai perteikia jo bruožus, galima būtų įtarti, kad tai tradicinis kaimo kairuolis ir šviesuolis, nepajėgęs pritapti prie primityvokų savo kaimynų. Dėl savo užsispyrimo partizanų teismo nuteistas mirti. bausmė įvykdyta, teisingumas lyg ir atkurtas: išdavikas, gindamasis nuo
partizanų, pasikvietęs enkavėdistus, gavo, ko nusipelnė. bet neatsakytų klausimų lieka daug:
ar iš tikrųjų tada niekas neturėjo teisės rinktis, buvo likęs tik vienas pasipriešinimo kelias; ar
visi, kurie nerėmė partizanų, privalėjo būti sunaikinti? Didžiuma ūkininkų iš tikrųjų pritarė
partizanų idėjoms, rėmė jų veiksmus, bet ar pastarieji turėjo visus įgaliojimus išteisinti ar pa-

Juozas Jasaitis. Per sutemas. –
Naujasis lankas, Kaunas, 2008
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smerkti myriop kitaminčius? ar tam didžiajam kraujo praliejimui tikrai nebuvo alternatyvos?
Kai kurie atsargesni kaimo vyrai, tarp jų butkus ir Kasiulis, buvo linkę elgtis apdairiau – Kasiulis savo sūnų išsiuntė į kariuomenę, todėl jo ūkyje enkavėdistai apskritai nesilankydavo, o
moterims – dukrai ir žmonai – atsirado daugiau galimybių suartėti su partizanais.
apie moterų vaidmenį ir romane, ir apskritai rezistenciniame judėjime derėtų pradėti
atskirą kalbą. labiausiai detalizuotas yra partizanų ryšininkės voverės – Jurgos Kasiulytės –
paveikslas. tai ne tik drąsi kovotoja, bet ir švelni svajotoja, ieškanti tyros meilės. tačiau ji gana
atsargi, nepuolanti kiekvienam pasitaikiusiam dailesniam vyriškiui į glėbį. todėl ir jos santykiai su studentu neįgauna ryškesnių kontūrų, o jų meilės istorija lieka užuomazgos stadijoje.
nors karo sąlygos buvo nelabai palankios meilės scenų plėtotei, bet mūsų herojei kliudė ir
atsargumas, ir moteriškas drovumas. o rasi ir autoriaus nuostatos neleido pažeisti tradiciškai
susiklosčiusios doros kaimo mergelės atvaizdo, nors gyvenimiškoji tikrovė siūlė aibes visai
kitokios medžiagos. apskritai moterų reikšmė partizaniniame judėjime parodyta gana ryškiai
ir yra gana motyvuota. antai petro butkaus sesuo onutė netveria džiaugsmu, kai brolis apsisprendžia išeiti į mišką: „petrai, aš bijau dėl tavęs, bet džiaugiuosi, kad išdrįsai. tu būsi mūsų
didvyris. aš melsiuosi už tave, – ji apkabino, pabučiavo brolį ir pašokusi nubėgo į trobą.“
(p. 18–19) tokioms sesers nuostatoms pritaria ir jų motina. tai, galima sakyti, ir nulemia galutinį herojaus apsisprendimą, nors tėvas yra visai kitokios nuomonės. ryšininkę voverę į mišką
taip pat atvedė motina. Ji nedviprasmiškai prisipažįsta studentui: „mama. Ji pati rengėsi eiti
į ryšininkes, bet man jos pagailo. Ji nemokyta kaimietė, o tokia lietuvė. <…> partizanus vadina savo vaikais. sako: jie vieni neužmiršo lietuvos. mudvi vis dainuojam partizanų dainas.“
(p. 131) Kada ir kaip tas paprastos kaimietės patriotizmas taip suvešėjo, autorius detaliau pavaizduoti nepanoro. gal toms moterų nuostatoms įtakos turėjo religija, gal įgimtas siekis savo
vaikus matyti didvyriais, gal net tam tikras fanatizmas ir nesugebėjimas žvilgtelėti bent kiek
toliau į ateitį, nes tame pačiame puslapyje šiek tiek aukštėliau skaitome: „Kai gavo šaukimą,
namuose prasidėjo karas. mudvi su mama jį gundėm eiti į partizanus, o tėvas griežtai prisakė:
atitarnausi. sako, ir tau, ir mums bus ramiau gyventi. taip ir yra: nei stribai, nei enkavėdistai
pas mus neužsuka.“ autorius nebyliai lyg ir teigia: jei visi tuometinio lietuvos kaimo vyrai
būtų paklausę tėvų, o ne motinų ir seserų, šiandieninis gyvenimas būtų kitoks: būtų mažiau
neatpažintų kapų, būtų padaryta mažiau didvyriškų žygių, o kartu ir nusikaltimų, gal net
anuometinės represijos nebūtų įgavusios tokių mastų, nes tas moteriškasis patriotizmas kaip
tik ir pylė vandenį ant okupantų malūno: žiūrėkit, jie priešinasi, jie žudo nekaltus žmones,
todėl norom nenorom juos būtina tramdyti perkeliant į saugesnes, nors ir atokesnes sąjungos vietoves. gal ir šiandieninė emigracija nebūtų įgavusi tokių mastų, nes nebūtų sunaikinta
mąstančioji ir veikiančioji tautos dalis, kuri pajėgtų labiau cementuoti bendrapiliečius. nieku
gyvu netvirtinu, kad autorius siekė nukreipti skaitytojus tokia linkme, bet tarp eilučių panašių nuostatų aptikti įmanoma. perskaičius visą kūrinį, apmąstymams ir spėlionėms medžiagos
taip pat pakanka, nes ir dabartinė senkanti tautos galia ir nenumaldomai mažėjantis lietuvių
skaičius lietuvoje juos skatina.
mėgindami apčiuopti kūrinio stiliaus branduolį, suvokti jo mastus ir tendencijas, galėtume konstatuoti, kad labiau išplėtoti siužeto, visapusiškiau perteikti anuometinės tikrovės vaizdų ir įvykių peripetijų neleido ne medžiagos stygius, o švelni autoriaus prigimtis, nuosaikios
jo pažiūros, polinkis romantizuoti ir šiek tiek idealizuoti tikrovę. tas nuostatas pagrindžia ir
paliudija autoriaus ranka nutapyti anuometinės aplinkos ir ypač gamtos vaizdai. romano herojai tiesiog nardinte panardinti į kaimiškąją buitį ir gamtą. ir ne tik todėl, kad partizanams
daugiausia laiko tenka praleisti kaime ir miške. autorius niekur ir niekada neatsisako progos
užsiminti apie saulėlydžius ir saulėtekius, apie žydinčias pievas ir snieguotas lygumas. „slinko
gruodis. ankstyva žiema suvijo vyrus į slėptuvę. iš dangaus beveik kasnakt biro snaigės, rytais
šviežia sniego marška žvilgėjo saulėje kaip altoriaus drobulė. galėjai joje skaityti paukščių ar
kiškių žingsnius, partizanai ant jos pėduoti nedrįso.“ (p. 156) ta altoriaus drobulė – taip pat
ne atsitiktinis dalykas. autorius visiškai solidarizuojasi su anuometinėmis partizanų nuostatomis, kur malda ir Dievas vaidino vieną svarbiausių vaidmenų. Jis nė neužsimena, skaitytojui nė įtarti neleidžia, kad kartkartėmis galėjo būti ir kitaip. Jokios ironijos, jokių dvejonių. tai
ryškina ir parinkti (ar sukurti) partizaninės spaudos išrašai: „išėjome gimtosios žemės nuo
atėjūnų ginti, visagalio Dievo akivaizdoje prisiekę nepadėti ginklo iki laisvės arba mirties. Ši
priesaika padarė mus lietuvos laisvės kariais, pakilusiais už teisingą reikalą, todėl visi mūsų
darbai ir sprendimai privalo būti teisingi.“ (p. 142) laisvės, kaip žinome, jiems tada su ginklu
rankoje apginti nepavyko. Daugelis gal jau ir nebesitikėjo to padaryti, bet visiškai gesinti vilčių autorius neleidžia. priešingai, skatina svajones ir iliuzijas, kad ir kokios naivios jos būtų:
„ateities istoriką stebins tai, kad tauta po šios baisios vergijos jungu ne tik nesuklupo, bet sugebėjo vesti tokią nepaprastai sunkią ir didžią kovą. ir klaus anas istorikas: iš kur sėmės sau
ištvermės ir jėgos dešimtys tūkstančių partizanų, kurie geriau pasirinko mirtį negu baisiąją
priešo vergiją, iš kur sėmėsi jėgų pavergtieji, kurie geriau pasirinko kankinio vainiką negu išdavystę. ir ieškodamas atsakymo į tuos klausimus, jis su tylia pagarba turės nulenkti savo galvą
prieš mūsų tautos nepaprastą tvirtybę.“ (p. 148) anuometinis partizanas gal ir galėjo didžiuotis, kad tauta po vergijos našta nesuklupo, nes jis negalėjo net įtarti, kad ji suklups po laisvės
našta. ir dar kaip suklups. todėl ir tiems ateities istorikams teks gana keblus uždavinys visa
tai įvertinti. autorius nė akimirkos nesudvejoja tos kovos prasmingumu ir reikšmingumu, o
dabarties istorikas, matyt, galės kelti ir kitokius klausimus: ar tada ne per daug buvo išeikvota
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jėgų kovai, kad jų beveik visai nebeliko laisvei? ar ne per daug prarasta protų andai, kad jų
visiškai neliko dabarties politikai? anuometinis idealusis partizanas, matyt, ir įtarti negalėjo ir pagalvoti nebūtų išdrįsęs, kad jo vaikaitis verčiau pasirinks sotesnį ir ramesnį būvį kur
nors airijoje, ispanijoje ar net Jav, palikdamas vargui ir išnaudojimui savo tėvynainius, visai
nesisielodamas dėl tautos ir valstybės ateities. ar andainykštis partizanas galėjo įtarti, kad jo
vaikaičiai išdrįs palikti nežiniai ne tik tėvynainius, bet ir savo vaikus. anuometinis partizanas
tokių dalykų negalėjo žinoti, apskritai jo intelektas buvo orientuotas visai kita kryptimi, o autorius juk dabar visa tai žino ir mato, bet apsimeta nieko nenutuokiantis, todėl ir jo stilius toks
skaidrus ir perregimas, todėl ir herojai tokie nepajudinamai tvirti priimdami sprendimus. ir
net tos jų dvejonės nepaliestos dabarties skrupulų. tik tenka suabejoti, ar toks skaidrumas ir
idealus nekritiškumas sudomins drumzlinokus dabartinio jaunimo žvilgsnius. ar tai neliks tik
balzaminis tepaliukas, švelninantis pūliuojančias praeities veikėjų žaizdas. žinoma, mąslesnis
skaitytojas kūrinyje ras visko, ypač galės mėgautis gaiviais gimtosios kalbos viražais. negalėtume autoriui ko nors prikišti ir dėl kūrinio sandaros ar apskritai profesionalumo – viskas čia
išbaigta, išdailinta, nugludinta. žargonu galėtume net taip pasakyti: tai – dabartinio realistinio
lietuvių romano topas, skirtas gero teksto išsiilgusiam skaitytojui.
vis dėlto bendram skoniui nebūtų pakenkęs žiupsnelis druskos bei pipirų kruopelė. tada
kūrinio erdvės būtų dar labiau išsiplėtusios ir nebūtų reikalo jų dirbtinokai platinti ir gilinti.
v y ta u ta s gir Dz iJ a u s K a s

palanga, 2009, birželis

ROžINIs kIŠkIs
Ši knyga kaip svetimkūnį atmeta bet kokius komentarus, aiškinimus, kritiką... net ir komplimentus. autoriaus eiles reikia iŠgirsti, patikslino varlytės kaip gėlytės / driežiukai kaip bitutės
(p. 21), priešingu atveju knyga taps neištirtų poetinių akligatvių studija. Šiek tiek paklydus
poetiniame labirinte, truputį prigęsta kūrybinės laisvės troškulys ir lieka tik šviesi mintis apie
žalią rytojų / kuriame ganos karvės / pamilusios žalzganą, / melzganą mirtį (p. 47). nepaisant ekstremalių verbalinių viražų, b. Januševičiaus poetinis pasaulis yra paprastas, atviras, beveik
vaikiškas ir drauge stojiškai tvirtas. Jei ši poetinė knygelė nėra tik pokalbis su laiminga pabaiga
(p. 23) ar įprastai pasibaigusi meilės istorija (p. 7), leiskite žvirbliukų kaip pieštukų ir zylučių kaip
skylučių (p. 21) paklausti – ar įmanoma nupiešti tokį neįprastai klaidų pasaulį? poetas nė kiek
neabejoja: šalis ši kaip matot keistoka: / lietus čia meluoja / ir drobinis dangus / truputėlį languotas /
net saulė kreiva / vos išvydus mane apmėto / alkanais savo zuikiais (p. 49). nenoriu pranašauti blogo oro, nes viena vertus, tai gyva knyga. Ji nepalaidota juodame spaustuvės sarkofage. eilės
gyvos, jos „neišleistos“, „neišspausdintos“, o užrašytos ranka – herojiškai, autoriaus krauju.
eilėraščius galima garsiai deklamuoti institucijų koridoriuose, it mantras kartoti mintyse važiuojant troleibusu, autobusu ar kitu viešuoju transportu, bet tik ne nuosavu, nes įsijautus galima padaryti avariją. Kaligrafijos žinovai nesunkiai gali nustatyti, kad lyrinis herojus yra ne
kiškis, o karnavalinę kaukę dėvintis gnomikas – kytrasis gnomikas / gnomas su lomiku / gnomas
su lomiku (p. 12). todėl, kai klausau plokštelės, man nekyla noras aiškinti, komentuoti, kažką
pridurti ar piktai atrėžti. Šeimyniškas vaizdelis su skerdynių nuojauta (p. 6) draudžia skrosti eiles, ieškoti koncepcijos, kontracepcijos ar dar ko nors. mieste kiškena kiškiai, o širdyje – verda poezija. užmetu diską. gera būti kartu ir dainuoti: boba babo / babo boba / baba bobo / boboba
(p. 28) ir visai ne būtuoju alginiu laiku (p. 33) svajoti apie lemtingą rožinę moterį (p. 38), o gal
reikėtų kalbėt apie dvi? (p. 45). Kita vertus, poeto eilės, o ypač jaustukai, ištiktukai, ritmiški žodeliai į poetinę erdvę sugrąžina archajinį mąstymą. kalė dada / kalė tata / kalė kalė / kalė da (p.
24) atgaivina beveik prarastą, naivų, tiesioginį santykį su pasauliu: mėnulis nulis nulis / saulelė
lelė lelė / varputis putis putis / ramunė munė munė (p. 14). eilėse pabunda gamta ir žodis skamba
kaip lapas, kaip medis, kaip upė... kaip telefonas nr. vilnius – senas nr. / nr. ruduo – skambina
nr. / nr. niekas neatsako – gal pasikeitęs nr. / nr. tel. skamba ir skamba – neapsikentęs nr. (p. 4). Drąsu
ir nuoširdu. ir kai kiškis kiškiškai kiškena, urbanizuotas žmogėnas bankrutuoja: be verslo ar
politikos jam tarsi nebėra apie ką daugiau šnekėti. taigi, apspangę nuo krizių ir skandalų gal
eikim prieš saulutę / arba verčiau įkalkim (p. 21). b. Januševičius šneka paprastai, bet ne prastai,
nesiekia „didelio rašto“ ir, matyt, todėl neišeina iš krašto. autorius žaidžia žaismingoje kiškių erdvėje, ritmiškai deklamuodamas ir vėją, ir vorą (p. 62), tolsta nuo lyrinio teksto ir keliais
žingsniais pralenkia rūstų laiką šlavėją (p. 62). laki poeto mintis transformuojasi į akustines
vibracijas, dinamiškus sąskambių šuolius. eilės primena pamirštas aisčių apeigas, žaidimus,
slėpynes, galvosūkius, mįsles, akibrokštus. sinchroniškai bunda ir gęsta ritmas, skamba oras,
paliestas lengvos poeto plunksnos. sakoma, kad dangaus sferų muzika neturi jokios melodijos – yra tik ritmas. Kosminis ritmas sujungia lyrines planetas į darnią visumą. matyt, todėl
poetas nepanoro „išspausdinti“ eilių, bijodamas prarasti archainį, pirmapradį lyrinį virpesį.
lyrinis herojus – tai verbalinis perkusininkas, mušantis būgnus, skambinantis varpais ir kanklėmis, grimztantis į bedugnes dvasios gelmes. gili eilių trauka. linksmai skrieja kompaktinė
plokštelė. Draugai deklamuoja, o autorius pritaria. mišrus poetinis choras kiškiškai gieda, visai
kaip philipas glassas Einstein on the Beach.

a l g im a nta s lyva

benediktas Januševičius. Kiškis
kiškiškai kiškena. – Kitos knygos,
Kaunas, 2008.
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t R y s t ū k s tA N t M e č I O k N y g O s
Šią tūkstantmečio vasarą Naujosios Romuvos biblioteka pasipildė vos trimis naujomis knygomis –
anksčiau tarp dviejų numerių jų redakcijoje atsirasdavo bent keliolika. nemanau, kad šitaip nutiko dėl „objektyvių“ priežasčių, apie kurias buvau užsiminęs antrame žurnalo numeryje (p. 110),
ar dėl gerokai objektyvesnių, šiemet knygų leidėjams sukėlusių išties nemažai galvos skausmų.
matyt, kažką pražiopsojome patys, nes knygos – netgi geros knygos! – vis dėlto leidžiamos,
nors galbūt ne taip lengvai ar gausiai, kaip norėtųsi, tad pamažu aiškėja, kad jokios „krizės“ ar
su jomis kovojančios „permainų koalicijos“ nepajėgs atpratinti mūsų skaityti ir džiaugtis nauja
knyga. maloniai nustebino neseniai Bernardinuose skaitytos finansų analitiko gitano nausėdos
mintys apie knygą (visiškai nebūčiau nustebęs, jeigu šitaip kalbėtų, tarkime, valentinas sventickas): apie jokius „sunkmečius“ garsusis finansininkas nė neužsimena, o tobulėjančių (ir vis dėlto,
pripažinkime, grėsmingų) informacinių technologijų akivaizdoje leidžia sau tokią „futurologinę
viziją – artimiausius šimtą metų knyga egzistuos!“ argumentas – kad ir subjektyvokas, bet tiesiog
nuostabus: „aš trokštu, kad ji egzistuotų!“ aš irgi – tad ko čia nervintis?
taigi – trys knygos. rimos palijanskaitės eilėraščių rinkinys Regėti ir augti (eglės leidykla)
tiesiog dedikuotas lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Keisti eilėraščiai – primena kažką
seniai pamiršta, bet niekaip negaliu suvokti ką. aišku tik, kad tai nei klasikinė (tradicinė) poezija,
nei jau įprasta šiuolaikinė. reikėtų geriau įsiskaityt. Keistoką poezijos įspūdį papildo keliolika
garsiosios viliaus orvido sodybos skulptūrų nuotraukų.
truputį nuvylė ilgai laukta mykolo Karčiausko ir stanislovo žvirgždo Neries postilė (Kronta).
prieš porą metų publikavę Naujojoje Romuvoje būsimos knygos fragmentus skyrėme nuotraukoms
visą „oficialų“ puslapio plotį ir paskui kiek gailėjomės, kad nepridūrėme dar ir paraščių – juk
fotografijos tiesiog panoraminės. Knygos puslapio plotis – vos 145 mm, o dar tas rudokas tonas,
sendinantis nuotraukas geru šimtmečiu... Šiaip, kaip poezijos knygutė, ji tikrai simpatiška – ją
gražu skaityti, tačiau s. žvirgždo fotopastangos, atrodo, nuėjo perniek.
algimantas bučys lietuvių tūkstantmečio literatūrą aria skersai ir išilgai. pernai savotiškai
susidorojęs su septynių šimtmečių barbarais ir klasikais, jis vėl grįžta į Xiii amžių: ant operacinio
literatūrologo stalo gula Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha (lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Knygos autorius „į lietuvių istorinę atmintį ir literatūrą įveda lietuvoje visiškai
užmirštus 9 sakralinius tekstus ir tris lietuvių kilmės krikščionis šventuosius...“ ir klausia: „ar
priimsime Xiii a. lietuvių kilmės šventuosius į lietuvių tautos istorinės atminties panteoną? ar
priimsime jiems skirtus viduramžių sakralinės literatūros kūrinius į lietuvių literatūros istorijos
paveldą? ar ir toliau paliksime juos ne lietuvai, o visam kitam ortodoksinės krikščionijos pasauliui?..“ Klausimai gal ir ne retoriniai, bet autorius nesitiki bent jau oficialių atsakymų, tačiau prisipažįsta, kad jo satisfakcijai pakaktų, jei bent vienas knygos skaitytojas „užkurs pagonių alkoje
lauželį arba uždegs žvakutę stačiatikių ar katalikų bažnyčioje ir pasimels už knygoje aprašytus
viduramžių žmones...“ nesu labai patyręs tokių sakralinių ritualų organizatorius, bet mielai juose
sudalyvaučiau, o labiausiai tikiuosi ramių ir prasmingų diskusijų su knygos autoriumi bei rimtų atsiliepimų apie šią knygą – kaip, pavyzdžiui, vytauto girdzijausko apie klasikus ir barbarus
(Naujoji Romuva, 2008, p. 86–91).
a. K.
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