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Knutas Hamsunas (1859–1952) buvo kultinis XX a. 
pradžios rašytojas, pirmųjų to amžiaus dešimt
mečių jaunimas svaigo nuo jo Pano, Misterijų, 

kliedėjo tais kūriniais, nes jaunasis Hamsunas ir jaunieji 
jo skaitytojai turėjo kažką, kas juos vienijo. gal tai buvo 
praėjusio amžiaus pradžios dvasia, į kurią visiškai įsi
jausti gali būti sunku XXi a. pradžios skaitytojui, net ir 
jaunam, nes kitokie vėjai dabar pučia, kitokios vertybės 
viešpatauja, kitokios siekiamybės valdo protus, o jaus
mai dažnai palikti paraštėse. vis dėlto išlieka tai, kas 
amžina, – žmogaus prigimtis, jo sąmonė ir pasąmonė, o 
tai ir yra raktinės Hamsuno kūrybos sąvokos. todėl, kad 
ir koks būtų tasai nenuspėjamas dabarties skaitytojas, 
viliuosi, kad ir jį gali užvaldyti hamsuniškos misterijos, 
tad to paties pavadinimo neseniai pasirodęs romanas 
lietuvių kalba netrukus dings iš knygynų. o skaitytojas 
lauks pasirodant naujo kūrinio. utopija? gal taip, o gal ir 
ne – versti dar tikrai yra ką, o verčiama ir leidžiama tam, 
kad skaitytų. neabejotina utopija man, deja, atrodo kas 
kita: visų Knuto Hamsuno kūrinių rinkinys lietuvių kal
ba (žinant, kad net Pasaulinės literatūros bibliotekoje Ham
sunas priverstas vieną tomą „dalintis“ su bjornsonu). 
norėčiau, labai norėčiau patikėti, kad čia tik laiko klau
simas, bet tai tikriausiai reikėjo padaryti kiek anksčiau. 
Kita vertus, už lango globalizacija, žmonės mokosi kalbų, 
paskaitys jie ir Hamsuną, ir strindbergą, ir dar daug ką – 
jei ne originalo, tai kokia kita kalba. taip, beje, sėkmingai 
buvo daroma ir iki šiol – svarbu, kad poreikis būtų.

bet pasidžiaugti, kad jau turime Misterijas (išvertė 
eglė išganaitytė), vis dėlto derėtų, nes be šios knygos 
ankstyvųjų norvegų rašytojo kūrinių pristatymas lie
tuvių skaitytojui buvo skurdokas. apie tuos kūrinius 
žadu kalbėti, bet pradėsiu nuo pareiškimo, kad visiškai 
atsiriboju nuo šio nobelio premijos laureato politinių 
pažiūrų bei veiksmų. Kalbėdama apie Hamsuną – pa
kartosiu th. manno goethe’i taikytą apibūdinimą – su 
meile, vertindama bei analizuodama unikalius jo kūri
nius, nė truputėlio nesu veikiama minčių apie rašytojo 
politinius klystkelius. suprantu, kad nebūtinai turiu de
klaruoti tokią nuostatą, galiu tiesiog neliesti autoriaus 
tėvynėje skaudžios temos, apsiribodama literatūrologine 
sfera ir mėgindama atskleisti grožinės prozos savitumą. 
tačiau ir šį atsiribojimą norėčiau pagrįsti literatūrologiš
kai. nesakau, kad kūrėjas turi būti apolitiškas, nors jis 
gali toks būti. sakau ką kita: yra du kūrėjų tipai – intui
tyvusis ir reflektuojantis. tai universalu – galioja ir Wil
liamui shakespeare’ui, ir leonardui gutauskui. taip pat 

ir Hamsunui, priskirtinam prie intuityviųjų. literatūros 
istorijoje intriga ypač užaštrėja, kai kurioje nors šalyje 
vienu metu gyvena garsūs abiejų tipų kūrėjai.

vokietijoje taip atsitiko literatūros aukso amžiu
mi pavadintame Xviii šimtmetyje, kai veimare sužibo 
goethe’s ir schillerio žvaigždės. apie jaudinančią dviejų 
genijų draugystę išgirstama turbūt jau mokyklos suole 
(jeigu mokykloje dar tebesimokoma užsienio literatūros; 
jei ne, tada reikėtų pavartoti būtąjį laiką – išgirsdavo). bet 
ar daug kas žino apie tikrąją tos draugystės kainą, kurią 
mokėjo tik vienas jų, šiuo atveju intuityvumo stokojan
tis idėjinių dramų autorius Friedrichas schilleris. jam 
buvo taip kankinamai sunku išgyventi, beje, niekaip ne
rodomą ir neįrodomą, o tik subjektyviai suvokiamą, nu

alfredo andersen. Knut Hamsun
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jaučiamą genialaus draugo pranašumą, kad net sukūrė 
teorinį traktatą, siekdamas išsiaiškinti ir nusakyti dviejų 
skirtingų kūrėjų prigimčių savitumą. schilleris vartoja 
specifines, paties sukurtas sąvokas naiv ir sentimentalisch, 
kurių pirmoji adekvati sąvokai „intuityvusis“, o antroji, 
visiškai nesusijusi su sentimentalumu, galėtų būti „ref
lektuojančiojo“ atitikmuo (nerandant adekvačiau šileriš
kojo sentimentalisch semantiką nusakančios kategorijos), 
nes „sentimentalusis kūrėjas“ tai dar ir susidvejinusi 
prigimtis. be abejo, didesnis ar mažesnis vienpusišku
mas būdingas abiem kūrėjų tipams, bet kenčia dėl to tik 
sentimentalusis (= reflektuojantis), o vientisai naivaus 
(= intuityvaus) prigimčiai savigrauža dėl tikro ar tariamo 
nevisavertiškumo (= vienpusiškumo) nebūdinga.

norvegijoje analogiškas literatūros suklestėjimas sie
jamas su antrąja XiX amžiaus puse, ir čia situacija dar įdo
mesnė, nes literatūrinėje padangėje vienu metu susitinka 
trys ryškios žvaigždės. tik prisiminkime, kiek prisikentė
jo reflektuojančiam tipui priskirtinas analitinių idėjų dra
mų kūrėjas Henrikas ibsenas, matydamas, kaip lengvai, 
vieną po kitos skindamas pergales, per gyvenimą eina 
vitališkasis – o tai reiškia ir „naivus“, ir „intuityvus“ – 
bjornsonas. intuityvaus kūrėjo veržlumas bei jo neįtikėti
nai greitai pasiektas pripažinimas galėjo savo pašaukimu 
ilgai abejojusiam ibsenui kainuoti visą būsimą literatūri
nę karjerą. laimė, taip neatsitiko, abu kūrėjai ne tik suar
tėjo, bet, laikui bėgant, net susigiminiavo, kai bjornsono 
duktė bergliot tapo ibseno sūnaus sigurdo žmona. vis 
dėlto priešingų kūrėjų prigimčių draugystė, net virtusi 
giminyste, nepajėgi įveikti lemtingo juos skiriančio bar
jero, kai tik vienas jų jaučia kito pranašumą (net jei tas 
pirmasis reikšme ir pripažinimu antrąjį būtų pralenkęs). 
ar bereikia sakyti, kad trečioji žvaigždė – Knutas Ham
sunas? jis yra tiesiog chrestomatinis intuityvaus kūrėjo 
pavyzdys, bet literatūrinio antagonisto neturėjo (nors ib
seno nemėgo) ir ibseno–bjornsono priešpriešos nepavertė 
„trikampiu“, kaip nors į ją įsiterpdamas.

šis ekskursas nėra savitikslis, jis turėtų paaiškinti 
Hamsuno pasaulėžiūrą, taip pat ir jo santykį su politika. 
bendriausia požiūrio į pasaulį formulė būtų tokia: reflek
tuojantis menininkas myli visą žmoniją (ar bent jau visą 
gimtąją šalį) ir reikalauja to iš kitų. tai geriausiai nusa
ko garsioji schillerio eilutė „apsikabinkit, milijonai...“ 
iš jo Odės džiaugsmui. intuityvusis kūrėjas myli žmogų, 
ir visa Hamsuno kūryba tai patvirtina. goethe yra pra
sitaręs: valstiečio trobos sudeginimas – tikra nelaimė, o 
„tėvynės pražūtis“ tėra tuščia frazė. goethe kritišku jo 
tėvynei metu buvo susitikęs su napoleonu, priėmė iš jo 
ordiną ir iki gyvenimo pabaigos jį brangino, nors, na
poleono kariams niokojant veimarą ir įsiveržus į poeto 
namus, pats vos netapo jų auka. goethe’s susitikimas 
su napoleonu daugelio amžininkų buvo įvertintas kaip 
labai nepatriotiškas poelgis, bet tuo viskas ir pasibaigė, 
garsusis veimarietis liko poetiniame olimpe.

ar negalėtumėm įžvelgti paralelės su Hamsunu? 
intuityvus kūrėjas pasiduoda impulsui, neturi nuoseklių 
politinių pažiūrų, jis gali klysti, jo pažiūros gali keistis. ar 
ne todėl niekas nemėgina sieti genialių intuityvaus kū
rėjo levo tolstojaus romanų su painiais ir prieštaringais 
jo teoriniais ir – gal nebus per drąsu pasakyti – pseudo

filosofiniais raštais? teorinis mąstymas nėra intuityvaus 
kūrėjo stiprybė. Hamsunas – ne išimtis, ir jeigu tikėsime 
norvegų sukurtu biografiniu filmu, – o kodėl turėtumėm 
juo netikėti? – Hamsunas vyko pas Hitlerį ne pagarbos 
ar susižavėjimo juo pareikšti, o vedamas iliuzinio tikėji
mo, kad savo autoriteto poveikiu galės padėti persekio
jamiems tėvynainiams. suklydo ir skaudžiai už tai buvo 
nubaustas. ar tikrai buvo tos bausmės nusipelnęs, spręs
ti tiems patiems jo tėvynainiams, kuriems paliko neįkai
nojamus savo romanų lobius. tikėdamas, kad jo poelgis 
buvo patriotinis, teisme Hamsunas atsisakė advokato 
paslaugų ir ginamąją kalbą sakė pats. išplėstinis tos apsi
gynimo kalbos variantas yra paskutinis rašytojo veikalas 
Užžėlusiais takais, šiandien literatūrologų analizuojamas 
kaip gynybinės retorikos pavyzdys1. nors biografinis 
filmas Hamsuno mįslė siekia atskleisti tiesą apie rašytojo 
gyvenimą, o pavadinimas suponuoja požiūrį į Hamsuną 
kaip į prieštaringą asmenybę, drįsčiau teigti, kad didesnė 
mįslė yra jo kūryba, o pats kūrėjas buvo vientisos, nors 
gaivalingos ir kartais nenuspėjamos prigimties.

naujausi kūrybos tyrinėjimai plėtoja postulatą, kad 
Hamsunas buvo savo laiką pralenkęs modernistas, bet 
paradoksalu tai, kad ryškios ankstyvuosiuose kūriniuose 
modernistinės tendencijos beveik išnyksta iš vėlyvosios 
jo kūrybos, kai, atrodo, kaip tik atėjo jų laikas. šitai paaiš
kinti nėra lengva, o gal ir nebūtina – tiesiog reikia suvok
ti, kad ankstyvoji Hamsuno kūryba esmingai skiriasi nuo 
antroje gyvenimo pusėje parašytų kūrinių ir kad ne vien 
priklausymas modernistiniam diskursui lemia jaunatviš
kų kūrinių žavesį, todėl brandūs romanai jokiu būdu 
nėra žingsnis atgal, o tik dar viena meistriškumo pako
pa. anksčiau pasakojęs apie egzaltaciją ir prieštaringus 
jausmus išgyvenančius personažus, kurių kiekvienas – 
išskirtinė individualybė, pasikeitęs Hamsunas tampa dė
mesingas kiekvienai žmogiškai būtybei, nepriklausomai 
nuo jos intelektualinio lygio ar socialinio statuso.

Pamatinė Hamsuno nuostata būtų tokia: literatū
ra neturi tarnauti jokiems interesams – nei politiniams, 
nei socialiniams, nei edukaciniams; jos tikslas ir užda
vinys – sutelkti dėmesį į individo psichikos painumą, 
sudėtingumą, nes žmogaus sąmonė – nepaaiškinama 
misterija, valdoma iracionalių pasąmonės jėgų. tai tinka 
visai kūrybai, bet ypač ryšku ankstyvuosiuose veikaluo
se Badas (1890), Misterijos (1892), Panas (1894), kuriais 
šiame kontekste ir apsiribosime. akivaizdu, kad turint 
lietuviškai Badą ir Paną, Misterijų labai trūko, nes šiame 
kūrinyje greta neretų Bado atbalsių tuo pat metu, ypač 
improvizuojant vyro ir moters santykių tema, girdimos 
dar neparašyto, bet autoriaus sąmonėje jau įsitvirtinusio 
Pano intonacijos.

autobiografiniu laikomas Badas kritikų – atle Kit
tango2, thomo Fechnersmarsly3 ir kitų – išsamiausiai 
išanalizuotas psichoanalitiniu požiūriu, atskleidžiant 
daug iš pirmo žvilgsnio nepastebimų kūrinio dimensijų, 
knygos epizoduose atrandant s. Freudo teiginių iliustra
cijų. Keisčiausia yra tai, kad pats Freudas tuo metu dar 
nebuvo parašęs svarbiausių savo kūrinių, o visa tai, iš ko 
randasi analitinė psichologija, yra jau pirmajame Ham
suno romane (sakau „pirmajame“, nes visa, kas rašyta 
anksčiau, tiktų pavadinti „Hamsunu iki Hamsuno“). 
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s. Freudo knyga Anapus malonumo principo (Jenseits des 
Lustprinzips) pasirodė tik 1920 metais, o jau tam, ką rašo 
Hamsunas 1890aisiais, tinka būsimam psichoanalitiko 
veikalui svarbios „pakartojimo“ ir „ženklų sugrįžimo“ 
(Wiederkehr der Zeichen) kategorijos. šis stulbinantis feno
menas – greičiau misterija nei mistifikacija – patvirtina 
Hamsuno kaip intuityvaus, sugebančio ne tik pateikti 
sąmonės įžvalgas, bet ir suvokti pasąmonės atsivėrimus, 
kūrėjo statusą. juolab kad buvo autodidaktas, tad tuo 
ankstyvuoju gyvenimo tarpsniu spragų jo išsilavinime 
būta išties daug.

Badas yra bene vienintelis Hamsuno kūrinys, susi
laukęs išsamaus monografinio pobūdžio nagrinėjimo – 
jam skirta th. Fechnersmarsly psichoanalitinė studija. 
tikrai sunku paaiškinti, kodėl Badas taip sudomino kriti
kus dar kaip niekam nežinomo debiutuojančio autoriaus 
kūrinys ir kodėl nuolat prie jo grįžtama, nors tyrinėjimo 
erdvės itin plačios. Kritikų dėmesys dar skiriamas Panui 
ir Misterijoms, o tarp vėlyvųjų kūrinių favoritas yra ro
manas Paskutinis skyrius. gal tokį netolygumą nulėmė 
sąstingis hamsunianoje, atsiradęs dėl minėtų politinių 
priežasčių. vis dėlto ir toje dešimtmečiams įsivyravu
sios tylos zonoje vienu žymiausių hamsunistų laikomas 
atle Kittangas parašė studiją apie visą Hamsuno kūrybą. 
su kai kuriais šio literatūrologo teiginiais polemizuoja 
jaunesni tyrinėtojai, bet net ir neįsitraukiant į polemiką, 
rašantiems apie Hamsuną retai pavyksta nepaminėti 
a. Kittango. ne išimtis ir šis rašinys.

a. Kittango nuomone, jau pats romano Badas pa
vadinimas aprėpia skirtingus lygmenis, nes badavimas 
veikia kaip fiziologinis impulsas, sąlygojantis visus soci
alinius, moralinius, erotinius išbandymus. badaujantysis 
išgyvena įvairias ekstremalias sąmonės būsenas, o tai su
siję su keistu, dažnai racionaliai nepaaiškinamu herojaus 
elgesiu4. badaujantis herojus, pasak th. Fechnersmarsly, 
nuolat atsiduria ribinėse situacijose – fiziologinėse, psi
chinėse, socialinėse, o pats badavimas asocijuojasi su 
protagonistui būdingu „stygiumi“ (pagal s. Freudą – 
Mangel). „stygius“ produkuoja efektus, struktūruojan
čius tekstą ir skatinančius vyksmą. tekstas plėtojasi tame 
lauke, kurį psichoanalizė įvardija kaip „perkėlimą“ ir 
„kontrperkėlimą“ (Übertragung und Gegen-Übertragung). 
studijos autoriaus įsitikinimu, Bado tekstas laikosi ant 
priverstinių pakartojimų (Wiederholungszwang) bei žen
klų sugrįžimo (Wiederkehr der Zeichen). studijoje teigia
ma, kad pasikartojimai kaip struktūrinis principas le
mia romano kompoziciją, sujungdami į viena atskirus 
vyksmo elementus, bet tie elementai kartojasi ne visiškai 
adekvačiu pavidalu, o tik „panašiai“, sukeldami aido 
efektą. th. Fechnersmarsly, drąsiai vartodamas ir kitas 
Bado parašymo metu neegzistavusias Freudo sąvokas, – 
„išstūmimas“ (Verdrängung), „troškimas“ (Begehren) ir 
pan., – įtikina, kad Hamsuno tekstas tikrai gali būti in
terpretuojamas, remiantis jomis, nors chronologija ne
dviprasmiškai sako, kad pradedantysis autorius visos 
tos teorijos, kurią puikiai iliustruoja jo naratyvas, žinoti 
negalėjo5. tokia tad Bado misterija, romano, kuriame, be 
viso kito, esama ir narcisizmo apraiškų, ir mazochistinių 
ekscesų, ir dvigubos nesaties perspektyvos, atsiverian
čios pabaigoje, kai laivas turės nugabenti badaujantį he

rojų į dar nežinomą vietą, o jo buvusi vieta liks tuščia.
šiame lygmenyje be galo svarbus tampa pasako

tojo vaidmuo, ir prasideda pasakotojo figūros mistifi
kacija, visu grožiu atsiskleisianti Misterijose. th. Fech
nersmarsly, analizuodamas romano pabaigą, originaliai 
apibūdina ir Bado pasakotoją, ir patį pasakojimo aktą: 
„Pasakotojo nėra, ir kartu jis tampa savo paties dub
leriu; nebūdamas Kristianijoje, kuria savęs praeityje pa
veikslą; būdamas kitoje vietoje, jis dvigubai nedalyvauja, 
baigiantis pasakojimui, kai istorijos pabaiga lieka ne
aiški, ir dvigubai dalyvauja per sąmoningo pasakojimo 
aktą. jo nėra, kai kalbama apie netektį, apie kažką, ko 
neįmanoma įdabartinti, atgaivinti, ir jis yra kalbėda
mas: nes netektis vėl grįžta kaip jos interpretacija – kaip 
pasakojimas.“6 situacijos pikantiškumas akivaizdus: au
torius nežino, kad savo kūriniu aplenkė laiką, o psichoa
nalizės nestudijavęs skaitytojas ir šiandien visų aprašytų 
subtilybių romano tekste nepastebės.

iš Bado dar negalėjo rastis Panas, tam reikėjo Misterijų, 
bet atmetę chronologiją ir palikę nuošaly nedidelį nor
vegijos miestelį – Misterijų veiksmo vietą – persikelkime 
iš sostinės Kristianijos tiesiai į gamtos viešpatiją, kaip tai 
padarė Pano protagonistas leitenantas tomas glanas. Kaip 
tai nuolat nutikdavo ir autoriui, nuo bohemiško triukš
mingų kavinių fono, kuris jam vis dėlto irgi buvo reika
lingas, pasitraukdavusiam į žmogaus veiklos dar mažai 
paliestus miškus. nors jau įsitikinome, kad pirmasis jo 
romanas modernus, gal net modernistinis (tiesa ir tai, 
kad kito tokio nebus), Hamsunas ir civilizacija – sunkiai 
suderinami dalykai. didieji miestai, kūrėjo įsitikinimu, 
formuoja pusiau vergiškos psichologijos žmogų, trukdo 
skleistis jo vaizduotei. Hamsuno idealas – gražus, išdidus, 
laisvas žmogus, gyvenantis vieną gyvenimą su gamta.

Panas – tai himnas tokiam žmogui, o kartu ir laukinei 
šiaurietiškai gamtai, tad neretai teigiama, kad net ne gla
nas, o didi ir galinga gamta, sujungianti į viena žmones, 
gyvūnus ir augalus, yra pagrindinis šio kūrinio herojus, 
nes papildomą dimensiją visam pasakojimui suteikia pa
vadinimas. Panas šiame romane – tai amžinosios gamtos 
simbolis, o gamtos tiesiogiai veikiamas ir ekstazes išgy
venantis personažas tarsi kuria pasaulį iš naujo, suteikia 
reiškiniams vardus, laimina šiaurės naktį su jos slėpinin
ga tyla, leidžiančia pajusti sielos nemirtingumą: „miško 
nuotaika vilnimis plaukė man per širdį, aš verkiau iš 
laimės ir džiaugiausi neapsakomai, nesitvėriau dėkingu
mu. tu, mieloji giria, namai mano, leisk man tave visa 
širdim pasveikinti... sustoju, žvalgausi į visas puses ir 
su ašaromis akyse vadinu vardais paukščius, medžius, 
akmenis, žoles ir skruzdėles, dairausi ir iš eilės vadinu 
juos vardais.“7 gamta iš Hamsuno kūrybos ir vėliau ne
išnyks, bet niekur daugiau nerasime tokio entuziastingo 
bei emociškai paveikaus jos šlovinimo.

vyksta susiliejimo su gamta misterija, o paraleliai 
plėtojasi meilės misterija, ir visa tai perteikiama mistifi
kuoto pasakotojo vardu. nesunku nuspėti, kad tokia mis
terijos ir mistifikacijos samplaika lemia galimybes Paną 
perskaityti skirtingai. todėl nereikėtų stebėtis, kad kriti
kai sėkmingai išnaudoja tas galimybes: tarkim, th. sei
leris kalba apie patriarchalinį kūrėjo mitą8, o K. Wessely 
gilinasi į erotinį romano lygmenį9. nors pagrindiniai ak
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centai sudėliojami skirtingai, vienas požiūris nepaneigia 
kito, nes abu paminėti aspektai svarbūs, ir nė vienas ty
rinėtojas, kad ir kokį aspektą pasirinktų, neišvengia gla
no ir edvardos santykių diskurso aptarimo. atrodo, kad 
naudodamiesi semiotiniu, psichoanalitiniu ar dar kokiu 
metodu, kritikai ieško rakto, tinkamo Hamsuno tekstui 
dekoduoti, bet visos variacijos glano ir edvardos tema 
rodo viena – metodų bejėgiškumą. nes atmetus sudėtin
gą teorinį anturažą, esmės lieka tiek, kiek jau atskleidė 
amžininkai, vertinę romanus, vos jiems pasirodžius.

leitenanto tomo glano ir turtingo komersanto mako 
dukters edvardos meilė persmelkia visą kūrinį, atspin
dintį nusilenkimo gamtos didybei idėją. šešiolikmetė 
herojė įsiveržia į savo noru atsiskyrėliu tapusio (o gal 
tik save kaip atsiskyrėlį stilizuojančio?) herojaus vienat
vę ir pati suserga juo. niekas kitas geriau už tuos abu 
vienas kitą kankinančius herojus neišreiškė hamsuniškos 
meilės sampratos. jų prigimtys atrodo labai giminingos, 
nes abiem didžiausias meilės žavesys – ne laimės idilė, o 
permainingi – na taip, Kari Wessely beveik teisi – sado
mazochistiniai meilės žaidimai. Kai pasakotojui (jis gali 
kartu būti ir herojus, bet apie tai kiek vėliau) paaiškėja, 
kad edvarda ir glanas myli vienas kitą, tolesnis herojų 
elgesys tampa nebepaaiškinamas, nes visos jų pastangos 
nuo šiol nukreiptos į vieną tikslą – nuslėpti vienas nuo 
kito savo jausmus. Kai nuo slepiamos meilės kančios, 
nuo tyčiojimosi iš savo partnerio vienas herojų pavargsta 
ir, nugalėjęs savimeilę, pasiryžta prabilti apie jausmus, 
tuoj pat išdidumas bei savimeilė prabunda kitame, ir 
tą nesibaigiantį vyksmą tik trumpam nutraukia švelnu
mo ir susitaikymo scenos. tokia toji Hamsuno teikiama 
meilės psichologija, šiame romane ryški kaip niekur ki
tur. bet tai – joks atradimas, tai žinoma ir įvardyta prieš 
šimtmetį, o ko nors naujo, kad ir taikant moderniausius 
metodus, kritikams suformuluoti nepavyksta. gal tei

singiau būtų pasakyti, kad jie tą patį suformuluoja daug 
sudėtingiau, bet iš tikrųjų tik tariasi atradę tai, ko iki jų 
niekas nepastebėjo, o kartais net ir susipainioja metodo 
paspęstose pinklėse.

apsiribosime dviem pavyzdžiais. jau minėtoji Kari 
Wessely skaito Paną kaip erotinį tekstą ir tarsi nesiten
kina įsigalėjusiais vertinimo stereotipais. erotiką kritikė 
sieja su vitaline jėga, normų nepaisymu bei destrukcija 
ir vertina kaip blogį. į lyrišką ir patetišką tuo pat metu 
glano deklamavimą apie harmoniją su gamta autorė žiū
ri skeptiškai ir nepatikliai, įžvelgdama net parodijos ele
mentų. vien kaip biologinių instinktų raišką vertindama 
glano santykius ir su eva, ir su edvarda, kritikė išsiduo
da, kad jos į erotiką nukreipta analizė jau a priori glano ir 
edvardos santykių nepaaiškins, nes glanas su eva ir gla
nas su edvarda – tai tiesiog du skirtingi glanai. autorė 
prieštarauja pati sau, kai, laikydama erotinius troškimus 
natūraliais, kartu sieja jų patenkinimą su normų peržen
gimu. iš tikrųjų normų pažeidimo romane nėra, o tik 
erotikos (edvarda) ir seksualumo (eva) skirtis. abipusis 
biologinių glano ir evos instinktų patenkinimas  jokios 
destrukcijos pasakojimui nesuteikia. tikrai destrukty
viais tampa iracionalūs glano ir edvardos santykiai, bet 
normos čia peržengiamos ne seksualine, o greičiau psi
chologine prasme. dar kritikė įžvelgia tiesioginį erotikos 
ir mirties ryšį, bet tai taip pat nenauja.

naujumo prasme geriau sekasi th. seileriui, savo 
patriarchalinio kūrėjo mito sampratą pateikiančiam taip, 
kad ne glanas, suteikiantis reiškiniams vardus ir taip 
kuriantis pasaulį iš naujo, tampa svarbus. Kritiką labiau 
domina savo paties istoriją kuriantis glanas, ir čia jau ne
išvengiamai iškyla naratoriaus problema. glaną pasako
toją ir glaną personažą, nors vartojama pirmojo asmens 
forma, o gal kaip tik dėl to, galime skirti tik teoriškai, 
naratyve ribos tarp jų beveik išsitrina. bet epiloge vyksta 

edvard MuncH. Mėnesiena, 1895
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mistifikacija – įvedamas tariamas kitas naratorius, glano 
žūties liudininkas. th. seileris teigia, ir jis tikriausiai tei
sus, kad ir antrosios dalies pasakotojas yra pats glanas, 
pateikiantis subjektyvius sužeistos sielos prisiminimus. 
th. seilerio „mito“ esmė – siūlymas besąlygiškai nepasi
tikėti tuo, ką rašo glanas. bet ką tai keičia? jeigu glanas 
rašytų norvegijos istoriją, tikėjimo ar netikėjimo juo klau
simas būtų svarbus. dabar gi rašyti jį verčia neišsipildžiu
si meilė edvardai, visas pasakojimas randasi iš ilgesio ir 
(ne)išsipildymo, tad kodėl jis negali būti subjektyvus? 
th. seileris tikina mus, kad glanas sąmoningai stilizuoja 
save kaip gamtos kūdikį (dar viena mistifikacija?), nors 
iš tikrųjų priklauso kultūros sferai, o edvarda... – ir čia 
kritikas pats sau paspendžia spąstus, įsitraukęs į hero
jų diferencijavimą pagal jų priklausymą „kultūrai“ arba 
„natūrai“. nenarpliosim to kamuolio, juolab kad, kitaip 
sudėliojus akcentus, glano ir edvardos istorija nieko 
nepraranda, bet nieko ir neįgyja. lygiai kaip kad nieko 
nekeičia teiginys, jog per glano matymą pateiktas edvar
dos paveikslas esąs neobjektyvus. ir vėl belieka pakartoti: 
juk glanas (už jo rašymo stovi dar ir Hamsunas) kuria 
tariamai savo, bet iš tikrųjų fiktyvią istoriją, o ne realiai 
egzistavusios edvardos mak biografiją.

tai, kas pasakyta, tikėtina, kiek praskleidė Hamsuno 
misterijų teatro uždangą, įvedė į kūrybinę jo laboratoriją 
ir išryškino dviejų ankstyvųjų kūrinių sąsajas. tam pa
čiam ankstyvųjų romanų kompleksui priklauso Misteri-
jos, kuriose dar skamba Bado atbalsiai, bet jau prasišviečia 
būsimas Panas. anoniminis Bado veikėjas, Pano herojus 
leitenantas glanas ir Misterijų protagonistas juhanas na
gelis iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti visiškai nepana
šūs, bet iš tikro juos sieja labai daug kas. Froidiškas Man-
gel („stygius“), nors gryniausiu pavidalu atsiskleidęs 
badaujančiojo elgesyje bei jausenose, būdingas visiems 
trims. Kažko aiškiai neįvardyto trūkumas privertė glaną 
pabėgti iš miesto, bet naujas gyvenimo būdas, iš pradžių 
tenkinęs personažą, privertė jį patirti dar aštresnį „sty
gių“, kai neišsipildžiusi liko jo aistra edvardai. Pagaliau 
nežinomos prigimties, taip iki galo ir neatskleistas „sty
gius“ verčia juhaną nagelį išlipti iš laivo mažame mies
telyje, pasilikti jame kurį laiką, neturint jokio tikslo, o po 
to paslaptingai dingti nebūtyje.

visų trijų romanų vaizdavimo objektas – ekstrema
lus individualizmas bei individo autsaiderio nestabilios 
psichikos, susiskaldžiusios jo sąmonės savitumai. Keis
to, ekscentriško personažo nepritapimas prie sociumo 
Hamsunui yra duotybė, todėl individo ir visuomenės 
konfliktas autoriui nesvarbus, jo kūriniuose tokio konf
likto nėra, nėra spręstinos problemos, nes neįmanoma 
net įsivaizduoti prie aplinkos pritapusio nagelio – Ham
suno autsaideriui tai nėra siekiamybė.

tenka kartotis – ir Misterijas galima skaityti įvai
riai. skaitant pirmą kartą (kažkodėl neįsivaizduoju, kad 
Hamsuno kūrinį įmanoma perskaityti vieną kartą ir dau
giau prie jo negrįžti), natūralus yra suvokėjo noras su
prasti tekstą, nors nebūtinai jam tai pavyks. Pakartotinį 
skaitymą palyginčiau su eimunto nekrošiaus („niūraus 
lietuvių genijaus“, kaip jį vadina peterburgiečiai teatro 
kritikai) spektaklių žiūrėjimu: niekaip ten visko nesupra
si, tad geriau nesipriešinant pasiduoti intuityvaus reži

sieriaus įtaigai, nešifruoti visų jo metaforų, – kai kurios 
atsivers pačios, kitos taip ir liks nesuprastos, – bet spek
taklio magija nuo to nenukentės, misterija įvyks. tokie 
jau tie intuityvūs genijai, apeliuojantys labiau ne į mūsų 
sąmonę, o į pasąmonę.

Kritikai skirtingai vertina ir Misterijų protagonistą. 
Kraštutinė leidėjo alberto langeno nuomonė, jog tai 
šarlatanas, tiesiog patologiškas atvejis, nepriimtina todėl, 
kad „pavogta“ iš paties pasakotojo, pradedančio istoriją 
nuo mažą norvegijos miestelį sujudinusių įvykių: „ten 
netikėtai pasirodė vienas prašalaitis, toks nagelis, keis
tas ir saviškas šarlatanas, prikrėtė visokių keistybių ir 
dingo taip pat staiga, kaip atsirado.“10 naivus gali būti 
kūrėjas, pagaliau tai atleistina ir skaitytojui, bet vertinto
jui neleistina besąlygiškai patikėti mistifikuojančiu nara
toriumi. šarlatanas ar ties beprotybės riba balansuojantis 
genialus individas (toks e. t. a. Hoffmanno kapelmeiste
rio Kreislerio „pusbrolis“), turėtų parodyti tolesnis pasa
kojimas. bet ar parodys? Kitoje plačios vertinimų skalės 
pusėje galėtų būti gan patetiškas n. r. nybøe apibūdini
mas: „nagelis – tai žmogaus būties kaip nesuvokiamos 
misterijos hiperbolė. (A hyperbole of the human being as an 
incomprehensible mystery.)“11

visa kas čia turi dvi puses, net ir pats protagonistas – 
larsas langsletas kalba apie antrąjį nagelio „aš“, tam
siąją jo esybės pusę12, tai – keistas mažas žmogelis, pra
varde minutė (lietuviškame vertime minutis, bet lieku 
prie pirmojo varianto, pasirinkto vokiškame ir rusiškame 
vertimuose). o ar turi tas, nežinia iš kur atvykęs, neži
nia kodėl miestelyje išsilaipinęs protagonistas šviesiąją 
pusę? atrodo, kad turi, tik nelabai žino, ką su ja veikti. 
mėgina tą šviesiąją pusę realizuoti, kai sutinka dvi mote
ris – dagnę ir martą. dagnė susižadėjusi su kitu, tad na
gelis tampa lyg ir meilės įkaitu, gal net meilės kankiniu, 
panašiai kaip tomas glanas. Kita vertus, jis tariasi norįs 
vesti žilaplaukę, nors tik dvylika metų vyresnę martą, ir 
jai apie tai kalba. abu atvejus reikėtų vertinti labai atsar
giai, vengiant skubotų ar tiesmukų išvadų.

nežinoma juhano nagelio praeitis – arba žinoma 
tik tiek, kiek apie ją pasako trumpas moters iš praeities 
apsilankymas, nes paties nagelio užuominos apie praei
tį visada įpinamos į kontekstą, esantį ties kliedesių riba. 
neperprantama ir jo dabartis, neaiški net jam pačiam jo 
tapatybė, nes save jis pavadino dievo idée fixe. ir elgesys 
tokį apibūdinimą visiškai patvirtina. išryškėja didžiulis 
Hamsuno meistriškumas, kai romane, kuriame iš tikrųjų 
beveik nieko nevyksta, vis dėlto juntamos su pasąmone 
susijusios giliai paslėptos versmės. jos ir yra tai, kas nu
lemia pasakojimo intrigą ir ko beveik neįmanoma nusa
kyti. Kad vaikštinėdamas po miestelį, nagelis sutinka 
tai dagnę, tai martą, dar nėra pagrindas tvirtinti, kad 
herojus atsidūrė tarp dviejų moterų, kaip tai dažnai nu
tinka H. ibseno dramose. nors abi moterys protagonis
tą savaip – bet labai skirtingai – domina, jokios meilės 
istorijos kūrinyje nėra, išskyrus priešistorėje įvykusią 
pastorium turėjusio tapti jaunojo Karlseno savižudy
bę, pasinaudojus dagnei priklausiusiu peiliuku. Paliktas 
laiškelis – „Kad tavo plienas būtų toks pats aštrus kaip 
tavo paskutinis atsakas ne“ – liudija buvus tikriausiai 
vienpusės meilės istoriją.
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taip, romano pabaigoje aprašytas nagelio pasitrau
kimas iš gyvenimo, bet ne su kažin kokiu šauniu leite
nantu susižadėjusi dagnė yra to poelgio priežastis. Prieš 
tai nagelis pasakoja vieną iš savo neišsemiamų istorijų, 
balansuojančių ties realybės ir fantazijos riba. šį kartą 
paminimas opijus, – „viskas prasidėję dar san Franciske, 
tuokart, kai jis rūkęs opijų...“13 – ir tai jau leidžia pasa
kojimą apie nardymą tarp koralinių rifų, apie skenduo
lę, vėliau, jau europoje, jam pasirodžiusią ir pašaukusią 
jį pavojaus akimirką, laikyti vizija ar haliucinacija. tą 
kartą moteris išgelbėjusi jam gyvybę, bet tada jis dar ir 
pats norėjo gyventi. o dabar, kai vėl ją pamato po savo 
langais, o vėliau išgirsta šauksmą, jau yra nesėkmingai 
bandęs nusinuodyti, jau išmetęs jį saugojusį žiedą, jau 
parašęs ir išsiuntęs atsisveikinimo laišką seseriai. dabar 
išsigelbėjimo nebėra ir nebereikia, kažkas šaukia nuo jū
ros, o žiedas nesurastas, ir tada – „jis pasiekia prieplau
ką, nubėga keliu iki krantinės galo ir beregint šoka į jūrą. 
Pakyla keli kunkulai“14.

teigti, kad nagelis atvyko į pakrantės miestelį ieš
koti mirties, būtų ne visai tikslu. dagnę jis idealizuoja 
ir poetizuoja: „ir jeigu kada rasčiau deimantą, pavadin
čiau jį dagne, nes vien tavo vardas džiaugsmu sušildo 
man krūtinę. maža to, galėčiau klausytis tavo vardo be 
paliovos, girdėti, kaip jį kartoja žmonės ir žvėrys, visi 
kalnai ir visos žvaigždės, būčiau kurčias visiems ki
tiems garsams, ir tik tavo vardas skambėtų man ausy
se dieną ir naktį, visą mano gyvenimą.“15 tvirtina sau, 
kad ją myli, bet, net ir gyvendamas daugiau fantazijos, 
o ne realybės pasaulyje, žino, kad toji ilgakasė aikštinga 
mergina ištekės už leitenanto, kaip vėliau Pane edvarda 
rinksis nemylimą baroną, nes nagelis ir glanas santuo
kai netinka. bet nagelis vis dėlto stengiasi įsitvirtinti 
gyvenime, kurdamas iliuzinį šeimyninės laimės su ne
turtinga marta paveikslą. tik kad ne jo stichija šeimyni
nis gyvenimas, ir visi gyvybingumo resursai jau išnau

doti, nors gyvybės instinktas dar verčia priešintis net 
ir išgėrus buteliuką, kuriame turėjo būti (bet nebuvo) 
nuodai: „ne, jis nenori mirti, ne šiąnakt, ir ne rytoj, jis 
visai nenori mirti, trokšta gyventi, dar amžinybę regėti 
saulę.“16 bet moteris skenduolė jį jau pašaukė, jo sąmo
nę vis labiau užvaldo kliedesiai, kelio atgal į gyvenimą, 
kur šviečia saulė, nebėra.

tai vis dėlto kas gi buvo tas juhanas nagelis – gal 
ryškiu geltonu apsiaustu pasidabinęs, smuiko dėklu ne
šinas keleivis tik pasivaideno ligi tol ramiame miestelyje, 
gal jis tik fikcija? Požiūrių įvairovę nulemia tai, kad šiuo 
personažu Hamsunas tiesiog paneigia psichologiškai 
paaiškinamų charakterių principą ir svorio centrą per
kelia į žmogaus sąmonėje vykstančias misterijas. juha
no nagelio asmenybė su jai būdingais nenuoseklumais, 
ekscentriškais išpuoliais, keistenybėmis atitinka hamsu
nišką charakterių kūrimo nuostatą, jei sąvoka „charakte
ris“ čia apskritai taikytina. iracionalūs individo poelgiai, 
atspindintys chaosą jo viduje, rašytojui visai neatrodo 
kaip nukrypimai nuo normos dėl tos paprastos priežas
ties, kad jam jokia norma neegzistuoja ir kad pastovumo 
trūkumas, jo manymu, yra ta savybė, kuri turėtų būti 
suteikta kiekvienam charakteriui. sunku būtų paneigti, 
kad jam tai puikiai pavyko. Pasakojimas, vieną po kitos 
atveriantis vidinio gyvenimo bedugnes, niekaip ir nega
lėtų būti sklandus, nuoseklus. be to, į pasakojimą nuolat 
įsiveržia sąmonės srautas, įgyjantis vidinių monologų 
pavidalą; dar pasitelkiami sapnai, vizijos, užuominos, 
nutylėjimai. nageliui būdingas nervingumas, Hamsuno 
požiūriu, pagrindinis moderniųjų laikų žmogaus bruo
žas, o toks nesivaldantis individas nesunkiai tampa ir 
savo sujauktos sąmonės, ir pasąmonės auka. sąmonės 
ir pasąmonės keliama kančia galėtų būti įvardyta kaip 
Misterijų leitmotyvas.

m. Humpalis įžvelgia kūrinyje religinę mistiką, de
tektyvinę bei teksto spragų, užuominų, nutylėjimų mis

edvard MuncH. 
Melancholija I, 1896
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terijas, o apie pasakotoją atsiliepia kaip apie mistifikuo
toją17. Pasak šio kritiko, naratorius pasakoja apie visai 
identiteto neturintį individą be jokio autentiško bran
duolio (tokios nuomonės laikosi ir a. Kittangas) ir be 
jokios misijos. skaitytojui siūlomos atskiros, daugiau ar 
mažiau susijusios scenos, bet nutylima apie tai, kas vyks
ta tomis laiko atkarpomis, apie kurias nepasakojama. 
tai, m. Humpalio manymu, prilygsta mistifikacijai, visa 
pasakojime atsiradusi painiava lieka neišnarpliota, įvai
rioms galimoms prielaidoms patvirtinti įrodymų nepa
kanka. jau žinome, kad racionaliai suprasti pavaizduoto 
individo nepavyks ir geriau nė nemėginti psichologiškai 
aiškinti jo poelgių. be viso to, skaitytoją dar klaidina tai 
čia, tai kitur atsirandantis skirtumas tarp tikro ir įsivaiz
duojamo: kai nagelis pirmą kartą pasirodo su smuiko 
dėklu rankose, drąsu būtų manyti, kad dėkle būtent ir 
guli smuikas – dėklas gali būti tuščias arba jame sudėta 
visai kas kita.

įspėti Misterijų naratoriaus mįslę mėgina ir erikas 
bjerckas Hagenas. iš tikrųjų, kas gi čia pasakoja, jei tai 
ne personažas, nepaisant daugelio jo vidinių monolo
gų, ir ne objektyvus visažinis pasakotojas, būdingas 
realistiniam naratyvui? e. b. Hagenas pasitelkia daug 
gan įtikinančių argumentų savo atradimui pagrįsti: tas 
įsislaptinęs pasakotojas esąs studentas eijenas, o jo „in
formatorė“ – dagnė Cheland18. taip, eijenas gali stebėti 
nagelio elgesį, jis dalyvauja miestelio draugijos sam
būriuose, ginčuose išsako savo (Hamsuno?) nuomonę 
vienu ar kitu klausimu, apie beužsimezgantį dagnės ir 
nagelio romaną galėtų sužinoti iš pačios dagnės, nors 
tuo nelengva patikėti. bet net jei priimsime šią prielaidą, 

mažiausiai dar lieka marta gude ir minutė, su kuriuo 
nagelis praleidžia itin daug laiko, pasakodamas savo is
torijas. net jei marta ir papasakotų dagnei apie netikėtą 
nagelio apsilankymą ir keistą jo elgesį, tokia „žiniasklai
dos“ sistema vis dėlto atrodo pernelyg sudėtinga. ne, 
eijenas visko žinoti negali, jis nėra pasakotojas, e. b. Ha
geno statinys sugriūna.

atrodo, Hamsunas bus pamiršęs įvesti fiktyvų pasa
kotoją, kaip tai vėliau padarė Pane, o pasakojimo situacija 
savo esme abiejuose romanuose panaši: pasakoja nage
lis ir dar kažkas, stebintis jį iš šalies: „Pasakotojas yra ir 
nagelio viduje, ir išorėje (The narrator is both, inside and 
outside Nagel)“, – rašo e. b. Hagenas19, ir čia su juo gali
ma sutikti, nors nėra labai aišku, kiek požiūrio kampų 
esama. Fiktyvus neįvardytas naratorius, neturintis asme
ninių bruožų – įprasta figūra, todėl galima kalbėti apie 
pasakotojo dagnę ir apie nagelio dagnę, ir apie tai, kad 
jos skiriasi viena nuo kitos. bet bent jau pačioje pradžioje 
ir kai kur kitur ryškėja kolektyvinis miestelio požiūris, 
o kas jį „transliuoja“, lieka neaišku. trumpas dagnės ir 
martos pokalbis epiloge neatskleidžia jų žinojimo ar ne
žinojimo apie tai, kas nutiko nageliui – ar jis nuskendo, 
ar vis dėlto išsigelbėjo. bet juk to nežino ir skaitytojas, 
nes buvo tokia frazė: „jums nepavyks, jūs pernelyg gerai 
mokate plaukti, išsikapanosite.“20 gal iš tikrųjų nepavy
ko... mes šito nežinome, kaip nežinome ir to, kas praėjus 
metams miestelyje kalbėta apie nagelį, ką reiškia dagnės 
žodžiai epiloge: „vis galvoju apie tai, kas šįvakar pasa
kyta apie nagelį. daug kas man buvo nauja.“21 sutikite, 
drąsi, gal net įžūli romano pabaiga – ir taip jau mįslin
gam herojui išnykus iš pasakojimo, praėjus metams, apie 
jį dar pasakoma kažkas nauja, ko nežinojo herojė ir ko 
nesužinos skaitytojas. tai misterija ar mistifikacija?
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Stier“ („On overgrown Paths“) // EDDA. Nordisk tidskrift for littera-
turforskning, 3/99. – universitetsforlaget, p. 252–262.
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fra „Sult“ til „Ringen sluttet“. – oslo, 1984.
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analytische Studie zu Knut Hamsuns Roman „Hunger“ // Texte und 
Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik, band 25. – Peter 
lang, Frankfurt am main–bern–new york–Paris, 1991.

4  atle Kittang. Op. cit., p. 36.
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// EDDA-Hefte 3/1995, p. 267–277.
9  Kari Wessely. Knut Hamsuns „Pan“, erotiken och det Onda // EDDA-

Hefte 3/1999, p. 232–245.
10  knut Hamsun. Misterijos. – Tyto alba, vilnius, 2009, p. 5.
11  nettum rolf nybøe. Konflikt og visjon: Hovedtmaer: Knut Hamsuns 

forfatterskap 1889–1912. – Gyldendal, oslo, 1970, p. 82.
12  lars roar langslet. Hamsun. Der Dichter des Wechselspieles. – 

Aventura Forlag, 1996.
13  knut Hamsun. Misterijos, p. 313.
14  ten pat, p. 330.
15  ten pat, p. 272.
16  ten pat, p. 291.
17  martin Humpal. The Roots of Modernist Narrative. Knut Hamsuns 

Novels „Hunger“, „Mysteries“, „Pan“. – Solum Forlag, oslo, 1998, 
p. 98.

18  erik bjerck Hagen. Truth and Ethics in Hamsun’s „Mysteries“ // 
EDDA-Hefte 4/1996, p. 307–316.

19  ten pat, p. 311.
20  knut Hamsun. Misterijos, p. 328.
21  ten pat, p. 330.

edvard MuncH. Bučinys II, 1897



NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 4 (569) 9

Sauliau, esi gyvenimo ir kūrybos zenite. Prabėgo beveik pusė 
amžiaus. Ne už kalnų garbingas jubiliejus. Tavo kūrybiniai 
nuopelnai stulbinantys – turi garbingų apdovanojimų, esi 
Lietuvos ir tarptautinių sąjungų narys ir vadovas, organi-
zuoji plenerus ir simpoziumus. Sunku būtų išvardinti visus 
tavo nuveiktus darbus. Internete ir spaudoje apie tave ir tavo 
kūrybą galima sužinoti beveik viską, todėl aš norėčiau pakal-
bėti apie tai, ko smalsus skaitytojas tikrai neras žiniasklaidoje. 
Kada pasijutai esąs menininkas? Galbūt kūrybos link stum-
telėjo koks nors ypatingas vaikystės išgyvenimas? Koks buvo 
pirmasis tavo žingsnelis, išvedęs į platų dailės vieškelį?

Kai man buvo treji, nupaišiau mėlyną dangų, krentan
tį sniegą ir, rodos, senį besmegenį ir 1963 metais vaikų 
darželio parodėlėje laimėjau prizą. Kai man sukako pen
keri, žinojau, kad būsiu menininkas. Kai visi vaikai ei
davo miegoti, aš kartu su darželio dailininku a. toleikiu 
spaudžiau monotipijas. jis parengė mano, penkiamečio 
berniuko, piešinių ir plakatų parodą Te visad šviečia saulė 
šiaulių kultūros namuose. Profesorius vytenis rimkus 
miesto laikraštyje parašė atsiliepimą. apie pirmąsias tris 
parodas pranešė ir kiti leidiniai, motina išsaugojo net tris 
skirtingus laikraščius. tai buvo pirmoji ir tikra paskata, 
padėjusi man apsispręsti tapti dailininku. 1972 m. balan
džio 22 d. laimėjau respublikinį vaikų piešimo konkursą. 
tą įsimintiną dieną mane pasveikino s. veiverytė, j. bal
čikonis, t. adomonis, o diplomą įteikė pats j. Kuzmins
kis. tai buvo dar viena likimo paskata kurti. mokydama
sis šiaulių dailės mokykloje, vėliau Kauno s. Žuko dailės 
technikume daug piešiau, tapiau, be to, susidomėjau 
fotografija. šešiolikmetis surengiau pirmąją fotografijos 
parodą ir tradiciškai rengiu jas kasmet. buvau paste
bėtas, technikumo vadovybė pasikvietė fotomenininką 
r. rakauską, kad šis deramai įvertintų mano darbus. Ke
lionės ir tolimi kraštai mane įkvepia kūrybai. aštuonioli
kmetis išskridau vasarai į gruziją ir armėniją. jerevano 
m. sariano muziejuje buvau sužavėtas rytietiškų spalvų 
skambesio ir negrįžtamai apsisprendžiau tapti tapytoju, 
prisiekiau kasdien tapyti ar bent jau akvarelę nulieti... 
taip viskas ir prasidėjo, vadinkim – mano kūrybos ke
lias... tapyti, kurti, nesustoti skatino a. švėgžda, o pir
mąją tapybos parodą vilniuje surengė menininkas vin
cas Kisarauskas. šiandien šie menininkai yra švyturiai, 
lietuvių dailės simboliai – jie skatino vaikus kurti, auklėjo 
savo pavyzdžiu, padėjo rasti orientyrus. nei a. švėgžda, 
nei v. Kisarauskas man nebuvo nei giminės, nei tėvų pa
žįstami, tik geranoriški ir padorūs žmonės, tik ros asme
nybės. jau tada supratau, kad tikri menininkai yra geros 
širdies žmonės. Kūrybai buvo palanki karma.

Zenitas
Su tapytoju, fotomenininku, orientalistu S au l iumi K ru opiu 
kalbasi poetas a lgi m a n taS ly va

Esi dvasingas žmogus, mistikas. Kas paskatino tave pažinti 
Dievą, pažinti save? Kiek dvasinė praktika darė įtakos tavo 
kūrybai? Ar tavo žavios, pasigėrėjimą keliančios drobės yra 
tik tobulos kompozicijos, meniškai suderintos spalvos, pa-
trauklūs siužetai, profesionaliai įvaldyta technika ar kas nors 
daugiau?

nežinau, ar aš dvasingas, ar ne, tesprendžia kiti, apie 
tai negalvoju, tik ieškau dvasingumo savyje, jo apraiš
kų žmonėse, šventose knygose, gamtoje ir ypač mene. 
jei šis pasaulis – tik laikina buveinė ir čia viskas miršta, 
turi būti kažkas, kas nėra laikina, kas amžina. jei šis pa
saulis dichotomiškas, dualus, tuomet egzistuoja dvi rea
lybės – materija ir dvasia. apie tai byloja visi tikėjimai ir 
visi šventraščiai. ateizmo laikais buvo ypač smalsu tai, 
kas buvo draudžiama. niekad nepamiršiu pirmos kla
sės mokytojos, kuri demonstratyviai paklausė, ar einu 
į bažnyčią. jau tada susimąsčiau, kad čia slypi gili pa
slaptis. viešėdamas gruzijoje, stebėdamas kalnus ir dan
gų, jaučiausi pakiliai, bet tik armėnijoje – ečmedzine ir 
prie sevano ežero – patyriau stiprų dvasinį išgyvenimą, 
po kurio pripažinau dievo egzistenciją, tapau tikinčiu 
žmogumi. grįžęs namo, nutariau įsigilinti į šventraščius: 
pradėjau skaityti ne tik iš tėvo stanislovo gautą bibliją, 
bet ir rytų išminties knygas. mano dvasines studijas pa
skatino fotografijos mokytojas m. dapkus. jis pirmasis 
prakirto langą į tikrąjį dvasios pasaulį. m. dapkus davė 
man vos įskaitomas vydūno tekstų kopijas, kurios pa
dėjo atmesti materialistinę pasaulėjautą. dar būdamas 
paauglys, ranka perrašiau ne vieną dzeno, jogos, Krišnos 
sąmonės bei budistinės meditacijos knygą. sutikau daug 
ieškančių jaunų žmonių. degiau ryžtu tarnauti dievui, 
svajojau tapti tradicijos žmogumi, vaišnavu, vienuoliu. 
mes buvome kitokie – ne pinigų karta. išmokome ne 
kaupti turtus, bet juos prarasti. Kasmetinės Kgb kratos 
išmokė susitaikyti ir su mylimiausių knygų bei paveikslų 
praradimu. jau trisdešimt metų einu rytų filosofijos at
radimų ir praradimų keliu. Po pusmečio, praleisto indi
joje vienuolyne su piligrimais ir tikru guru šri narajana 
swami, supratau, kad dvasines tiesas reikia suvokti ne 
pažodžiui, o individualiai ir kūrybiškai. nieko negalima 
imituoti, reikia tiesiog būti savimi, sąžiningai atlikti savo 
dharmą (pareigas, kurias atsinešame jau iš prigimties), 
pamilti savo profesiją kaip prasmės ir saviraiškos trans
formaciją, ypač kūrybiniame kelyje. atsakymai ateina lė
tai, tik, deja, europiečiai labai nekantrūs ir nori dvasinių 
žinių ir galių dabar, be ilgos praktikos, studijų, egoizmo 
atsižadėjimo. Piligrimystės kelionės į indiją atvėrė man 
akis – aš supratau, kad materialiame pasaulyje dvasin



10NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 4 (569) 

gumas atrodo keistai. aplink praktiški ir merkantiliški 
žmonės, ir tu lieki vienas, dažnai nesuprastas. šiandien 
vis sunkiau išsaugoti savo idealizmą, nes žmonės viską 
vertina tik pinigais, o dvasinės vertybės yra daug subti
lesnės, todėl ne visiems svarbios. daugelis šiandien ieško 
tik naudingų pažinčių, vienkartinių ryšių, pamiršdami, 
kad be tikrųjų vertybių – draugystės, meilės, ištikimybės, 
garbės – gyvenimas yra lėkštas ir teikia tik skausmą ir 
nusivylimą...

Dabar esi laisvas, niekas nevaržo nei tavo kūrybos, nei dvasi-
nių siekių. Ar teko sovietiniais laikais patirti valdžios spaudi-
mą ir persekiojimus? Koks buvai anuomet ir koks esi dabar? 
Ar tavo kūrybai darė įtaką aplinka?

gerai prisimenu Kgb persekiojimus – kratas, knygų, 
paveikslų konfiskavimus, tardymus, grasinimus liautis 
ieškojus dievo. ypač apmaudu, kad trukdė man įstoti į 
dailės institutą, į tapybos fakultetą. Per egzaminus sau
gumiečiai mane, būsimą studentą, išsivedė apklausti į 
rektoriaus v. gečo kabinetą. tik per plauką išvengiau 
prievartinio išsiuntimo į černobilį. įstojau į tapybą tik 
iš ketvirto sykio. vykstant egzaminams Komjaunimo tie-
soje pasirodė ilgas ir melagingas v. lingio straipsnis, 
parengtas pagal saugumo medžiagą. niekad nepamir
šiu mamos ašarų. visą gyvenimą mane lydi kažkokie 
trukdymai, jei ne saugumiečių, tai pavydžių kolegų, 
vagiančių idėjas, lipančių ant kulnų. na, o aš, naivuolis, 
turiu būti pakantus, kantriai ir krikščioniškai jiems viską 
atleisti. dažnokai nutyliu, nepastebiu užgauliojimų, bet 
kartais „nusprūstu“, nenoriu būti kvailinamas ir pasa
kau tiesą į akis. nemėgstu apkalbų ir užkulisinės kovos. 
Konkurentams, aišku, nepatinka. rytų filosofijoje nėra 
diplomatijos, ten vengiama dviveidiškumo ir visokių 
saldumų, ten mokoma viską įvardinti tikrais vardais. 
būti tiesiu, atviru mokė ir dailės akademijoje, ypač pro

fesorius Kęstutis zapkus, atvykęs mūsų kursui dėstyti 
iš niujorko. Kęstutis buvo tiesus ir nepalaužiamas, to
dėl lietuvoje kolegos jo nemėgo, profesorius įgijo daug 
priešų ir nedraugų. stipri, neeilinė asmenybė visada 
yra pastebima ir stebima pro didinamąjį stiklą. Pavydas 
plius pyktis – tai paprasta ir aiški blogio formulė, sena 
kaip ir pasaulis.

Panaršęs internete pamačiau, kad tikrai nestokoji nei populia-
rumo, nei dėmesio. Visuomenė nėra abejinga tavo kūrybai ir 
veiklai. Esi žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, patyrei 
ne tik dangišką šlovę, bet ir žemišką jos šešėlį – juodą pavydą. 
Esi lyderis. Ar sunku į Olimpą bėgti pirmam, kai į krūtinę 
pučia priešiški vėjai?

esu darbštus, principingas ir tiesus žmogus, galbūt to
dėl patiriu daug pavydo. bjauru ir nemiela, kai iškraipo
mi faktai, skleidžiamos paskalos, užnuodyta atmosfera 
trukdo dirbti, susikaupti. nesu saldus žmogus, mano 
charakteris nėra lengvas – sudėtingas kaip ir pasaulis, 
todėl negaliu į tavo klausimą atsakyti vienareikšmiai. 
visa bėda ta, kad oponentai neklauso ir negirdi, ką aš 
kalbu. todėl ir įvyksta nesusipratimų, atsiranda įtampos 
ir pagaliau pasklinda apkalbos. nėra lengva būti grupė
je menininkų, nes žmonės skirtingi, visi turi savų tiks
lų. ypač ryškiai tai atsiskleidžia nidoje, kur jau 15 metų 
organizuoju tapybos plenerus Nidos ekspresija. mėgstu 
pajuokauti: jei nori su menininku susipykti, tereikia jį 
pakviesti į nidą. Pleneruose visada viskas apsinuogi
na: nuslėptos kolegų ydos, keistenybės... ir gerai matyti, 
kas yra kas. niekur nuo savęs nepasislėpsi. su užsienie
čiais taip nebūna. jie elgiasi padoriai, gal todėl, kad yra 
svečiai... o gal geriau išauklėti. lietuvaičiai visas savo 
neurozes atsiveža į nidą ir gausią akibrokštų puokštę 
įteikia man. gavęs tokią „dovanėlę“, susimąstau, kaip 
turiu elgtis, kad nieko neužgaučiau, išlikčiau nuoširdus 
ir teisingas. Kartais kolegoms primenu, kad mūsų veiks
mai neša nuodėmę, kad turim išmokti elgtis tinkamai. 
šiemet padariau naują išvadą: geras tas kolega Petras 
ar jonas, bet jis savanaudis, rūpinasi vien savimi ir savo 
gerove. rodos, kad jei padarys ką nors dėl kito, nukris 
rankos. seniau taip nebuvo. Pastarieji penkeri metai ypač 
sugadino žmones.

Šiuolaikiniai menininkai kūrybą supranta kaip procesą, kuria-
me gali dalyvauti bet kas, svarbus tik projekto finansavimas. 
Dažnokai girdžiu, kad peržengei postmodernizmo ribas, esi 
naujosios bangos ir kartos kūrėjas. Ar tiki menininko pašau-
kimu, ar kūrybai išties reikalingas įkvėpimas? 

visų pirma turi būti akademinis išsilavinimas. be moks
linių žinių niekas negali peršokti kūrybos barjero, yra 
tik labai retų išimčių. reikia išmokti elementarių dalykų, 
kuriems tenka paaukoti keletą metų. yra dar daug kitų 
amato paslapčių, kurias pažinti ir pritaikyti reikia dar 
daugiau laiko. Kalbu ne vien apie techninius dalykus. 
svarbus kūrybinis nusiteikimas, tikrumas, neapčiuopia
mi, plika akimi nepastebimi įgūdžiai. tai savotiška tapy
bos meditacija, kurios galima išmokti tik iš meistro, ir, 
aišku, daug ir nuolat reikia tapyti pačiam. netinkamas 
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saulius kruopis. Mano apsilankymas Vilniuje 1914 m.

saulius kruopis. Vilnius. Mes visi viename laive, 1998



saulius kruopis. Nidos prieplauka, 2006

saulius kruopis. Vaizdas nuo Tomo Mano namelio (Žuvėdros skrydis), 2004
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projektų finansavimas žaloja meną. dauguma žmonių 
darys bet ką, kad ir visiškas nesąmones, kad tik būtų 
„naujoviška“ ir kad jiems duotų pinigų. dar geriau, kai 
niekas nieko nesupranta, ir taip iki absurdo... norėčiau 
paklausti: „mieli ponai, bet ar jūs ką nors esate padarę 
be tų valdiškų pinigų?“ dažnai projektai daromi ne dėl 
idėjų, o tik dėl pinigų. net ir „geri darbai“ tautai, tra
dicijai tampa apgailėtina pasipelnymo forma. šiandien 
tikrai yra daug moralinių ir etinių problemų. Žmogus 
prarado tikėjimą, nes viešame gyvenime per daug ap
gaulės, klastos ir manipuliavimo. sunkiausias išbandy
mas – atrasti savo orientyrus ir būti nuoširdžiam. apie 
menininko pašaukimą klausi? atsakysiu: jis tikrai egzis
tuoja. nepakanka save vadinti menininku, visų pirma 
turi gyventi kaip menininkas, gyventi menu. Kūryba – 
tai gyvenimo būdas, pasaulio pažinimo forma. norint 
gyventi su tapyba, reikia tapyti. ir genijui, ir paprastam 
žmogui būtina siekti individualios saviraiškos. tas, kuris 
neapsisprendė, negali būti tvirtas. Žinai, visai nesvarbu, 
kaip tu išreiški save, svarbiausia, ar esi menininkas iš 
esmės, ar gyveni menu. o gal tik simuliuoji, kaip profe
sorius K. zapkus mėgsta ironizuoti: jei ką nors nutapai 
tik parodai, tik kartą per metus... ir tik už projekto pi
nigus. tokia pozicija yra pavojingiausia. šiuo metu vis 
rečiau sutinku menininkų, turinčių aiškius prioritetus ar 
pažiūras. dažniausias prioritetas – pinigai, o tapyba – 
tik priemonė. jei naudinga, jie gali ir lietuvai dirbti, bet 
kam, bet tik už pinigus. dėl įkvėpimo panašiai. Kūrybą 
inspiruoja būsenos ir nuotaikos. Kai norisi jaunatviškai 
maištauti, tinka ekspresionistinės tapybos išraiška. Kai 
pasiilgsti ramybės oazių, kai kaupiasi palaiminga būse
na, gali susikaupti istorinei tapybos raiškai, retro (mano 
darbo terminas) ir tapyti jau dingusius Karaliaučiaus, 
Klaipėdos, šiaulių, Kauno ar vilniaus vaizdus. įgijęs 
patirties, išmoksti „dekoduoti“ savo nuotaikas, vidines 
būsenas, suvokti, kas skirta tau, o kas ne, pajusti, ką su
gebėsi padaryti, o ko geriau neliesti.

dar gaila, kad šiandien atvirumas ir nuoširdumas 
jau nebėra vertybės. Pastebėjau (o ir kiti sako), jei atviriau 
bendrauju, nuoširdžiau prisileidžiu – manimi imama 
naudotis ir nesiskaityti. aš, kaip menininkas, viską imu 
į širdį ir dėl to išgyvenu. nėra taip jau viskas paprasta.

Išvardink savo darbus, kuriais džiaugiesi? Ar gali meno kū-
rinys nepaklusti kūrėjui? Ar saugai prastus darbus, ar juos 
sunaikini?

gyvenu tūkstančių vaizdų, fotografijų, pašto atvirukų 
pasaulyje. studijoj saugomi seni plakatai, albumai, laik
raščių, žurnalų šūsnys, storiausi seni fotoalbumai, pilni 
nuotraukų, bei gausybė iliustruotų knygų. mane įkvepia 
praeities vaizdų nuotaikos, ypač senų gatvių dvasia: ka
rietos, automobiliai, tramvajai, skubantys žmonės. amži
nas judėjimas, praeities alsavimas mane užburia kūrybai. 
Prisidėjęs prie akies lupą, galiu keliauti laike, išdidinęs 
detales ir fragmentus, gimdau istorinius paveikslus, arba 
retro, kaip aš juos vadinu, liudijančius jau dingusį pasau
lį. Praeities vaizdai jau dešimtmetį ypač mane jaudina, 
aš noriu perteikti prarastą grožį, suteikti jam naują kon
tekstą. noriu praeities estetikai suteikti antrą gyvenimą. 

drobėse transformuoju detales, veidus, figūras, kuriu 
nuotaiką. labiausiai mane jaudina buvusio Klaipėdos 
krašto dvasia, ypač ta, kuri nesugrąžinamai pradingo. 
dingo ir Kuršių nerijos bei Karaliaučiaus krašto dvasia. 
tik senosios fotografijos ir atvirukai dar spinduliuoja ir 
šviečia. labai daug dvasios yra tekstuose ir atsiminimuo
se. indijoje išsiaiškinau, iš kur tokia trauka ir nostalgija 
praeičiai, – mane smarkiai veikia samskaros, praėjusių gy
venimų įspūdžiai. rezultatas – tie mano retro paveikslai, 
iš kurių išskirčiau jau dingusią Karaliaučiaus miesto pa
noramą, prieš dešimtmetį pradėtą tapyti dvimetrinę dro
bę. Paaukojau visą vasarą, kad autentiškai, kaip koks kri
minalistas, atkurčiau visą senamiesčio plastiką ir vaizdą 
lyg iš paukščio skrydžio. tapiau ir Klaipėdos Žaliąjį tiltą, 
ir prieplauką su garlaiviais. 2000 metais Klaipėdos Pėdos 
galerijoje surengiau personalinę parodą, tačiau pirmosios 
retro drobės su tiškevičių dinastijos liudijimais liko Kre
tingos istorijos muziejuje. 1996 metais nutapiau didžiulę 
drobę, vaizduojančią šiaulių bažnyčią ir bažnyčios gatvę 
su įspūdingais namais, praeiviais ir karietomis. Centre 
palikau baltą dėmę, nes tai – senasis namas, kuriame aš 
vėliau gimiau. šią drobę padovanojau besikuriančiam 
šiaurės lietuvos dailės muziejui. dar viena drobė, ku
ria iš tikro džiaugiuosi – Mano apsilankymas Vilniuje 1914 
metais, vaizduojanti Katedrą ir miestelėnus. šiandien ji 
kabo lr seimo posėdžių salėje. viena vilniaus galerija be 
mano leidimo ją pardavė. tik po metų aš drobę „pasisko

saulius kruopis. Atmintis, 1991
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linau“ ir pasirašiau, nes kolega gintas vaičys pasakė, kur 
ji, ir manęs paklausė, kodėl kūrinys be parašo.

Augini tris vaikus, rūpiniesi žmona. Ar šeima yra jaukus 
prieglobstis, ramybės sala, į kurią grįžti išvargintas kūrybos 
ir tolimų kelionių?

gražiai įvardinai: ramybės sala. Žmona skaidrė yra vi
sos šeimos harmonijos ir gerovės garantas. ji labai dva
singa ir rami. Kaip rašo indų minties šedevras Bhagavata 
Purana, gera, sumani ir dvasinga žmona yra palankios 
karmos pasekmė. visada norisi jai nusilenkti už tris sū
nus, kurie ir yra tikrasis mūsų šeimos turtas. vyresnysis 
eigirdas rašo eilėraščius ir yra informacinių technologijų 
specialistas, lanko dailės ir muzikos mokyklas. Karolis 
groja fleita, dainuoja berniukų chore Ąžuoliukas. jau
niausiam tik treji, jis dar tik mokosi kalbėti. be šeimos, 
be jos jaukumo nebūtų nieko – nei prasmės, nei jausmų 
balanso, nei tos kūrybinės ugnies, kuri vis dar rusena ir 
įkvepia mane. Keliauti paprastai stengiuosi su visa šei
ma. jau tris rudenis po nidos tapybos plenero važiuoju 
su parodomis į vokietiją, tačiau ilgai viešėti nemėgstu, 
visada skubu namo. ypač dėkingas šeimai už supratin
gumą ir kantrybę, kai ruošiau meninį albumą apie nidos 
tapybos plenerų kolekciją, nes pusmetį žmona ir vaikai 
mane mažai matė.

Dabar krizė, visi kalba tik apie pinigus. Ar tenka patirti mate-
rialinių sunkumų? Ar jie trukdo kurti, dvasiškai tobulėti?

apie pinigus šneka tik aukštų siekių neturintys žmo
nės – pati žemiausia žmonių kategorija. indų išminčiai 
moko: ten, kur pinigai ir auksas, ten visai šalia – nuodė
mė ir nusikaltimai. yra dviejų tipų žmonės: idealistai ir 
materialistai. šias laikas mano idealizmas tampa bejėgis. 
Žmonės bėga paskui pinigus. vis rečiau sutinku panašių 
į save. Pinigai kaip virusas visus užkrėtė godumu. Ži
nojau, kad pinigai valdo pasaulį, o dabar pajutau savo 

kailiu. ypač liūdna, kad žmonės parduoda savo talentą, 
profesiją ir rūpinasi vien uždarbiu. Patys pinigai nėra 
blogybė, bet tikram menininkui jie neturi būti tikslas. 
mes tiesiog turime gerai daryti savo darbus, daryti iš šir
dies ir sąžiningai. o sėkmė pati apsilankys. gausime tiek, 
kiek esame verti. vieni sulaukia sėkmės ir gerovės dar 
šiame gyvenime, kiti – tik po mirties. man visada pavyz
dys yra tapytojas vincentas van goghas. jis tapė vos de
vynerius metus, buvo visiškai paniręs į savo tapybinius 
vaizdinius bei raiškos galimybes. nutapė tūkstančius pa
veikslų, o pardavė tik vieną, prieš pat mirtį. stebina tas 
jo atitrūkimas, ta jo vizija. Kaip ir m. K. čiurlionio, kuri 
gąsdino primityvius miesčionis. masėms tokius grynuo
lius sunku suprasti, jiems labai reikia visuomenės pagal
bos, materialios globos.

Ar dažnai klausaisi muzikos, šoki, galbūt dainuoji ar groji ko-
kiu nors instrumentu?

ar žinai, kad Kauno meno mokykloje dvejus metus ren
giau diskotekas, labai domėjausi muzika? lietuvoje teko 
bendrauti su pasaulinio garso muzikantu, fleitistu Paulu 
Hornu, o vokietijoje – su avangardinės muzikos kompo
zitoriumi johnu Cage’u. tai buvo laimingos akimirkos, 
o garsenybių dedikuotas ir pasirašytas relikvijas saugau 
asmeniniame archyve. nuo jaunystės dievinu Led Zeppe-
lin muzikines kompozicijas. verkiau, kai prieš kelerius 
metus robertas Plantas grojo ir dainavo vilniuje. į kon
certą nuėjau kartu su vyriausiu sūnum. dabar ir jis pa
milo šią legendinę grupę. tai nesenstanti muzika. tačiau 
viskam savas laikas. daug metų klausiausi beveik vien 
indų muzikos. viešėdamas indijoje, mačiau, kaip maldi
ninkai šoka kirtaną giedodami šventus dievo vardus.

Nė kiek neabejoju, kad esi ir svajotojas, ir karys. Kokie nau-
ji, neužkariauti horizontai traukia tavo dėmesį? Gal kalnai, 
kelionės, etnografija, architektūra, o gal grožinė literatūra, 
poezija?

saulius kruopis . Karaliaučiaus pilies maketas (paroda Karaliaučiaus istorijos muziejuje, 2008) ir saulės miesto maketo fragmentas
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Žinai, nėra lengva išlikti svajotoju. nesu romantikas, 
bet fantazijos užburia – taip gimsta Karaliaučiaus pilies 
ir senamiesčio maketas. ir dar daug kas. esu ir karys, ir 
svajotojas, matyt, todėl, veikiamas aplinkos, darau daug 
klaidų. rytų išmintis moko: nebijok suklysti. Pavojinga 
skrajoti padebesiais, kai aplink tiek daug pykčio, pavy
do ir savanaudiškumo. dvasingumas nėra iliuzija. Patys 
renkamės kuo tikėti – materija ar dvasia. Kelias yra tie
sus, nors yra ir daug kreivų, gundančių keliukų. gyve
nimo šunkeliuose daug dyglių, aistrų, tuštybės, sielvarto, 
klastos, skaudaus nusivylimo. tačiau šalia yra daug pa
siaukojimo ir meilės. mokausi matyti žmonėse tik gera. 
Padūkusiame vilniuje mažai išminčių ir daug bepročių. 
mane traukia ir literatūra, poezija, bet aš vaizdų žmo
gus, ir šiandien nieko daugiau nebenoriu – tik tapyti. 
manau, kad dabar atėjo tas metas, kai galiu pasinerti tik 
į tapybą. visiems sakau: užrakinkite mane mano studi
joje iki mirties – ir aš turėsiu ką veikti. dabar ateina at
sakymai, suvokimas ir vizijos, kurias dar noriu suspėti 
įgyvendinti. gyvenimas labai trumpas, mes daug blaš
komės, neišgalėdami suprasti, kur mūsų siela pateko, 
norime susigaudyti, kas darosi aplink. norime atsakyti 
sau į klausimus, kurie neduoda ramybės. Kada nors ke
lios užslaptintos gyvenimo formulės nušvis sprendimo 
paprastumu, pradės veikti mokytojų, meistrų palaimi
nimai, pagalbos ranką išties kaprizingos mūzos ir jūs 
išgirsite angelų giesmes... tada laikas įgaus naują, ma
gišką prasmę, teks dirbti be poilsio, baugu bus pažvelgti 
į laikrodį, beprotiškai suksis rodyklės, skries skaičiai, ir 
teks visur suspėti. tapytojui visada trūksta šviesos ir bal
tų dažų. veržliame kūrybos šuolyje aš ieškau ramybės, 
todėl tapau kasdien – ir studijoje, ir kelionėse. tapiau 
italijoje, vokietijoje, lenkijoje ir Karaliaučiaus krašte. 
net tolimojoje indijoje tapiau. vežiausi aliejinių dažų ir 
didžiulius rulonus drobės – tai keldavo įtarimų oro uos
tų darbuotojams. tapiau ir uzbekijos bei Kirgizijos kal
nuose – ir ten nešiausi kilogramus dažų. tik tapydamas 
galiu atsinaujinti ir pasinerti į spontaniškų minčių raiš
ką. Pamenu, prieš dvejus metus atvykęs į berlyną speci
aliai save disciplinavau – nėjau grožėtis meistrų darbais 
(mieste apie 300 meno galerijų), o kasdien vaikščiojau 
su bloknotu ir akvarele ir tapiau metropolio ritmus ir 
nuotaikas. nuo ryto iki vakaro, ir visur tik pėstute: nuo 
aleksandro aikštės iki branderburgo vartų, nuo šlovin
gosios kolonos su aukso angelu iki šarlotenburgo rajono, 
kur netoliese ir Brücke muziejus. Kasdien stebėjau gyvą 
miestą ir nuliejau šimtus akvarelių. labai norėčiau ko
kioje nors parodoje jas parodyti. manau, kad meninin
kas – ne turistas, jis turi pamatyti miesto grožį kitaip ir 
įamžinti jį drobėje.

Nida tau – tarsi antrieji namai, o tu jau beveik kuršis. Kas tave 
traukia – jūra, kopos, o gal senos žvejų legendos?

niekas nelieka abejingas nidos grožiui. mane taip pat, 
dar visai jauną, pakerėjo nidos grožis, čia pirmą kartą 
pajutau gimtojo krašto svarbą. 1984 metais būtent nidoje 
prisiekiau niekuomet nepalikti tėvynės, kuri tuomet dar 
buvo okupuota, ir dažnas iš mano bendraamžių puose
lėjo viltį ištrūkti į laisvąjį pasaulį. nida sustabdė mane, 

grąžino prie tautos šaknų. dabar aš žinau – nida yra 
mano gyvenimas ir mano kūryba. šiemet jau šventėme 
jubiliejų – rugsėjį įvyko 15asis tarptautinis nidos tapy
bos pleneras Nidos ekspresija. 1999 metais įkūriau nidos 
menininkų asociaciją Tiltas (aliuzija į Brücke tradiciją), 
kurioje šiandien apie 250 narių. turime nidos tapybos 
plenerų kolekciją, kurioje šiandien jau apie 550 tapy
bos ir grafikos darbų. ar gali įsivaizduoti tiek kūrinių, 
tiek išraiškų tik viena tema? jau surengėme 93 plenero 
parodas lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių – italijoje, 
vokietijoje, suomijoje, latvijoje, baltarusijoje ir Karaliau
čiaus krašte.

Ir pabaigai sunkiausi klausimai: kokią spalvą, metų laiką, medį 
ir gyvūną labiausiai mėgsti?

neklausk tapytojo apie spalvas. tai provokacija. bet aš 
mėgstu iššūkius. Patinka violetinė ir oranžiškai geltona. 
norėčiau gyventi amžiname pavasaryje, nes pabudusi 
saulė gyva ir atlaidi. Patinka ir melancholiškas, filosofiš
kai mąslus ruduo, geltoni lapai, lietinga ramybė. rudenį 
mane aplanko tolimų pasaulių mintys. yra laiko apmąs
tymams, grimztu į gilią meditaciją. na, o medis... gal 
neringos pušaitės. mėgstu visus gyvūnus, man jų visų 
gaila, nes juos medžioja, skerdžia ir valgo, kai yra tiek 
daug sveiko, nekruvino maisto. nenoriu pamokslauti, 
bet esu ahimsos – neprievartos šalininkas.

Artėja Šv. Kalėdos – įstabi šventė, sklidina stebuklų, dovanų 
ir paslapčių. Ką norėtum palinkėti skaitytojams, redakcijai ir 
man, senam tavo bičiuliui? Ir pats ką norėtum gauti iš Kalė-
dų Senelio?

skaitytojams noriu palinkėti, kad saugotų savo sielą, 
neparsiduotų nei pigiai, nei brangiai ir išliktų savimi ar 
būtų bent pusiau padorūs. redakcijai – kad tęstų mielo 
j. Keliuočio kultūrinę misiją kartu su nauja Naująja Romu-
va. turiu surinkęs gal dešimties metų (nuo 1930 iki 1940) 
veik visus numerius, saugau gražiai įrištus tomus. daž
nai ateinu į studijos biblioteką ir pavartau. sušyla rankos 
ir širdis. linkiu skaitytojams rinkti Naujosios Romuvos 
žurnalus, vėl ir vėl juos skaityti, nes tik šiame leidinyje 
yra nesenstančių kultūros ir išminties klodų bei estetinės 
paradigmos. savo bičiuliui algimantui lyvai palinkė
čiau literatūrinės premijos, optimizmo, tausoti ir puo
selėti savo unikalų mąstymą, gebėjimą rašyti trumpas, 
koncentruotas eiles, o svarbiausia – likti tokiam, kokį 
pažįstu nuo 1985 metų: nuoširdžiam, tyram ir dvasin
gam. džiugu su tavimi dirbti kartu. sau noriu palinkėti 
nors retsykiais nusileisti iš fantazijų ir vaizdų pasaulio, 
saugiai nutūpti ant varganos žemės. nepamiršti artimų 
žmonių, šeimos ir draugų, skirti jiems supratingumo 
ir meilės. noriu mažiau klysti, būti kantrus, kuklus ir 
atviras visiems. nemandagu būtų ko nors melsti dievu
lio, nes jis ir taip visko su kaupu duoda, net nespėjam 
suvokti ir įvertinti. todėl noriu išmokti džiaugtis dievo 
dovanotu gyvenimu.

Ačiū už įdomų pokalbį. Susitiksime barikadose. Iki.
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Balandis

Balandis, jau paukščiai suskrido,
Tik aš vis dairaus ir dairausi,
Kur pagaliau tas sparnuočių sparnuotis,
O kurgi tas mūsų džiaugsmas?

Kur jis prasmego ir ko jis dar delsia?
Ką? Jis jau mus gal pamiršęs?
Gal nebe mūsų? O gal, kai skrido,
Prisikamavo baisiai?

Juk skristi nelengva – ir dėjos į žemę,
Tai kas, kad atbundančią, rodosi, minkštą.
Minkštą minkštą – na taip tik atrodo,
Ten ir šiaip akmenų, ir paminklų pilna.

* * *

Dunda miestai ir gaudžia gegužio beržynai,
Ūžia mugės – manykim, ne vien tik tuštybės –
O Žemynos namuos ir širdy sapno smėlis,
Kur kliedas nutilęs
Ir miega kur šėlas.

Betgi tu ko jau kojas auniesi,
Ko žvalgais į tą užmarių užgirių gaisą?

Niekur tu neisi,
Niekur tu neisi,
Niekur tavęs aš neleisiu.

Kaštonai žydi

Sunkūs ir tamsūs, tamsūs ir sunkūs
Debesys ten vakaruos – kils netrukus pūga,
Niekas netiki tuo – šitaip žydi kaštonai,
Ir žalia bangele supa rytą žolė.

Nieks nenori tikėt, net lobingasai plikšis,
Knygomis nešinas, visko senuos
Raštuose tuos prirašyta – iš tikro kas dedas
Ir kas tik vaidenasi žemės namuos.

Netiki niekas, nes niekas nenori,
Juokias, verčias per galvas, lyg būtų trenkti – –

Ak, jūs, kaštonai, vėl žydintys ponai –
Užu žingsnių kelių ir pūga, ir naktis.

Iš nuvalkiotų tiesų

Gražios moterys, tos nenešioja liežuvių,
Nesinaršo po svetimus skalbinius,
Neuostinėja,
Joms ir taip va lig šičia visko.

Jos tik uoliausiai, lyg dirbtų darbą,
Trumpina (juokias, kad gražina )
Visą gyvenimą
Sieksnis po sieksnio.

Bet stovi paskiau prie langų,
Į tolumas įsižiūrėję,
Ir nieko nesako,
Ir nieko nesako.
Ką jos ten mato?

H e n r i k a s  A l g i s  Č i g r i e j u s

Kasdieniški eilėraščiai
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Upė

Šviesios dienos – maži pinigėliai – pažiro į upę,
Nustebo nustebo žuvis plačiaburnė,
Upė tik plaukė ramiai – jai nereikia skubėti
Ir grįžti nereik – ji tiktai  į pakalnę.

Tokią vos vos, kaip ir visos upės,
Pro gegutes, pro dvarus, pro senioko šešėlį.
Nusijuokia žuvis, pasišiaušia vanduo,
Ir sunku jau tada įžiūrėti
Dubury blausiai švytintį
Pinigėlį.

* * *

Tu pasakysi – gaila gaila,
O man negaila tų...

Po teisybei tai gaila ir man – juk nesu aš toks bukas,
Visko visko – tų karvių raudojimų nuo Pamūšio,
Nuo pamiškės vakarop; atšvaitų danguje ir languos,
Jazmino krūmo su Jonu. Per Joną.

Vieškelio to: gal reikėjo nueit ne ton pusėn,
Kur nuėjau, bet ir tos man jau gaila,
Ką besakytum – kas buvo, tai buvo –
Vis dėlto meilė.

Po mėnuliu, kiek menu, raudonu,
O po raudonu juk viskas taip rimta.
Rimta rimta,
Sakytume – net pavojinga.

Tai kas?!

Bet kad nemoku išjoti
Ant balto žirgo, negaila nė kiek –
Gerai man ir taip – man po kojomis žvyras gurgš gurgš,
Virš galvos man rudenė gegutė ku kū.

 

 * * *

Девушка пела в церковном хоре
                                                                                  A. Blokas

Bažnyčios chorely mergaitės giedojo,
Ūkė vargonai, suūkdavo skaudžiai
Ir vėjas už sienų. O buvo nuskridę
Vasaros debesys jau. Jau tolybių tolybėn,
Geriau tik sakyk – amžinybėn.

Skaidrūs balseliai prašė ramybės
Tiems, kurių čia nebėr – buvo lapkričio metas –
Pagalvojau: tenai gi – Anapus –
Vien tiktai ramuma, ten sustojęs net Laikas – – –

Bet matyt, kad ir ten tų balselių
Šiaip – dėl estetikos –
Pasiklausyt
Gan dažnai
Įsireikia.
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* * *
 
Per žolę, per žolę ašai po pasaulį
Vis dar pabraidžioju, pagandrinėju.
Maniau ką rimtesnio sutverti,
Bet ėmė ir neišėjo.

Et, kaip jau yra, taip gerai, žmoneliai,
Mano gentainiai,
Man linksma,

Tiktai nenudžiaukite mano lazdos baltalksninės –
Su maniške nei tvirtai atsiremsit,
Nei nuo šunų
Atsiginsit.

 * * *

Kad nusičiaudėjo senis, net šunys sulojo –
Turi dar senis sveikatos,
Šita žemelė – vargų  pakalnėlė –
Jam dar ne obuoliu kvepia.

Kad nusijuoks moteriškė, net gandras pakilo,
Nulėkė apsidairydams: iš jo gal kas šaipos...
Tai kad ne, čia tik linksma baisiausiai
Seniams jauniems ir senoms panaitėms.

Vasaros debesys, vasaros vėjai ir lietūs,
Tu tiktai pamanyk – koks brangus palikimas,
Testamentas su prierašu: „Tik be suktybių,
Tik be suktybių,
Gudrių laputaičių
Kaimynai!“

Šaltas vasaros vakaras

Trūkžole trūkžole, ką tu sakai?
Gal ką ir galvoji,
Kai tyla laukai?

Vakaro saulė geltona languos,
Per kokį čia lauką 
Pareis kas namo?

Kareivis ar šernas, ar meilė sugrįš?
Nemanau – per vėsus, per vėsus 
Čia visų ilgesys.

Bet sugrįš ryt poryt savas šuoras lietaus,
Na o jo kaip saviškio
Tu lauk ar nelauk.

Trūkžole trūkžole, tu tai žinai
Koks tavo žiedas,
Kai tyla laukai.

* * *
  
Sunki mūsų žemė – juodžemis, priemolis, molis,
Bet kai per orę vagos eilėm suvirsta,
Rodos, kad ežeras sutyvuliuoja,
Lyg norėdams akis apdumti sužvilga.

Ir vaikšto bangų tom viršūnėm koks paukštis,
Koks baltasai kiras, lyg pats būtų šventas,
Žiūrim į vakarus prisimerkę –
Traukia vakaras mus
Ir žemelė mus traukia.

Mendelsono maršas

Išgirdau Mendelsoną. Ė, reikia, manau, pasižiūrėti,
Kas ten dedas dabar, kaip išeis pro duris jaunieji,
Kaip iškilmingai, kaip oriai.
Lig tilto.

Gražu man tas tiltas – vis tiek aš velnelių priėdęs –
Pažiūrėsiu, sakau, kaip jis nuotaką neš, o jaunoji
Matosi aiškiai – pavalgyt mėgėja; jaunikis
Taip pat pavalgus, šiandien ką gi – jis frantas – – –

Einu su svita – pamergės smarkiai dažytos,
Pajauniai su kaklaraiščiais – kaip iš vitrinų išžengę –
Eina ir vargamistras, vargonų kartu su savim atsitempt 

negalėdams,
Maršą tą tik gražiai po rausva nosele niūniuoja.

Va jau ir tiltas, dabar šitas bernas parodys, ką gali –
Vargais negalais nusvyruos su našta, mat per tiltus,
Kad ir ilgiausius, gerai pasipurtę, šiek tiek dar paėmę,
Ir jei dar unaro turim... Įstengiam.

Bet jau paskiau. Ai, geriau patylėsiu –
Kam ne kam, bet ne man į pamokslus juk veltis,
Viena tik tarsiu, berneli, aš tau tylutėliai, kad nieks 

negirdėtų –
Pats tu ir kaltas.
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Skeptikas kiekvienam, kas šiandien ryžtasi aiškintis 
filosofijos prigimtį, jos vaidmenį visuomenės gy
venime, tikriausiai patartų nesitikėti sėkmės. jos 

tikėtis neleidžia gana nelinksma šiuolaikinio metafiloso
finių tyrimų lauko padėtis. įžengusiam į jį krinta į akis 
čia vyraujanti pažiūrų į filosofiją įvairovė, tam tikro su
trikimo dvasia, kurią lemia įvairios priežastys, tarp jų – 
ir bendrųjų filosofijos sampratos gairių, pasitvirtinusių 
teorinių prieigų nebuvimas.

mąstytojų laikysena dirvonuojančio metafilosofijos 
lauko akivaizdoje neretai skiriasi. Filosofai, ištikimi pro
fesinei tyrėjo pareigai, kurios sampratą saisto europos 
kultūros tradicijos, apie esamą padėtį yra linkę kalbėti 
su kartėlio ir pesimizmo gaida balse. antai mūsų tau
tietis a. maceina tvirtina, jog „mes nežinome, kas filo
sofija yra savyje, ką ji ilgoje savo trukmėje yra veikusi, 
ką siekusi ir pasiekusi“1. manoma, kad filosofijos esmės 
klausimą ištiko toks pat likimas kaip ir daugelį jos tyri
nėjamų klausimų: pasak l. Kołakowskio, „nė vienas iš 
du su puse tūkstantmečių europos gyvybę palaikiusių 
klausimų niekada nebuvo išspręstas taip, kad sulauktų 
visuotinio pritarimo; visi klausimai ir toliau lieka gin
čytini, arba filosofai juos paskelbia negaliojančiais“2. 
liūd ną filosofijos būklės diagnozę skelbia H. duméry. 
jo įsitikinimu, „tai, kas ją (filosofiją – Ž. J.) ištinka, ir tai, 
kas paaiškina menkstantį pasitikėjimą ja, yra tapatybės 
praradimas: ne tik kad nežinoma, kam ji tarnauja (ji nie
kada nebuvo „naudinga“), bet ir nežinoma, ar ji atliepia 
kokį nors apibrėžtą objektą, prasmingą objektą. ji nėra 
sugriauta, ji yra išskydusi arba besuirstanti.“ autorius 
daro išvadą, kad „filosofijai iškilo pavojus, nes filosofijos 
sąvoka, pati jos samprata serga“3. Panašiai dabartinę fi
losofijos „sveikatos“ būklę vertina a. badiou4 ir nemaža 
kitų tyrinėtojų. britanijos enciklopedijos straipsnio, skir
to vakarų filosofijos istorijai, autorius, atsižvelgdamas į 
dabar ir praeityje pavartotų filosofijos sampratų įvairovę, 
teigia, kad „sunku nustatyti, ar galima šioje įvairovėje 
rasti kokį nors bendrą elementą, ar galima atskleisti pa
grindinę prasmę, kuria galima būtų naudotis kaip uni
versaliu visa apimančiu filosofijos apibrėžimu“5.

daug ramiau į šiandieninę filosofijos sampratos pa
dėtį žvelgia tyrinėtojai, kurių pažiūras veikia postmoder
niam mąstymui būdingos nuostatos. Pavyzdžiui, žino
mas prancūzų filosofas jeanas lucas nancy pastebi, kad 
„nėra filosofijos, kuri nekeltų sau atvirai neišsakomo ar 
išsakomo klausimo apie tai, kas yra filosofija“6. jis sutin
ka, kad jeigu yra žodis, kurio prasmė negali būti vieną
kart apibrėžta visiems laikams, tas žodis yra „filosofija“, 

i š  m e i l ė s  i š m i n t i e s  m e i l e i

Ž i b a r t a s  J a c k ū n a s

Filosofijos samprata

ir teigia, jog „būti filosofu yra tolygu pradėti nebemanyti, 
jog žinai, kas yra filosofija“. Filosofija gyvuoja tol, „kol 
yra problemiška savo pačios akyse“7. toks požiūris at
liepia antiesencialistinę postmodernistinės minties nuo
statą skeptiškai žvelgti į bet kokius mėginimus ieškoti 
tiriamų reiškinių esmės, universalių pagrindų, siūlyti 
apibrėžtis ar definicijas, tariamai perteikiančias tikrąją 
reiškinio prigimtį.

nepavydėtina metafilosofijos tyrimų būklė, kaip ir 
visa kita šiame pasaulyje, turi savo priežastis. mūsų 
manymu, sėkmės stoką, patiriamą ieškant įtikinamesnio 
filosofijos esmės supratimo, daugiausia lemia: 1) filoso
finės minties empirinės raiškos įvairovė ir istorinė kaita; 
2) metodologiniu požiūriu netikslingas filosofijos objek
to, metodų ar mąstymo būtų teorinės reikšmės iškėli
mas ir filosofijos sociokultūrinės funkcijos, kaip teorinio 
veiksnio, nepakankamas vertinimas; 3) nuostata filosofi
jos paskirtį ir prasmę suvokti daugiausia tik žmogaus pa
žintinės, tiriamosios veiklos, o ne platesniame sociokul
tūrinio gyvenimo, praktikos kontekste. apmąstant šias ir 
kitas priežastis, klostosi išvada, jog bendrųjų sampratos 
principų nebuvimas yra bene didžiausia kliūtis, truk
danti siekti pažangos aiškinant filosofijos savastį. todėl, 
nepaisant kerojančio pesimizmo, nedera nuleisti rankų ir 
liautis ieškojus rakto filosofijos mįslei įminti.

remiantis kultūros filosofijos, hermeneutikos ir iš 
dalies fenomenologijos patirtimi, galima siūlyti tokias 
teorines filosofijos sampratos gaires.

Pirma, filosofija laikytina savita kultūros apraiška, 
savita žmogaus sociokultūrinės veiklos sritimi. toks tei
ginys reiškia, kad ji yra tikslingos asmens, visuomenės 
veiklos padarinys, tenkinantis savitus sociokultūrinius 
poreikius. joks kultūrinis artefaktas, institucija negali 
atsirasti ir gyvuoti, jei nėra poreikio – „deguonies“, ku
ris palaiko kultūros reiškinio gyvastį. Poreikiui išnykus, 
atitinkama kultūros apraiška „užgęsta“ – kaip žvakė 
deguonies stokojančioje aplinkoje. Pokario metais kai
me, pamenu, būdavo kalbama apie tokį gydymo būdą – 
„rožės užkalbėjimą“. šiuolaikinės medicininės kultūros 
sąlygomis ši gydymo praktika bemaž pamiršta – nėra 
tokio poreikio.

Antra, kad kultūros reiškinys galėtų tenkinti ati
tinkamus poreikius, jis turi „įsikūnyti“, būti sukurtas, 
tapti artefaktu, t. y. tam tikrą paskirtį turinčiu daiktu, 
sociokultūrine institucija ar dvasiniu dariniu. Kultūrinis 
artefaktas savo ruožtu turi turėti funkcinę paskirtį ir ją 
realizuoti, nes tik funkcionuojantis artefaktas gali ten
kinti asmens, visuomenės reikmes. Kultūrinio artefakto 
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kūrybos vyksmas ir funkcionavimas paprastai yra vienas 
kitą saistantys veiksniai.

Filosofija, kaip artefaktas, yra iš esmės dvasinės 
kultūros darinys, prasminės, semantinės struktūros. ji 
paprastai tapatinama su mąstytojo individualybę at
spindinčiomis filosofinėmis sistemomis, doktrinomis, 
teorijomis, perteikiamomis įvairaus pobūdžio rašyti
niais ar sakytiniais tekstais. Filosofijos funkcionavimas 
sietinas su minėtų sistemų ar doktrinų taikymu, aprė
piančiu teorinę ir praktinę plotmes. neatsitiktinai a. 
m. boethius filosofiją vaizdavosi vilkinčią drabužiu su 
išaustomis graikiškomis raidėmis Π ir Θ, neabejotinai 
žyminčiomis praktinę ir teorinę filosofiją8. teorinę filo
sofijos taikomosios funkcijos raiškos pusę galima, ma
tyt, tapatinti su filosofinių doktrinų, principų taikymu 
tiriamiems reiškiniams suprasti ar aiškinti, o praktinę – 
su minėtų principų taikymu priimant sprendimus, ren
kantis veiklos strategijas, alternatyvas ir pan.

Trečia, ir filosofijos, kaip semantinio darinio, genezės 
(kūrybos) vyksmas, ir taikomoji jos raiška yra neatsieja
mi nuo interpretacijos, nes prasmės, tarp jų ir filosofinės, 
klostosi ir funkcionuoja interpretacijos, ir tik interpreta
cijos, procese. šiuo požiūriu filosofija skiriasi nuo prak
tinę paskirtį turinčių daiktinių artefaktų, kurių funkcinė 
raiška galima ir be tiesioginių sąsajų su interpretacijos 
vyksmu.

Ketvirta, filosofija, kaip semantinis artefaktas, kurį 
sudaro filosofinės doktrinos ir teorijos, priskirtina tai 
žmogaus dvasinio gyvenimo sričiai, kurią mes linkę 
įvardyti patirties terminu. Patirtyje – ir ikiteorinėje, ir 
teorinėje – sukauptos prasmės fiksuoja asmeniui svar
bias, pasitvirtinusias žinias, nuomones, įsitikinimus, 
principus, gebėjimus, vertybes, veiklos būdus bei me
todus ir t. t. Patirties prasmėms būdingas bendrumas, 
jos yra daugiau ar mažiau abstrahuotos, dekontekstua
lizuotos bei defenomenalizuotos. šiandieninė filosofija 
yra, žinoma, ne ikiteorinėje, kasdienio gyvenimo aplin
koje, o teorinėje kultūroje susiklosčiusi patirties sritis. 
Patirties statusas rodo, kad ji, kaip ir bet kokia kita 

patirtis, yra taikoma – neprasminga kalbėti 
apie netaikomą patirtį. empirinėje tikrovėje 
filosofija, kaip patirtis, išryškėja konkrečiuo
se interpretacijos vyksmuose kaip organiš
kas juose susiklostančio patyrimo semanti
nis sandas. tai pasakytina ir apie filosofinės 
patirties, kaip semantinio artefakto, formavi
mosi, genezės, ir apie jos taikymo procesus.

Penkta, esminis veiksnys, lemiantis filoso
fijos, kaip bet kurio kito artefakto, sampratą 
ir tapatybę, yra funkcinė jos paskirtis. būtent 
funkcijos tapatumas, pastovumas laiduoja 
kultūrinio artefakto tapatumą. todėl ir sie
kiant apibrėžti filosofiją svarbiausias dalykas 
yra nustatyti filosofiniams artefaktams – filo
sofinėms teorijoms, doktrinoms – bendrą, sa
vitą, t. y. nedubliuojančią kitų sociokultūrinių 
artefaktų paskirties, funkciją, kuri lemia filo
sofijos tapatybę, leidžia ją laikyti savita socio
kultūrinės veiklos sritimi. artefaktų funkcija 
yra nustatoma tiriant jų funkcionavimą ir jį 

saistančias artefaktų savybes. ją sunku apčiuopti nagri
nėjant medžiagines artefakto, tarkime, mechaninio, sau
lės ar smėlio laikrodžio, savybes. be to, funkcija paprastai 
neatsiveria žmogaus juslėms, ją atskleidžia tik analitinės 
proto pastangos.

Šešta, norint nustatyti filosofijos funkciją, reikia na
grinėti visą žmogaus sociokultūrinės raiškos erdvę, visą 
praktikos lauką, o ne tik tam tikrą jos segmentą, saky
kime, pažintinę, tiriamąją veiklą. deja, į šią aplinkybę 
ne visada atsižvelgiama. neretai prieiga prie filosofi
jos tėra tik sąmoningas ar nesąmoningas prieigos prie 
mokslo atkartojimas. Paklūstant scientistinei interpre
tacijos perspektyvai, keliami klausimai apie filosofijos 
objektą, tyrimo metodus, teikiant šiems klausimams iš 
esmės tokią pat prasmę, kokia jiems teikiama kalbant 
apie mokslo objektą, mokslinio tyrimo metodus. šito
kia nuostata remiasi nepagrįsta prielaida, kad funkcinė 
filosofijos paskirtis ne itin skiriasi nuo sociokultūrinės 
mokslo funkcijos.

Septinta, kalbant apie filosofijos objektą dera turėti 
galvoje keletą objekto apskritai sampratos momentų. Pir
miausia tai, kad neprasminga kalbėti apie objektą kaip 
apie esinį, suvokiamą atsietai nuo interpretacijos vyksmo. 
mat objekto prasmę esinys įgyja tik tapdamas interpreta
cijos objektu. todėl plačiausia prasme objektas yra inter
pretacijos objektas. interpretacija vyksta tam tikroje inter
pretacinėje perspektyvoje, kurią lemia konkretus veiklos 
tikslas. nėra interpretacinės perspektyvos, kurios vienaip 
ar kitaip nesaistytų veiklos tikslai. todėl objektą reikia su
vokti kaip nuo atitinkamos interpretacinės perspektyvos 
priklausantį dalyką. logika, atspindinti deterministinį ati
tinkamos veiklos funkcinės paskirties, jos saistomo kon
kretaus veiklos tikslo, šio tikslo sąlygojamo interpretacijos 
vyksmo ir ypač interpretacinės perspektyvos, kuri savo 
ruožtu lemia semantinį objekto turinį, ryšį, verčia tyrinė
toją, panūdusį nustatyti kokios nors veiklos objektą, pra
dėti užduoties įgyvendinimą nuo tos veiklos paskirties, 
funkcijos aiškinimosi. sunku ką nors pasakyti apie veiklos 
objektą, jeigu nesuvokiama jos paskirtis, tikslai.

jeanléon gérôme . Diogenas savo statinėje, 1860
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Aštunta, perspektyviausią kryptį, ieškodami atsako 
į klausimą apie filosofijos sociokultūrinę funkciją ar pa
šaukimą, atrodo, renkasi tie tyrinėtojai, kurie filosofiją 
sieja su vakarų filosofinės minties ištakose išryškėjusia, 
bet nepakankamai išplėtota išminties sąvoka. išmintis 
dažniausiai suvokiama kaip ikiteorinėje, sveiko proto 
erdvėje išryškėjanti patirties sritis. semantinis išminties 
turinys perteikia įvairių asmens ir visuomenės patirties 
sričių – pažintinės, vertybinės, veiklos – apibendrinimus. 
atskiro asmens patirties atžvilgiu išmintis, kurioje kris
talizuojasi plačios, daugelio žmonių patirtį apibendri
nančios įžvalgos, įgyja metapatirties prasmę ir yra kaip 
priemonė, padedanti kompensuoti individualios patir
ties ribotumą ir jo lemiamą racionalumo stoką žmogaus 
dvasinėje ir praktinėje veikloje.

Filosofija, mano galva, atlieka išminčiai analogišką 
funkciją: ji padeda kompensuoti, bent iš dalies, individo 
ar atskirų visuomenės patirties sričių ribotumą, vykdyti 
sociokultūrinės praktikos racionalumo stiprinimo misiją. 
tai daryti filosofija geba todėl, kad: a) filosofinės įžvalgos 
klostosi interpretuojant visą žmonijos patirties – ir ikiteori
nės, ir teorinės – lauką; b) šiame lauke telpanti patirtis yra 
interpretuojama ir įprasminama vadovaujantis du seman
tinius aspektus – visuotinumo (universalumo) ir raciona
lumo – vienijančiu požiūriu, interpretacine perspektyva; c) 
filosofinę metapatirtį sudarančios įžvalgos (teorijos, prin
cipai) taikomos siekiant įveikti atskiruose žmonijos raiškos 
baruose susidarančios patirties ribotumus, stiprinti racio
naliuosius jos pagrindus. būtent ši taikomoji funkcija le
mia vadinamųjų sritinių ar šakinių filosofijų, pavyzdžiui, 
kultūros, meno, mokslo filosofijos, radimąsi ir raišką.

Devinta, filosofija išlaiko savo tapatybę tiek, kiek jos 
raišką lemia tapati funkcinė paskirtis bei jos saistoma ta
pati interpretacinė perspektyva. tas pat pasakytina ir apie 
filosofijos objektą: savo statusą jis išlaiko tol, kol yra inter
pretacijos, besiremiančios filosofijai būdinga interpretaci
ne perspektyva, objektas. be to, pabrėžtina, kad patirties 
ribotumas, kurio šalinimas ar švelninimas yra prigimtinė 
filosofijos pareiga, suprastinas kaip patirties ribotumas ne 
bet kokiu, o visų pirma racionalumo požiūriu.

Dešimta, filosofinė patirtis vienija keletą skirtingas 
funkcijas atliekančių dėmenų – ontologinį, epistemi
nį, aksiologinį. ontologiniame dėmenyje kristalizuojasi 
žmonijos patirties objektinio, intencinio matmens filo
sofinio apmąstymo išdavos. jo pagrindinė paskirtis yra 
pasaulėžiūrinė – pasaulio kaip visumos, jo bendriausios 
sandaros, būties supratimas. episteminiame filosofinės 
patirties sande ryškėja žmogiškosios patirties įgijimo 
būdų, jų efektyvumo kritinio apmąstymo (racionalumo 
požiūriu) vaisiai. šio dėmens paskirtis atsiskleidžia visų 
pirma per metodologinę filosofijos funkciją. aksiologinia
me filosofinės patirties dėmenyje atsiskleidžia žmonijos 
vertybinės patirties filosofinio apmąstymo rezultatai. Pa
grindinė šio dėmens funkcija – prasmingos, racionalios 
vertybinės orientacijos suteikimas žmogaus ir visuomenės 
veiklai. išvardintos trys filosofinės patirties funkcijos – 
pasaulėžiūrinė, metodologinė ir vertybinė – atskleidžia 
taikomąjį filosofijos matmenį.

Pateiktą filosofijos, jos funkcinės paskirties sampratą 
palyginus su filosofinėje literatūroje dažniausiai sutinka
mais filosofijos apibūdinimais, išryškėja nemažai pras

minių sąsajų, semantinių panašumų. tų sąsajų galima 
įžvelgti teiginiuose, kad filosofija yra „pastanga suvokti 
pasaulį kaip visumą“, „bandymas susisteminti žmogiš
kojo mąstymo taisykles siekiant puoselėti racionalumą ir 
plėtoti aiškų mąstymą“9, „mąstymas apie mąstymą“, „lo
ginis minčių nuskaidrinimas“, kad ji yra tam tikra „sąmo
nės nuostata nemokšiškai priimamų doktrinų atžvilgiu“10, 
bandymas atkurti „prasmių grandinę viską pradedant iš 
naujo“11, „pulti ribotumą apibrėžiančias ribas“12 ir t. t. tu
rint galvoje taikomąsias filosofinės patirties galimybes, ge
riau suprantami tyrinėtojų mėginimai priskirti filosofijai 
kritinę, „terapinę“, rekonstrukcinę funkciją ar preskripcinį 
vaidmenį13. visi tokio pobūdžio mėginimai remiasi įsitiki
nimu, kad filosofinė refleksija geba atskleisti racionalumo, 
prasmingumo stoką susiklosčiusiuose pasaulėžiūriniuose 
vaizdiniuose, sąvokose, sampratose, pasaulio supratimo 
būduose, stereotipuose, nereflektuojamose prielaidose, 
vertybinėse asmens ir visuomenės orientacijose ir pasiū
lyti racionalesnius, veiksmingesnius, geriau šiuolaikinę 
žmonijos patirtį ir jos saistomus racionalumo standartus 
atliepiančius pakaitalus. išskirtinis dėmesys racionalu
mui pasmerkia filosofiją niekada nenutrūkstančiam dvi
lyčiam – dekonstrukciniam ir rekonstrukciniam – patirties 
tobulinimo darbui.

Filosofijos sampratai skirtus svarstymus norėtųsi 
baigti tokiomis apibendrinančio pobūdžio išvadomis. 
Filosofija laikytina ikiteorinėje bei teorinėje žmonijos pa
tirtyje ryškėjančių kompensacinių, racionalumo stiprini
mo funkcijų pratęsimu ir kokybiniu išplėtojimu teorinėje 
kultūroje. bendrųjų principų, įžvalgų, įgyjamų kritiškai 
reflektuojant žmonijos patirtį, kontekste filosofija vertina 
atskirų socialinės ir kultūrinės veiklos sričių patirtį pras
mingumo, racionalumo požiūriu, padėdama joms įveik
ti, tegul tik iš dalies, istorinį bei kultūrinį ribotumą, stip
rinti racionaliuosius savo raiškos pamatus. tai – niekuo 
nepakeičiama filosofijos misija, įtvirtinanti ją žmogaus 
ir visuomenės gyvenime kaip prasmingą sociokultūrinę 
tradiciją. turint tai galvoje, galbūt neverta senekos mintį, 
jog „niekas negali laimingai ar bent pakenčiamai gyventi 
nestudijuodamas filosofijos“, priskirti kategorijai teigi
nių, apie kuriuos Ciceronas sakė: „nėra tokio absurdo, 
kurio koks nors filosofas nebūtų pasakęs.“

1 a. maceina. Filosofijos kilmė ir prasmė // Raštai, t. vi. – Mintis, 
vilnius, 1994, p. 12.
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12 a. n. Whitehead. Op. cit., p. 234.
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Prieš beveik dvidešimt metų pristatydamas skaity
tojams trečiąjį antano maceinos Raštų tomą1 ar
vydas šliogeris taikliai konstatavo, kad „į lietu

vą sugrįžta... vienas iš nedaugelio tikrų mūsų tautos 
mąstytojų“2 ir čia pat – tarsi aiškindamasis, bet kartu aiš
kiai suvokdamas tam tikrą savo minties paradoksalumą 
ar bent netikėtumą kai kuriems skaitytojams – pabrėžė 
anaiptol nenorįs teigti, kad mes neturime profesionalios 
filosofijos; visai priešingai – mūsų profesionali filosofi
ja jau „pasiekusi teorinę branda“, ji yra, „kaip sakoma, 
europinio lygio“ ir tikrai „nepadarytų gėdos kokio nors 
vakarų europos universiteto filosofijos katedrai“. Pasiro
do tačiau, kad ir profesionaliems filosofams turėtų būti 
nelengva priimti sugrįžtantį mąstytoją, juo labiau „vadi
namajai lietuvos šviesuomenei“. Problemos, su kurio
mis neišvengiamai turi susidurti ši šviesuomenė a. ma
ceinos mąstymo recepcijos kelyje, toliau gana detaliai ir 
vaizdžiai aptariamos, tad pamažu ryškėja ir svarbiausi 
paties a. maceinos filosofavimo bruožai, nors įžanginio 
straipsnio autorius nekelia sau tikslo išvardyti, juolab iša
nalizuoti visų sugrįžtančio mąstytojo koncepcijos ar aps
kritai autentiškos filosofijos savybių. beje, abiem šiems 
klausimams – maceinai ir Filosofijai – a. šliogeris yra 
skyręs nemažai dėmesio kituose savo tekstuose3, tad iš 
esmės pritardamas jo koncepcijai ir inicijuodamas čia dar 
vieną a. maceinos filosofijos aptarimą, siūlyčiau ir dar 
vieną – nedrįsčiau sakyti, kad naują, bet vis dėlto anks
čiau ne itin akcentuotą – svarstymo aspektą. norėčiau 
manyti, kad tikras filosofas visada pasiryžęs drąsiai ir 
prasmingai kalbėti apie pačią filosofiją. tiesą sakant, gin
čai dėl savo „amato“, ko gero, labiausiai būdingi būtent 
filosofams – neteko girdėti, kad, pavyzdžiui, matemati
kai būtų įnirtingai svarstę klausimą „Kas yra matema
tika?“ ar, tarkime, kokios Maximos personalas surengtų 
diskusiją „Kas yra prekyba?“, o problema „Kas yra filo
sofija?“ diskutuojama gana dažnai. ir vis dėlto toli gražu 
ne visi filosofai yra paskyrę šiai problemai aptarti specia
lią knygą ar straipsnį. nesiimčiau įrodinėti tokio veikalo 
būtinumo kiekvienam filosofui, o štai nemenką jo pras
mingumą mėginčiau iliustruoti perfrazuodamas garsųjį 
posakį apie draugus: „Pasakyk, ką manai apie filosofiją, 
ir aš pasakysiu, koks (o netgi – ar...) tu esi filosofas.“

antanas maceina parašė nuostabią knygą Filosofi-
jos kilmė ir prasmė ir kelis straipsnius, skirtus atskiriems 
filosofijos esmės aspektams aptarti. Pavartykime šiuos 
puslapius ir pamėginkime susidaryti įspūdį apie mąs
tytojo – vėlgi perfrazuojant nūnai itin madingą posakį – 
„filosofinę orientaciją“.

Knygos įvadą pavadinęs Filosofija kaip problema, o 
pirmąjį jo skyrelį Filosofijos abejotinumas, autorius kukliai 

A n d r i u s  K o n i c k i s

Filosofas rizikos akivaizdoje

samprotauja, jog „vien tai, kad kiekvienas mąstytojas ap
taria filosofiją vis savaip, įspėja mus nepasitikėti iš anks
to nė vienu aptarimu“ ir pastebi, kad filosofijos apskri
tai neįmanoma nusakyti „taip, jog šis nusakymas būtų 
neabejotinas“4. ar tokia pozicija turi būti laikoma silpny
be? anaiptol. manyčiau, kad ir guy de maupassant’as, 
parašęs ne vieną knygą apie meilę, nemėgintų meilės 
apibūdinti vienareikšmiai per genus et differentia specifica, 
bet ar dėl to kas nors išdrįstų teigti, kad rašytojas neži
no, kas yra meilė? taip ir maceina imasi veikiau, logikos 
terminais tariant, kontekstinio filosofijos apibūdinimo, 
mielai apeliuodamas į K. jaspersą, teigusį: „jeigu žinau, 
kas yra filosofija, tai tik todėl, kad joje gyvenu.“5

gerokai nuodugniau ir detaliau maceina stengiasi 
apmąstyti filosofijos kilmės problemą. Pradėjęs nuo pas
tabos, kad apie filosofijos kilmę galima klausti dvejopai: 
„... galima ieškoti jos laikinės pradžios ir galima žvelgti į 
jos nuolatinę tėkmę“, mąstytojas, atrodo, labiausiai imasi 
pastarosios aptarimo, mėgindamas „atskleisti tąją pas
katą, iš kurios tarsi iš kokio šaltinio teka filosofija kaip 
žmogiškojo būvio apraiška“6. tačiau šie du aspektai nei 
prieštarauja vienas kitam, nei sudaro kokią nors opozi
ciją: juk senovės graikai, tradiciškai siejami su istorine 
bent jau vakarų filosofijos pradžia, turėjo penytis iš to 
paties „tėkmės šaltinio“. maceina tai puikiai suvokia, tad 
nenuostabu, kad savo mintims pailiustruoti ar pagrįsti 
pasitelkdamas įvairių mąstytojų idėjas, jis itin dažnai 
ape liuoja į Platoną, aristotelį ir kitus antikos filosofus. 
aptaręs klausimo kaip „filosofavimo lyties“ svarbą, ma
ceina primena Platono samprotavimus apie „neklausian
čiąją būklę“, kuri būdinga dievams ir neišmanėliams: 
„nei išminčiai, nei neišmanėliai nefilosofuoja; pirmie
siems nereikia „išminties meilės“ arba filosofijos todėl, 
kad jie yra pilni pačios išminties; antriesiems jos nereikia 
todėl, kad jie manosi esą jos pilni; pirmųjų neklausimas 
kyla iš būties aiškumo tikrenybės, antrųjų – iš būties aiš
kumo tariamybės.“7 dievams (arba išminčiams) dėl šios 
būklės, suprantama, nėra ko jaudintis, tačiau žmonėms 
tai nuolatinis pavojus sulėkštėti, „atitrūkti nuo pagrindo 
ir regėti tik paviršių“; taigi ne tik smalsu, bet ir nepapras
tai svarbu ir prasminga panagrinėti, kaipgi išbrendama 
iš šios būklės ir atsikratoma jos keliamų grėsmių.

vienas pagrindinių patyrimų, ardančių neklausian
čiąją būklę ir pažadinančių klausimą kaip pirmykštę fi
losofavimo lytį, yra nuostaba, kitas – abejonė. maceina čia 
vėl prisimena Platoną ir aristotelį, jau kalbėjusius apie 
šiuos du filosofijos šaltinius, nors įvairiems nuostabos bei 
abejonės niuansams aptarti naudojasi daugiausia nau
jųjų amžių filosofų pastebėjimais. šalia šių dviejų nuo 
antikos tradiciniais laikomų filosofijos šaltinių maceina 
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mini trečią, „menkiau pažįstamą ir sunkiau pripažįstamą 
kaip filosofavimo pradmė“8. tai – kančia. iš kančios, mąs
tytojo manymu, kilo rusų ir marksistinė filosofija; kančia 
taip pat yra budistinio mąstymo pagrindas, jei budizmą 
traktuotume kaip filosofiją, o ne kaip religiją („religija jis 
atrodo esąs tik todėl, – pastebi maceina, – kad ligi pat 
mūsų dienų yra išsilaikęs... ryškiau kaip būsena negu 
kaip teorija“9); dar vienas, beje, grynai literatūrinis, pa
vyzdys, kaip kančia žadina žmogų klausti, vadinasi, fi
losofuoti, yra senojo testamento Jobo knyga. Konstatavęs, 
kad – bent jau europoje – „nei senovė, nei viduramžiai 
nefilosofavo kančios įtaigaujami“, maceina įžvelgia, kad 
„jau esame įžengę į kančios filosofijos tarpsnį ir kad šio 
pavidalo filosofija pradeda vis labiau įsigalėti...“10 „šį 
sykį ne vien vakaruose“, – pabrėžia mąstytojas, tačiau 
tuoj pat įspėja, kad tai nereiškia, jog „nuostabos ar abe
jonės filosofijos pavidalai yra išnykę ar kad jie galėtų bei 
turėtų išnykti“11. be šių trijų labiausiai istoriškai išryškė
jusių filosofijos šaltinių galimi ir kiti (maceina mini kelis, 
iš kurių būtų galima kildinti gana savitas epikūro, de
mokrito, n. machiavelli, F. nietzsche’s filosofijas, ir net 
daro prielaidą, kad jeigu nacizmas būtų laimėjęs antrąjį 
pasaulinį karą, naujas mąstymas tikriausiai būtų įtaigau
jamas jėgos), o ir šiuos tris išsamiau aptartus galima dar 
skaidyti ir įvairiai diferencijuoti.

šitaip apsvarstęs „nevienalytę filosofijos kilmę“ ma
ceina ryžtasi „pirmajai metafizinei įžvalgai“, jog filoso
fijos kilmės įvairumo išraiška yra „istorinė filosofijos 
įvairybė“ ir papildo ją itin iškalbingu komentaru: „todėl 
ne vieno širdyje tūnantis troškimas prieiti galų gale vie-
ną filosofiją, o istorinę jos įvairybę pripažinti didžiuliu 
klystkeliu, yra pavojingas nesusipratimas...“12

Prieš pradėdamas svarstyti knygos antraštėje žadėtą 
filosofijos prasmę, maceina iškelia filosofijos esmės klausi
mą. čia – du glaudžiai susiję aspektai. Pirmiausia mąs
tytojui rūpi parodyti filosofijos kaip mokslo negalimybę, nes 
„kas yra filosofija, galėsime suprasti, tik sugretinę ją ir jos 
priešingybę, būtent mokslą“13. maceinos argumentai gana 
ryškūs ir įtikinami, nors šių jo samprotavimų nederėtų 
laikyti griežtu („moksliniu“) įrodymu. beje, priešingos 
koncepcijos šalininkams, atrodo, sekasi kur kas prasčiau: 
negaliu prisiminti kokių nors rimtų argumentų tezei „filo
sofija yra mokslas“ paremti; nebent tai paprastai laikoma 
savaime suprantama, nes dažnai vos ištarus frazę „filosofi
ja nėra mokslas“ tenka išgirsti nuoširdų nusistebėjimą: „o 
kas gi tuomet?..“ maceina irgi pastebi, kad „filosofija visa
dos laikė save verta šio (mokslo – A. K.) vardo, ir vargu ar 
pastaraisiais šimtmečiais rastume tokią filosofijos linkmę, 
kuri nebūtų stengusis pabrėžti savo moksliškumo“14. tarp 
svarbiausių filosofijos ir mokslo skirtybių nurodęs metodo 
negalimybę filosofijoje (kaip iliustraciją pateikdamas e. Hus
serlio nesėkmę rasti filosofijai „savitą metodą“) ir asmeninį 
filosofijos pobūdį (mokslas, priešingai, galioja visiems, taigi, 
K. jasperso žodžiais tariant, yra „verčiamasis žinojimas“), 
maceina pereina prie antrojo filosofijos esmės aspekto ir 
apibūdina ją kaip interpretaciją. čia atsiskleidžia dar vienas 
esminis mokslo ir filosofijos skirtumas: „... mokslo pažin
sena, – nuosekliai samprotauja mąstytojas, – yra tyrimas: 
moksliškai pažinti reiškia objektą tirti. <...> tyrimo gi 
priešingybė yra interpretacija: filosofiškai pažinti reiškia 

objektą interpretuoti.“15 aptaręs, ką ir kaip interpretuo
jame bei ko ir kodėl interpretuoti neįmanoma, maceina 
lakoniškai reziumuoja: „... kiekvienas filosofavimas yra 
interpretavimas, tačiau ne kiekvienas interpretavimas yra 
filosofavimas“16.

į kitą interpretavimo atmainą lyg ir tiesiogiai nurodo 
vienas knygos priedo paragrafų: Kalba kaip interpretacija 
(kaip savotiškas atitinkamo filosofijos esmei skirtos kny
gos dalies paragrafo – Filosofija kaip interpretacija – aidas). 
tačiau griežtai atskirti filosofiją ir kalbą būtų mažų ma
žiausiai neapdairu: specialusis priedas Filosofija ir lietuvių 
kalba gvildena nepaprastai glaudų jų ryšį, kurį mąstyto
jas nusako itin gražia ir prasminga teze: „Kalba nėra filo
sofijos ar poezijos priemonė; kalba yra pati filosofija ir pati 
poezija“17. turime tad gerą progą pasvarstyti maceinos 
požiūrį į filosofijos ir poezijos santykį – šiai problemai 
autorius specialiai skyrė Didžiojo inkvizitoriaus įvadą Fi-
losofija ir poezija.

iš pat pradžių pareiškęs, kad „tarp filosofijos ir poe
zijos esama gilaus išvidinio ryšio“, maceina pastebi, jog 
ir filosofui, ir poetui tinka šv. augustino posakis apie 
dieviškąją kūrybą: „nec aliter quam dicendo facis – filosofas 
ir poetas kuria sakydami“18. Žodyje mąstytojas įžvelgia 
du esminius pirmykščius pradus: vaizdinį ir sąvokinį; į 
vaizdinį žodžio pradą atsiremia poezija, į sąvokinį – fi
losofija. šiuos du žodžio dėmenis – bent jau dabartinėse 
„aukštosios kultūros tautų“ kalbose – sieja savotiškas 
atvirkščias proporcingumas: „sąvoka išsivysto, vaizdas 
menkėja. sąvoka žodyje auga vaizdo sąskaita.“19 tokiu 
atveju, atrodytų, poezija ir filosofija turėtų veikiau tolti 
viena nuo kitos: juo daugiau tam tikrame tekste filoso
fijos („sąvokos“), juo mažiau jame poezijos („vaizdo“) – 
ir atvirkščiai. galima, tiesa, ieškoti pagalbos taikliame 
H. g. gadamerio pastebėjime, kad „poetinis žodis dėl 
savo vidinio sąvokingumo yra nepaprastai artimas filoso
finei sąvokai“, tačiau ir pats maceina netrukus paaiškina: 
„Poezijoje žodis virsta vaizdu, nors ir nenustoja pirmykš
čio sąvokinio prado. Filosofijoje žodis virsta sąvoka, nors 
ir nepraranda pirmykščio vaizdinio prado.“20 Pasitelkęs 
dar keletą argumentų, mąstytojas artėja prie reikšmin
gų apibendrinimų: „Filosofija ir poezija ne tik iš bendro 
šaltinio (kalbos) kyla, bet nešasi ir bendrą turinį, kuriuo 
yra žmogiškasis būties supratimas ir pergyvenimas. <...> 
Filosofija ir poezija yra dvi to paties dalyko pusės“ ir net 
„savo esmėje filosofija ir poezija yra tas pats dalykas“21. Ga
lime sveikinti mąstytoją padarius itin prasmingas įžval
gas, tačiau priimkime šią tezę veikiau „poetiškai“ – kaip, 
paties maceinos žodžiais tariant, į vaizdinį žodžio pradą 
atremtą ir filosofiškai interpretuotiną. autorius ir pats 
tikriausiai nesistengtų jos moksliškai įrodyti, nes vargu 
ar dera galutinai sutapatinti arba, kaip sako t. venclova, 
„suplakti į viena“ šias dvi „ženklų sistemas“; priešingai – 
juo daugiau randame poezijos ir filosofijos panašumų, juo 
ryškiau įžvelgiame jų giminingumą, tuo drąsiau reikėtų 
išryškinti esminius jų skirtumus. savotišką kompromisi
nę išeitį kaip tik ir siūlo t. venclova, teigdamas, jog „po
ezija yra tiek filosofinė, kiek ji lieka poezija, ir filosofija 
yra tiek poetiška, kiek ji lieka filosofija“22.

nepaprastas jautrumas kalbai, esminio poezijos ir 
filosofijos giminingumo suvokimas leido maceinai sufor
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muluoti dar vieną įdomią ir originalią tezę, kad „tikrai 
filosofuoti arba kurti savitą filosofiją galima tik gimtąja 
kalba“23. lygiai tas pat pasakytina ir apie poeziją. vienas 
pagrindinių argumentų – poetinio vertimo neįmanomu
mas ir filosofinio – kiek švelniau sako mąstytojas – „abe
jotinumas“. Kitas dalykas – mokslas (vėlgi kaip tertium 
comparationis tarp filosofijos ir poezijos), kuris būties 
neatskleidžia, todėl „savaime prašosi tokios kalbinės 
išraiškos, kuri... būtų visur ir visados ta pati“24, kitaip 
sakant, formulės, kuri yra tik „įrankis sužinoti“. Filo
sofijoje ir poezijoje kalba „peržengia sužinojimą“, ji yra 
savotiškas „žiūrėjimo kampas“ pasauliui interpretuoti, 
o gimtoji kalba yra tiesiog „tikrovinis įsijungimas į tą ar 
kitą visiškai konkrečią pasaulio interpretaciją“25, todėl, 
aiškina maceina, svetima kalba, kurios „regėjimo kam
pas“ skiriasi nuo manosios, interpretuotas pasaulis lieka 
man svetimas. taiklūs filologiniai ir istoriniai pavyzdžiai 
puikiai iliustruoja šią gimtosios kalbos poezijai ir filoso
fijai būtinybę. štai levas Karsavinas, primena maceina, 
penkiatomę Europos kultūros istoriją (atseit mokslinį vei
kalą) parašė išmokta lietuvių kalba, tačiau filosofavo tik 
rusiškai. galėtume pridurti, kad ir poeziją Karsavinas 
rašė tik gimtąja rusų kalba26, tačiau ar nederėtų susimąs
tyti, kokia kalba Karsavinas kurtų poeziją ir filosofiją, 
jeigu, 1940aisiais įžūliai neįsikišus tarybų valdžiai, dar 
kokį dešimtmetį būtų sėkmingai tobulinęs savo išmok
tąją lietuvių kalbą. Kaip priešingą pavyzdį būtų galima 
prisiminti oskaro milašiaus atvejį (maceinos kažkodėl 
pražiopsotą): gimtąja lenkų kalba neparašęs, galima sa
kyti, nė vienos reikšmingos eilutės, itin savitą poeziją ir 
filosofiją kūrė tik išmokta (bet juk puikiai išmokta!) pran
cūzų kalba. apie viduramžių tradiciją filosofuoti niekam 
ne gimtąja lotynų kalba maceina puikiausiai žino, tačiau 
nelaiko šios filosofijos savita ir drąsiai pripažįsta jos skur
dumą, „nes skurdus yra žodis, kuriuo ji tariama“. „tik 

teologijos samplaika su filosofija teikia viduramžiams 
minties aureolę“27, – aiškina mąstytojas; galima taip pat 
manyti, kad viduramžių filosofija buvo tiesiog neatski
riama nuo mokslo, todėl jai, matyt, nerūpėjo autentiškai 
filosofijai būdingas „regėjimo kampas“. beje, įvairius 
maceinos koncepcijai prieštaraujančius pavyzdžius ar 
net kontrargumentus norėčiau pasitelkti ne tam, kad 
šią koncepciją sugriaučiau, bet, – tebūnie man atleistas 
tam tikras nekuklumas, – kad ją truputį patobulinčiau. 
esminę mąstytojo tezę drįsčiau šiek tiek performuluoti: 
tikrai filosofuoti arba kurti savitą filosofiją galima tik... 
geriausiai išmokta, giliausiai perprasta, puikiausiai įval
dyta kalba – juk gerokai primiršta gimtoji kalba atbukina 
savitą „regėjimo kampą“ lygiai taip pat kaip ir prastai iš
mokta svetimoji (kad maceina tai aiškiai suvokia, matyti 
iš jo priminimų apie sudėtingą ir net grėsmingą kalbinę 
lietuvių išeivių situaciją).

aptarę ar bent apžvelgę pagrindinius maceinos sam
protavimus apie pačią filosofiją (referuokime trumpai: fi
losofijos įvairovės pabrėžimas; filosofijos atskyrimas nuo 
mokslo, akcentuojant interpretacinę, o ne pažintinę jos 
funkciją; filosofijos suartinimas su poezija, apeliuojant į 
ypatingą kalbos vaidmenį; filosofijos kildinimas iš nuos
tabos, abejonės ir kančios, nuolat skatinančių kelti klausi
mą, kitaip tariant, formuojančių „klausiančiąją būseną“), 
pamėginkime apibūdinti paties mąstytojo filosofinę pozi-
ciją. drįsčiau ją itin lakoniškai įvardyti kaip autentiškąją. 
autentiškumą šiuo atveju suprantu kaip filosofijos ne
painiojimą su kitomis žmogaus dvasinės (intelektinės, 
kūrybinės ar pan.) veiklos sferomis, nepriskyrimą filo
sofijai jai nebūdingų ir nereikalingų funkcijų ar prieder
mių. šia prasme maceina atrodo gerokai autentiškesnis 
filosofas už tuos, kurie norėtų ją paversti mokslu ar bent 
moksliškai paremti vienas ar kitas filosofines idėjas, arba 
už tuos, kurie trokšta sukurti ar bent turėti vienintelę 
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teisingą filosofiją. jis netgi autentiškesnis už kai kuriuos 
garsiuosius savo pirmtakus – anaiptol neketindamas 
sumenkinti neabejotinų jų filosofinių nuopelnų, pami
nėčiau, pavyzdžiui, a. Comte’ą, baisiai sunerimusį, kad 
kiti mokslai išgraibstė visus įmanomus tyrimo objektus, 
nieko nepalikdami filosofijai, tad numačiusį jai nebent 
bendrosios mokslų metodologijos funkciją; K. marxą, 
nuoširdžiai maniusį, jog filosofijai nepakanka stebėti, 
interpretuoti, kitaip tariant, mąstyti pasaulį ir kad ji 
privalanti jį pakeisti; b. spinozą, pasitelkusį griozdišką 
„geometrinį metodą“ savo filosofinėms idėjoms įrodyti 
ir įrodžiusį, aišku, tik tai, ką galima įrodyti, bet ne filo
sofines idėjas; g. Hegelį, sukūrusį milžinišką Filosofijos 
mokslų enciklopediją; pagaliau maceinos tautietį ir mo
kytoją s. šalkauskį, atkakliai, tačiau visiškai be reikalo 
triūsusį kuriant lietuviškąją filosofinę terminiją. savo 
filosofiniu autentiškumu maceina itin artimas senovės 
graikijos filosofams, išgryninusiems filosofavimo princi
pus ir iš esmės traktavusiems filosofiją kaip tam tikrą gy
venimo būdą. todėl kai kurie mąstytojo posakiai skamba 
kaip savotiška apeliacija į savo „brolius“ graikus su tam 
tikromis liūdnomis ar tiesiog apmaudo gaidelėmis dėl to, 
kad vėlesnė europos filosofija nutolo nuo savo antikinio 
prado, neteko pirmapradžio grynumo ir autentiškumo. 
štai, pavyzdžiui: „mes vis dar nesame pakankamai įsi
sąmoninę, kad Krikščionybė nepakenčia šalia savęs jokio 
varžovo ir kad todėl ji visiems amžiams sunaikino filo
sofiją kaip gyvenimo lytį, kaip būseną ir elgseną, kaip 
žmogaus atramą ir kelrodį, paversdama ją gryna teorija, 
nebepersunkiančia žmogiškosios būtybės...“28

tačiau nutraukime čia cituojamąjį fragmentą ir pa
vartykime kiek kitokio pobūdžio maceinos tekstą.

„... užu religijos nebėra nieko, ko reikėtų dar ieško
ti ir ką būtų galima dar rasti“, – pradeda maceina savo 
Religijos filosofiją, kuri, pasak autoriaus, yra „ne kas kita, 
tik filosofinis religijos svarstymas“29. Kiek suklūstame – 
nepaprastai intriguojanti pradžia: atsivertus kokią nors 
kalbos, kultūros, politikos ar gamtos filosofiją, kurios 
panašiai yra filosofiniai atitinkamų dalykų svarstymai, 
niekad neteko perskaityti, kad „užu kalbos ar politikos 
nebėra nieko...“ religija, pasirodo, išties išskirtinis da
lykas: bendriausia prasme, teigia filosofas, tai yra „die
vo ir žmogaus santykis“ ir imasi įdomaus šio santykio 
konkretinimo. „nėra taip, kad žmogus jau būtų... o tik 
paskiau sueitų į santykį su dievu...“, nes „dievo ir žmo
gaus santykis yra ontologinio pobūdžio“, o ontologiškai 
žmogus „visados yra santykyje su dievu kaip savo bu
vimo grindėju. ontologiškai nėra įmanomas nei žmogus 
prieš religiją, nei žmogus po religijos.“30 teiginių kate
goriškumas pradeda gluminti, bet maceina nevengia ir 
detalesnių aiškinamųjų samprotavimų. Paaiškėja tad, jog 
„savo buvimu žmogus yra religinis, vadinasi, priklausąs 
santykio su dievu matmeniui ir niekad negalįs iš šio mat
mens iškristi. savo sąmone jis gali pasidaryti religingas, 
vadinasi, sava laikysena atitikti aną santykį ir jį regimai 
išreikšti. <...> Kitaip sakant, jis gali likti religinis, bet ne
tapti religingas.“31 Pamažu išryškėja kažkokia galinga, 
neperžengiama ir neginčijama tiesa tuose dievo ir žmo
gaus santykiuose, nors filosofiniam svarstymų konteks
tui toks dalykas lyg ir nepritiktų. Kita vertus, kad ir kaip 

logiškai samprotautų mąstytojas (o tai, aišku, natūralus 
ir itin pageidautinas filosofinio konteksto bruožas), jis 
nieko moksliškai neįrodo, geriausiu atveju pateikia štai 
tokį „argumentą“: „Nereikia nė aiškinti (išskirta mano – 
A. K.), kad religijos pripažinimas ar nepripažinimas, 
vadinasi, jos pavertimas religingumu ar nepavertimas, 
ontologinio žmogaus santykio su dievu nei sukuria, nei 
sunaikina.“32

tolesnių svarstymų tikslas arba „pats pirmasis re
ligijos filosofijos uždavinys“ – atskleisti, kas yra reli
gijos dievas. atskleidžiama gana detaliai, nors auto
rius ne tik užsimena, bet tiesiog pabrėžia, kad dievas 
yra paslaptis ir absoliutas. išties keistokai atrodo tokie 
samprotavimai: „... dievui ribos niekas nubrėžti nega
li. tačiau visiškai įmanoma, kad pats dievas nubrėžtų 
savo galiai ribą. absoliutas negali būti aprėžtas... bet 
absoliutas gali apsirėžti“33, – „būtybė“ (paties maceinos 
žodžiais tariant) drąsiai aiškina, ką gali „būtis“, abso
liutas, riboto žmogaus „buvimo grindėjas“. ir ne tik ką 
gali, bet ir ko negali: „... kas yra prieštaravimas logiš
kai, tas yra negalimybė ontologiškai, nenuveikiama nė 
dievo visagalybės“34. ši apeliacija į logiką paties mąs
tytojo negelbsti: loginių prieštaravimų ar šiaip keblumų 
tekste apstu, o kadangi maceina čia pat pareiškia, kad 
„yra viena tik logika, būtent žmogiškoji, kuriai paklūsta 
kiekviena tiesa, net jeigu ji būtų ir dieviškos kilmės“35, 
galėtume, remdamiesi būtent šia žmogiškąja logika ir 
nebijodami kokios nors dieviškosios – absoliučios ar pa
slaptingos – šiek tiek autorių pakritikuoti. štai, pavyz
džiui, teigiama: „dievo tikrovė yra pati pirmoji religijos 
sąlyga: religijos dievas yra tikrovinis dievas.“36 ar an
troji sakinio dalis (po dvitaškio) yra išvada ar prielaida? 
Žmogiškoji (aristotelinė) logika neleidžia daryti tokios 
išvados iš pirmosios sakinio dalies; tad turbūt prielaida, 
bet jeigu ji neteisinga, vadinasi, nėra ir religijos, kuri ne
tenka savo „pirmosios sąlygos“. tačiau maceina toliau 
svarsto tik „autonominės“, t. y. „fojerbachiškosios“, reli
gijos be tikrovinio dievo negalimybę; religijos su tikro
viniu dievu egzistavimas jam abejonių nekelia, vadina
si, prielaida yra savaime teisinga. dieviškosios kūrybos 
reiškinio niekaip nepavyksta paaiškinti (ne vien macei
nai) be vadinamojo absoliuto apsiribojimo sampratos – 
vakarų tradicijoje susiformavo net specialus terminas 
kenozė (nuo graikiško εκενωσεν – atsisakyti, ištuštinti, 
save apiplėšti). „Kenozė, – dėsto maceina, – yra būdas, 
kuriuo dievas tampa mūsuoju tu. <...> o kol dievas gy
vena absoliuto būsena, tol jis buvoja anapus mūsų plot
mės...“ čia pat teigiama, kad „kenozė yra nesiliaujanti 
absoliuto būsena“37, nes šitaip savo ruožtu siekiama įro
dyti, kad kūrimas yra ne vienkartinis, praeinantis veiks
mas, o nuolatinis (vėlgi tas, švelniai tariant, nekuklus 
kūrinio žinojimas, kas yra kūrimas). na, o ko vertas toks 
kategoriškas teiginys: „jokios trečios kategorijos, kuri 
nebūtų nei daiktas, nei asmuo nėra ir negali būti“? tie
sa, maceina tuoj pat susigriebia ir prisimena, kad „idėja 
nėra nei daiktas, nei asmuo. užtat, – aiškina jis, – ji nėra 
nė tikrovė mūsąja prasme, vadinasi, buvojanti sąmonei 
priešpriešiais nepriklausomai nuo šiosios“38. šiaip jau 
nepriklausomai nuo sąmonės buvoja tokios tikrovės kaip 
poezija, muzika, sportas, politika, pagaliau, religija, apie 
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kurią maceina aiškina, kad ji nėra sąmonės išradimas, bet 
juk nė viena šių tikrovių nėra nei daiktas, nei asmuo. Kita 
vertus, tokie nei daiktai, nei asmenys kaip meilė, laimė, 
tiesa, o ir minėta idėja, nors ir nėra nepriklausomos nuo 
sąmonės, tačiau tikrų tikriausios tikrovės pačia tikriausia 
mūsąja, t. y. žmogiškąja, prasme...

nėra reikalo nuodugniau analizuoti maceinos Reli-
gijos filosofijos ir priekaištauti autoriui dėl joje vyraujan
čio mąstymo stiliaus. tačiau prasminga būtų konstatuo
ti, kad skaitant ją po anksčiau aptartų Filosofijos kilmės 
ir prasmės puslapių susidaro keistokas, bet gana stiprus 
įspūdis, jog filosofinė nuostaba kaipmat užleidžia vietą 
egzaltuotam garbinimui, abejonių nelieka nė pėdsakų, 
interpretacija virsta nežabota ir net, sakyčiau, neskonin
ga deklaracija, o apie klausimus nėra nė kalbos – viską 
lemia iš anksto turimi atsakymai. nors mąstytojas nuo
lat apeliuoja į filosofiją (ir, įvardijęs savo veikalą kaip 
Religijos filosofiją, pratartyje pabrėžia, kad suvokti dievo 
ir žmogaus „sąveikos esmę bei prasmę galima tik filoso
finio klausimo būdu“39), atrodo, jog filosofija kaip mąs
tymo būdas, juo labiau „kaip gyvenimo lytis, kaip būse
na ir elgsena, kaip žmogaus atrama ir kelrodis“ jam čia 
rūpi mažiausiai. tad grįžkime prie anksčiau nutraukto, o 
dabar prisiminto Filosofijos kilmės ir prasmės fragmento – 
tęsinys skamba šitaip: „... kadangi šiosios keitėjas dabar 
yra Kristus, kuriuo reikia apsivilkti kiekvienam krikščio
niui: viršinį filosofo apsiaustą Krikščionybė pakeitė vi
diniu Kristaus apvalkalu“. o Religijos filosofijoje maceina 
mielai cituoja tertulianą: „... mums nėra reikalo ieškoti 
po jėzaus Kristaus ir tyrinėti po evangelijos.“40

šiaip jau toks gyvenimo posūkis – nuo filosofijos į 
krikščionybę – nėra joks stebuklas ar neįtikėtinas reiš
kinys. tai paprastai vadinama atsivertimu. galime įsi
vaizduoti filosofą, niekad ir nieko negirdėjusį apie Kris
tų arba tiesiog ignoravusį krikščionybę, staiga (arba dėl 
kokių nors pribrendusių priežasčių) nusivylusį filosofija 
ir atradusį išganingą Kristaus mokymą. maceinos atveju 
toks pavyzdys visiškai netinka: kad ir kaip būtų keista, 
uolus krikščionis ir subtilus filosofas jame gyveno drau
ge ar bent jau lygiagrečiai, o ir aptariamų čia dviejų kny
gų turinį jis dėstė tuo pat metu kaip du gretimus kursus 
miunsterio universitete; negana to, 1976 metais išleidęs 
Religijos filosofiją, jis dar porą metų tobulino Filosofijos 
kilmę ir prasmę (išleista romoje 1978aisiais), taigi kaip ir 
sugrįžo iš religijos į filosofiją. beje, ir čia, tik jau kitokia
me – specifiniame pačios filosofijos, jos prasmės apmąs
tymo – kontekste maceina visai nedviprasmiškai nurodo 
dievo vietą filosofijoje: „... filosofija įvykdo savo prasmę tik 
pasiekusi būties ir Dievo tapatybę. tik atskleidęs, kad būtis 
yra dievas, filosofavimas pasiekia savo esmės pilnatvę. 
tai būtinas filosofijos kelias.“41

šiaip jau – dar sykį padarykime panašią išlygą – die
vas filosofijoje irgi nėra jokia naujiena. su dievu nuolat 
ir intensyviai bendraujančių filosofų buvo tiesiog sau
sakimši krikščioniškieji viduramžiai; tikrai nemažai jų 
veikė sparčiai sekuliarėjančiais bei mokslo pažanga gar
sėjančiais naujaisiais amžiais; anaiptol netrūksta jų ir 
visiškai suliberalėjusiais bei supostmodernėjusiais mūsų 
laikais. tačiau atkreipkime dėmesį: didžiulė, absoliuti 
dauguma „dievo filosofų“ mąstė visiškai neatsižvelg

dami į nuostabą ar abejonę kaip specifinę filosofavimo 
užuomazgą, neišryškindami išskirtinės interpretacinės 
filosofijos funkcijos, radikaliai ignoruodami klausimą 
kaip „filosofavimo lytį“, o neretai dar suplakdami filoso
fiją su mokslu, pastarąjį irgi grįsdami dieviškąja apvaiz
da – taigi iš esmės ne filosofavo, o tik dėstė ar svarstė 
įvairius, tegul ir įdomius bei prasmingus, dalykus, kaž
kodėl manydami filosofuoją. maceinos situacija iš prin
cipo kitokia: jis eina autentišku, senovės graikų nubrėžtu 
filosofijos keliu, tad ir dievo vaidmenį filosofijoje mėgi
na apibūdinti ir pagrįsti laikydamasis savo filosofavimo 
principų.

užsklęsdamas savo samprotavimus apie filosofiją, 
mąstytojas suformuluoja klausimą: „ar gali būti ne tik 
„žmogus be dievo“, bet ir „filosofija be dievo“?“42 Ga
lėtume laikyti jį iš esmės retoriniu, nes atsakymas auto
riui jau žinomas (ir čia pat formuluojamas: „... galimas 
tik žmogus be dievo, bet nėra galima filosofija be dievo“), 
o jo įrodymas vėlgi prasilenkia su loginio mąstymo pa
grindais. įsižiūrėkime. Pirmiausia maceina dar sykį pa
brėžia, kad filosofija savo esme yra interpretacija. apsidairęs 
po žmogiškosios pažinsenos plotą ir eliminavęs tokius 
„gnoseologiškai neapčiuopiamus“ pažinimo būdus kaip 
įkvėpimas, regėjimas, apreiškimas, jis randa šalia inter
pretacijos tik tyrimą ir tikėjimą. Pasvarstęs specifines abie
jų savybes mąstytojas daro išvadą, kad filosofija nėra nei 
tyrimas, nei tikėjimas (mielai pritartume, kad pirmasis 
labiau būdingas mokslui, antrasis – religijai). rimtesnių 
problemų iškyla maceinai pateikus antrąjį savo „kertinį 
ramstį“: interpretuoti galima tik kūrinį. niekuo nepadeda 
autoriaus pastangos „kiek paaiškinti daikto kategoriją“, 
pateikiant jį „priešpriešiais kūriniui“ ir „priešpriešiais 
asmeniui“, o pastabėlė, kad „asmens akivaizdoje ir kū
rinys yra daiktas“, visiškai nukreipia į šoną. „Kad nėra 
interpretuojamas, o tik tiriamas atskiras daiktas (akmuo, 
želmuo, gyvulys), – vis dėlto tikina mąstytojas, – kritika 
sutinka nesunkiai“43 (leisčiau sau – tos „kritikos“ vie
toje – nesutikti). o štai pereidamas prie pasaulio kaip 
visumos patiria visišką loginį fiasco: „Pasaulio kaip vi
sumos interpretacija remiasi ne moksliniu tyrimu, o re
liginiu tikėjimu, būtent tikėjimu, kad pasaulis yra Dievo 
kūrinys. tai yra nepaneigiama istorinė tikrybė. suvokiant 
gi pasaulį kaip dievo kūrinį ir norint jį pažinti, belieka 
jį tik interpretuoti, laikant jį nuoroda į anapus, kaip ir 
kiekvieną kitą kūrinį.“44 šiuose trijuose sakiniuose ga
lima įžvelgti net kelias populiariausias logines klaidas: 
pakankamo pagrindo principo pažeidimą, nereikalingą 
„esmių dauginimą“ nepaisant garsiojo „okamo skustu
vo“, taip pat itin kurioziškus ignoratio elenchi bei circulus 
vitiosus. manydamas vis dėlto, kad įrodymo procedū
ra sėkmingai atlikta, maceina iškilmingai reziumuoja: 
„... filosofija... visados yra būtybės (t. y. kūrinio – A. K.) 
kaip tokios interpretacija ir visados ji klausia būties (t. y. 
dievo – A. K.) kaip galutinės savo prasmės. Kur filoso
fija nebūtų interpretacija ir kur ji būties neklaustų, ten ji 
nebūtų nė filosofija. gi būdama savo esme interpretacija 
ir savo prasme būties atskleidimas, filosofija kiekvienu 
keliu dievą prieitų, jei tik ji šiuo keliu ligi galo eitų.“45 
Kokio gi atsakymo galima tikėtis, klausiant dievo „kaip 
galutinės prasmės“? tikriausiai galutinio ir neginčijamo. 
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ar galima kaip nors išvengti šitokio paradoksalumo fi
losofinio klausimo atžvilgiu (juk „atsakymas čia tėra tik 
trumpalaikė aiškumo akimirka“ ir „joks baigtinis atsa
kymas negali patenkinti klausiančiojo“46)? galima, bet 
irgi paradoksaliai – pavyzdžiui, kaip pastebi romualdas 
ozolas viename taikliame ketureilyje: „ačiū, dieve, / kad 
leidai paklausti. / ačiū, viešpatie, / kad neatsakei.“47

tačiau maceinai šie dievo atsakymai (kurie – ir čia 
jau visai ne paradoksaliai – sutampa su Katalikų bažny
čios atsakymais) yra nepaprastai svarbūs. jis juos turi 
dar prieš pradėdamas savąją „kūrinio interpretaciją“. tai 
matyti iš paties mąstytojo prisipažinimo, nors, atrodo, jis 
mėgina šį faktą savaip „interpretuoti“: „nors ir suvok
damas tikėjimą kaip riziką ir todėl netikdamas sielova
dai, ašen visą gyvenimą likau ištikimas krikščioniškajai 
religijai Katalikų bažnyčios pavidalu. <...> bažnyčios at
sakymą į pagrindinius mūsų buvojimo klausimus pergy
venau kaip savo paties atsakymą. jis man neatrodė atėjęs 
iš viršaus, todėl svetimas, verčiąs bei slegiąs; priešingai, 
jis atrodė kilęs iš mano paties vidaus, todėl savas ir ver
tas toliau mąstyti.“48

Kad ir kaip stengtųsi mąstytojas pasiaiškinti savo 
„baisios rizikos“ akivaizdoje, būčiau vis dėlto linkęs 
veikiau pritarti a. šliogerio minčiai, kad „visa macei
nos filosofija išauga ne iš klausimo, o iš atsakymo“49, o 

todėl drįsčiau manyti, jog, šitaip surizikavęs, filosofas 
pralaimėjo. betgi maga susimąstyti, kaip galėtų atrody
ti maceinos filosofija, jam šios rizikos išvengus – kitaip 
tariant, sulaužius ištikimybę Katalikų bažnyčiai ir atsi
sakius amžinųjų jos atsakymų į „pagrindinius mūsų bu
vojimo klausimus“, kad ir traktuojamų kaip kilusių „iš 
savo paties vidaus“...
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žymėta kalba

kaip knygnešiai į priešamžius paslėpę 
medinių tūtų skambesį ir tylą 
taip lyja raidės laikraščių palėpėj 
stakta jas geria ir kasdien pražyla              
vyniojam ryšulius fonemos šiugžda karštos 
kalba skudučiuose be kirvarpų sudilus 
medum ir juodžemiu apkarsta 
 
sudilus ūžesiu raidėm lyg ryžiais grojant 
kalbėk tokia graži nors ir kimi obojais
lyg rūko gervės lesa dangų ir pakyla 
kalba iš biblijų nespėja bet koduoja 
medum ir juodžemiu sustojančius prie alkos 
minčių nuodėguliais pajūrio smėlio viloj 
iš baltų atminties dėlioja raidę rankos 
 
renku po plunksną užrašytą tylą 
kaip abėcėlę prosenių formuotą 
medum ir juodžemiu iš pakelės išnyrant 
mažytei Lietuvai ant akvarelės luoto 
nuplaukia sintaksėm pro nebylių salas 
tėkmes pakeičia prokalbių archyvai 
verpetais kylantys į nežinią kaip mes

kasdienės natos

norai nenoriai pavirsta minorais 
skamba bangom jau kalbėti nenorim 
pirštų galiukais oktavomis šnekam 
rašom libretą į dienraščio lapą 
pliūpsniais akordų tiesiai į širdį 
veržiam stygas tik atodūsiai girdisi 
medžių šakom gitaristai nusliuogia 
neša jausmus praeitin pasivogę 
tai priartėjam tai vėlei nutolstam 
geriam tabaką gyvenimo uostomą 
pynėm iš sirtakio žingsnių kalėjimo 
tai išsisklaidome tai susiliejame

bp

nusilupa žievė žvyneliais rankos ima blykšti 
ir permatomą lapą skelia sraigė kai pirmykštį 
išrango kelią ir aplink lyg bėgiais pirštais slenka 
užtenka jai drąsos tik kelio gaila neužtenka 
delne jos žymės susilieja ir ženklais pavirsta 
o atsidususi būrėja žvakėje ištirpsta 
ir kūprinasi sraigė it pajūrio smėlio kopa 
dedalo nesulaukianti žavingoji alopė 
pašoka virš savęs ir nebenori nusileisti 
o sūnūs tylūs akmenys nebando jos nuteisti 
virš smėlio susisiekiančios šešėlių dalelytės 
apgaubia kūno kontūrą ir jau seniai belytės 
ateina karavanais smėlio moterys auksinės 
pasitiesia po kojom nukabintą saulės dvynę

ta meilė

priimk mane lyg ostiją lyg oro gurkšnį dūstančiam 
apkeisk su metų širdgėla mazgus suveržk šaknim 
aš pasitrauksiu greit gal iš savęs greičiau ištrūkusi 
iš stabarios vienybės su savim 
          jei ne priimk ant delno tik ištiestą mano rūpesčių 
          barstytą juoko dulkėm pergamentą o naktim 
          pienuotom lūpom amtelsiu prie kojų tau suklupusi 
          budėsiu tyliai girgždesį nustūmusi šalin 
jei tai per daug, prašau priimk oazės kvadratėlį 
lyg ramų povestuvį rytą iš vandens spalvų 
bent blykstelėjimą akių kai dar abu tikėjome 
kad tai kas aš savaime tapsi tu 
          ledukais į ausis atgaivinu ko negirdėjau dar 
          tie žodžiai tvindo gomurį juos ir tada geriu 
          kai su kita per žiedkrytį matau tave nueinantį 
          tau pavymui einu jau su kitu

R a s a  E r c m o n i e n ė -Va r n ė
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po to

kai įplauksi į šventsalį irkis pro ryškiąją arką 
palei šlapsienę leisk vieną natą diskantu lai ritas 
jie išgirdę žvilgsniu sustabdys tau nebus jokio vargo 
aiškinti nieko nereiks viskas bus užrašyta 
apvalumą nugludinę perskaitys klodą antrinį 
tą kurio tu ir pats nežinojai tik permainų knygoj 
iš raudonmedžio arba kraujažolių bočiai jį pynė 
ir išmėtė sanskritais nežinančio valią pamynę 
bus blausi šilto gelsvio viščiukiško pūrio vilionė 
tu norėsi ištirpt ir saldėt kogel-mogelio puode 
nulaižyki virves sau nuo riešų ir tęski kelionę 
naują pagreitį radęs minčių išgenėtame kode 
baigsi kloti dėlionę neperžengęs rėmų paveikslo 
ten juk viskas greičiau stumdomųjų galūnių nereikia 
atsivėrusi uždanga prakeiksmu kris tau bus keista 
gal baugu kaip ir tiems kam dėlioti dar buvo neleista

išsaugoti mažą ir baltą

kai rudai dangum nubėgdamos juokiasi avys  
tau iš rankų žirklės iškrenta prastas ganytojau  
išsižioji net nenumanęs kad viską prarasi  

tau kartojo tetos praeiviai dienoraščių datos  
uždaryk avinėlį giliai požeminėje upėj  
ten brasta jis gulės o tada tavo akys spingsulės  
po truputį apšvies garbanėlę ar drėgną snukutį  
paguodžiančius tavo atspindį gal ir tave  

tu klauseisi ir šokai kryžiuodamas orą peiliais  
dantyse įsikandęs ėriuko pražilusį šypsnį  
šulinys jau išdžiūvęs ramiai dangčiu atsitvėrė  
nuo tavęs nuo manęs deja pritapusios  

Maža istorija

…niekieno norėta 
niekieno sakyta 
kur tik beregėta 
ten nepramanyta 
ta pradžia kiaušinis 
boružėlės šuolis 
nuo pradžios nebyliai 
minkė rankos molį 
būrėsi aukojo 
titnago kaukučiai 
kirvarpom vagojo 
žemę savo būčiai 
dygo amfi-kluonai 
akyse armotos 
anti-puodų ponai 
kimšo genį puotai 
šypsnyje barboros 
ašaka botago 
nebepaisė norų 
nei medžioklės rago 
puolė kriaučiai kryžių 
adatom siūlėti 
perkūnėlį dryžiais 
bandė apakėti 
lijo pušys kulkom 
lietuvaičiais šmitais 
taip nerangiai bumt ir 
joške brolis kitas 
kiškiais pasivertę 
sučiulpė nasturtas 
stagarai sudygo 
bus lietuviui turto 
niekieno norėto 
niekieno sakyto 
kažin kur regėto 
gal ir pramanyto...
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Lygiadienio haiku

Akyse žalčiai, – 
Lygiadienio virpesys 
Įelektrino... 
 
Žvaigždės vandeny, – 
Žaidžia Neris ir Vilnia, 
Kutinėjasi. 
 
Plauk, ugnies žalty, 
Iki Mindaugo tilto, 
Stok, Kristofore. 
 
Užupio mėnuo 
Gotikinės Onutės 
Akyse spindi. 
 
Prospekto šviesom 
Žongliruoja vienuoliai, – 
Baigėsi mišios.

draugės

jos vienodai pakelia ranką prie smakro 
užmeta kairę koją ant dešinės 
suklūsta į muzikos gurkšnį 
sinchroniškai gailiai pritaria 
taurių falcetui 
po to susisupusios 
į svetainės užuolaidą 
skrieja pro langą 
virš prospekto 
ieškoti eilėraščio 
palikto po servetėle 
kažkuriam bare 
 
o kai randa taip švelniai šypsosi 
pagiežingiems 
mėnulių skaičiuotojams 
apvyniodamos visą žibintų skersgatvį 
žvilgsnių atvirlaiškiais

pasilikti

stiebiasi žolės nuo stogo į kamino glėbį 
rūksta alsavimų debesys pumpurus kelia 
o išsiskleidę po dangų plaštakėmis rieda 
 
rūkas mus pusdievių plunksnomis švelniai aprėdo 
siūlės netikros primatų atšalusios pėdos 
stingsta pakibęs lietus nuodėmingi dar miega 
 
saulė kvatoklė pelėdai užspaudusi snapą 
ryto kokteilį lyg duoklę iš laukiančių geria 
mirkteli šelmė šešėlyje angelą slepia 
 
šalta aš tykiai glaudžiuos pilko sparno rimty 
pilna palėpėj burkuojančių viešpatie kilsiu 
tik truputėlį atleisk dar išskrist per anksti

lapkritis

nyra pušų fagotai į debesis 
delčios klavišais groja perkūniją 
lyja gamomis griaudi ir keliasi 
miško simfonija rudenį liudija 
lapkričio staltiesę klevas iškėlęs 
kaip matadoras arenoj akylas 
gaudo danguj raudoną švytėjimą 
gruodą atverčiantį žiemišką bylą 
kyla moterų vėlės iš samanų 
praeitys upių rūkais nuskrieja 
medžių frakuotų girgždančios aimanos 
seka batutą nerimstančio vėjo

K
ę

st
u

č
io

 s
v

ė
r

io
 n

uo
tr

au
ko

s



NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 4 (569) 31

Žinia apie karaliaus mindaugo vedybas su daug
vile daumantą pasiekė septintą dieną po to, kai 
į livoniją įsiveržusi kunigaikščio treniotos ka

riuomenė ir keli žemaičių pulkai, kelias dienas niokoję 
latgališką vidžemę ir sugriovę keletą nedidelių ordino 
pilių, su dideliu grobiu ir belaisviais jau ruošėsi pro rygą 
grįžti į lietuvą.

tiesą sakant, daumantas seniai nujautė nelaimę, 
nors atkakliai save įtikinėjo, kad įtarimų debesis nu
plauks nepažėręs širdį draskančių ledokšnių krušos. 
baisūs įtarimai, varginę nuo pat pirmos apsilankymo 
vilniaus pilyje dienos, kuriam laikui buvo nustumti į 
tolimiausią širdies kertelę, užgožti pasiruošimo žygiui 
rūpesčių. ir štai pagaliau išaiškėjo tiesa, daug baises
nė, negu jis galėjo įsivaizduoti. tačiau net dabar, iki pat 
ankstyvų vasario pradžios sutemų, daumantui niekaip 
nesisekė likti vienam su savo mintimis. vyriausiasis 
jungtinės kariuomenės vadas treniota pakvietė jį, lie
tuvos kariaunos vadą, taip pat ir lietuvių bei žemaičių 
vėliavų vadus į paskutinį pasitarimą didžiojoje palapinė
je. treniota jau nebe pirmą sykį – šįkart girdint visiems 
vadams – išklausė žvalgų pranešimus apie prie vienuo
lyno netoli daugavgryvos telkiamas livoniečių pajėgas, 
gausėjančias sulig kiekviena diena. nebuvo abejonės, 
kad livoniečių žvalgai irgi nesnaudė – savo kariuome
nės maršalui jau bus pranešę apie lietuvių ir žemaičių 
kariuomenę. Kad toji, ilgą laiką žygiavusi užšalusiu gau
jos upės ledu ir paupiu, grįždama lietuvon neturės kitos 
išeities, kaip tik patraukti pro rygą ir daugavgryvą. tik
riausiai maršalas suprato ir tai, kad gudriajam treniotai 
neparanku pulti rygos miestą, juolab galingą kalavijuo
čių pilį. taigi nutarė įsibrovėlius sustabdyti ir pagrobtą 
turtą atimti prie vienuolyno, labai patogioje vietoje li
vonijos riteriams su ginklanešiais ir iš rygos amatinin
kų sudarytiems pėstininkų pulkams. namo grįžtantiems 
lietuviams manevruoti trukdys plonyčiu ledu, ir tai tik 
prie pat kranto, pasidengusi jūros įlanka.

lietuvių ir žemaičių vadai tylėdami išklausė žvalgų 
pranešimus. Kiekvienam buvo aišku, kad aršios kovos su 
livonijos kariuomene neišvengti. net daumantas nepa
siūlė jokio geresnio plano, nes, tiesą sakant, kitos išeities, 
kaip tik žygiuoti pro daugavgryvą, nebuvo. daumantas 
tylėjo dar ir todėl, kad galvoje įsižiebė vilties kibirkštis – 
jis jau žino, kaip išsigelbės iš baisių sielos kančių.

treniota patikino, kad rytoj dievas Kovas tikrai bū
siąs jų pusėje, paliepė visiems tuojau pat grįžti į žygio 

palapines ir per tą menką iki vidurnakčio likusį laiką pa
sistengti sukaupti jėgų, kurių mūšyje tikrai prireiks.

daumantas įsmuko į savo palapinę ir, nenusivilkęs 
net viršutinio drabužio, išsitiesė ant kieto gulto. čia buvo 
neką šilčiau negu lauke, tad užsiklojo lokena, nors šiaip 
nebuvo šaltmirys. tačiau pastaruoju metu vis purtė keis
tas drebulys, tad blaškėsi po šiltomis lokenomis lyg karš
čiuojantis ligonis, niekaip negalėdamas užmigti.

ant stumbro odos palapinės sienų it vaiduokliai 
šokčiojo lauke kūrenamų laužų atšvaitai, slankiojo krau
pūs šešėliai. buvo girdėti, kaip girgžda sniegas po kariū
nų batais.vadinasi, naktį pašals.

įkyrios mintys virto regėjimu ir vis aršiau spau
dė širdį, baisus skausmas nusmelkė nuo pakaušio iki 
pat pėdų, tarytum kažkas durklu būtų dūręs į spran
dą. daumantas veltui stengėsi vyti šalin prisiminimus, 
galvoti vien apie laukiantį žygį ir neišvengiamą mūšį – 
skausmas ne atlėgo, o priešingai – prasiveržė neapy
kanta. tai štai kaip... daugvilė jau nebe jo, o mindaugo 
žmona. turbūt dabar aistringai dejuoja to karūnuoto 
senio glėbyje...

gerokai vėliau jis suabejojo, ar tos bemiegės va
landos vaiduokliškų liepsnų ir šešėlių pilnoje palapi
nėje ir tulžinga neapykanta nebus iškraipiusios jo pri
siminimų apie vilniaus pilyje praleistą dieną ir naktį. 
negi mindaugas iš tikro galėjo taip klastingai su juo, 
ištikimu savo bendražygiu, pasielgti? o jeigu tuo metu 
daugvilės iš tiesų nebuvo pilyje ir toji kelias akimirkas 
kieme šmėstelėjusi moteris – visai ne ji, o kita, tik labai 
panaši?

Po aukojimo visagaliui Praamžiui ir deivei mildai dau
mantas jautėsi pavargęs ne kūnu, o siela. saulė buvo ką 
tik nusileidusi, už lango tvyrojo paslaptinga prietema. 
nutarė tik trumpam prigulti, bet akių vokai iškart ap
sunko. tačiau tikrai dar nebuvo užsnūdęs, kai vėl išgirdo 
mergaitės juoką, koks jau sykį buvo pasiekęs ausis per 
aukojimą. „daugvilė!“ – šmėstelėjo galvoje. Pašokęs vil
tingai dairėsi po tamsią menę, kol atsitokėjo, kad žmonos 
čia nėra ir būti negali, ji juk mindaugo pilyje.

Kitą rytą lydimas kelių kariauninkų išjojo į vilnių. 
visą kelią neapleido viltis, kad kai tik pamatys daugvi
lę, kai savo plaštakose suspaus švelnias jos rankeles ir 
meiliai pažiūrės į akis, dar nė žodelio vienas kitam iš
tarti nespėjus nerimas išsisklaidys. o paskiau jis, įveikęs 
vyrišką santūrumą, vėl, kaip kadaise, daugvilei kalbės, 
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kokia ji jam brangi, kaip jis jos pasiilgo. Žmona nusišyp
sos labiau akimis negu lūpomis, kaip tik ji viena moka, 
ir droviai prisipažins jo irgi laukusi. Pasiteiraus, ar jis tik 
todėl pagaliau prisiruošė atjoti, kad gavo ilgesio kupiną 
jos laiškelį, kuriame ji skundėsi, jog karalius nelabai nori 
išleisti į namus? esą jo berniukai tik būdami greta jos 
užmirštą didįjį sielvartą. o kai jis prisipažins, kad per 
tas labai prailgusias savaites niekas jokio laiškelio jam 
neatgabeno, daugvilė labai nustebs.

vilniaus pilį pasiekė jau temstant. nors gynybinio 
griovio tiltas tebegulėjo nuleistas, vartai buvo uždaryti. 
vienas bokšte budėjęs sargybinis iškart pažino dauman
tą, tačiau atvykėliams teko ilgokai palaukti, kol bus įleisti 
vidun. vartai atsidarė tik gavus paties pilies įgulos vado, 
mindaugo giminaičio gendvilo, leidimą. lyg teisinda
masis, lyg priekaištaudamas gendvilas vėlyvam svečiui 
pareiškė negalėjęs jo sutikti su karaliaus karvedžiui pri
derančia pagarba vien todėl, kad apie atvykimą jam ne
buvo pranešta. tačiau daumantas neprisipažino atjojęs 
karaliaus nekviestas.

Paliepęs kariauninkus įkurdinti priešpilyje, gen
dvilas kažką pašnibždėjo į ausį jaunam dvariškiui ir šis 
nuskubėjo į pilį. tik tada palydėjo daumantą iki jam 
skirtos menės, kurią pasiekė siauru, aukštu, deglų ap
šviestu koridoriumi. tą neilgą kelią abu kunigaikščiai 
žingsniavo tylėdami. gendvilas nieko neklausinėjo, bet 
akių nuo daumanto nenuleido. „nieko nuostabaus, kad 
tokį vėlyvą metą karalius nenori manęs priimti, – svars
tė daumantas. – bet su žmona, su daugvile, niekas man 
neuždraus susitikti jau šįvakar.“

vėliau nė pats negalėjo suprasti, kas tąkart surakino 
jo lūpas, kodėl nutylėjo.

Kitą rytą pabudo vos pradėjus aušti. Žiūrėdamas į 
pamažu šviesėjantį menės langelį nekantriai laukė, kol 
patekės saulė. lyg prieš svarbų mūšį galvoje dėliojo pla
ną: tuojau eis ir kokio nors tarnybos žmogaus ar tarnaitės 
abejingu balsu pasiteiraus, kur nalšios kunigaikštienės 
menė, o ją susiradęs netikėtai pravers duris. tačiau vos 
tik išsmuko į tylų, rodės, dar tebemiegančios pilies ko
ridorių, nustebo prie savo durų išvydęs augalotą karį 
metų nubalintais smilkiniais. šis pagarbiai nusilenkė:

– valdovas man liepė tave, kunigaikšti, palydėti į 
sosto menę.

– bet dar labai anksti! – nustebo daumantas. – Ka
ralius niekada nieko taip anksti nepriima.

– tarnybos žmonės ten tau paruošė pusryčius. val
dovas liepė tau perduoti, kad neskubėdamas pusryčiau
tum ir lauktum jo ateinant.

– Pusryčiai sosto menėje?! gal svečių menėje?
– valdovas liepė tave palydėti į sosto menę, – pa

kartojo karys.
– tai gal ten aš pagaliau pamatysiu nalšios kuni

gaikštienę? – veržte išsiveržė iš daumanto lūpų.
nebejauname kario veide atsispindėjo didžiulė 

nuostaba.
– nalšios kunigaikštienę? – kažkaip keistai pažvel

gė į daumantą. – aš nežinau. man liepta tave palydėti 
į sosto menę.

ant nedidelių skobnių, stovinčių prie lango, iš tikrų
jų buvo išdėlioti kuklūs valgiai – molinėje lėkštėje rudavo 
gerai iškepta laukinė antis, ant lentelės buvo priraikyta 
duonos, gražiai išrikiuoti keli paplotėliai ir net raugin
ti, stebėtinai gražiai spalvą išsaugoję obuoliai. Kažkas 
pasirūpino ir alumi, kuris putojo didokame puodelyje. 
mindaugas nemėgo puotų, kai net skobnių kojos linksta 
nuo valgių, taigi panašūs pusryčiai buvo patiekiami ir 
jam, valdovui.

daumantas atsisėdo prie skobnių. valgyt visai ne
norėjo. gal kad tasai paukštis ir alus priminė kaptūno 
aukojimą, o gal pasijuto veikiau kalinys nei svečias, mat 
išgirdo kario krenkštelėjimą už durų. Kodėl jis nuolat 
sukiojasi šalia? negi mindaugas liepė jį, daumantą, sau
goti ir neišleisti? bet kodėl? buvo labai keista čia, sosto 
menėje, tūnoti vienui vienam. dabar ji atrodė didžiulė ir 
nejauki, o du sostai – aukštesnysis karaliaus ir žemesny
sis karalienės – tarytum buvo praradę karališką spindesį. 
„įdomu, ar dar ilgai tas žemesnysis stovės tuščias? – gal
vojo daumantas. – tikriausiai netrūksta moterų, trokš
tančių į jį atsisėsti.“

mindaugas įžengė į menę veržliu jaunatvišku žings
niu. jis nė iš tolo nebepriminė to nuvargusio senioko, 
matyto ne taip seniai, kai daumantas čia lankėsi kartu 
su treniota, spaudusiu karalių atsimesti nuo krikščiony
bės. stebėtinai pasikeitė ne tik valdovo eigastis, veidas 
irgi buvo stulbinamai atjaunėjęs, todėl žila barzda atro
dė lyg priklijuota. vos prieš kelis mėnesius, 1262 metų 
pabaigoje, mylimą žmoną – karalienę mortą palaidojęs 
valdovas anaiptol nepriminė žmogaus, prislėgto didžios 
netekties.

– ar nepavargai laukti, garbusis karvedy? – žvaliai 
šūktelėjo mindaugas.

daumantas nevikriai pašoko nuo suolo, tas net 
dunkstelėjo į sienojus. mindaugas apsimetė nieko nepa
stebėjęs ir prisiartinęs broliškai apglėbė jį per pečius.

– Kai tik sužinojau, kad atjojai į vilniaus pilį, apsi
džiaugiau. o gal nujautei, kad aš jau ruošiausi siųsti pas 
tave pasiuntinius?

daumantas tylėjo.
– tikriausiai tau pranešė, kad livonijos riteriai labai 

suirzę, subruzdę lyg lazda pajudintas širšynas? į rygą 
jau renkasi ne tik iš vokietijos, bet ir iš kitų krikščioniškų 
kraštų sukviesti kryžeiviai. jeigu ne sausio pabaigoje, tai 
vasario pradžioje ta grėsminga karinė jėga patrauks į lie
tuvos žemes, neaplenkdama ir tavosios nalšios. esi iš
mintingas, ne prasčiau už mane žinai, kad su priešu kur 
kas naudingiau susigrumti jo paties valdose. Puolantysis 
visada pranašesnis už besiginantįjį. taigi, daumantai, esi 
geriausias mano karvedys, labiau patyręs už bet kurį kitą 
lietuvos kunigaikštį, mūšiuose daugsyk sublizgėjęs ir 
valstybei labai nusipelnęs vyras. todėl kam gi kitam aš 
ryžčiausi patikėti geriausius savo pulkus? tikriausiai ir 
pats šitai kuo puikiausiai supranti? manau, pasijustum 
įskaudintas, jeigu savo rinktinių pulkų vadu paskirčiau 
ne tave, o kurį nors kitą karo vadą?

dabar, vartydamasis po lokenomis šaltoje palapi
nėje, daumantas gerai prisiminė, kad tąkart vilniuje 



NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 4 (569) 33

mindaugas jam kalbėjo būtent tokius žodžius. nors iš 
tikrųjų vyriausiuoju visos lietuvos kariuomenės vadu 
ruošėsi paskirti visai ne jį, o savo giminaitį treniotą. 
bet tai išaiškėjo vėliau. o tada, sosto menėje, dauman
tą labai nustebino toks valdovo pareiškimas. jeigu iš 
tikro būtų buvę taip skubu, karaliaus pasiuntiniai jau 
seniai būtų apsilankę pas jį nalšioje. mindaugas tikrai 
nebūtų laukęs, kol jo karvedys nekviestas atvyks į vil
niaus pilį.

mindaugas tęsė:
– nekviečiu tavęs paviešėti savo pilyje, nes pats ge

rai žinai, kiek prireikia laiko tinkamai pasiruošti karo 
žygiui.

– o daugvilė... – veržte išsiveržė daumantui, bet 
mindaugas jam neleido užbaigti. tarytum iš anksto pa
ruošęs atsakymą, skubriai atšovė:

– daugvilė jau ilgą laiką skundėsi skausmais krū
tinėje, todėl teko su apsaugos būriu išsiųsti ją į upytės 
žemę pas garsųjį žynį galmantą. tasai žilagalvis jau 
daug metų tarnauja gerajam dievui aušlaviui. o šis, at
silygindamas už ištikimybę ir pamalonintas aukomis, 
galmantui suteikė stebuklingą galią išgydyti net sunkiai 
sergančius ligonius. Kol lietuvos ir livonijos santykiai 
buvo draugiški, pas šį žynį keliaudavo ne tik pagonys 
lietuviai ir žemaičiai, bet ir krikščionys latgaliai.

– bet daugvilė niekada nesiskundė krūtinės skaus
mais! – šūktelėjo daumantas. – Kas jai galėjo atsitikti? – 
„gal tarp šios pilies mūrų prieglobstį rado piktosios 
laumės? – dingtelėjo. – juk jos sesuo morta buvo jauna, 
sveika, o krito staiga, lyg dalgiu pakirsta ramunė.“

– taip smarkiai nebūgštauk, daumantai. tikiu, kad 
daugvilės liga nėra sunki. iš upytės žemės ji sugrįš daug 
sveikesnė, parsiveš žynio ir jo žolininkių suruoštų stipry
bę grąžinančių žolelių.

– tuomet, valdove, turi man nusakyti, kur tas žynys 
gyvena. jau šitiek laiko nemačiau žmonos. ilgiau be jos 
būti nebėra jėgų. su savo vyrais nieko nelaukdamas ten 
nujosiu ir ją, vargšelę, parsivešiu į nalšią.

– Parsivežtum, o tada vėl ilgam paliktum vieną? – 
kandokai pareiškė mindaugas. – juk jau po kelių dienų 
turėsi išjoti į livoniją ir tik galingasis dievas Kovas žino, 
kaip tau ten seksis. ar nepagalvojai, kad, jodamas į upy
tės žemę, su daugvile gali ir prasilenkti? bet pasakyk 
man, negi tavo širdies nedžiugina, kad tavo valdovo sū
neliai, tetos guodžiami ir myluojami, kasdien vis labiau 
linksmėja, kad atsitiesia lyg jauni ąžuoliukai po audros? 
o gal tau ir pats valdovas neberūpi?

ant vilniaus sparčiai leidosi sutemos. daumantas 
jau ruošėsi gulti, nes kitą rytą, saulei tekant, drauge su 
savo vyrais ketino grįžti į nalšią. tad prieš netrumpą 
kelią reikėjo nors kiek pailsinti sąnarius. tačiau staiga iš 
pilies kiemo atsklido pažįstamas juokas – jo daugvilės 
juokas. „turbūt ką tik sugrįžo iš upytės žemės, – ding
telėjo. – drauge su lydėjusiais raiteliais.“

daumantas puolė prie menės langelio.
tačiau kiemas buvo tuščias. tik du vyrai ėjo didžių

jų pilies durų link. o jiems įkandin... jiems įkandin juok
damasi nubėgo moteris.

daumantas lipte prilipo prie stiklo. Prietemoje buvo 
sunku įžiūrėti veidus, bet šitaip lengvai ir grakščiai 
vaikščiojo tik jo daugvilė. tik ji šitaip kresteldavo galvą 
ir tik ji šitaip juokdavosi.

Po akimirkos moters figūrėlė lyg miražas išnyko 
tarpdury ir kiemas liko tuščias.

„daugvilė iš niekur negrįžo, – lyg kuolu per galvą 
trenkė mintis. – daugvilė visą laiką buvo pilyje! ir net 
žino, kad jis, daumantas, yra čia, gal net matė jį su savo 
palydovais įjojantį į pilies kiemą. bet kažkodėl nepribė
go, nepuolė į glėbį, kaip įprastai jam sugrįžus iš tolimų 
karo žygių. negi mindaugas jai šitai uždraudė? bet ko
dėl ji, išdidi ir nenuolanki kunigaikštienė, tokiam keis
tam karaliaus draudimui nepasipriešino? Kita vertus, 
kam mindaugui drausti? gal būgštavo, kad, pamačiusi 
savo vyrą, ji nebenorės pasilikti su jo mylimais berniu
kais? bet negi dėl to mindaugas būtų taip įžūliai me
lavęs apie daugvilės ligą ir jos išvykimą į upytę? juk 
jis – karalius, jam niekas nedrįs prieštarauti. siekdamas 
savų tikslų, net galingojo žemaičių kunigaikščio trenio
tos grasinimų neišsigando. negi mindaugas galėtų šitaip 
negarbingai pasielgti su juo, savo ištikimu karvedžiu ir 
klusniu vasalu? o gal... gal daugvilė pati nepanoro su 
juo susitikti? – smogė širdin mintis. – juk nebuvo įkalinta 
savo menėje, ką tik laisva vaikštinėjo po pilies kiemą ir 
net džiugiai juokėsi. šitokį džiugų žmonos juoką jis net 
buvo primiršęs, mat jųdviejų pilyje nalšioje nedažnai 
girdėdavo. gal tik pirmaisiais jų vedybinio gyvenimo 
metais. saldžioji milda, meilės ir šeimos globėja! negi 
daugvilės jausmai atvėso? bet juk ne prieš jos valią jie
du susižadėjo, juk niekieno neverčiama už jo ištekėjo 
deivės mildos vaidilutėms barstant po kojomis geltonus 
jurginų žiedus. ir skaistus veidelis laime švytėjo, kai vy
riausias nalšios žynys uždėjo jos švelnią rankelę ant jo 
kietos, kalavijo rankeną gniaužti pratusios rankos. ne, 
daugvilė šitaip su juo nepasielgtų, klastingai neišduotų. 
Kai jausdavosi įskaudinta, neslapukaudama viską išrėž
davo tiesiai į akis. jie abu dar jauni, myli vienas kitą ir 
susilauks vaikų. juk kartą daugvilė jau laukėsi jųdviejų 
vaikelio. jeigu būtų jo paklausiusi ir nesėdusi ant jauno, 
mažai prajodinėto žirgo iki gimdymo likus keliems mė
nesiams, šiandien jų berniukui jau eitų treti metukai... 
o jeigu... jeigu ją užbūrė karališkos karūnos spindesys? 
ne! galingieji dievai, jūs liudininkai – daugvilė niekada 
nebuvo tuščiagarbė. ji, nalšios kunigaikštienė, niekada 
nesijautė pranašesnė už paprastas bajoraites. net prieš 
nelaisvą šeimynykštį nėra pakėlusi balso.“

daumantas grįžo į savo guolį. Prisiminė, koks atjau
nėjęs šįryt atrodė mindaugas, kaip jaunatviškai spindėjo 
jo kiaurai veriančios akys. Kadaise jis, toli gražu nebe jau
nuolis, apkerėjo mortą. Žmonės kalbėjo, kad valdingam 
ir ugningam mindaugo akių spindesiui morta neįstengė 
atsispirti dar tebesant gyvam jos vyrui, kunigaikščiui 
vismantui. o jeigu jis apkerėjo ir mortos seserį daugvi
lę? o gal kokia pikta kerėtoja, mindaugo prikalbinta, su
maišė jai protą? Kaip kitaip paaiškinti, kad jauną tvirtą 
vyrą ji ryžosi iškeisti į senį?! juk net deivė milda, kurią 
daugvilė garbino ir neužmiršdavo pamaloninti auko
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mis, dabar stotų daumanto pusėn. jeigu mindaugas pa
sirinko apgavystės kelią, jį pasmerks ne tik dievai, bet ir 
mirtingi žmonės.

ir tą pačią akimirką daumantas suprato: niekas 
niekada valdovų nesmerkia. jų bijo, prieš juos žemina
si, jiems pataikauja. Karaliams arba žemai lenkiamasi, 
arba... daumanto galvoje šmėstelėjusi mintis taip iš
gąsdino, kad jis net apsidairė tirštoje menės prietemoje, 
tarytum norėdamas įsitikinti, ar niekas jo minčių nesi
klauso.

Pašoko iš guolio ir lyg narve uždarytas vilkas ėmė 
žingsniuoti po menę. Kiek apsiraminęs suprato, kad 
mintis prasibrauti pas karalių ir į veidą išrėkti, jog yra 
melagis, visiškai paika. Pritiktų nebent karštakošiui vai
kėzui, bet ne patyrusiam strategui. šimtą kartų būtų len
gviau, jeigu žinotų, kad mindaugas daugvilę vilniaus 
pilyje laiko jėga. bet jeigu pasitvirtintų nuogąstavimai... 
Ką jis tada pasakytų daugvilei? Priekaištautų, kad jai 
apsuko galvą karaliaus, gudraus vyro, dėmesys ir vil
niaus didžiūnų jai rodoma karališka pagarba? Kad ji nie

ko neišmano apie dvariškių dviveidiškumą ir neįstengia 
atskirti tikros pagarbos nuo apsimestinės?

ne, jis niekada negalėtų pasmerkti daugvilės. jaus
tų tik didžiulę nuoskaudą. o štai tas gudrus savanaudis 
senis, kuriam jis su didžiausiu atsidavimu ne vienerius 
metus tarnavo... negi jam nebuvo gana, kai į vilniaus pilį 
parsivežė jauną žemaičių kunigaikščio vismanto našlę? 
na, gerai, tebūnie. santuoka su ja, jau tapusia našle, ne
gali būti pasmerkta nei dievų, nei žmonių. tačiau dabar, 
kai jis tiesia rankas į gyvo vyro, kurį vadina savo bendra
žygiu, žmoną, mindaugui niekada nebus atleista.

Kitą rytą, brėkštant, pilies kieme daumantas šoko ant 
žirgo ir netrukus drauge su palydovais jau šuoliavo nal
šios link. grįžo namo taip ir nepamatęs daugvilės, bet ka
raliui neištaręs jokio pikto žodžio. buvo karvedys ir strate
gas, todėl sveikas protas sakė, kad užrūstintas mindaugas 
gal ir nenubaustų už įžūlumą, bet niekada nebepatikėtų 
net paties menkiausio savo pulko, o gal net pasistengtų 
į nalšios žemę, daumanto paveldėtoje iš tėvo ir senelio, 
paskirti kitą, kūnu ir siela jam atsidavusį kunigaikštį.

juoZapas kaMarauskas. Skaisčiausios Dievo motinos soboras Pilies kalno fone, 1891
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Ši moteris nustebina, net pribloškia ir sugriauna 
įsisenėjusius stereotipus apie daugelį dalykų taip, 
kaip kas nors kitas ir labai norėdamas nesugebėtų. 

svarbiausia – ji visai nesiekia išskirtinio dėmesio ir tikrai 
nesuka galvos, kokį įspūdį aplinkiniams daro ji pati ir jos 
darbai. atvirkščiai. gyvena sau ramiai mažame dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą jos tėvo pastatytame mediniame 
namelyje neravuose, kaime, jau tapusiame druskininkų 
priemiesčiu, ir audžia gobelenus.

tai apie tekstilininkę danutę Kvietkevičiūtę. me
notyrininkai, dailės istorikai į d. Kvietkevičiūtės gobe
lenus dėmesį atkreipė dar 1967 metais, kai autorė, vos 
baigusi lietuvos dailės institutą (dabar vilniaus dailės 
akademija), pradėjo dalyvauti parodose lietuvoje ir už
sienyje. daugiau kaip 40 metų tekstilininkė eksponuoja 
savo darbus grupinėse parodose, kasmet pateikdama vis 
po naują kūrinį. Kaskart sulaukia kuo geriausių žiūrovų 
vertinimų, o dailėtyrininkai ir kolegos d. Kvietkevičiū
tės gobelenus lyg susitarę vadina išskirtiniais, unika
liais kūriniais, priskiria juos lietuvos dailės aukso fon
dui. Kaipgi kitaip, kai, pavyzdžiui, 1977 metais išaustas 
Duonos žydėjimas jau šeštus metus reprezentuoja lietuvą 
mūsų šalies ambasadoje briuselyje? taigi natūralu, jog 
didžiumą d. Kvietkevičiūtės darbų įsigijo lietuvos mu
ziejai. ir didžiausias paradoksas yra tai, jog menininkė 
daug kartų vis atmesdavo raginimus surengti persona
linę parodą.

nežinia, kas atsitiko šiais, 2009 metais. gal meni
ninkę paveikė gyvenimo jubiliejaus nuotaikos, o gal 
menotyrininkė ramutė rachlevičiūtė šįkart jau neleido 
prieštarauti. taigi d. Kvietkevičiūtė šių metų rudenį pa
galiau ryžosi personalinei retrospektyvinei ekspozicijai. 
o kai pagaliau pamatė visus savo darbus, iš muziejų 
saugyklų bei privačių kolekcijų atgabentus į taikomo
sios dailės muziejų vilniuje ir pakabintus keturiose di
džiulėse muziejaus erdvėse, regis, nustebo net pati. juk 
paroda Žydinčios valandos – tai per 40 gobelenų, kurie 
sukurti nuo 1967aisiais nuaustų Mano brolelis kareivėlis, 
Oi, ūžia ąžuolėlis iki 2008–2009 metais austo darbo Žydė-
jimas. Jaunos dienos.

M O Č I U T Ė S  S T E FA N I J O S  PA M O K O S
Kiek metų danutė Kvietkevičiūtė audžia? moteris šyp
teli, mosteli ranka antro aukšto link. ten ji dirba, ten ir 
dabar yra jos močiutės stefanijos audimo staklės. nuo 
mažų dienų prie močiutės sukosi ir danutė. Pasakoja, 
kaip į šį namelį susirinkusias kaimo moterėles senolė 

L i u c i j a  A r m o n a i t ė

Gyvenimas, 
suaustas į gobelenus 

mokė austi lovatieses, staltieses, drobules, derinti raštus 
ir spalvas.

„o mama tarnavo guvernante pas lenkų ponus 
druskininkuose. tėtis baigė gimnaziją; jis pergyveno du 
karus ir revoliuciją, kalbėjo keturiomis kalbomis ir gar
sėjo kaip pirmasis druskininkų fotografas. dar jis buvo 
subūręs brigadą – statė medinius namus“, – pasakoja 
d. Kvietkevičiūtė.

menininkė sako, kad nuo mažens ji buvo keistesnė 
už bendraamžius. gerai pamena dieną, kai mirė myli
ma močiutė. „nuėjau už namo. Pritūpiau, susigūžiau. 
aplink graži žolytė auga, skruzdelytė skuba. Žiūrėjau ir 
galvojau, kaip gali būti, kad visokie vabalėliai laksto, o 
žmogaus nebėr... – prisimena moteris. – buvau labai su
krėsta tos netekties. tai matydama mama atnešė geltoną 
pieštuką (kitokių namuose nebuvo) ir nupiešė man auk
sinę žuvį, skrendantį paukštį. išmokė žvynus ir plunks
nas sudėti, pamokė nudažyti. o tėvelis davė man dar 
nuo caro laikų, kai mokėsi pradinėje mokykloje, užsiliku
sią grifelinę lentelę. Piešiau ir tryniau, piešiau ir tryniau... 
tokie buvo pirmieji mano dailės darbai...“

mergaitė neravuose baigė keturias klases, pradėjo 
lankyti druskininkų vidurinę mokyklą, tačiau tėvai, pa
matę dukros polinkį į meną, nuvežė ją į Kauno vidurinę 
dailės mokyklą. ten buvo tik tapybos ir grafikos skyriai. 
„įstojau į grafiką, nes biednai gyvenom, neturėjom pi
nigų dažams... gerai, kad už mokslą mokėt nereikėjo; 
ir bendrabutį man, vienintelei iš kaimo, skyrė nemoka
mai...“ – prisimena dailininkė ir tuoj pamini savo peda
gogą, žymų dailininką česlovą Kontrimą, bendramoks
les – būsimą tapytoją ireną navickaitę, aktore tapusią 
renatą vagnerytę.

Kai d. Kvietkevičiūtė atvažiavo į vilnių stoti į dailės 
institutą, jos nepriėmė, nes... buvo ne komjaunuolė. grį
žo į kaimą, metus dirbo sunkiausius darbus kolūkyje ir 
vėl, jau su visais būtinais popieriais, atvažiavo į sostinę. 
tekstilininkė pasakoja, kad per specialybės egzaminą da
lyvavo tapytoja sofija veiverytė, tekstilės grandas juozas 
balčikonis. „s. veiverytė mane pastebėjo, vis prieidavo, 
tardavo kokį žodį. dar paklausė, kodėl nepabandau pa
naudoti kaimo skrynių piešinio, – prisimena pašneko
vė. – aš ir padariau darbą su skryniom. juk namie net 
trys kuparai stovėjo...“

menininkė džiaugiasi, kad ir vėliau teko daug ben
drauti su s. veiveryte, kuri per visus studijų metus dėstė 
tapybą. labai daug vertingų pamokų davė j. balčikonis. 
o jo kolega tekstilininkas vladas daujotas buvo liau
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dies audinių specialistas – kartu su studentais važinėjo 
po kaimus: tyrinėjo, aptarinėjo, mokėsi iš kaimo audėjų. 
studijų metais atliko mėnesio praktiką leningrade (da
bar – sankt Peterburgas). moteris aistringai kalba apie 
senųjų meistrų darbus, prisimena, kokią nuostabą ir su
sižavėjimą sukėlė ten pamatyti gobelenaipaveikslai. er
mitaže pamatė iš lino išaustą egipto faraono tuniką. jis 
buvo toks plonytis, kad 300 metrų verpinio svėrė vos 1 
gramą. nuo tada, pasak d. Kvietkevičiūtės, ji susidomė
jo plonais siūlais, dažniausiai audžia iš jų, nors kolegos, 
sekdami dabartinėmis madomis, išbandė audimą iš vir
vių, vielos ar dar kokių neįprastų medžiagų.

1966 metais, baigusi mokslus institute, tekstilininkė 
gavo paskyrimą dirbti vilniaus modelių namuose. sos
tinėje ji liko dar ir todėl, kad jau buvo sukūrusi šeimą. 
„Pamenu, bendramokslės purkštavo: kaip čia – kaimie
tė lieka mieste, tokiam prestižiniam darbe?! o manęs 
visai netraukė mados, – juokiasi d. Kvietkevičiūtė. – iš 
pradžių teko kurti rūbelius vaikams, vėliau jaunimui. 
sugalvojau, pavyzdžiui, drabužėlius papuošti piešiniais 
iš pasakų – kad darželinukams būtų linksmiau. tačiau 
siuvėjos labai pyko, nenorėjo siuvinėti aplikacijų – juk 
tam reikia skirti papildomo darbo... Po dešimties metų 
išėjau iš modelių namų.“

menininkė kurį laiką gyveno druskininkuose, vėliau 
grįžo į tėvo statytą namelį neravuose. jei ne televizorius 
ar šalia ant stalo gulintis mobilusis telefonas, atrodytų, 
kad čia viskas, kaip d. Kvietkevičiūtės vaikystės metais. 
ant sienos – tėvų nuotraukos, didelė močiutės stefanijos 
fotografija. ant kitos – apie 1910 metus močiutės stefanijos 
nuaustas audinys. virš jo – arkangelo mykolo kardas, ant 
jo, kaip gėlė, apvaizdos akis. įspūdingas barokinis daik
tas. čia – prisiminimai, čia atokvėpio valandos.

audimo staklės stovi antrame aukšte. Kūrėja sako, 
kad nedidelei miniatiūrai nuausti prireikia metų, o di
desnis gobelenas pareikalauja ir dvejų. todėl vienu metu 
audžia net du kūrinius – kad kasmet galėtų pristatyti į 
parodas po naują gobeleną. dar menininkė pasakoja, kad 
kaskart rengiantis naujam darbui tenka ilgai mąstyti apie 

gobeleno idėją, sumanymo įgyvendinimą, o ir audimas 
reikalauja ypatingo kruopštumo, – juk neardysi įpusėto 
darbo. tiesa, prasitaria, kad per tas be galo ilgas mono
toniško darbo valandas, sudėtas į gobelenus, gimsta ir ei
lėraščiai. „Kartais eilėraštis ateina nuo pradžios iki galo. 
visas savaime susikuria, – pasakoja tekstilininkė. – Kai 
kuriuos eilėraščius užrašau. ir jų jau susirinko tiek, kad 
galėčiau knygą išleisti.“ išleis? „ir be manęs yra gerų po
etų! geriau jau aš ausiu... nors sūnus, matydamas kiek 
daug tam reikia pastangų, vis skatina imtis tapybos, – 
nusijuokia moteris ir čia pat surimtėja. – aš labai kritiškai 
žiūriu į savo darbus.“

N E I Š S E M I A M A S  Š A LT I N I S
ankstyvojoje d. Kvietkevičiūtės kūryboje itin ryškios 
folkloro temos, tautodailę primenanti stilistika. „dailės 
mokykloje studijavau grafiką. tad ir pirmieji mano gobe
lenai, sukurti baigus studijas, buvo labai grafiški. sunkiai 
„išėjau“ iš tos grafikos“, – prisimena tekstilininkė. vė
lesniuose darbuose keitėsi temos, stilistika, daugiausia 
dėmesio skirta filosofiniam žmogaus ir gamtos ryšiui 
(Žolė, Kosminis noktiurnas), metaforiškai išreikštų religi
nių (Malda, Verbų sekmadienis Vilniuje) ar lietuvių tautos 
istorijos (Šimtoji avis, Senos kronikos skiautė) motyvų.

tačiau pati autorė nelinkusi savo kūrybos skirstyti į 
temas, kūrybos periodus ar dar kaip kitaip. „sumanymai 
ateina iš gyvenimo. audžiu tai, kas man tuo metu yra 
svarbu, – pasakoja d. Kvietkevičiūtė. – Kartais staiga pa
matau regėjimą. ilgai apie jį galvoju, pati su savimi gin
čijuos, improvizuoju. Kai kada idėja ateina iš sapno. Kai 
siaubingame sapne pamačiau juodai degančią lempą, 
sukūriau Gyventi I (1980): juoda liepsna, degantis paukš
čio lizdas, marija savo ranka pridengianti kūdikį, „ver
kiantis“ monsteros lapas... gobelenas sugrąžina į šiurpų 
pokarį, kai iššaudė visus gretimo kaimo jaunuolius, ku
rie išėjo į mišką. juos pažinojau. jie naktimis ateidavo į 
mūsų namus – tėvas jiems taisydavo laikrodžius, net žiū

danutė KvietKevičiūtė . Oi, ūžia ąžuolėlis, 1968    

danutė KvietKevičiūtė . Laiškas, 1981 



danutė KvietKevičiūtė . Lopšinė, 1972 

danutė KvietKevičiūtė . Gyventi I, 1980 



danutė KvietKevičiūtė . Šimtoji avis, 1994 
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ronus pagamino. tie gražūs, jauni žmonės miške laukė 
amerikos, žadėjusios išlaisvinti lietuvą, pagalbos...“

nors Lopšinę menininkė sukūrė 1972aisiais, – tai tar
si šių dienų kūrinys. iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai – 
lietuvių liaudies sakmių inspiruotas gobelenas. laumės, 
kiekviena su savo ryškiai išreikštu charakteriu, saulė, 
mėnulis, laumžirgiai, kalnai ir, aišku, vaikelis, gulintis 
tarp gėlių. tačiau trikdo laikrodis su keistai, netikėtai 
išdėliotais valandų skaitmenimis. Klaida? „ne. tai miru
sių vaikų lopšinė. vaikų, iš kurių atimtas laikas. tai gali 
būti aborto aukos, – aiškina d. Kvietkevičiūtė. – visam 
pasauly tokių aukų – milijardai. štai ir šiandien pranešė, 
kad motina, nužudžiusi kūdikį, nuėjo pas kaimynę žiū
rėti televizoriaus... man labai skaudu ir baisu dėl tokių 
dalykų. na, o laumės, išaustos gobelene, aišku, iš tauto
sakos. juk laumės su vaikeliais turi labai stiprų ryšį.“

menininkė džiaugiasi, kad dar sovietmečiu jai anti
kvariate pavyko įsigyti pieš karą išleistą lietuvių tauto
sakos rinkinį, antano ir jono juškų dainyną, daug retų 
istorijos knygų. šie leidiniai ir šiandien – neišsemiamas 
įkvėpimo šaltinis.

tarp ypač mėgstamų knygų – poeto ir diplomato 
oskaro milašiaus poezijos rinktinė, išleista prancūzų ir 
lietuvių kalbomis. apie o. milašių d. Kvietkevičiūtei 
pasakojo tėvas, močiutė stefanija, beje, kilusi iš tų pačių 
vietų, kaip ir garsusis tautietis. „oskaro milašiaus por
tretą sukūriau 1983iaisiais, kai perskaičiau jo eilėraščių 
rinkinį, išleistą prancūzų ir lietuvių kalbomis. moku 
prancūziškai, tai ir išaudžiau gražiai skambančias jo 
prancūziško teksto eilutes „tai iš mano lietuvos. <...> 
čia yra mano šešėlis“. Pagalvojau, tegul ir gobelene lieka 
poeto šešėlis...“ – pasakoja autorė.

o štai sukurti gobeleną Šimtoji avis (1994) paska
tino... partijų rietenos ir beatodairiškas valdžios siekis. 
„Prisiminiau šventąjį raštą. Pasakojimą apie gerą pie
menį, kuris palieka devyniasdešimt devynias avis ir 
eina ieškoti vienos, šimtosios, kažkur nuklydusios. šį 
gobeleną nuaudžiau vardan mūsų tautos santaikos. juk 
mūsų tiek mažai: visoms partijoms, visiems žmonėms 
tik rai užtenka vietos. tik kodėl tiek daug emigruoja? gal 
jie – ta šimtoji, paklydusi avis, kuriai pritrūko piemens 
dėmesio?..“ – klausia menininkė.

1981aisiais sukurtas Laiškas, pasak autorės, svarbus 
ne dėl žodžių, o dėl linijų ritmo. juk laiškas gali būti ne 
vien žodžiai – daug kas. d. Kvietkevičiūtė prisimena, 
kad neseniai vykusioje šriftų parodoje buvo eksponuo
jamas darbas, labai panašus į jos laišką. tik jos išaustas 
gerokai anksčiau...

net prieš kelis dešimtmečius sukurti d. Kvietkevi
čiūtės gobelenai pribloškia neįtikėtinu šiuolaikiškumu. 
jie tarsi „pakibę“ virš laiko ir madų: įdomūs įvairaus 
amžiaus žiūrovams, aktualūs ir po daugelio metų. tad 
nenuostabu, jog tekstilininkės kūryba dar prasidedant 
perestroikai buvo pristatyta lietuvos kultūros ir meno 
premijai. būtent d. Kvietkevičiūtei turėjo būti įteiktas 
apdovanojimas, tačiau vienas aukštas valdžios pareigū
nas pasakė, kad žmogui, kurio namuose kabo kryžius, 
negalima skirti premijos...

Priminus šią istoriją, d. Kvietkevičiūtė tik numoja 
ranka. jai daug įdomiau pasakoti apie pastarųjų dvejų 

metų darbą Žydėjimas. Jaunos dienos. Keturias kūrinio 
dalis, pasak autorės, galima kaitalioti sudarant vis kitą 
motyvą. tačiau idėja išlieka: tai jauno žmogaus skrydis į 
svajonę, jo siekiai, o kartu ir nesėkmės, praradimai.

šiam gobelenui nuausti d. Kvietkevičiūtei buvo 
skirta Kultūros ministerijos stipendija. darbas atliktas, 
o autorė sako, kad nė vieno cento dar neišleido. Pinigus 
ketina skirti leidiniui apie savo kūrybą. „o gal nė nerei
kia tos knygos? – klausia menininkė. – Kam aš įdomi?..“ 
tikriausiai juokauja.

d. Kvietkevičiūtės parodos Žydinčios valandos ku
ratorė menotyrininkė r. rachlevičiūtė sako, jog nežino 
kito lietuvių autoriaus, kuris tiek daug dešimtmečių ne
paliaujamai dirbtų neprarasdamas gyvenimo ir kūrybos 
džiaugsmo. „stulbina kūrybinė d. Kvietkevičiūtės darbų 
panorama. atrodo, tarsi menininkė į gobelenus suaudė 
visą savo gyvenimą. unikalus atvejis – ši pirmoji perso
nalinė tekstilininkės paroda, – sako r. rachlevičiūtė. – 
darbai žavi kūrybine aistra, atskleidžia, jog autorė – gi
lus, intelektualus žmogus.“

o kaip parodą įvertino pati autorė? sako, kad eks
pozicijos tikrai reikėjo. todėl, kad pagaliau parodyti visi 
darbai. todėl, kad pamatė, jog senesnių kūrinių spalva 
kiek pasikeitė – turės galvoje ausdama naujus gobele
nus. Kas dar? dar norėtų priminti, kad lietuvoje reikia 
specialiai mokyti fotografus, kurie ketina fotografuoti 
gobelenus. „štai kad ir mano darbai. apšviesti iš prie
kio atrodo vienaip, kai šviesa iš šono – gobelenai visai 
kitokie, įgauna reljefą. išryškėja kitas piešinys, kitas siu
žetas, – aiškina menininkė. – beje, kai apšvietimas krenta 
iš viršaus ar dar kito šono, matyti vis kiti piešiniai. vis
kas priklauso nuo to, kaip sudėlioju siūlus tarp metme
nų, nuo įvairaus storio verpalų, nuo faktūros. gobelenai 
tik rai neišsemiamas šaltinis. net nežinau, kas juos labiau 
už mane myli...“

alvido barono ir antano luKšėno  nuotraukos

danutė KvietKevičiūtė . Poeto Oskaro Milašiaus portretas, 1983
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Atsiveria auditorijos durys. įeina aristokratiškos 
išvaizdos senyvas dėstytojas rausvais skruostais. 
Prieš mus – profesorius mykolas Kaveckis. tiesi 

bajoriška figūra, medžiotojo švarkas, trumpai kirpti žili 
ūsai bei viršugalvyje be pėdsakų išnykstantys plaukai 
studentams kėlė susidomėjimą. buvo keista ankstyvuoju 
sovietmečiu (1951) išvysti asmenį, neslepiantį nei savo 
individualybės, nei laisvos laikysenos. įdomu buvo dar 
ir tai, kad su mumis klausyti paskaitų buvo nusiteikusi 
ir jo duktė irena – mūsų bendrakursė.

Profesorius, trumpai mestelėjęs akį auditorijos link, 
pradėjo kalbėti tyliu, tik jam būdingu balsu. iš pradžių 
buvo nelengvą sekti dėstomų minčių eigą. Profesorius 
retai žvilgtelėdavo į studentų pusę. dalykinis kalbėjimas 
buvo prisodrintas jo paties sukurptų naujadarų, dažnai 
nuskambančių slaviškomis intonacijomis, būdingomis 
tiems mūsų inteligentams, kuriems teko mokytis rusiš
kose gimnazijose ir universitetuose. dėstymo maniera 
buvo labai savotiška: lektorius tarsi kalbėjo su savimi, vis 
pažvelgdamas tai į lango pusę, tai į savo užrašus. Kai pa
sakydavo ką nors juokingo – pats santūriai juokdavosi, ne
paisydamas, kaip į tai reaguoja auditorija. mat studentai 
ne visuomet suvokdavo humoro, atspindinčio prieškario 
aktualijas, prasmę. Profesoriaus kalbėjimo maniera kvies
te kvietė studentus rimtam darbui. o susikaupti nekan
triam ir dar „žaliam“ jaunimėliui buvo nelengva; tačiau šis 
vargas atsipirkdavo stropiesiems, nes geologijos mokslo 
krypties žinias dėstė daug patyrusi plataus išsilavinimo 
asmenybė. deja, ne visi studentai tai tinkamai įvertino.

auditorija, apie kurią pasakoju, – tai Kauno valstybi
nio universiteto (buvusio vdu) Cheminės technologijos 
fakulteto studentai, pakliuvę į 1950–1951 m. aukštųjų mo
kyklų reorganizavimo bei mokymo programų pertvarkos 
pradžią, kai jos sumaištyje Kauno universitetas buvo pada
lintas į Kauno medicinos ir Kauno politechnikos institutus. 
Profesorius m. Kaveckis dėstė būsimiems technologams 
svarbų mineralogijos kursą – apie žemės gelmių išteklių 
pažinimą. darė tai atsakingai, įterpdamas įdomių, kartais 
intriguojančių faktų; juos susiedavo su istoriniais bei po
litiniais įvykiais, su krašto kultūra. Kartą, lyg tarp kitko, 
šyptelėjęs į ūsą, priminė: po bolševikų revoliucijos už nau
dingą pramonei darbą1 yra gavęs iš paties lenino (gal iš jo 
aplinkos?) oficialią padėką. suprantama, tais represiniais 
pokario metais panašios pastabėlės buvo naudingos savi
saugos reikalams. įdomu dar ir tai, kad analogiškų užuo
minų esu girdėjęs ir iš kitų rusijoje mokslus krimtusių 
dėstytojų, sugrįžusių į lietuvą 1921–1922 metais.

mokslo apie mineralus ir uolienas paskaitos, kaip ir 
visos kitos, baigdavosi egzaminais. tačiau akistatoje su 
Profesoriumi jie virsdavo žaviu teatralizuotu dialogu. o 
būdavo taip: įžengęs į kabinetą studentas atsisėda prie
šais Profesorių. ant stalo krašto – krūvelė apverstų la
pelių su trimis klausimais. studentas turi pats atsiversti 
vieną iš lapelių. tačiau privalo tai atlikti žiūrėdamas ne į 
klausimų lapelius, o Profesoriui į akis. Pradėjus atsakinė
ti į „aklai“ pasirinktus klausimėlius, įsiterpia Profesorius 
ir toliau kalba pats, teisingiau tęsia „atsakinėjimą“. stu
dentas turi galvos linktelėjimu patvirtinti girdimus tei
ginius. ginkdie, nevalia pertraukti Profesoriaus arba iš
reikšti abejonę. jei viskas eina pagal nerašytą, bet visiems 
žinomą scenarijų, pokalbis netrukus baigiasi. dabar eilė 
antram svarbiam momentui: ant stovo šalia stalo dėžu
tėse sudėlioti įvairūs mineralai, kurie buvo aptariami ir 
nagrinėjami per laboratorines pratybas. studentas priva
lėjo sėdėti nusisukęs nuo kolekcijos. Profesorius atsargiai 
su pagarbiu dėmesiu paima mineralą ir liepia studentui, 
pažvelgus į jį, atspėti pavadinimą ir nusakyti pagrindi
nes jo savybes. taip kartojama tris keturis kartus. ir jei 
viskas beveik sklandu – egzaminas išlaikytas.

Kai tik sėkmingai atlikau šią „išganymo“ procedū
rą, išdrįsau Profesoriaus paklausti, kodėl iki klausimo 

a s m e n y b i ų  g a l e r i j a

J u o z a s  A l g i m a n t a s  K r i k š t o p a i t i s

Mykolas Kaveckis
mieli prisiminimai apie profesorių
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„Koks čia kristalas?“ buvo draudžiama žiūrėti į mineralų 
rinkinį. drąsus buvau, nes per pratybas, tyrinėdamas mi
kroskopu mineralų šlifus, keldavau įvairius dalykinius 
klausimus, kuriuos Profesorius vertino. taigi jo atsaky
mas skambėjo taip: „tamsta to-šito privalai žinoti štai to
kią štuką – jei tamsta žiūrėsi į rinkinį, pirmiausia atkreipsi 
dėmesį į tą mineralą, kurį geriausiai žinai. tas žvilgsnis 
nejučiom paveiks mano sąmonę ir aš nevalingai iš dėžės 
paimsiu tamstos nužiūrėtą egzempliorių.“

veik po dešimtmečio, kai artėjo mano pirmosios di
sertacijos rašymo pabaiga, buvo numatyta kviesti pro
fesorių Kaveckį oponuoti per viešąjį gynimą. mokslinė 
taryba, žinodama įnoringą Profesoriaus būdą, rekomen
davo kreiptis į jį man pačiam. telefonu susitariau aplan
kyti būsimą oponentą pageidautinu jam laiku. Priėmė 
mandagiai ir svetingai. Kalba prasidėjo nuo medžioklės 
reikalų. ant stalo gulėjo knygos ir žurnalai įvairiomis 
kalbomis apie medžiojamus gyvūnus ir tiems reikalams 
skirtus ginklus. Kambaryje šen bei ten rymojo atidžiai 
prižiūrimi medžioklės trofėjai ir suvenyrai, pagaminti 
iš mineralų bei kristalų. Pats buvo apsirengęs, kaip dera 
patyrusiam medžiokliui. nedelsdamas pradėjo pasakoti 
apie skalikus, šautuvus, jų tinkamumą įvairių gyvūnų 
medžioklei. netrukus iš garbaus vyro atminties pabiro 
įvairūs smagūs medžiotojų nutikimai. šių romantizuotų 
pasakojimų realumas man kėlė abejonių. bet jų klausytis 
buvo smagu. vėliau jo žmona koridoriuje pašnibždėjo: 
„nekreipkite dėmesio į jo pasakėles – neprisimenu, kad 
jis būtų nors kartą pykštelėjęs iš savo strielbos.“

Praslinkus pusvalandžiui, pradėjau galvoti, gal Pro
fesorius supainiojo mano apsilankymo tikslus, galbūt at
rodau jam panašus į medžiotoją, atėjusį dalintis bendrais 
įspūdžiais. nedrįsau eiti prie savo reikalų. Pamatęs ato
kiau gulinčią geologinio turinio knygą su gausiais kalnų 
vaizdais, atsargiai priminiau, kad esu alpinistas ir turiu 
daug retų fotoaparatu kalnuose užfiksuotų geologinių 
objektų: obsidiano luitų, sustingusių vulkano šlaituose, 
geologinių darinių, atsivėrusių tektoniniuose sprūdžiuo
se. Profesorius iškart pagyvėjo, pareikšdamas, kad rašo ge
ologijos vadovėlį inžinieriams2, todėl šiam leidiniui labai 
tiktų originalios fotonuotraukos. ir štai, mano nuostabai, 
jis prisiminė tiesioginį svečio apsilankymo reikalą: nedve
jodamas iškart parašė oficialų sutikimą oponuoti; po to, ti
riamai žvelgdamas į mane, mandagiai išreiškė pageidavi
mą pamatyti alpinistines mano nuotraukas. jau kitą dieną 
aš su nuotraukų rinkiniu „skrieju“ tiesiai pas Profesorių. 
rinkinys didelis ir sunkus, nes buvau įgudęs darbuotis 
fotoaparatu kalnuose ir dalyvavęs keliose fotoparodose 
lietuvoje, latvijoje ir gruzijoje. neiškentęs pasigyriau, 
kad tbilisyje buvau net premijuotas už Alpinistinį triptiką. 
bet garbusis geologijos autoritetas, pasinėręs į nuotraukų 
aibę, liko abejingas nekuklioms mano pastaboms.

Profesorius įdėmiai vartė mano rinkinį ir, pasirinkęs 
dešimt jam tinkamų vaizdų, leidosi į draugiškų pokalbių 
sūkurį. ir tikrai, po poros metų kelias savo nuotraukas 
aptikau minėtame jo vadovėlyje, bet, pasigedęs leidiny
je iliustracijų autoriaus pavardės, šiek tik nuliūdau. Po 
nuotraukų apžiūros mano apsilankymai garbaus geolo
go namuose buvo laukiami. galbūt todėl, kad rasdavo
me daug sąlyčio taškų. simfoninės muzikos koncertuo

se ir operos spektakliuose dažnai sutikdavau kelis KPi 
profesorius: mykolą Kaveckį, joną janickį, vytautą mo
šinskį ir docentus anatolijų rozenbliumą, andrių no
vodvorskį. tad mūsų pokalbiai nuo Kauno muzikinio 
gyvenimo aptarimo pakrypdavo ir į platesnes humani
tarines lankas.

Kartą, kalbant apie geologijos studijas, Profesorius 
atvirai išreiškė pasididžiavimą savo nuopelnu ginant šį 
reikalą. o nutiko taip: maskvos valdininkai 1955 metais 
uždraudė lietuvoje ruošti geologus, nes tai – ne perife
rinės mokyklos reikalas. Profesoriui, kaip ir kitiems jo 
kolegoms, toks nurodymas nuskambėjo ne tik kaip pro
fesinis įžeidimas, bet ir kaip represinio žingsnio grės
mė, slenkanti lietuvos mokslo link. nieko nelaukdamas 
m. Kaveckis su bendradarbiais paruošė motyvuotą raštą, 
ginantį geologijos studijas vilniaus universitete. raštas 
buvo pasiųstas paštu, tačiau supratęs, kad jo nepakaks, 
pats Profesorius, apsiginklavęs tuo pačiu tekstu ir veda
mas drąsaus ryžto, išvyko „kautis“ į maskvą. Prasibro
vus prie aukščiausio rango nurodymus kurpiančiųjų, 
jam pavyko reikalus pakreipti lietuvai naudinga kryp
timi. Prisimenu Profesoriaus pastabėlę: „Žinai tamsta, 
to-šito, tas jų načalnikas šubnikas3 buvo fain vyras. Kai tik 
jam papasakojau apie savo studijas Charkove, Kijeve ir 
darbą rusijos anglies pramonėje, jis mane, to-šito, pava
dino svojim parnem. tamsta žinai, jo kanceliarska nuotaika 
tuoj pat pasikeitė. netrukus jis su savo bratstva atskubėjo 
į vilnių uznavatj, kakije diela tvoriatsa mūsų derevnioje. taip 
ir pasakė tas šubka.“ ir štai 1956 metais geologų ruoši
mo programa buvo vėl įteisinta. taigi Profesorius turėjo 
rimtą pagrindą didžiuotis pergale maskvoje. aš pajuoka
vau, kad mūsų gerbiamam profesoriui Kaveckiui pavyko 
daugiau nei kunigaikščiui algirdui, taip ir neprasiveržu
siam į Kremlių. Profesoriaus „povyza“ rodė, kad jam pa
tiko toks palyginimas. gaila tik, kad veik po septynerių 
metų klasikinės geologijos studijos buvo sustabdytos – 
imperinio režimo nurodymu jų vietoje leista realizuoti 
inžinerinės geologijos programą.

aptariant mano disertacijos dalį, kurioje nagrinėjau 
hidromineralų susidarymą ekstremaliomis sąlygomis, 

Prie pirmojo 1924 metais universiteto mokslininkų atlikto geologinio 
gręžinio. geologas m. tomašauskas, chemikas P. butkevičius, 
matematikas z. Žemaitis, chemikas v. čepinskis, fizikas K. šleževičius, 
neidentifikuotas asmuo, asistentas m. Kaveckis
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Profesorius nukrypo į prieškarinius laikus – prisimini
mus apie jo paties mokslines keliones po europą. užmir
šęs mano darbo tekstą, su jaunatvišku entuziazmu kalbė
jo apie kalnuose regėtas versmes, aptiktus kristalizacijos 
procesų darinius ir kitus mineraloginius stebuklus. rodė 
senas nuotraukas, kristalų gabalus bei suvenyrus. ypač 
nesustabdomas pasidarė išgirdęs, kad europoje – įvairio
se čekoslovakijos kalnų vietovėse – aš lankiausi 1956 me
tais. jo pasakojimai apie turtingą asmeninę patirtį, kaip 
ir visi kiti pokalbiai, buvo man įdomūs pažintine pras
me, mat Profesorius prieš Pirmąjį pasaulinį karą, baigęs 
Charkovo universitetą, buvo įgijęs chemiko diplomą, o 
po to dar dvejus metus gilinęs inžinerines žinias Kijevo 
politechnikos institute. taigi jo fundamentinės fizikos, 
chemijos, mineralogijos bei technologijos žinios, nuspal
vintos humanitarinio pobūdžio komentarais, buvo labai 
vertingos. maža to, jaunasis geologijos entuziastas Ka
veckis buvo toje pirmojoje mokslo vyrų kohortoje, kuri 
kūrė lietuvos universitetą Kaune. jo ir kolegų pastango
mis buvo įsteigtos mineralogijos ir petrografijos ir – po 
poros dešimtmečių – inžinerinės geologijos katedros.

Profesorius net neraginamas pasakodavo apie pir
mąsias ekspedicijas ir lietuvos universiteto organizuotus 
geologinius gręžinius. daug išgirdau apie ryškias to meto 
universiteto figūras. su pagarba prisimindavo matema
tiką zigmą Žemaitį, fiziką ir chemiką vincą čepinskį, 
inžinierių technologą Praną juodelę, inžinierių geologą 
marijoną tomašauską. apgailestavo, kad pastarasis ir jau 
spėjęs daugiau nuveikti chemikas Pilypas butkevičius 
anksti mirė, taip iki galo ir neišskleidę savo talentų.

Profesorius Kaveckis mėgo prisiminti mineralinių 
versmių ir meteoritų paieškų peripetijas. istorijos apie 
šias paieškas, kaip ir Profesoriaus susitikimų su minėtais 
lietuvos universiteto ugdytojais epizodai, buvo atkuria
mos išraiškingai ir su humoru. deja, tų prisiminimų tu
rinys mano atmintyje jau išblėso. Klausiausi tuomet įsi
mintinų geologijos autoriteto pasakojimų apie lietuvos 
universiteto raidos fragmentus, nenutuokdamas, kad 
veik po trijų dešimtmečių aš pats aktyviai dalyvausiu 

prikeliamo vytauto didžiojo universiteto veikloje kaip 
atkuriamojo senato narys ir kaip universiteto Filosofijos 
katedros profesorius.

Kartą iš jo lūpų tarsi aimana išsprūdo skaudūs žo
džiai, paliudiję, kad duktė yra jį apvylusi: „stengiausi ją, 
to šito, visaip lavinti, skatinti rimtiems dalykams. viskas 
veltui. ak, dar ir ta jos ženydba prieš mano valią.“ šiek 
tiek vėliau, jis savo viltis mėgino susieti su anūko ateiti
mi – rūpinosi jo lavinimu. bendraudamas su dukters sū
neliu vaizdžiai kalbėjo apie gamtos pasaulio įdomybes, 
apie geologinę Žemės sandarą; rodydamas kolekcijas, 
pasakodavo apie nuostabų kristalų sandaros grožį. ap
maudu, kad jo pastangos taip ir pranyko be pėdsakų. Ka
veckių namuose Kaune, būgos gatvėje, atsikračius pra
eitį liudijančių daiktų, jau neliko Profesoriaus pastogės, 
kurioje vis dar tvyrojo originalios asmenybės dvasia. tos 
netekties neužglaisto nei atminimo lenta būgos gatvė
je, nei koplytstulpis, pastatytas Profesoriaus atminimui 
šalia šeimos vasarnamio Kačerginėje. įvertinęs keturių 
dešimtmečių atstumą, drįsčiau teigti, kad jo palikuonys 
nepateisino garbaus Profesoriaus vilčių. gal ir gerai, kad 
jam pačiam neteko galutinai tuo įsitikinti.

lai šie trumpi prisiminimai, papildydami turinin
gą mykolo Kaveckio (1889–1968) asmeninę biografiją, 
primena mums, kad prieš 120 metų gimė vyras, vėliau 
nusipelnęs lietuvos inžinerinei ir hidrogeologijai, uoliai 
ugdęs technologus ir gamtos turtų tyrinėtojus.

dėkoju prof. algimantui grigeliui ir dr. vytautui nar
butui už suteiktas galimybes mano prisiminimų teks
tą papuošti unikaliomis iliustracijomis iš jų asmeninių 
rinkinių, taip pat padėjusiems fotografijose identifikuoti 
asmenis.

1 neprisimenu, apie kokį konkretų darbą buvo kalbama, tačiau rei
kalas sukosi apie rusijos anglies ir mineralinių žaliavų pramonę, 
kurios laboratorijoje Charkove m. Kaveckiui teko darbuotis.

2 m. Kaveckis, v. Pranaitis, b. sidauga. Inžinerinė geologija. – Mintis, 
vilnius, 1965.

3 matyt, kalba buvo apie žinomą to meto tsrs akademiką a. šu
bnikovą.

Pirmoji geochemikų geologų laida, 1953. sėdi P. raudonis, v. rogutko, m. Kaveckis, e. Žalpytė, 
v. mikalauskas. stovi sabaliauskas, j. sereiskis, r. rajeckas, v. narbutas

m. Kaveckis oponuoja ginant disertaciją, 
apie 1964 m.
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Taip įžymus išeivijos istorikas vincas trumpa api
būdino vladimirą stankevičių, po 1944 metų pa
sivadinusį protėvių pavarde – vladu stanka, gi

musį prieš 125 metus, 1884 m. lapkričio 16 d. iš tiesų tai 
buvo ryški asmenybė, didžiulių ir įvairiapusiškų gabu
mų žmogus – tai jam ne tik leido daug nuveikti, bet ir 
išgyventi kritiškais istorijos laikotarpiais. o jų turtingoje 
jo biografijoje buvo tikrai gausu. tai Pirmasis pasaulinis 
karas, kai jis, Peterburgo universiteto teisės fakulteto do
centas, netikėtai tapo fortifikacijos specialistu; dvi rusi
jos revoliucijos, kai jam, žymiam laikinosios vyriausybės 
veikėjui, premjero ir karo ministro aleksandro Kerenskio 
bendražygiui, teko būti itin svarbių įvykių liudininku ir 
dalyviu, ne kartą rizikuoti gyvybe; emigracija į vakarus, 
darbas lietuvoje 1923–1941 metais, po to pasitraukimas 
į vokietiją ir jav...

jis buvo veiklos žmogus, projektavęs ir statęs įtvir
tinimus fronte, garsus advokatas, Kauno universiteto 
profesorius, vienas iš Pabaltijo universiteto Hamburge 
įkūrėjų ir vadovų. dar labiau garsėjo kaip mokslo žmo
gus, parašęs ir išleidęs dešimtis įdomių, vertingų knygų 
teisės, istorijos, mokslo istorijos, politikos, ekonomikos, 
filosofijos tematika.

deja, šios gražios v. stankevičiaus sukakties nesu
laukė gerai jį pažinojęs senas Kauno inteligentas saulius 
lukėnas, parūpinęs šiam straipsniui daug naudingos 
medžiagos ir raginęs kuo greičiau jį parašyti. nuošir
džiausiai dėkoju šiam nuostabiam žmogui, palikusiam 
mus šių metų rugpjūčio 23ąją.

G y V E N I M O  P R A d Ž I A  B I R Ž U O S E
v. stankevičiaus seneliai, tėvai buvo smulkūs bajorai, 
nuo seno gyveno greta biržų, kur turėjo dviejų valakų 
(apie 40 ha) ūkį tiškevičių dvaro kaimynystėje. biržai 
jam išliko atmintyje visam gyvenimui kaip gražiausias, 
maloniausias pasaulyje miestelis su ežeru, dviem upėm 
ir keturiomis – katalikų, reformatų, liuteronų ir sta
čiatikių – bažnyčiomis, su romantiškais radvilų pilies 
griuvėsiais – čia jis mėgdavo apsilankyti ir gyvendamas 
Peterburge ar Kaune. liko atmintyje ir tėvų sodyba su 
dideliu, dar senelio sodintu sodu: „gyventi ten buvo ma
lonu ir jauku“1, – rašė v. stankevičius po daugelio metų, 
atsidūręs jav, toli nuo savo tėviškės.

J o n a s  R u d o k a s

„Pirmiausia – filosofas, 
paskui – istorikas 

ir tik po to teisininkas...“

nežinia, kaip būtų pakrypęs jaunojo biržiečio liki
mas, gal jis ir būtų likęs šeimininkauti tėvų sodyboje, nes 
buvo jauniausias iš trijų brolių, vyresnieji jau mokėsi ry
gos gimnazijoje, o jaunėliui mokyti pinigų pritrūko, bet 
visai netikėtai atėjo tetos, motinos sesers evelinos sirvy
daitės, pagalba. ji turėjo labai gražų ir stiprų balsą, sopra
ną, išėjo mokslus vilniuje, varšuvoje, italijoje ir galų gale 
tapo Peterburgo imperatoriškosios operos soliste. 1890 
metais ji seserį, jau tapusią našle, su sūnum vladimiru 
pakvietė į Peterburgą – būti namų šeimininke.

1903 m. v. stankevičius sidabro medaliu baigė gim
naziją Peterburge ir įstojo į universiteto teisės fakultetą. 
gyvenimas iš pradžių buvo nelengvas – teko uždarbiauti 
rašinėjant į laikraščius, bet vėliau jam pavyko gauti val
džios stipendiją, todėl nuo trečio kurso studijuodamas 
jau galėjo imtis mokslinio darbo. tai lėmė, kad 1908 me
tais, baigęs universitetą, buvo paliktas baudžiamosios 
teisės katedroje – ruoštis profesūrai. išlaikė visus rei
kalingus egzaminus, teisės žurnaluose paskelbė keletą 
mokslinių publikacijų, jau skaitė paskaitas studentams, 
1914 m. gavo privatdocento laipsnį.

vasarodavo dažniausiai biržuose. čia susipažino su 
ernestu galvanausku, jonu ir martynu yčais – būsimais 
lietuvos respublikos kūrėjais. Kitą progą artimai ben
drauti su tautiečiais suteikė politika: v. stankevičius ke
letą metų dirbo valstybės dūmoje darbiečių (trudovikų) 
frakcijos sekretoriumi, o šiai frakcijai priklausė keli dū
mos deputatai, išrinkti lietuvoje: vladas Požela, Pranas 
Keinys ir pats frakcijos pirmininkas andrius bulota, su 
kuriuo tapo draugais visam gyvenimui. dūmoje susipa
žino ir susidraugavo ir su a. Kerenskiu.

R E V O L I U c I J ų  AU d R O S E
1914 m. vasarą prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas ge
rokai pakenkė mokslinei v. stankevičiaus karjerai: jis 
nebegalėjo išvykti tęsti mokslų į užsienį, kaip buvo nu
matyta. tiesa, paskelbtoji mobilizacija docentų nelietė, 
bet jaunas mokslininkas saugiame užnugaryje likti ne
panoro – nedelsdamas įstojo į karo mokyklą ir 1915 m. 
pavasarį ją baigė geriausiais pažymiais. tarnaudamas 
pulke, susidomėjo karo inžinerija ir labai sėkmingai 
statė įtvirtinimus prie rygos, daugpilio, Pskovo. todėl 
1916 m. buvo perkeltas į Peterburgą, čia dėstė fortifika
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ciją karo inžinierių mokykloje, kartu su keliais aukšto 
rango karininkais parengė naują fortifikacijos vadovėlį, 
kuris buvo naudojamas karo mokyklose ir net generali
nio štabo akademijoje.

iš arti matė svarbiausius vasario revoliucijos įvy
kius, daugelyje jų v. stankevičiui pačiam teko dalyvau
ti, nes savo pulko kareivių buvo išrinktas pulko vado 
pavaduotoju, Peterburgo darbininkų ir kareivių tarybos 
nariu ir net tos tarybos vykdomojo komiteto biuro nariu. 
nuo ankstyvo ryto iki išnaktų posėdžiaudavo tauridos 
rūmuose, beje, kartu su tik ką iš sibiro grįžusiu j. sta
linu, kuris buvo visai neaktyvus, todėl jokio ryškesnio 
vaidmens biure nesuvaidino2. revoliucinės sumaišties 
laikotarpiu taryba buvo beveik toks pat svarbus val
džios organas kaip ir laikinoji vyriausybė, nes buvo 
dvivaldystė. joje kelią į valdžią pradėjo ir a. Kerenskis: 
1917 m. vasarį jis tapo jos pirmininko pavaduotoju, o jau 
kovo pradžioje gavo teisingumo ministro portfelį. dabar 
istorikai šio politiko vaidmenį vertina labai kritiškai, bet 
revoliucijos banga greitai iškėlė jį dar aukščiau – jis tapo 
karo ir jūrų ministru, vyriausybės vadovu ir net vyriau
siuoju karo vadu (pats save juo pasiskyrė!), nors karo 
reikalų neišmanė, o autoriteto tarp generolų neturėjo3.

Kartu augo v. stankevičiaus vaidmuo ir autorite
tas: gegužės 5 d. a. Kerenskis jį paskyrė savo karo mi
nistro kabineto (štabo) viršininku, birželį – laikinosios 
vyriausybės komisaru šiaurės fronto štabe, o rugsėjį – 
kariuomenės vadovybės būstinėje mogiliove. nors at
kakliai šių pareigų kratėsi, nes rusų armijai byrant jos 
buvo labai sunkios, vis dėlto sutiko ir su visa jam bū
dinga energija ėmėsi darbo, kartu su generolais paren
gė programą armijai gelbėti. visų pirma siūlė skubiai 
spręsti politinį – karo ir taikos – klausimą, kuriuo taip 
spekuliavo bolševikai, antra – reformuoti armiją, suma
žinti ją, bet drauge padidinti jos kovingumą pagerinus 

aprūpinimą ir motyvaciją, pagaliau – pasirūpinti sau
gumu ir tvarka užnugaryje, visoje šalyje, nes iš visur 
jau ėjo žinios apie didėjančią suirutę, plėšimus, dvarų 
deginimus ir t. t.4.

Kas žino – gal garsioji spalio revoliucija ir nebūtų 
įvykusi, jei ši veiksmų programa būtų buvusi įgyven
dinta. bet ji labai pavėlavo: kai v. stankevičius su savo 
pasiūlymais lapkričio 7ąją atvyko iš mogiliovo į Žiemos 
rūmus pas a. Kerenskį, ši revoliucija jau buvo prasidė
jusi. todėl jis iš arti pamatė visus to meto įvykius ir juos 
savo atsiminimuose aprašė – visai kitaip, negu mums 
50 metų aiškino komunistų partijos propagandistai ir jai 
tarnavę istorikai. jo nuomone, bolševikai tada laimėjo ne 
todėl, kad buvo galingi, kad juos rėmė žmonės, o dėl to, 
kad a. Kerenskio valdžia buvo visai bejėgė, pakrikusi ir 
niekas nenorėjo jos ginti: nei kariuomenė, nei liaudis.

v. stankevičius, kitaip nei jo vadas, nepasidavė pani
kai: su kuopa junkerių pabandė pasipriešinti bolševikams, 
atkovoti iš jų marijos rūmus ar nors Centrinį telegrafą, bet 
jėgų tam nepakako. vėliau šis revoliucijos epizodas net 
pateko į istorijos knygas kaip vienintelis bandymas gel
bėti laikinąją vyriausybę5. tiesa, v. stankevičius dar ieš
kojo ginkluotos paramos vyriausybei mogiliove, karinės 
vadovybės būstinėje, bet iš ten susilaukė tik gausybės 
pažadų, kurie nebuvo vykdomi, o kazokai derėjosi Peter
burge su revoliuciniais jūreiviais tokiu rimtu klausimu: 
„atiduokite mums leniną – gausite Kerenskį...“6 tada 
pats nuskubėjo į būstinę, bet ir ten rado visišką anarchiją. 
dar bandė gelbėti kariuomenės vadovybę – organizuo
ti jos evakuaciją, bet ir to padaryti nepavyko7, greitai ir 
mogiliove įsigalėjo bolševikai su jų paskirtu vyriausiuoju 
karo vadu n. Krylenka priešakyje.

tų revoliucinių įvykių metu v. stankevičius ne kar
tą buvo bolševikų areštuotas, bet vis ištrūkdavo į laisvę, 
slapstėsi, lankėsi ir lietuvoje, po to kurį laiką buvo apsi
stojęs Kijeve, bet ir ten jį pasivijo raudonieji. teko rinktis, 
kur ieškoti prieglobsčio. variantų buvo nemažai: keliauti 
į pietus, pas generolą a. denikiną ar pas dono kazokus, 
arba į rytus, pas admirolą a. Kolčiaką (visur buvo gerų 
draugų) ir kovoti prieš bolševikus; arba pasitraukti pas 
lenkus – juk jo gimtoji kalba buvo lenkų; pagaliau buvo 
galima grįžti į lietuvą ir kartu su vaikystės draugais kovo
ti dėl jos nepriklausomybės8. vis dėlto padėtis rytų euro
poje 1919 m. dar buvo labai neaiški, ir v. stankevičius nu
sprendė kol kas su šeima įsikurti berlyne, kuris tuo metu 
tapo vienu stambiausių rusijos emigrantų centrų.

N E P R I K L AU S O M O J E  L I E T U V O J E
Ketveri metai, praleisti berlyne, v. stankevičiui buvo la
bai sėkmingi mokslinės veiklos ir publikacijų požiūriu. 
čia jis, pasinaudodamas turtingomis miesto biblioteko
mis, parengė ir išleido rusų kalba keletą ir šiandien įdo
mių knygų: garsaus rusų chemiko d. mendelejevo bio
grafiją (1923, lietuviškas leidimas 1940), atsiminimus apie 
karo ir revoliucijų laikotarpį (1914–1919), kuriuos netru
kus bolševikai perspausdino rusijoje (aišku, be autoriaus 
sutikimo) ir kitas. įdomiausia iš jų istorikui turbūt yra 
studija Rusijos tautų likimai (1921), kurioje autorius patei
kė baltarusių, ukrainiečių, lietuvių, latvių, estų, gruzinų, 
armėnų, azerbaidžaniečių, suomių, lenkų tautų politinės, 

Per 75ąjį gimtadienį savo name vašingtone
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ekonominės padėties rusijos imperijai žlugus, jų kovų 
dėl nepriklausomybės apžvalgą, analizavo ukrainiečių, 
baltarusių, užkaukazės tautų nesėkmių priežastis.

gyvendamas berlyne, jis ne kartą viešėjo lietuvoje, 
lankė biržuose gyvenančią savo motiną. Kaip ir dauge
lis rusijos politinių emigrantų, v. stankevičius kurį laiką 
vis dar tikėjo, kad bolševikų valdžia maskvoje laikina, 
kad rusija atsigaus, tik bus visai kitokia: lygiateisė joje 
gyvenusių tautų federacija, demokratiška ir moderni 
valstybė9. tačiau pamažu tos viltys blėso, o materiali
nės gyvenimo sąlygos karo nusiaubtoje vokietijoje buvo 
nelengvos. Kaip tik tuo metu, 1922–1923 metais, Kaune 
kūrėsi lietuvos universitetas, kuriam labai trūko kva
lifikuotų dėstytojų. jų buvo ieškoma ir tarp vakaruose 
atsidūrusių rusijos politinių emigrantų – taip lietuvo
je atsirado profesoriai levas Karsavinas, simonas bie
liackinas, vasilijus sezemanas, vladimiras šilkarskis ir 
kiti. 1923 metais ir v. stankevičius įsikūrė Kaune, dės
tė universiteto teisės fakultete. svarbiausia disciplina 
buvo baudžiamoji teisė, be jos, dar skaitė teisės filosofi
jos, prekybinės teisės, Klaipėdos krašto teisės paskaitas. 
būdamas puikus oratorius ir didelis eruditas, jis visada 
mokėjo sudominti studentus; parengė jiems savo kurso 
vadovėlį Baudžiamoji teisė (1925)10 ir greitai tapo profe
sorium. beveik kiekvieną vasarą jis dirbdavo garsiose 
berlyno, Paryžiaus, londono bibliotekose, nes gerai mo
kėjo ne tik rusų, lenkų, bet ir anglų, prancūzų, vokiečių 
kalbas. taip atsirado nauji mokslo veikalai lietuvių, rusų, 
vokiečių kalbomis: Pasaulinės istorijos dinamika, Didelės ir 
mažos valstybės, Pasaulio ūkio dinamika ir t. t. gyvendamas 
Kaune, v. stankevičius susidomėjo ir rytų filosofija, 1936 
metais parašė knygą Žvaigždė iš Rytų (Karalius Asoka). 
v. stankevičiaus knygos buvo leidžiamos ne tik Kaune, 
bet ir Prahoje, berlyne, Paryžiuje. Parašė straipsnių žur
nalams, daugiausia šiauliuose leidžiamai Kultūrai, buvo 
aktyvus Lietuviškosios enciklopedijos bendradarbis, dauge
lio jos straipsnių autorius.

tuo pat metu daug laiko ir jėgų skyrė praktiniam 
teisininko darbui – advokatūrai, buvo vienas autoritetin
giausių šios srities specialistų tarpukario lietuvoje, šiltai 
vadintas silpnųjų gynėju. Protestuodamas prieš ginkluo
tą 1926 metų perversmą, įstojo į lietuvos socialdemokra
tų partiją, bet neilgam, nes, kaip rašė, jo politinės pažiū
ros buvo artimos darbiečiams (leiboristams)11 – mažiau 
radikalios. tačiau ir toliau simpatizavo kairiesiems, nie
kada neatsisakydavo jų ginti teismuose. taip 1928 m. 
Kariuomenės teisme jis gynė eserų partijai priklausiusią 
michaliną navikaitę (būsimą meškauskienę)12, o 1930 m. 
pavasarį kartu su prof. Petru leonu ir liuda Purėniene 
buvo advokatu garsioje 8 socialdemokratų lyderių – sta
sio galinio, alfonso jakubėno, alfonso gučo ir kitų – by
loje. jie buvo kaltinami rengę sukilimą valdžiai nuversti, 
bet kaltinimai rėmėsi vien policijos pareigūnų bei provo
katorių parodymais. v. stankevičius teisme autoritetin
gai pareiškė, kad tokios žinios negali turėti įtakos teis
mo sprendimui, kad provokatorių niekas negerbia. visi 
teisiamieji buvo išteisinti13. teko jam teismuose ginti ir 
komunistus – tokia advokato misija.

tačiau kartą garsaus advokato šlovė atnešė profeso
riui nemalonumų. 1934 metais jam kartu su a. bulota ir 

keliais kitais žinomais Kauno advokatais teko būti gynė
ju garsiojoje Klaipėdos hitlerininkų byloje14 – visai ne dėl 
aukštų honorarų ar simpatijų naciams. iš anksto buvo ži
noma, kad ši byla sukels didžiulį tarptautinį rezonansą, 
todėl mūsų vyriausybei reikėjo apsidrausti nuo galimų už
sienio, ypač vokietijos, kaltinimų teismo neobjektyvumu, 
nuosprendžių nepagrįstumu. o tam savo ruožtu reikėjo, 
kad kaltinamuosius gintų geriausi lietuvos advokatai. bet 
mūsų visuomenė, įpykinta įžūlaus hitlerininkų elgesio 
Klaipėdoje, šių teismo proceso gudrybių nesuprato, stu
dentai net buvo paskelbę savo profesoriui boikotą15.

v. stankevičius buvo aktyvus lietuvos teisininkų 
draugijos narys, apie dvidešimt metų – advokatų tary
bos narys. ji rinkdavosi reguliariai, du kartus per mėne
sį, rūpinosi savo narių elgesio, profesinės etikos, garbės, 
kokybiško pareigų vykdymo reikalais, jos pirmininku 
keletą metų buvo mykolas sleževičius, vienas žymiausių 
mūsų politikų ir visuomenės veikėjų. Po posėdžių tary
bos nariai – m. sleževičius, zigmas toliušis, v. stankevi
čius, vladas Požela – persikeldavo į Konrado kavinę, kur 
tęsdavo diskusijas prie kavos puodelio.

Paskutiniaisiais tarpukario metais Kaune veikė dar 
viena neformali teisininkų ir jiems prijaučiančių organi
zacija, kuriai priklausė (be jau minėtų m. sleževičiaus, 
z. toliušio) docentai antanas tamošaitis, domas Krivic
kas, antanas tumėnas, profesoriai s. bieliackinas, Kazys 
šalkauskis ir kiti. jie rinkdavosi rudens–žiemos mėne
siais Metropolio restorane, svarstydavo teismų, advokatū
ros, įstatymų kūrimo klausimus, o vėliau pereidavo prie 
bendresnių temų ir atsiminimų. v. stankevičius čia taip 
pat reguliariai ateidavo16.

1940 metais kartu su teisės fakultetu jis persikėlė į 
vilnių, kur profesoriavo ir tarybų valdžios laikais. lieka 
didelė mįslė, kaip ši valdžia nepriminė jam 1917 m. ru
dens nuodėmių, neuždarė jo į kalėjimą – juk nKvd to
kių progų paprastai nepraleisdavo. lietuvos okupacijos 
pradžioje jis kartu su Felicija bortkevičiene, Kazimieru 
griniumi, z. toliušiu ir kitais bandė gelbėti lietuviškojo 
saugumo kalėjime atsidūrusį kolegą a. bulotą, bet pa
vėlavo – jis jau buvo sušaudytas, saviškių, ne vokiečių17. 
nauja valdžia iš pradžių pareikalavo atimti iš v. stanke
vičiaus profesoriaus vardą, bet paskui paliko jį ramybėje. 
tačiau 1944 metų vasarą likti lietuvoje jis nerizikavo ir 
pasitraukė į vakarus.

V Ė L  E M I G R A c I J O J E
1945 metais karui pasibaigus vakaruose atsidūrė apie 
63 tūkstančius lietuvių, 109 tūkstančiai latvių ir beveik 
59 tūkstančiai estų. tarp jų buvo nemažai profesorių ir 
besimokančio jaunimo, pavyzdžiui, 220 lietuvos aukš
tųjų mokyklų dėstytojų, 2 tūkstančiai studentų, 4 tūks
tančiai moksleivių18. Paaiškėjus, kad pabėgėliams grįžti 
namo greitai nepavyks, kilo natūrali idėja įkurti vakarų 
vokietijoje bendrą Pabaltijo universitetą greta stovyklose 
kuriamų gimnazijų. tai turėjo būti pabaltijiečių kultūri
nio pajėgumo, o drauge ir jų nesusitaikymo su tėvynės, 
nepriklausomybės praradimu demonstracija, turėjusi su
žadinti jiems optimizmą ir geresnio gyvenimo viltį.

1946 metais Hamburge įvyko universiteto steigia
moji konferencija, kuri priėmė jo statutą, išrinko vado
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vybę, kurią rektorate ir fakultetuose sudarė visų trijų 
tautų atstovai. v. stankevičiusstanka buvo vienas ak
tyviausių universiteto kūrėjų ir vadovų, mokėjęs labai 
sėkmingai derinti neretai prieštaringus lietuvių, latvių 
ir estų profesūros, studentų interesus19: 1947 m. vicepir
mininkas, 1948–1949 m. – pirmininkas, lygiagrečiai lietu
viškosios dalies rektorius, ekonominių ir teisės mokslų 
fakulteto dekanas. 1947ųjų sausį universitetas persikėlė 
į Hamburgo priemiestį Pinebergą, dėstomoji kalba buvo 
vokiečių, dirbo net 53 profesoriai, iš jų 16 – lietuviai, 
daugiausia filologai. studentų skaičius 1947 m. peršoko 
tūkstantį, vėliau ėmė mažėti – dėl emigracijos į kitas šalis 
ir dėl anglų okupacinės valdžios trikdymų.

todėl 1949 m. rugsėjo 30 d. universitetas buvo už
sidarytas, turtas – biblioteka, spaustuvė – perduotas ne
seniai įkurtam baltų institutui, kuris dar kurį laiką tęsė 
baltijos tautų kultūrinį bendradarbiavimą. Pirmuoju jo 
vadovu buvo v. stanka, tačiau netrukus ir jis paliko va
karų vokietiją, įsikūrė jav, vašingtone. Pradėti iš naujo 
gyvenimą, atsidūrus už okeano, daugeliui mūsų intelek
tualų, ypač humanitarų, aukštųjų kariškių sekėsi sunkiai. 
v. stankai pavyko geriau: jis, būdamas dar energingas, 
optimistiškai nusiteikęs žmogus, daug kalbų mokantis 
universalus mokslininkas, užmezgė ryšius su keliais jav 
universitetais. Pagrindine jo darboviete ir gyvenimo lėšų 
šaltiniu tapo jav arktikos institutas, kurio užsakymus 
jis paprastai vykdė Kongreso bibliotekoje: čia parengė 
studiją apie arktikos tyrimus tsrs, kuri buvo išleista 
bent tris kartus20. ši mokslo sritis v. stankai nebuvo sve
tima, nes jis dar 1923 metais berlyne buvo išleidęs knygą 
apie garsųjį šiaurės tyrinėtoją F. nanseną. 

Kartu studijavo atominės fizikos istoriją, pasaulinės 
civilizacijos istoriją ir parengė studiją apie jos pradus, 
domėjosi mažų tautų likimu ir jų indėliu į pasaulio isto
riją, jų verte, kurios didžiosios valstybės dažnai nenorėjo 
pripažinti, ypač po antrojo pasaulinio karo.

vis dėlto mėgstamiausia mokslo šaka v. stankai gy
venant jav, atrodo, buvo filosofija: domėjosi egzisten
cializmu, bet jį vertino kritiškai21, išstudijavo, kaip pats 
rašė, viso pasaulio šventuosius raštus ir savo mokytoju 
pasirinko indų išminčių karalių asoką, į kurį jau buvo 
atkreipęs dėmesį prieš karą22, parengė apie jo mokymą 
dar vieną knygą, brošiūrų, straipsnių lietuvių ir anglų 
kalbomis.

šio išminčiaus mokymo įtakoje suformavo savąją 
filosofinę sistemą, humanistinę ir pacifistinę, kurioje 
buvo derinama teisė ir filosofija, skelbiama, kad pa
grindinis žmonių gyvenimo uždavinys yra ne „pažinti 
save“ (racionalizmo prasme), bet įkūnyti darną su pa
sauliu ir savim. tai pasiekiama, kai žmogus džiaugiasi 
ir kuria, siekdamas džiaugsmo viskam, kas gyva. to
kią pasaulėžiūrą v. stanka vadino džiaugsmo filosofija, 
tvirtino, kad „tiesa, kuri teikia skausmą ir kančią, yra 
ne tiesa, bet klaida; ir klaida, kuri teikia džiaugsmą bei 
linksmumą, yra ne klaida, o tiesa“. džiaugsmas jam 
buvo ir civilizacijos versmė, ir istorijos dinaminė jėga, 
jo kūrybinio ieškojimo paskata ir kelias į išmintį bei iš
ganymą23.

gyvendamas jav v. stanka buvo aktyvus visuome
nininkas, domėjosi lietuviška veikla, parašė daug straips
nių bostone leidžiamai Lietuvių enciklopedijai. nors apie 
a. Kerenskį iš Peterburgo laikų jam liko prasti prisimini
mai, tačiau bendravo su juo (ne veltui buvo vadinamas 
silpnųjų gynėju), gynė jį nuo rusų emigrantų – aršių mo
narchistų, kurie tvirtino, kad „niekas nepadarė rusijai 
tiek žalos, kaip a. F. Kerenskis“24. ne tik skelbė džiaugs
mo filosofiją, bet ir stengėsi ją įgyvendinti: padėdavo į 
nelaimę pakliuvusiems, guodė puolusius į neviltį, mokė 
juos ieškoti gerų žinių tegul ir nemalonioje kasdienybėje. 
visada buvo tolerantiškas kitokių pažiūrų, kitų tautybių 
ir konfesijų žmonėms, žavėjosi staiga iškilusia jav politi
kos žvaigžde – johnu Kennedy. Per netrumpą gyvenimą 
parengęs daug gerų specialistų, parašęs kelias dešimtis 
vertingų knygų, gyvenimo saulėlydyje, švęsdamas 75ąjį 
gimtadienį, savo darbo rezultatus vertino kukliai, net gai
lėjosi netapęs sodininku kaip jo senelis: „Kiek tūkstančių, 
o gal net dešimt tūkstančių naujų medžių žaliuotų, žydė
tų ir duotų vaisių, kiek paukščių ten čiulbėtų.“25

tęsė savo įprastą darbą, vaikščiojo į Kongreso bi
blioteką, tiesa, jau pasiramstydamas lazdele, iki pasku
tinės savo gyvenimo dienos – 1960 m. Kalėdų, gruodžio 
25osios. dalyvavę palydint jį į paskutinę kelionę vėliau 
tvirtino, kad ir gulėdamas karste v. stanka šypsojosi26 – 
džiaugsmo filosofas liko ištikimas savo idėjoms. o gal 
jis, vadinamas homo gaudens (besidžiaugiančiu žmogum), 
prieš pat palikdamas šį pasaulį, vėl prisiminė gimtuosius 
biržus ir žydintį senelio sodą?..
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Graži ir sykiu liūdna kelionė į Panevėžį vėlinių 
išvakarėse.
Kelionė į savo ankstesnį gyvenimą, į savo esybės 

pradžių pradžią.
einu man artimo miesto gatvėmis, o mintys sukasi apie 
savo pačios ryšį su kiekvienu dar vaikystėje matytu tro
besiu, tik šiam nedideliam miestui būdingu oru ir kva
pais, savitai tariamais žodžiais.
beveik niekas šiame mieste manęs jau nepažįsta ir nepri
simena, kaip aš pati tikriausiai nebepažinčiau sutikusi 
save gatvėje.
niekas nepasiges manęs ir tada, kai šį miestą paliksiu.
svarbiausia kas kita.
svarbiausia, kad šis nedidelis rytų aukštaitijos miestas 
man tebėra sklidinas ypatingos, su niekuo nesulygina
mos, galima sakyti, karališkos dvasios.
– Karališkos? – matau į save nukreiptus ironiškus pra
eivių žvilgsnius. – nusišnekėjai! Kaip visada, nušniojai 
ne į tą pusę...
norėčiau paklausti, kada nušniojama į tą pusę, bet ne
klausiu, žinau, kad nesulauksiu atsakymo arba jis manęs 
netenkins.
geriausia nesukti sau galvos nereikalingais klausimais 
ir atsakymais.
tiesiog judėti tolyn ir tolyn, o gal atgal ir atgal.
tai ir judu.
tebežingsniuoju kartu su savo seneliais ankstesniąja, dar 
permainų nepatyrusia senąja respublikos gatve.

anelija nedidukė, iki peties savo vyrui Kazimierui, ta
čiau neapsakomai žvitri.
Žingsnis kitas – toli jį pralenkė, iš lėto pėdinantį šaliga
tviu.
atsitokėjusi lūkuriuoja, pro žmonių tarpus savąjį sten
giasi atpažinti, o tas lyg skradžiai žemę prasmegęs.
visada taip! slenka iš lėto, vos keldamas kojas, čiūžt 
čiūžt – batų padais braukia šaligatvį, stamboka nosis į 
priekį atkiša, po ja juoduoja ūsų šepetėlis.
ne tas žmogus, kad risčias lėktų, pravira burna gaudy
damas orą, bijodamas kur nors pavėluoti.
taip jis tikriausiai galvoja ir gal norėtų, kad ir žmona jo 
mintims pritartų, tačiau jinai iš paskutiniųjų stengiasi 
savaip pakreipti, nors į gyvenimo galą antrąją savo pusę 
perauklėti...
na, stenkis, stenkis, jeigu tau patinka, sako jo žvilgsnis, 
kuriuo nužvelgia pačią, pagaliau ją prisivydamas, pasau
lyje pasitaiko stebuklų, nors ir labai reti jie, tiktai manęs 
tau nepavyks pakeisti, koks užgimiau, toks mirsiu.
– vis atbulas ir atbulas, – girdžiu senelę sakant. – gal tau 
vis tiek, kaip mes gyvenam?
– argi sakau, kad vis tiek?

I n e z a  J u z e f a  J a n o n ė

Kai būsiu jau kita

– tai ko tyli lyg vandens burnon prisisėmęs?
– Ką man sakyti?
– tylomis gulasi, tylomis keliasi, tylomis tą savo meke
rienę šlamščia...
– ar visada tylomis? – senelis Kazimieras šypsosi ir mei
liai merkia žmonai akį. tokio aš niekuomet jo dar nesu 
mačiusi, todėl spoksau į juos abu išpūtusi akis.
– motin, ar visada tylomis?
– blevyzgos tau galvoj... Pasenai, o niekus paistai... vai
ko sarmatykis...
man kokie dešimt ar kiek daugiau metų, jau pradedu 
kai ką suprasti, todėl, besiklausydama jųdviejų pasižo
džiavimo, net nebeieškau parduotuvių vitrinose savo 
veido atspindžio, nors tas užsiėmimas man mieliausias, 
tas pokalbis sudomino kaip reikiant ir ypač tos ugnelės 
senelio akyse.
– tai gal nepasenau dar, motin, kad niekus paistau?.. gal, 
sakau, nepasenau, ką tu apie tai  manai?
– Kada su tavimi rimtai pasišnekėsi?
– rimtai? ar galima rimčiau negu dabar? verčiau mei
lesnė man būtum...
nesusilaikiusi senelė šypteli iš gaidiško senelio pasipū
timo, ir aš pasileidžiu kvatoti.
ir viskas pasidaro taip gerai, kaip dar niekada anksčiau 
nebuvo: mūsų delsus krutėjimas respublikos gatve, se
nelių pasižodžiavimas, erdvus saulėje skendintis mėly
nas dangaus skliautas, mano pačios neblėstantis tikėji
mas, kad visados taip bus kaip dabar: aš visada būsiu 
rudaplaukė šlakuotu veidu mergaitė, mano seneliai vie
nas kitam šypsosis.
Po kurio laiko senelis lengvai spusteli savo žmonai petį, 
tvirtai, bet kiek susijaudinęs sako: „motin, džiaukis, kol 
esi greita, ateis metas – nebepalėksi“...
ir įsimušė galvon toji senelio ištarta frazė: „Ateis metas – 
nebepalėksi...“

Prašiau senelės, kad lovoje vienos nebepaliktų, kad gul
tųsi kartu su manimi.
tik atsigulusi su ja po viena antklode, bent kiek aprim
davau.
migdydamasi galvodavau apie tai, kad viskas bus gerai, 
turi būti gerai.
ilgą laiko tarpą – dešimt metų mažiausiai – mūsų tarpu
savio santykiuose niekas neturėtų keistis.
dešimtmetis – labai daug!
dešimtmetis – tai amžinybė, kuri, rodos, niekada nesi
baigs, kai tau dar kokie dešimt metų.

Perėjau tiltą per nevėžį ir atsidūriau stoties gatvėje.
senos suskeldėjusio šaligatvio plokštės.
tikriausiai iš anų laikų.
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anie laikai nedingę niekur, kol dar kvėpuoju, kol pati 
esu.

stoties ir jablonskio gatvių kampas.
išilgai per jablonskio šaligatvį nuvinguriavusi žmonių 
eilė.
jau kelios valandos stypsau pačioje eilės uodegoje.
išaugtuose čebatėliuose suspaustos kojos, į ledą sustirę 
pirštai, vėjo kiaurai košiamas švarkutis ant pečių.
eilė nutįsusi išilgai aukštos lentų tvoros.
senesni, atsinešę kėdutes, snūduriuoja persikreipę, gal
vas atkraginę į atsišerpetojusias tvoros lentas, sukdami 
vėjui pečius, pakaušius.
jaunesnieji nerimsta, pakaitomis bėginėja prie durų, pa
skutiniais žodžiais keikdami tvarką, erzindami vienas 
kitą, kad duonos šiandien nebeatveš – ištisą naktį teks 
stovėti eilėje.
stoviniuoju už tvirtai suręsto vyro.
neturėdama daugiau ką veikti, apžiūrinėju jo nugarą – 
plačią, aukštais vatos prikimštais pečiais, dvokiančiais 
žibalu.
Žiūrinėti greitai nusibosta, jau vos laikausi neėmusi tva
tyti kumšteliais tų milu aptemptų menčių, per kurias, 
kiek besistiebtum, niekaip neįmanoma matyti, kas de
dasi prieky, prie parduotuvės durų.
matyti nė nereikia.
Prie durų kilęs šurmulys veikiai atsirita iki mūsų, visi įpy
kę keikiasi, garsiai kažkam grasina, balsai susilieja, virsta 
visuotiniu murmėjimu, kurį vos pajėgia perrėkti, spigus 
pardavėjos balselis, kad ji niekuo dėta, duonos iš tikrųjų 
neatvežė ir šiandien nebeatveš – galite nebelaukti!
šurmulys pamažu rimsta, eilė pastebimai praretėja, lyg 
staigus šuoras ją būtų pertraukęs ir išpašęs lengvesnius, 
spėjusius pagelsti lapus.
likusieji su palengvėjimu atsidūsta: dabar bus pirmesni.
laiminga ir aš stumiuosi kelis žingsnius arčiau durų.
Priekyje stovėjusi milinė nugara taip pat dingo, dabar 
mano akims atsiveria dangaus skliautas su raudonais 
gaisais vakaruose, virš galvos praskrendančiu paukščiu 
ir visus mus trumpam apėmusia rimtimi.
rimtį sudrumsčia stoties gatve dardantis iškleręs au
tobusiukas – vienintelė to meto susisiekimo priemonė 
mieste, į kurią pakliuvęs kiekvienas gatvės vaikas alpė
davo iš laimės ir galėdavo didžiuotis prieš kitus.
nulydėję autobusiuką akimis, kas kantriai stovi, kas sėdi 
ant kėdučių eilėje, visų veidams atspindint kažką, kas liko 
namuose ir apie ką kiekvienas privalo nuolatos galvoti.
juodas ir sunkus vakaras užgula miestą, gatvės namai 
kartu su parduotuve ir išilgai tvoros  vaiduokliškai sute
mose išdrikusia eile, gindamiesi nuo vėsos ir vienumos, 
glaudžiasi arčiau žemės.
bet žemė, jau rudeniškai atvėsusi, menkai bešildo.
dažno akys krypsta ton pusėn, kur šviečia jo būsto lan
gai, nakčiai kruopščiai uždangstomi išblukusių spalvų 
užuolaidomis.
nušiurpusi ir pristigusi kantrybės laukti mintyse svyru 
į tą  šviesą.
Kuo aš blogesnė už kitus?
už tą vyriškį, kuris nejučiomis atskilo nuo eilės ir išnyko 
tirštėjančiose sutemose?

glaudžiuosi arčiau pasilikusių.
jų šiluma ramina, pradedu galvoti, kad  po valandos ki
tos manęs pakeisti ateis senelė, o aš didžiuosiuos savimi, 
kad ištvėriau, nepasitraukiau iš eilės.
namie atsipjausiu storą duonos riekę, kąsiu ją stambiais 
kąsniais, užsigerdama pienu.
ir jausiuosi karališkai, kaip dievą myliu – karališkai!

įsuku utenos gatvelėn.
Per tą prabėgusį pusšimtį ar  daugiau metų išliko beveik 
ta pati.
sakau „beveik“, nes nebe ta jinai, ir žmonės čia ne tie.
ir daug kas.
Kur pasidėjo balti, krakmolu pastandinti kvartukėliai, 
kuriais iki pusės moterys rūpestingai uždangstydavo 
langus, pelargonijomis gausiai apstatinėdamos palan
ges?
vėlyvo rudens ar ankstyvo pavasario metą ši gatvelikė 
atrodydavo itin varganai – murzinai pilka, aptekusi sun
kiai išbrendamais vandens klanais.
drėgna, šalta. rankos sugrubusios, kojos sušalusios į 
ledą.
nesitikėk sulaukti šilumos, jei vėjas nuo namo kertės 
nuplėšė dervuoto tolio gabalą, o pro įmirkusių sienojų 
plyšius į vidų smelkiasi dargana.
tuomet ir po apklotu nelengva apšilti.
visų blogiausia – gaižūs kvapai. sudvisusios mėsos, pra
rūgusio alaus ir dar kitokia žodžiais sunkiai nusakoma 
smarvė, beveik kiekvieną dieną kiaurai persmelkianti šį 
nedidelį aukštaitijos miestą.
tą smarvę sukeldavo mėsos fabrikas, įsikūręs pačioje ge
ležinkelio pašonėje, o ir Kalnapilis, didžiuliais dulkinais 
langais atsigręžęs nevėžio pusėn.
ta žodžiais sunkiai apibūdinama smarvė užnuodydavo 
orą, joks kąsnis nebelįsdavo burnon. nuo jos bandyda
vau gelbėtis pas senelius nedidelėje – lyg kišenė – virtu
vėlėje ar savo kambarėly.
visur nekas, nes sienos pralaidžios, o virtuvėlėje iš pat 
ankstyvo ryto jau užkaistas didžiulis juodas špižinis ka
tilas, kuriame  kliukinamas kiaulės ėdalas, užtaisytas iš 
tokių gardėsių kaip spintelėj užsibuvusių ir spėjusių pra
dvisti žarnokų, dar kokios liekanos ar kaulo...
senelei skundžiuosi, kad aš nepernešu tos smarvės, vi
durius man suka, o burnoje šleikštu... tegu tą kiaulės 
mėsą miesto šunes, katės ištampys, o ji:
– Kiaulės mėsa nedvokia...
– Klasiokės manęs šalinasi, draugauti nebenori... jos 
sako: smarvė nosį laužia...
– Klasiokės?.. Parink šviežių arkliamėšlių nuo gatvės...
užverčiu knygą ir einu.
argi galėčiau neiti?
atsargiai – dar garuojančius arkliamėšlius – vieną po 
kito lopetėle kraunu į kibirą, palaistydama juos grau
džiomis ašaromis.
guodžiuosi tuo, kad ir princesės...
Kad ir princesės kartais yra verčiamos dirbti panašius 
darbus, kol sulaukia savojo princo išvaduotojo.
aš būtinai jo sulauksiu!
tuomet man viskas pasikeis, nes būsiu jau kita.
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Maironio lietuvių literatūros muziejus (toliau – 
mllm) tapo ta vieta, kurioje saugoma ir puo
selėjama užsienyje gyvenančio poeto, rašytojo, 

vertėjo alfonso nykosniliūno (tikroji pavardė – čipkus) 
archyvinė medžiaga: dokumentai, laiškai, rankraščiai, 
atsiminimai, asmeninės bibliotekos dalis. unikalios ar
chyvinės medžiagos perdavė ir vilniuje gyvenantis po
eto brolis stasys čipkus. šiais metais, minint rašytojo 
jubiliejinį gimtadienį, buvo parengta paroda Pavasario 
laukais išsinešu tave širdy. joje per archyvalijas buvo subti
liai atskleistas a. nykosniliūno gyvenimas bei kūrybos 
raida. Kiekvienas rašytojo gyvenimo ir kūrybos tarpsnis 
savitas, teikia naujų pamąstymų, skatina imtis išsames
nių tyrinėjimų.

didžiausias dalykas žemėje laisvė: laisvė 
būti savimi...

šiuos žodžius alfonsas nykaniliūnas parašė 1943 me
tais laiške iš nemeikščių draugui vytautui aleksandrui 
jonynui. dvidešimt ketverių metų jaunuolis laiške tapė 
autoportretą, išryškino esmines gyvenimo nuostatas. iš 
jausmų ir vaizdų jūros pynė spalvingas reminiscencijas, 
atvėrė ilgesio nuotaiką ir gyvenimo troškulį, nubrėžė 
siekius.

Poetas rašė: „Keistas gyvenimas! štai dabar nuosta
biai rami ir tyli pavakarė ir ilgesingai išblyškę spinduliai 
krenta ant stalo, kur aš tau rašau. tai nelyginant kokia 
praeities saulė, kuri man labai dažnai sušvinta ir išveda 
à la rechrerche du temps perdu. ir tuomet imi klausytis. Pa
sigirsta kadaise mirę garsai, metų prislėgtas pavasario 
šauksmas, senas beržas, augęs mano vaikystės pakluo
nėje ir kadaise mirusio žmogaus balsas, vėl sugrįžęs į 
namus ir nieko neberandąs. šitokia nuotaika visuomet 
apsunkina žmogų: užgula noras viską išreikšti, pasakyt 
ir padaryt nemirtinga,  egzistencijos prasme, ne tobu
lumo – ramius, ilgesingus vakarus, ir neišnarpliojamas 
jaunystės vasaros svajones, tuos keistus pasaulius, mano 
vieno telankomus, eldorado, ištisą simfoniją, susidedant 
iš begalybės garsų ir vaizdų. akivaizdoje viso to neaprė
piamumo žmogus objektyvieji ir darais klasiškesnis – ne
sakyti ir nedaryti to, kas neturi platesnės, objektyvesnės 
prasmės. o jausmus išreikšti be galo sunku. nieko čia 
nepadės aprašymas. <...> mums be galo sunku netekti 
to pasaulio supratimo galių, kurį diktuoja mums jaunys
tė. <...> taigi, ir aš čion nesuvaldau jaunystės, kas man 
mieste iš dalies pavykdavo. <...> tokis, koks aš visuomet 
rodausi, yra griežčiausia mano priešingybė. <...> aš esu 

pilnas keisčiausių norų, iliuzijų ir idėjų. <...> šiaip viskas 
nyku ir pilka. dažnai susigalvoju ir stengiuosi susikon
centruoti į vieną bendresnio pobūdžio problemą, bet 
nevyksta. <...> aš esu keistai neramios dvasios žmogus, 
kuris beveik nemato aplinkos ir nuolat klaidžioja kažin 
kur toli, savam pasauly. Pavasaris mane visiškai sumaišo, 
sulaužo per žiemą užsidėjusį kiautą... nelaikyk nekuk
lumu iš mano pusės, jei aš pasakysiu, kad many glūdi 
sokratas, ir tomas nipernadis, šv. Pranciškus asyžietis 
ir julienas sorielis. savam pasauly, savy, aš galiu būti pa
mokslininku, kuris moterį lygino į sarono rožę ir slėnių 
leliją. <...> ir taip aš klaidžioju ištisus metus ieškodamas 
savęs ir stengdamasis grąžinti „tvarką“ dvasioje. tik 
rudenį, kai paukščiai išskrenda, nuvargęs pasiduodu... 
<...> tiesą pasakius, aš apie ką nors galvodamas, išgyve
nu  viską lyg tikrovėje, ir po to viskas lyg netenka pras
mės. aš įpratęs gyventi iliuzijom. visas mano gyvenimas 
iliuzija. nors tai gal ir vertingesnis dalykas už tikrovę. 
Keista? <...> bet didžiausias dalykas žemėje laisvė: laisvė 
būti savimi... aš niekad nėjau su tais, kurie šaukia, anot 
dostojevskio inkvizitoriaus „išvaduokite mus iš mūsų 
pačių“. tai gal amžinai mane slėgs. dostojevskis „di
džiojo inkvizitoriaus“ legendoje yra teisingai pastebėjęs, 
kad „žmogiškojo gyvenimo paslaptis glūdi ne tik  pačia
me šitame gyvenime, bet ir gyvenimo tiksle. „Žmogus 
negali tiktai būti.“1

V i r g i n i j a  P a p l a u s k i e n ė

Laisvė būti savimi...
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Poeto anuomet išsakyti teiginiai, išraiškingi potėpiai 
bėgant laikui ne tik neišbluko, bet dar labiau išryškėjo ir 
pagilėjo. tapęs vienu pastebimiausių modernių lietuvių 
poetų, reikliausiu literatūros kritiku, spalvingu memua
ristu, vakarų europos klasikų vertėju, išsaugojo „laisvę 
būti savimi“, patvirtindamas teiginį, kad „žmogus negali 
tiktai būti“.

spalvinga kūrybinė a. nykosniliūno veikla išskir
tinai savita. debiutinę poezijos knygą  Praradimo simfo-
nijos jis išleido vokietijoje 1946 metais. vėliau amerikoje 
išėjo Orfėjaus medis, Balandžio vigilija, Vyno stebuklas, Žie-
mos teologija. a. nykaniliūnas pasirodė kaip produkty
vus ir talentingas vertėjas – išleistos jo išverstos vakarų 
europos klasikų knygos: W. shakespeare’o Hamletas, 
Ch. baudelaire’o Paryžiaus splinas, vergilijaus Georgi-
kos. mllm saugoma gausybė jo originalių Hölderlino, 
goethe’s, Perse’o, japonų haiku vertimų rankraščių ir 
mašinraščių su pataisymais.

daug prisidėjo dirbdamas redakcinės kolegijos na
riu arba bendradarbiu tokių reikšmingų leidinių kaip 
metraštis Tremties metai, antologija Žemė, žurnalai Litera-
tūros Lankai ir Aidai, buvo bostone išleistos Lietuvių enci-
klopedijos bendraautorius. Parengė, redagavo ir rūpinosi 
a. škėmos Raštų i–ii tomų išleidimu 1967, 1970 metais 
(su a. landsbergiu, K. ostrausku ); j. aisčio Raštų i–ii 
tomų išleidimu 1988, 1993 metais (kartu su a. vaičiu
laičiu). ypatingu literatūriniu įvykiu tapo išleisti a. ny
kosniliūno Dienoraščiai, atskleidžiantys epochą, kurioje 
gyventa ir kurta iki šių dienų.

1996 metais lietuvoje išleista a. nykosniliūno po
ezijos rinktinė Eilėraščiai ir literatūros kritikos straips
nių knyga Temos ir variacijos. 1997 metais jam paskirta 
nacionalinė lietuvos kultūros ir meno premija. už 
nuopelnus  kultūros ir literatūros srityje jis apdova
notas didžiojo lietuvos Kunigaikščio gedimino 3ojo 
laipsnio ordinu.

Lieka tik vaikystės saulė amžina...

alfonsas gimė 1919 metų liepos 15 dieną adolfo ir ve
ronikos čipkų šeimoje nemeikščių kaime, utenos ra
jone. šeimoje augo 5 broliai ir sesuo ona, kurią visi be 
galo mylėjo. Poeto prisiminimuose vaikystė išliko kaip 
vienas šviesiausių gyvenimo tarpsnių. vaizdingos ne
meikščių apylinkės – ant kalno stovėjęs tėvų namas, 
apsuptas senų medžių su juose nenutylančių paukščių 
giesmėmis; tingi katė, pasitinkanti sugrįžusį iš kelio
nės; slėnis su upeliu, upe vadinamu; vaikystės draugai 
ir namiškiai – visa tai bręstančiam poetui tapo esmine 
poetinio pasaulio dalimi.

gimtosios vietos, ypač gamta, padarė įtaką jo pa
saulėjautai. laiške studijų draugei jonei vaižgataus
kaitei rašė: „jūs pasakėte didelę teisybę, kad beržas 
yra pats gražiausias medis. man be jų (beržų) būtų gal 
daug nykiau gyventi. visą vaikystę aš praleidau na
muose milžiniško beržo papėdėje. Per visą tą laiką aš 
beveik išmokau su juo susikalbėti; ir rudenį naktimis 
jis man šlamėdavo nuostabiausias dainas ir sapne mes 
būdavom geriausi draugai. bet dabar jo nebėra. nu
kirtęs tą medį (beržą, mano vaikystės draugą) žmogus 
mirė... <...> tą medį aš dabar tik sapnuodamas matau ir 
vėl su juo pasikalbu. todėl jis yra mano vaikystės visų 
sudužusių iliuzijų simbolis; iliuzijų, kurios kiekvienam 
sudūžta ir dingsta...“2

čipkų šeimoje visi grojo įvairiais muzikos instru
mentais, dainavo. brolis stasys prisiminė nuotaikingas 
šeimos tradicijas, šventes. Pasakojo apie jų namuose vy
kusius improvizuotus koncertus, švęstas gegužines. Kai
mo jaunimas mėgdavo užsukti į čipkų namus pavakaro
ti ar smagiai pašokti. alfonsas puikiai grojo mandolina ir 
armonika. nuo pat vaikystės jį lydintys muzikos garsai 
tiesiog tapo gyvenimo fonu.

šventa tradicija namuose buvo skaitymas. tėvas pir
ko knygas, prenumeravo spaudą ir atsisėdęs ant suolo 
balsiai skaitydavo. vėliau sūnūs paūgėję irgi pamėgo 
skaityti. alfonsui spausdintas žodis iš vaikystės tapo ar
timu draugu – skaitė lietuvių, rusų literatūrą, ypač ver
tino vakarų europos rašytojus. Knygose atrasdavo vis 
naujus ir viliojančius pasaulius. laiške a. vaičiulaičiui 
rašė: „...buvau sunykęs mėlynakis vaikas. nuolat sėdėjau 
prie lango, žiūrėjau į tolumas, taip ištisas šaltos žiemos 
dienas, ir visi kažkodėl sakydavo, kad būsiu keliautojas 
arba greičiausia mirsiu... <...> aš turėjau ir seserį, kuri 
gyveno namuose. ir kai aš tik grįždavau namo, tuojau 
pat atsisėsdavau ant suolo ir, pagal seną namų pradžią, 
imdavau ką nors garsiai skaityti. o tos knygos buvo bi
liūno, v. Krėvės „raganius“ ir „mūsų mažoji sesuo“. ir 
kaip mylėjo šitas knygas namuose...“3 a. nykaniliūnas 
pamena, kad jį paveikdavusios ne tik knygos, bet ir jose 
esančios iliustracijos, ypač meno reprodukcijos – anuo
met leidžiamos knygos buvo puikiai iliustruotos, per jas 
vaizduotėje keliaudavo į tuos nepasiekiamus tolimus 
miestus, meno, grožio pasaulius.

čipkų šeimoje vyravo meilė ir dėmesys jaunesniam, 
pagalba silpnesniam. tėvai skiepijo vaikams krikščio
niško tikėjimo tiesas. vyresniųjų padedamas alfonsas 

gimnazijos baigimo egzaminų knygelė
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savarankiškai mokėsi, sėkmingai išlaikė švietimo minis
terijos komisijoje baigiamuosius gimnazijos egzaminus. 
įstojo į vytauto didžiojo universitetą Kaune, studijavo 
romanistiką ir filosofiją (1938–1939). Po metų persikė
lęs į vilnių tęsė studijas. studentiškas gyvenimas atvėrė 
naujus pažinimo pasaulius. ir Kaune, ir vilniuje jis tu
rėjo artimų draugų, su kuriais praleisdavo daug laiko 
diskutuodamas ir kalbėdamas apie literatūrą. įspūdingi 
pokalbiai vyko studentų bendrabutyje su artimais drau
gais vytautu mačerniu, Kaziu umbrasu, vytautu alek
sandru jonynu.

imliam ir smalsiam jaunuoliui viskas buvo įdomu: 
įsitraukė į Šatrijos draugijos veiklą. 1926 metais ją te
ologijosfilosofijos fakultete įkūrė profesoriai j. eretas, 
s. šalkauskis, v. mykolaitisPutinas. s. šalkauskio šūkis 
„menas grožiui, grožis gyvenimo tobulumui“ suvaidino 
svarbų vaidmenį anuometinės jaunuomenės pasaulėžiū
ros formavimuisi. studentiškas gyvenimas buvo smagus 
ir nuotaikingas. šatrijiečiai rengdavo įvairias ekskursijas 
po lietuvą ir už jos ribų.

Kitas pusiau formalus literatūros ir meno sambūris, 
suvaidinęs nemenką vaidmenį a. nykosniliūno gyve
nime, buvo balio sruogos vadovaujamas Teatro semina-
ras, veikęs universitete 1926–1943 metais (tai ilgiausiai 
išsilaikęs neprograminės studentiškos veiklos centras). 
įkurtas akademiniais tikslais, seminaras įgavo savo
tiško, gana elitiško ir uždaro kultūros klubo pobūdį. 
į seminarą buvo priimami griežtai atrinkti vyresniųjų 
kursų studentai ir – tai keisčiausia – daugiausia vyrai. 
seminaras formavo, brandino būsimus menininkus. jį 
lankė Pulgis andriušis, jurgis blekaitis, Kazys bradū
nas, alfonsas nykaniliūnas, Kazys inčiūra, bronius 
Krivickas, vytautas mačernis, antanas miškinis, Henri
kas radauskas ir kiti.

Paskaitos, alfonso teigimu, buvo įdomios, lavino, 
plėtė pasaulėžiūrą, tačiau daugiausia žinių jis atras
davo knygose. universitete išsikristalizavo mėgstamų 
autorių sąrašas. Kartu su artimais draugais vaikščio
davo vilniuje po antikvariatus ir ieškojo dar nematytų 
ir neskaitytų knygų. studentų būryje buvo vienas au
toritetingiausių vakarų europos klasikų žinovų, galėjo 
patarti bet kokiu klausimu, turėjo sukaupęs turtingą 
biblioteką.

Pirmieji kūrybos bandymai prasiveržė 1937 metais, 
tačiau tik studijuodamas universitete įsidrąsino ir nu
siuntė keletą eilėraščių žurnalui Dienovidis. laiške redak
toriui, datuotame  1939 m. spalio 7 d., rašė: „nerašiau 
niekada eilėraščių, tačiau jie mane jau daug laiko kan
kina. o skaityti tai teko daug. negalėdavau neskaityti 
ištisai baudelaire, rimbaud eilėraščių dėl jų sukeliamo 
nerimo. <...> bet štai aš parašiau ir siunčiu spaudai, kaip 
tai daro kiti. atleiskite man už įžūlumą.“4 laišką pasi
rašė alp. niliūno vardu. rašymas tapo būtinybe, be jo 
jau negalėjo gyventi. universitete dalyvavo literatūros 
vakaruose ir skaitė savo kūrybą.

1942 metais vilniaus universitete puikiai išlaikė vi
sus baigiamuosius egzaminus, parašė ir apsigynė dip
lominį darbą Polinezijos egzotika Pierre’o Loti kūryboje. 
šio autoriaus kūrybos tyrinėjimas buvo ne atsitiktinis: 
Pierre’as loti (tikr. julien viaud, 1850–1923), prancūzų 
rašytojas, egzotinio romano kūrėjas, parašė per keturias
dešimt knygų, kuriose – daugiausia kelionių įspūdžiai, 
egzotiškų kraštų aprašymai, atsiminimai. a. nykąni
liūną traukė rašytojo stilius, jo vaizduojamas paslaptin
gas, egzotiškos gamtos ir  kelionių nuotykių prisisunkęs 
pasaulis.

sėkmingai apsigynęs diplominį darbą, gavo pasiū
lymą likti ir dirbti vu bibliotekoje. tai buvo jo širdžiai 
mielas darbas, atvėręs kelią į knygų pasaulį.

Karo metai vilniuje buvo sunkoki ir skurdoki. su
prastėjus sveikatai, sugrįžo į nemeikščius. ilgėjosi vil
niaus, darbo bibliotekoje.

žmonės tikrai ko nors siekia...

1944 metų istorinės aplinkybės – antroji rusų okupacija ir 
ore tvyranti neišvengiamų represijų grėsmė – išstūmė iš 
lietuvos daugelį jaunų ir talentingų menininkų. į vaka
rus traukėsi ir vyresni, ir jaunesni kūrėjai. išvyko j. gir
nius, K. bradūnas, H. nagys, j. Kaupas, a. landsbergis, 
a. ir j. mekai, P. jurkus, v. Kazokas, a. nykaniliūnas 
ir kiti. Pastarąjį, kaip ir daugelį kitų, gyvenimo audros 
mėtė iš vieno vokietijos miesto į kitą: studijavo tiubin
geno ir Freiburgo universitetuose, mokytojavo tiubinge
no lietuvių gimnazijoje ir Freiburgo Ecole des arts et mé-
tiers (meno mokykloje). gyvenimas vokietijoje nelepino: 
trūko maisto, rūbų, pinigų. tačiau atsivėrusios plačios 
vakarų kultūros pažinimo galimybės, pakilus dvasinis 
gyvenimas nustelbdavo pilką kasdienybę. a. nykani
liūnas gilinosi į meno istoriją ir filosofiją, lankė teatrą ir 
kiną, koncertus ir meno parodas. iš prigimties nepratęs 
skųstis ir dejuoti, tenkindavosi tuo, ką turėjo. labiausiai 
vertino kūrybos laisvę. laiške a. vaičiulaičiui iš Freibur

rankraštinė knyga Praradimo simfonijos. 1945
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čius literatūros vertinimo kriterijus. a. nykosniliūno 
nuomonė dažnai nesutapdavo su kai kurių komisijos 
narių vertinimais. iškėlęs kūriniui aukštus meninius rei
kalavimus, nė nemanė taikstytis su mėgėjiško pobūdžio 
rašiniais. bendradarbiaudamas lietuvių spaudoje, lei
džiamoje vokietijoje, rašė recenzijas.

Kaip kritikas, a. nykaniliūnas debiutavo žurnale 
Tremtinių mokykla su straipsniu apie s. santvaro knygą 
Poezija palaužtais sparnais (1946). ypač jautriai reagavo į 
„sentimentalų“ patriotinės temos eskalavimą kūryboje. 
laiške K. bradūnui rašė: „niekas taip garsiai nešaukia 
kaip žemė. grįžtant prie realybės reikėtų pasakyti, ir 
visai atvirai, kad nepaprastai menkas yra tūlų žmonių 
rėkiantis patriotizmas. argi reikia visus himno žodžius 
paminėti poezijoje, kad būtum patriotiškas? tiesa, tavo
jo patriotizmo ir tikslas kitoks. už tokį patriotizmą pri
gyjama tautos kūne neišraunamai, o už aną – mokama 
alga, kaip valdininkams, pasodinama tokioje vietoje, kad 
visi matytų. tiek to. nepyk, mielas Kazimierai, kad aš 
esu tokis piktas. man tik taip kartais išeina. tačiau aš vis 
tiek negaliu pakęsti prekybos šventnamyje.“6

rašydamas recenzijas laikėsi griežtos nuostatos, kad 
kūrinį privalu vertinti užmirštant ankstesnius autoriaus 
nuopelnus. jo manymu, literatūros kritikos uždavinys – 
ne mokyti rašytoją, o įvertinti, atrinkti ir išskirti vertin
guosius jo kūrinius. jis manė, kad kritikai turi pagelbėti 
gabiems kūrėjams iškeldami ne tik jų kūrinių grožį, bet 
ir ydas, taip atverdami platesnius kelius į pripažinimą. 
Pasak jo, kritikai privalo kelti estetinę visuomenės kultū
rą. vertindamas autorius a. nykaniliūnas buvo negai
lestingas ne tik jaunesniems, dar reiklesnis buvo pripa
žinimą jau pelniusiems rašytojams. garbiausiu lietuvių 
literatūros kritiku laikė adomą jakštą, nes jo recenzi
jos pasižymėjo aštrumu, ironišku taiklumu, sarkazmu. 
a. nykaniliūnas, tarsi antrindamas jam, rašė: „Kritika 
negali pavirsti labdaringa įstaiga ir konkuruoti su rau
donuoju Kryžiumi...“

Pirmoji recenzija sukėlė prieštaravimų bangą, pasi
pylė replikos ir vyresniosios rašytojų kartos pasisaky
mai. laiške K. bradūnui a. nykaniliūnas apibūdino 
susiklosčiusią situaciją: „santvaro knygos afera sukėlė 
baisų skandalą, parodydama, kaip pas mus trūksta atvi
ros nuomonės gerbimo. aš pats esu puolamas iš visų 
pusių, bet mano nuomonę palaiko ir girnius, ir grinius, 
ir ivinskis ir t. t. be to, aš vienas nieko nebijočiau.”7

reikėtų pastebėti, kad jau pirmąja recenzija a. ny
kaniliūnas žengė griežto vertintojo keliu. Pasak jo, 
„poezija nėra malonumas, žaidimas ar tarnavimas pro
pagandai, bet giliausias žmogaus vidaus pasaulio išsa
kymas ir atsakymas į laiko klausimus. vaižgantiškas at
laidumas šiandien neleistina vidutinybė.“

suorganizuoti tikrovišką kultūros žurnalą

vokietijoje jauni, pažangiai mąstantys, kūrybingi literatai 
nenorėjo stovėti vietoje ar gręžiotis į tai, kas palikta tė
vynėje. jie ieškojo naujų literatūrinių formų, naujų temų, 
modernesnio požiūrio sprendžiant iškilusias problemas. 
daugelis jų troško turėti tribūną – kultūros ir meno žur

go rašė: „materialiniai klausimai man nuo pat vaikystės 
buvo sunki problema. bet aš dar iš motinos išmokau 
niekuomet nesiskųsti ir jausti kažkokią slegiančią gėdą, 
jeigu kas žinotų, kad štai tu ko nors neturi. šį įgimtą 
jausmą turi visi, kuriems teko gimti šiaurės rytų aukš
taitijoje. <...> aš vėlgi esu iš tos giminės, kuri už vieną 
nuoširdų žodį galėtų atiduoti viską. nes dingsta viskas, 
praeina viskas – ir lieka tik žmogaus pasakyti žmogui 
žodžiai. Kažkaip tau gera, kai junti, kad ateina kažkas, 
paima kaip vaiką už šiltos rankos ir ima kalbėti. ir būna 
be galo nuostabu. taip aš prisimenu, kaip man kažkuo
met jau vėjuotais ir lietingais rudens vakarais draugiškai 
kažką pasakodavo, o aš, pasirėmęs mažytėmis rankomis, 
klausydavausi gaivinančios kalbos, žiūrėdamas į keistai 
spindinčius pažįstamų ir nepažįstamų žmonių veidus. 
Paskui man pradėjo kalbėti knygos. ten buvo jau daug 
žmonių. <...> labiausiai man gaila ilgą laiką saugotų iliu
zijų: aš matau, kad žmonės tikrai ko nors siekia ir dėl ko 
nors kovoja.“5

atsidūrę vokietijoje, rašytojai siekė atkurti tai, kas 
liko nepriklausomoje lietuvoje. iniciatyvinė grupė, ku
riai priklausė s. santvaras, P. andriušis, v. Kazokas, 
a. nykaniliūnas ir kiti, 1946 metais įsteigė lietuvių 
rašytojų draugiją tremtyje. vėliau, įsitraukus H. radaus
kui, grupė dirbo rengiant metraštį Tremties metai. ofici
alusis redaktorius buvo bernardas brazdžionis. reda
gavimo darbas buvo nelengvas – iš gausybės atsiųstos 
medžiagos reikėjo atrinkti meniškus kūrinius, atitinkan

iš kairės: julius Kaupas, Henrikas nagys, alfonsas nykaniliūnas. 
augsburgas, 1947
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nalą. vokietijoje v. bieliauskas pradėjo leisti informacinį 
biuletenį Aidai. oficialiuoju redaktoriumi tapo K. bra
dūnas. jo dėka leidinys įgavo kultūros ir meno žurnalo 
pavidalą. nuo pirmųjų leidimo dienų a. nykaniliūnas 
tapo aktyviu jo bendradarbiu, patarėju ir vertintoju. laiš
ke K. bradūnui rašė: „dėkoju už tavo herojišką šiems 
laikams pasiryžimą suorganizuoti tikrovišką kultūros 
žurnalą, kažką panašaus į „n. romuvą“. tavo sumany
mas mane be galo džiugina, ir aš kuo galėdamas šiame 
darbe remiu. Kad ir nelabai daug laiko turėdamas mielai 
parašysiu. artimiausioj ateity galėtum iš manęs gauti di
doką straipsnį apie šiais metais mirusį vieną didžiausių 
prancūzų ir apskritai šių laikų poetų Paul valery. <...> 
Puiku būtų, jei suorganizuotumėte ir kokį nors viršelį 
žurnalui. be to, pagyvintų literatūros skyrių šios rūšies 
kronika ir straipsniais apie svetimas literatūras. siunčiu 
porą eilėraščių.“8

a. nykaniliūnas siekė supažindinti skaitytojus su 
žymiausiais vakarų europos kūrėjais. „išpildydamas pa
žadą siunčiu tau visą glėbį medžiagos: Prancūzijos kul
tūrinio gyvenimo apžvalgą ir straipsnį apie g. mistral 
su jos poezijos pavyzdžiais. aš siūlyčiau įvesti skyrių, 
kaip ten užrašiau „aidai iš Pasaulio“ ar ką panašaus, 
kuriame tilptų pasaulio literatūros aktualijos. vėliau tam 
pačiam skyriui aš galėčiau parašyti apie Paryžių, apie 
Franz Kafką, james joyce ir kitus populiarius rašytojus. 
<...> šia proga pridedu ir vieno Ch. baudelaire eilėraščio 
vertimus. tai vienas iš geriausių jo dalykų. mano supra
timu, pravers ten paįvairinimui žurnalo pasaulinės lit. 
pavyzdžių.“9

„ir aš tau parašysiu straipsnį apie kokį nors François 
mauriac ar e. a. Poe. jei tu palaikysi poezijos vertimus 
tradicija, galėsiu tau išversti po kokį vieną kitą žymiau
sių prancūzų poetų eilėraštį. <...> iš viso mūsų spaudo
je reikėtų nevengti viešai pasisakyti ir atvirai išdėstyti 
savo nuomonę. Prancūzų spaudoje panašūs straipsniai 
parašomi prieš senus korifėjus, jei pastebima kas ne tvar
koj. ir jie dėl to jokio triukšmo nekelia. o tai pasitaiko 
kasdien. taigi, šių žmonių (paliestųjų) reagavimo bijoti 
nereikia.“10

Kitame laiške rašė: „artimiausioj ateity aš tave už
pulsiu dviem straipsniais apie Franz Kafką, šiuo metu 
augantį kaip ant mielių ir tapusį viena iš didžiausių 

garsenybių ir ne mažiau garsų mūsų amato brolį poetą 
arthur rimbaud, ne mažiau garsų ir įdomų. šalia bus 
pridėti jo kūrybos pavyzdžių vertimai.“11

Aiduose buvo spausdinami įdomūs a. nykosniliū
no rašiniai, vertimai. Kiek sunkiau buvo su literatūros 
kritikos straipsniais. K. bradūnas, kaip diplomatiškas ir 
lankstus redaktorius, bandė švelninti situaciją vengda
mas spausdinti kai kuriuos griežtus a. nykosniliūno 
rašinius. autorius nepyko ir taikliai vertino redaktoriaus 
sugebėjimus. „tavo minėtos knygos sukakties straipsnio 
rašyti neapsiimu, nes jis, jei aš rašysiu taip, kaip manau, 
bus gana griežtas kai kurių žmonių atžvilgiu ir tu jo 
nedėsi. tai neapsimoka laikas gaišti... siunčiu tau pran
cūzų poezijos vertimų, kurie galėtų sudaryti puslapį, 
pavadintą „iš prancūzų poezijos“. tokiu atveju tvarka 
turėtų būti tokia: victor Hugo, baudelaire, leconte de 
lisle ir j. m. de Heredia. tai yra patys didžiausi vardai 
iki simbolizmo. vėliau galėtum išversti tolimesnių garse
nybių, iki mūsų dienų, gabalus: jean moréas, P. verlaine, 
a. rimbaud, P. Fort, P. Claudel, milosz, lautréamont, 
Fr. Carlo, P. eluard, P. emmanuel, e. verhacreu, mallar
mé ir t. t. Pas mane nieko nauja. gyvenimas neryškus ir 
pilkas.“12

K. bradūnas labai pasikliovė draugo nuomone, atvi
rai klausdavo patarimų ir prašė pagalbos. Pastarasis laiš
kuose dėstė mintis, pasiūlymus: „aš čia turiu dar porą 
sumanymų „aidų“ pagyvinimui.

1. Paskelbk anketą literatūriniais klausimais. ją turė
tų sudaryti kokie penki tiksliai suformuluoti klausimai. 
tą anketą reikėtų išsiuntinėti visiems žymesniems litera
tams, kritikams ir teoretikams. tai galėtų duoti labai įdo
mių rezultatų. atsakymus atspausdintum „aiduose“.

2. įrenk savo laikraštyje skyrių „literatūrinės pasta
bos“, kuriame būtų svarstomi specialiai literatūros reika

antologija Žemės, 1951 



54NAUJOJI ROMUVA, 2009, NR. 4 (569) 

lai. jis turėtų užimti vieną „aidų“ puslapį kiekviename 
numeryje ir vis toj pačioj vietoj. tam skyriui vesti reikėtų 
surasti vieną žmogų, kuris ir rašytų tuos straipsnius. tai 
būtų savotiškas literatūrinio gyvenimo filmas. <...> Pra
džioj aš sutikčiau jį užpildyti, kaip tu manai?“13

a. nykosniliūno sumanymui buvo pritarta. re
daktoriui džiugiai sutikus, jis pradėjo rašyti literatūrines 
apžvalgas.

mllm saugomuose laiškuose atsiskleidžia ne tik 
literatūros kritiko, vertėjo, poeto gyvenimo nuostatos, 
bet ir gili krikščioniška ir žmogiška gyvenimo samprata. 
daugelis anuometinių kūrėjų už kolaboravimą su bolše
vikų valdžia pasmerkė poetę s. nėrį ir viešai nusigręžė 
nuo jos. tačiau nepagarbus kai kurių rašytojų elgesys ką 
tik mirusios poetės atžvilgiu skaudino a. nykąniliūną. 
jis visą gyvenimą laikėsi nuostatos, kad „negalima plakti 
bejėgio, suklupusio žmogaus, kuris jau negali apsigin
ti“: „siunčiu tau medžiagą literatūrinėms pastaboms. 
šiurkštumo aš čia išvengiau, nors reikėjo žymiai aštriau 
pasakyti. spausdink taip, kaip mano parašyta. sekan
čiam numeriui prisiųsiu irgi sausio mėn. 25 d. ir žymiai 
daugiau. Poezijos puslapį galėsiu duoti kokiam kovo 
mėn. numeriui. vasario mėnesio numeriui galėtum įdėti 
kokį rutkūną, ar Krūminą <...> jie seniai kur bematyti. 
Kaip tu manai, ar neverta būtų užpulti Krūminą už sal. 
nėries (mirusios!) niekinimą ir spausdinimą čia pat eilė
raščių? juk ir pats Krūminas buvo oficialus bolševikinis 
poetas. tai kam spausdinti eil., jei prieš tai niekini! man 
tai labai nepatiko. tai tiesiog bolševikiška taktika.“14

a. nykaniliūnas, įsitraukęs į žurnalo Aidai bendra
darbių gretas, siekė, kad žurnalas taptų rimtu intelektu
aliniu meno ir kultūros leidiniu. jis principingai laikėsi 
savo nuostatų, neieškojo kompromisų vertindamas vie
ną ar kitą literatūros kūrinį, reikalavo iš redaktoriaus jo 
nuomonės paisymo. „su šiuo laišku siunčiu tau parašy
tus papildymus apžvalgai. aš maniau, bent iš tavo laiš
ko taip atrodė, kad reikia kiek galima trumpinti, todėl 
pirmoji versija išėjo labai suglausta ir mažiau reikšmingų 
vietų visai nepaminėjau. Ko dar trūks – pats papildysi. 
Pasirašyti nei miškinu, nei mikulėnu, nei niliūnu nesu
tinku, ir todėl, kad 1. rašau apie teatrą, kas nėra mano 

specialybė, 2. vertinu draugus ir t. t. aš tau siūlau kom
promisą – visą bendrą apžvalgą pasirašyk kokia nors 
viena slapyvarde, kaip tai Židinys darydavo. jeigu no
rėtum atskirai, tai man sugalvok kokią nors slapyvardę. 
siunčiu pagaliau ir straipsnio trečdalėlį, kuris sudaro 40 
mašinėle rašytų puslapių. būtų gerai, kad šią dalį sukiš
tum į vieną numerį. spausdink jį žodis žodin visą. su 
jokiais pakeitimais iš anksto nesutinku. Pabraukimus irgi 
mano palik. būtų nepaprastai puiku, jei poezijos citatas 
galėtum riebesniu šriftu surinkti. straipsnis išsitiesė. be 
čia siunčiamų 5 skyrių, bus lygiai 10.“15

1949ieji daugeliui kūrėjų tapo apsisprendimo me
tais, atnešusiais esminių lūžių į jų gyvenimus. Pasirinki
mo nebuvo: tėvynė buvo okupuota, tad atsiradus gali
mybei lietuviai išvyko į Kanadą, australiją ar ameriką. 
Kultūrinis ir literatūrinis gyvenimas blėso, iškilo reali 
grėsmė netekti intelektualaus kultūros ir meno žurnalo 
Aidai. a. nykainiliūnui tai atrodė skausmingas prara
dimas, nes tautos išlikimą siejo su kalba, pasak jo „gyvu 
žodžiu, nenutrūkstamai skambančiu nuo austros ir var
po laikų“. tame laiške jis iškelia mintį, kuri vėliau bus re
alizuota, tik kitu pavidalu: „aš dabar norėčiau, o tai yra 
gryna fantazija, išleisti laikraštį vien tik tam, kad būtų 
galima pasakyti tiesą, kad ir kaip ji būtų žiauri, atvirai.

grįžtant prie Aidų mirties fakto, aš, kaip nepatai
somas optimistas, manyčiau, ar nebūtų galima mėginti 
išleisti, vietoje Aidų, šiauliškių Varpų dydžio almanachą, 
tuo būdu nenutraukiant ryšio su Aidų skaitytojų. tokis 
almanachas vis dėlto savotiškai užkištų spragą.“16

užbėgant įvykiams už akių, reikia pabrėžti, kad 
Aidų žurnalas buvo paimtas brolių pranciškonų globon, 
perkeltas į ameriką ir sėkmingai gyvavo redaguojamas 
rašytojo a. vaičiulaičio. Pastarojo prašymu a. nykani
liūnas buvo pakviestas į redakcijos kolegiją. jam pasiau
kojamai ir kruopščiai dirbant žurnalas išliko gyvas iki 
šių dienų. šiuo metų jis perkeltas į lietuvą ir leidžiamas 
pavadinimu Naujasis židinys–Aidai. tai neabejotinai iš
skirtinis literatūros faktas.

anksčiau minėtame laiške rašytojo išsakytos mintys 
apie literatūros almanachą vėliau amerikoje buvo rea
lizuotos. K. bradūnas įgyvendino šią svajonę, paragin
damas artimus draugus išleisti Žemės antologiją. ji tapo 
reikšmingu lūžiu, literatūros istorijoje ženklinusiu naują 

Aidų redakcijos posėdis, 1962 
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talentingą „žemininkų“ kartą. vokietijoje susiformavusi 
ir savo nuostatas subrandinusi „žemininkų“ karta tapo 
išskirtiniu literatūros vienetu. Po Žemės antologijos iš
leidimo beveik tas pats branduolys sumanė leisti ne
periodinį kritikos žurnalą Literatūros lankai. redakcijos 
kolektyvą sudarė K. bradūnas, j. girnius, j. Kėkštas, 
H. nagys, a. nykaniliūnas. su juo bendradarbiavo pa
našiai mąstantys kūrėjai a. landsbergis, K. ostrauskas, 
m. Katiliškis, a. škėma, a. ir j. mekai ir kiti. Žurnalas ėjo 
1952–1959 metais: pasirodė aštuoni numeriai, iliustruo
ti Chagallo, elskaus, mikšio ir kitų dailininkų darbais. 
„lankininkams“ imponavo meninės minties dramatiz
mas, vidinė kūrybos laisvė, nebesusieta su politiniais ar 
ideologiniais veiksniais. Kūryba, o ypač kritika, žurnalą 
išskyrė iš kitų leidinių. Pagrindinis reikalavimas buvo 
atsakomybė už išspausdintą kūrybinį žodį. „lankinin
kai“ reikalavo nepataikauti amžininkams ir nesilanks
tyti prieš autoritetus. jiems itin svarbu buvo „atstatyti 
normalių vertybių gradaciją ir išlaikyti ryšį su vakarais“. 
Pagrindinis siekis – tarnauti literatūrai, nes pozityvią 
kūrybą jie laikė svarbesne už žodinį patriotizmą. Žinant 
griežtą redakcijos kolegijos poziciją, aišku, kodėl Litera-
tūros lankose reikšminga vieta atitenka kritikai. aštuonių 
pasirodžiusių numerių 256 puslapiuose kritikai skirta 
71, straipsniams apie literatūrą – 67, grožinei literatū
rai – 118.

atsisveikindamas su vienu gyvenimo tarpsniu, prieš 
išvykdamas iš vokietijos, a. nykaniliūnas rašė K. bra
dūnui: „šiandien, velykų nuotaikoms blėstant, rašau tau 
laišką. Pirmoje vietoje norėčiau išreikšti savo liūdesį, pats 
nežinau, dėl ko. gal tai dėl to, kad baigėsi vienas mūsų 
darbo ir gyvenimo periodas ir kad mes vėl atsistojame 
prieš naują nežinią. o gal ir dėl to, kad išsiskirstome, kaip 
vėlų rudenį paukščiai. ir niekas negali manęs nuraminti. 
anksčiau mes gal net nepastebėdavome daug ko. dabar 
gi aš matau, kad tau išvažiavus liks milžiniška tuštuma, 
kurią vargu kada nors užpildysiu. aš nesu sentimenta
lus, bet žmogus visuomet pasilieka žmogum. <...> tu jau 
iškeliauji. neužilgo, manau, ir aš pakelsiu sparnus į sve
timas šalis. ir susitiksime turbūt jau tik tenai. nežinau, 
ar mano šis laiškas dar pasieks tave, bet aš norėčiau tau 
ir visai tavo šeimai broliškai paspausti ranką ir palinkėti 
laimės, kuri yra viena iš pačių didžiausių iliuzijų, sto
vinti šalia dievo. tad laimingos kelionės!”17

1 iš a. čipkaus laiško v. a. jonynui. nemeikščiai, 1943.
2 iš a. čipkaus laiško j. vaižgatauskaitei. nemeikščiai, 1943, rug

sėjis.
3 iš a. nykosniliūno laiško a. vaičiulaičiui. 1947.

4 iš a. niliūno laiško Dienovidžio redaktoriui. 1939, spalio 7.
5 iš a. nykosniliūno laiško a. vaičiulaičiui. Freiburgas, 1948, 

vasario 24.
6 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. Freiburgas, 1948, spa

lio 18.
7 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. tiubingenas, 1946, rug

sėjo 14.
8 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. tiubingenas, 1945, 

gruodžio 4.
9 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. tiubingenas, 1946, va

sario 6.
10 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. tiubingenas, 1946, va

sario 26.
11 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. tiubingenas, 1946, 

kovo 6.
12 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. tiubingenas, 1946, rug

pjūčio 4.
13 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. Freiburgas, 1947, lap

kričio 20.
14 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. Freiburgas, 1947 gruo

džio 30.
15 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. 1949, sausio 3.
16 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. Freiburgas, 1949, sau

sio 25.
17 iš a. nykosniliūno laiško K. bradūnui. Freiburgas, 1949, balan

džio 20.

Knygos Balandžio Vigilija rankraštis, 1962 
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Laivų statytojas

jis visą gyvenimą statė laivus
galvodamas apie dar neatrastas amerikas
ir indijas nepasiektas
jis puikiai žinojo kad žemėj šioj
iš tėvų ir senelių
palikimo dalies
niekada neiškils
nei galeros nei karavelės netgi brigantinos
niekas
kas būtų vertas plaukti jūrom
bet vis tiek
kas rytą audrotą ar bevėjį
skubėjo į savo darbą
ir šis kvepėjo tolimais atradimais
išgyvenimais begaliniais
neaplenkdamas nei nusivylimo rifų
nei bejėgiškumo uolų
netgi veltui iššvaistytų pastangų seklumų
žmona pametė
vaikai paliko
tik mirtis jį suprato
ir paskirtąją valandą
nukirtusi paskutinį lyną
kuris dar rišo jį su gyvenimu
pakėlė inkarą

Metafora

draugai iš Graikijos
parvežė metaforą

pasirodo
tenai ji transporto priemonė
kažkuo panaši į tramvajų autobusą
su ja gali laisvai judėti
iš vienos vietos į kitą

nė bilieto nereikia
įlipi
ir važiuoji kur akys mato
kiek geidžia širdis

„kaip gerai“
pagalvojau aš
„kad turiu draugų
ir vienąkart jie padovanoja
kažką tikrą ir tinkamą
pavyzdžiui šią metaforą
su ja
aš visą likusį savo gyvenimą
galėsiu laisvai nukakti
iš vienatvės dar gilesnėn vienatvėn“

L e o n s  B r i e d i s

Kūrybingiausių šiuolaikinės latvių poezijos kūrėjų gretos priešaky – trys skirtingos stilistikos 
poetai: Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš ir Leons Briedis. Pastarasis savo šešiasdešimtmetį 
(gruodžio 12-ąją) pasitiko su didžiuliu darbų bagažu. Per beveik keturis kūrybinės veiklos de-
šimtmečius išleido tris dešimtis poezijos, prozos, esė, vertimų knygų. Įspūdinga verstų autorių 
rikiuotė: Seneka, F. Petrarca, F. García Lorca, P. Valéry, H. Bergsonas, F. Pessoa, E. de Andradi, 
T. S. Eliotas, W. B. Yeatsas, Wole Soyinka ir dar kelios dešimtys kitų pasaulinio garso kūrėjų 
vardų. Šis bendravimas su Dešimtąja mūza įvertintas ne vienu tarptautiniu apdovanojimu. 
Daugel metų L. Briedis redaguoja intelektualiausią Latvijos žurnalą „Kentaurs“.

arvydas valionis
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Pasikartojimas

eilėraščiai
kurie dar neparašyti
jau seniai užrašyti:
neįtikėtinai užsispyrę
mes tebekuriame tiktai kitų eiles

aš irgi atsikartoju

šį kūną jau kartą esu nešiojęs
kai buvau mano tėvas
šią dainą jau kartą dainavau
kai buvau mano motina
ir šį drugelį jau kartą laikiau
ant delno
kai buvau mano sūnus

ir Jėzų
aš kartą leidau prikalti prie kryžiaus
kai buvau jo Dievas

tik tavęs aš dar niekad iki šiolei
nebuvau mylėjęs

su cigaretės nuorūka

„su cigaretės nuorūka
tamsoj rašau aš čia esu gyvenęs“
pačioj įstabiausioj vietoj
ir man iki šiolei sekdavosi

man pavykdavo net tai
ko negalėjo netgi Dievas
per septynias dienas nudirbti šiam pasauly
ir nebuvo
nė vienos kurios gailėčiausi

aš niekad niekam nesu pavydėjęs
net angelo sparnui ne
niekam

niekas nežino
užgimusio likimo
net Motina

niekas nežino
žmogaus likimo
net Likimas

kaip kartą nukritusio lapo likimo
Vėjas
kaip kartą išnykusios bangos likimo
Jūra
kaip kartą praėjusio laiko likimo
Amžinybė

niekas nežino
mirusiojo likimo
net Mirtis

Bežvaigždė esmė

koks gi būtų tas eilėraštis
prie kurio tu niekad nesugrįši
kaip niekad nebegrįši
pats į savąją vaikystę?

kur nuneš tave šie tavo žodžiai
kai žingsniai vis neskubresni
kas  akimirką  mažiau begirdimi
tau pačiam
išnykstančiam nakty
kurią pažadinai sielos
nakty?

vien tik atbalsis žvaigždžių
tavoj bežvaigždėje esmėj
tarsi šuliny

  iš latvių kalbos vertė arvydas valionis
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Prieš porą mėnesių vilniaus meno gerbėjai atsisvei
kino su talentinga dailininke monika bičiūniene. 
jos įnašas pastebimas visos mūsų dailės kontekste. 

Paprasta, mažai mokslo ragavusi moteris iš Pandėlio tu
rėjo dvi vertybes – sūnų rimą ir dar neatskleistą talentą. 
unikalus jos kelias į dailę – tai maža legenda.

tapyba moteris susidomėjo, kai sūnus pradėjo mo
kytis vilniuje, m. K. čiurlionio dailės mokykloje. grįžęs 
vasaros atostogų, parsivežė popieriaus, dažų, teptukų. 
motina susidomėjusi stebėjo sūnaus darbą. norėjosi ir 
pačiai pabandyti. Kartą rimui kažkur išėjus, užsidangs
čiusi langus, kad kaimynai nepamatytų, pradėjo tapyti. 
Padirbėjusi viską sutvarkė, o paveikslą paslėpė. Kitą kar
tą tęsė bandymus. rimas, pastebėjęs, kad naudoti dažai, 
pradėjo ieškoti paveikslų ir surado. Pamatęs pasakė: 
„mama, tu turi talentą.“ sūnus nusivežė motinos darbų 
į vilnių parodyti dėstytojams. jie buvo sužavėti.

dėstytoja danutė jasiulionytė parašė monikai bi
čiūnienei drąsinantį laišką, vėliau pati nuvyko į Pandė
lį. viešnia ragino eiti į gamtą, tapyti iš natūros. daili
ninkė nesutiko: „jokiu būdu – žmonės pradės juoktis.“ 
vieną dieną mokytoja prie namelio pakabino plakatą: 
„šį vakarą šiame name rengiama monikos bičiūnienės 
paroda.“ Parodos dailininkė nenorėjo, plakatą bandė 
nuplėšti, bet viešnia iš vilniaus sėdėjo ant suolelio ir ne
leido nukabinti. Žmonės praeidami pažiūrėdavo ir nu
eidavo – kas gi čia eis žiūrėti. vakare pandėliškiai atėjo 
apsirengę šventiniais drabužiais, prisirinko pilna troba. 
jasiulionytė apie parodą parašė į rajoninį laikraštį. tai 
buvo 1965 metais. slėptis, varžytis nebebuvo prasmės. 
netrukus dailininkę pakvietė atvykti į vilnių, į m. K. 
čiurlionio dailės mokyklą. dailininkė prisiminė: „įeinu 
į nemažą salę, sukabinti mano darbai, susirinkę mokyto
jai pasisodina mane ir pradeda klausinėti, kaip pasida
riau dailininke. ar čia juokai, ar kas – ką aš jiems galiu 
papasakoti, ir pravirkau. visi tuoj mane paliko, jasiulio
nytė paėmė į savo globą, parsivedė namo, davė valeri
jonų, nusiraminau… Kitą dieną susitikimas praėjo visai 
ramiai. rimas pribėga prie manęs ir vis kiša rublius. iš 
kur tu juos imi? – klausiu. o jis sako, kad mokytojai nori 
turėti tavo paveikslų ir moka pinigus. subariau: „Kaip 
drįsti imti pinigus iš mokytojų. o jeigu mano darbai tin
ka, tai aš jų pripiešiu daug.“

dailininkė apsigyveno vilniuje, sūnaus šeimoje. 
tapė namuose. Po kurio laiko pavasarį Pilies gatvėje su

V l a d a s  Ž u k a s

Monika Bičiūnienė 
(1910–2009)

ruoštoje liaudies dailininkų parodoje iš visų grožiu išsi
skyrė monikos bičiūnienės paveikslai. vėliau buvo orga
nizuotos personalinės parodos vilniuje, taline ir tartu. 
dailininkė su sūnumi ir marčia važiavo į atidarymą, 
sulaukė daug dėmesio – tuo metu estijoj tokių nebuvo. 
grupė belgų, pamačiusių bičiūnienės parodą vilniuje, 
antokolskio gatvėje, prašė atvežti paveikslus į belgiją.

1973 metų pavasarį Parodų rūmuose atidaryta per
sonalinė monikos bičiūnienės paroda. ta proga suruoš
tos vaišės. dailininkės paprašytas, vadovavau stalui, 
pakalbėjau apie kūrybą. dailininkę pavadinau primity
viste. Kažkuris iš dalyvavusių dailininkų kritikavo už 
pavartotą žodį – esą taip negalima skirstyti, yra vienas 
menas. matyt, dailininkui mano apibrėžimas pasirodė 
nepagarbus. apie tai vėliau ne kartą mąsčiau. o juk 
yra dailininkai profesionalai, kuriantys primityviuoju 
(naiviuoju) stiliumi. reprodukcijose mačiau tuo stiliu
mi tapytų buvusios jugoslavijos, Kubos profesionalių 
dailininkų kūrinių. daugiausia primityvistų tarp au
todidaktų, tarp jų yra garsenybių – prancūzas Henri 
rousseau, gruzinas niko Pirosmani, amerikietė granda 
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moses. yra kolekcininkų, renkančių tik naiviojo meno 
kūrinius. lietuvoje yra daug vadinamųjų liaudies dai
lininkų, dauguma seka profesionalais, bet jų lygio ne
pasiekia, o tai, kas įgimta, savita, pamažu niveliuojasi. 
Primityvistui reikalingas neeilinis talentas – technika 
čia neatsipirksi. Profesionalumo spragas turi užpildyti 
gamtos dovanotu sugebėjimu jausti spalvą, įgimtu ge
bėjimu komponuoti. jugoslavijoje, belgrade, 1984 metais 
anglų kalba buvo išleista Pasaulio naiviojo meno enciklope-
dija (World encyclopedia of naive art). lietuvai atstovauja 
per dešimt tapytojų ir skulptorių, tarp jų monika bičiū
nienė su dviem darbais.

Kartą dailininkės paklausiau, ar tenka dėl tapybos 
tartis su sūnum, aptarti sukurtus darbus. išgirdau: „Kai 
tapau, užsirakinu, o apie užbaigtus darbus pakalbame, 
pakritikuojame.“ iš tikrųjų dailininkei bičiūnienei įtaką 
darė pasikeitusios gyvenimo sąlygos – miesto aplinka, 
veikė sūnaus ir kitų profesionalioji dailė (mūsų kolek
cijoj dailininkei labiausiai patiko leonardas Kazokas ir 
Kazys šimonis), veikė ir oficialių įstaigų reikalavimai. 
dailininkė yra sakiusi: „aš žinau, kas patinka muzie
jaus direktoriui Pranui gudynui.“ Prie ryškesnių pa
veikslų urbanistikos tematika skirtinas Naujasis Vilnius. 
Kultūros ministerija bičiūnienės darbus pirkdavo. Po 
vienos parodos sakė: „man gėda prisipažinti, kad mano 
darbų ministerija nupirko daugiau negu profesionalių 
dailininkų.“

aplankęs vilniuje antrąją lietuvių dailės parodą, 
1908 metais vydūnas Vilniaus žiniose rašė: eksponuoti lie
tuvių liaudies meno kūriniai, ypač audiniai, yra ryškių 
spalvų, optimistiški, tuo tarpu profesionalių dailininkų 
paveikslai yra minoriški, niūrių spalvų. Kurie dailinin
kai išreiškia tikrą lietuvių dvasinę būseną, pasaulėjautą – 
svarstė rašytojas. be abejonių, pirmajai grupei priklauso 
monikos bičiūnienės tapyba. jos kūrinių temos paimtos 
iš gyvenimo – gamta, sodybos, žmonių darbas ir šventės. 
mėgstami žanrai – peizažas, teminės kompozicijos, na
tiurmortas (ypač gėlės), portretas (mėgo tapyti dukraitę 
moniką). daugumoje darbų simetriška vaizdo struktūra, 
dekoratyvumas, ryškios lokalios spalvos. tai – sponta
niška tapyba, daugiausia iš atminties – dailininkė turėjo 
gerą vizualiąją atmintį. būdingas bruožas – stiliaus vie
ningumas: per visą kūrybos laiką nedaug pakito. meno
tyrininkė gražina martinaitienė pastebėjo: „dailininkė 
vienodai primityviai tapo visus dalykus, dėl to išeina 
gražiai, stilingai.“

Per monikos bičiūnienės atminų pietus, rodos, duk
raitė monika papasakojo tokį epizodą: karštą vasaros 
dieną šeima leidžia užmiesčio sodyboje. dailininkė, 
kviečiama pasidžiaugti saule, atsisakinėja – nepakelianti 
karščio. sako: „aš geriau nutapysiu žiemą, gal pasida
rys vėsiau.“ Kas tai – pajuokavimas ar tikėjimas didele 
meno galia? dailininkė ne kartą sakė, kad savo paveiks
lais nori pagražinti, praskaidrinti gyvenimą, suteikti 
žmonėms džiaugsmo.

Pirmas mano įgytas monikos bičiūnienės paveiks
las – 1970 metais tapyta drobė Bobų vasara (bulviaka
sis). Pirkti ėjom su žmona į dailininkės namus. Peizažą 

su medžiais kažkas atnešė dovanų (neišsaugojau). 1973 
metų vasarą mūsų namuose vilniuje buvo švenčiamos 
mano tėvų auksinės vestuvės. apeigas atlikom pakelėje 
siesikuose pas pažįstamą kunigą vincą Pranckietį, šven
tė vyko vilniuje. be giminaičių, dalyvavo dvi garbingos 
viešnios – beatričė grincevičiūtė ir monika bičiūnienė. 
dailininkė dovanų atvežė paveikslą Šeimos šventė. jame 
pavaizduoti jubiliatai ir svečiai prie stalo, vaikai svei
kina tėvus, įteikia dovaną – lietsargį, šeimininkė neša 
vaišes. šventė vyksta kolekcininko namuose, tad ant 
sienų paveikslai.

2007 metais iš dailininkės šeimos gavau dovanų pas
telę Kaimo idilė. Keletą m. bičiūnienės paveikslų padova
nojau bičiuliams: kunigui vincui Pranckiečiui į siesikus, 
gražutei šlapelyteisirutienei (Salakų ežerą, 1973) į santą 
moniką, jav. į Prahą paveikslą išvežė meno kolekcinin
kas docentas josefas straka.

1985 04 17. Fotografijos salone monikos bičiūnienės 
paroda. lankytojus sutinka gražus plakatas su paveikslo 
reprodukcija. Paroda labai graži, beje, ankstesni paveiks
lai dvasingesni, nuoširdesni. tai geros širdies, turtingo 
dvasinio pasaulio moteris. Pastabi, turinti humoro jaus
mą. Paveikslai nutapyti stropiai. atrodo, kad viskas, ką 
ji dirba, yra labai svarbu, daro tai atsidėjusi, rimtai.

dailininkės netekom, bet turtingas jos palikimas 
lieka. apie dailininkę ir jos kūrybą daug pasakoja 2004 
metais pasirodęs albumas Monika Bičiūnienė.

moniKa bičiūnienė . Aš pati (autoportretas)
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Akademiniam darbui tekstilininkas vladislovas 
daujotas (1921–2009) paskyrė gražiausius gyve
nimo metus – jo pedagoginis stažas artėjo prie 

penkiasdešimtmečio. dar prieš kelerius metus buvo ga
lima išvysti profesorių senamiesčio gatvelėmis žvaliai 
sukantį į vilniaus dailės akademiją. gal tuomet ir norė
josi daugiau laiko skirti sau, prisėsti prie neperskaitytos 
knygos, sukurti planuotą gobeleną miškų ūkio institutui 
girionyse (Kauno r.), kuriame dirbo tėvas, tačiau v. dau
joto dailės akademijoje laukė studentai, o kolegoms vis 
dar buvo reikalingas jo, kaip profesoriaus konsultanto, 
žodis. šį rugsėjį atsisveikinome su tauriu žmogumi, pui
kiu tekstilininku, ilgamečiu vilniaus dailės akademijos 
dėstytoju. atrodo, kad v. daujoto išėjimas simboliškai 
užbaigė senosios kartos profesūros erą. Kažin ar atsiras
tų lietuvoje kitas vyresnės kartos menininkas, kuris būtų 
pelnęs tokią visuotinę studentų ir kolegų pagarbą.

vladas daujotas pasaulį išvydo 1921 m. spalio 21 d. 
sedoje (mažeikių r.) garsaus miškininko marijono dau
joto (1891–1975) šeimoje. buvo vyriausias sūnus, šeimoje 
augo jaunesni aleksandras ir irena. tėvas, Žemaičių ba
jorų palikuonis, buvo gimęs liepojoje, pašto viršininko 
šeimoje užaugusi motina kilusi iš sedos. tėvai susipaži
no minske, šeimą sukūrė 1916 m. Kamyšine (saratovo 
gub.), kur m. daujotas dirbo miškininku. lietuvai atkū
rus nepriklausomybę, daujotai veržėsi į tėvynę. čia buvo 
ką veikti kvalifikuotiems specialistams. dar ir šiandien 
Palangoje, prie naglio kalno, stovi medinis stulpas, ku
riame įrašyta, kad 1926 metais vadovaujant m. daujotui 
pradėtas Palangos ir šventosios smėlynų apželdinimas. 
Žymaus miškininko vardu buvo pavadinta Kretingos 
vidurinė mokykla.

įgijęs puikų išsilavinimą Kretingos pranciškonų 
gimnazijoje, vladas daujotas 1940 metais pasirinko ar
chitektūros studijas vytauto didžiojo universitete Kau
ne. čia jam dėstė žymūs architektai algirdas šalkauskis, 
steponas stulginskis, jonas KovaKovalskis. 1943 metais 
okupacinei valdžiai uždarius universitetą, teko slapsty
tis, dirbti ežerėlio durpyne. baigiantis karui šeima nuta
rė trauktis į vokietiją, tačiau pabėgėlius šilutėje sustabdė 
fronto linija. teko apsistoti ir laukti karo pabaigos. Pra
sidėjo nemalonumai su naująja valdžia – rusai kurį laiką 
buvo suėmę brolius vladą ir aleksandrą kaip vengusius 
karinės tarnybos.

Po karo v. daujotas bandė atnaujinti architektūros 
studijas vytauto didžiojo universitete, tačiau visi doku

L i j a n a  Š a t a v i č i ū t ė

Šilti ir šviesūs 
Vlado daujoto pavasariai

mentai apie tris baigtus kursus buvo dingę, dėstytojai 
pasitraukę į vakarus, jų vietą buvo užėmę buvę kurso 
draugai. nenorėdamas studijų pradėti nuo pirmo kurso, 
būsimas tekstilininkas grįžo į šilutę, čia kurį laiką mo
kytojavo, stengėsi paremti mokslo siekusius jaunesnius 
brolį ir seserį. Po kiek laiko įstojo į Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės instituto interjero studiją, o ją likvi
davus, 1948 metais pradėjo mokytis tekstilės studijoje, 
kuriai anuomet vadovavo liudas truikys. galbūt teks
tilę pasirinko ir dėl jos svarbos architektūroje, žiūrėjo į 
ją kaip į neatsiejamą architektūros palydovę. l. truikys 
pastebėjo talentingą studentą, vertino jį ir darė didelę 
įtaką ankstyviesiems menininko ieškojimams. tekstilės 

vladas daujotas savo dirbtuvėje vilniuje, 1998



vladas daujotas . dekoratyvinis audinys (sienų apmušalai) 
„neringos“ kavinei, 1970

vladas daujotas. Paukščiai, 1967



vladas daujotas. Senoviškas, 1983

vladas daujotas. Žalia-raudona, 1976
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specialybę v. daujotas baigė jau vilniuje 1954aisiais, 
kur atsidūrė po to, kai 1951 metais dvi aukštosios dailės 
mokyklos buvo sujungtos.

2000 metais, švenčiant tekstilės katedros šešiasde
šimtmetį, profesorius prisiminė tuos laikus, kai buvo 
panaikintas kauniškis institutas: „vitražas, scenografija, 
freskamozaika, keramika, tekstilė buvo „pradėtos“ ne 
vilniaus bernardinų celėse, o Kaune, ant Ąžuolų kalno, 
justino vienožinskio įkurtos meno mokyklos studijose. 
<…> sovietams užėjus taikomosios dailės institutas tapo 
krislu tuometinės valdžios akyse. Kodėl valdžia jo nega
lėjo pakęsti, būtų kita tema. Faktas tik, kad 1951 metais 
valdžios kantrybė trūko ir Kauno institutą uždarė, visus 
dėstytojus ir tarnautojus atleido, o studentams davė tei
sę pereiti į naujai suformuotas taikomųjų menų katedras 
vilniaus dailės institute. naujųjų katedrų organizavimas 
vilniuje vyko paskubom, visai nepasiruošus, negalvojant 
<…>. tačiau didžiausios bėdos, užgulusios kauniečius 
vilniuje, buvo ne medžiaginės, o dvasinės. iš gana tole
rantiškos Kauno taikomosios dailės instituto aplinkos, 
kurioje dar buvo kažkiek europos kultūrinio universa
lizmo dvasios, kauniečiai išsyk pateko tarp girnų. čia, 
meno reikalų valdybos pašonėje, valdžia slopino bet 
kokias nereglamentuotos kūrybos apraiškas, davatkiškai 
stengėsi prisitaikyti prie konjunktūros.“1

tačiau nei materialūs nepritekliai, nei dvasinė atmos
fera neslopino kūrybos polėkio. jaunojo tekstilininko di
plominis darbas – dekoratyviniai audiniai Žemės ūkio 
akademijos interjerui (vadovas juozas balčikonis) buvo 
tais laikais modernūs, grįsti lietuvių liaudies dailės sti
lizacija, pritaikyta šiuolaikiškai aplinkai. Kurį laiką pa
dirbėjęs Kauno Dailės kombinate, 1957 m. jaunasis daili
ninkas buvo pakviestas dėstyti lietuvos dailės institute 
vilniuje, 1968 m. jam suteiktas docento, 1992 m. – pro
fesoriaus vardas. Kad savo dėstytoją studentai gerbė ir 
vertino, liudija įvairių kartų buvusių auklėtinių prisimi
nimai. Pasklaidykime vienos žymiausių lietuvių tekstili
ninkių danutės Kvietkevičiūtės rašinį šia tema. „vasarą 

stovyklose, praktikose, iš kaimo į kaimą eidami, – prisi
mena v. daujoto mokinė, – iš audėjų rinkom, perpieš
davom, po siūlelį skaičiuodamos, senus autentiškus lie
tuviškus audinius. senutės kaimo moterėlės dar turėjo 
pilnus kuparus drobių, lovatiesių, staltiesių, sijonų, abrū
sų, nažutkų, marškinių, visokio gražumo laidotuvėms 
pasiliktų, atlaiduose nešiotų ir šiokiadieninių. <…> tie 
audeklai, tie landšaftai, keleliai, kuriais ėjom, buvo irgi 
studijos. nuo jų ir prasidėjo tikra lietuviška dailiosios 
tekstilės mokykla. Prisimenu tas praktikas: penkios stu
dentės ir profesorius vladas daujotas. <…> tai, ką mes 
dirbom ir ko mus mokė, buvo lietuviškos gobeleno mo
kyklos augimo kelias.“2

1957 m. išaustas rištinis v. daujoto kilimas Trys sese-
lės rengia brolelį į karą – vienas gražiausių pokario laiko
tarpio lietuvių tekstilės kūrinių, kuriuo galima iliustruoti 
kūrybiško liaudies meno pritaikymo profesionaliojoje 
dailėje galimybes. šių eilučių autorei v. daujotas prisi
pažino, kad nacionaliniame m. K. čiurlionio muziejuje 
Kaune saugomas antras šio kilimo variantas, nes pirma
sis buvo nupirktas iš parodos maskvoje ir padovanotas 
mao dzedongui kaip sovietų sąjungos dovana Kinijai. 
bendradarbiaudamas su architektais jonu viraku, alek
sandru lukšu, algimantu ir vytautu nasvyčiais, daili
ninkas suprojektavo ir išaudė dekoratyvinių audinių bei 
grindų kilimų Kauno (Tulpės kavinei, 1954, archit. j. vi
rakas; po rekonstrukcijos neišliko) ir vilniaus (Neringos 
kavinei ir viešbučiui, 1960; Dainavos kavinei, 1964–1965, 
archit. a. ir v. nasvyčiai; Akimirkos kavinei, 1979, archit. 
a. lukšas) kavinių ir viešbučių interjerams. šiame darbe 
jam daug padėjo architektūros studijų patirtis, erdvės, 
mastelio, skirtingų medžiagų sąveikos suvokimas.

tekstilininko kūrybos pradžia sutapo su šeštojo de
šimtmečio viduryje visoje sovietų sąjungoje prasidė
jusiais demokratizacijos procesais, kai buvo nubrėžtos 
kultūros modernizacijos gairės, skatinta (tegul ir dekla
ratyviai) ieškoti nacionalinės dailės formos. Paskelbus 
šūkį „dailę – buičiai“ stiprėjo dėmesys taikomajai dailei. 

vladas daujotas su studentais 
vasaros kūrybinėje praktikoje 
švenčionių rajone. 1976. iš dalios 
šilainytės asmeninio archyvo
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respublikinėse ir sąjunginėse taikomosios dailės paro
dose (1961, 1963 ir 1965 metais vilniuje, 1957 ir 1961 – 
maskvoje) buvo eksponuojami pavyzdiniai šiuolaikinių 
interjerų kampeliai su unikaliais ir vienetiniais baldų 
komplektais, kilimais, užuolaidomis, keramikos ir me
talo dirbiniais. „šiandien svarbiausia paprasčiausiomis 
priemonėmis pasiekti maksimalaus išraiškingumo, pa
rodyti natūralų medžiagos grožį, faktūras. dirbinių de
koravimui naudojamos detalės, spalvinės plokštumos, 
aiškūs, išraiškingi piešinio kontūrai, ritmiškai išdėstyti ir 
tarpusavyje suderinti siluetai arba ornamentų motyvai, 
išplaukiantys iš medžiagos bei techninio atlikimo pri
gimties“, – teigė 1965 m. Taikomosios-dekoratyvinės dailės 
albumo sudarytojai3.

lietuvių taikomosios dailės modernėjimo etapas, 
prasidėjęs šeštojo dešimtmečio pabaigoje, sutapo su šios 
dailės šakos brendimu, profesionalumo augimu, gausė
jančiomis tekstilininkų gretomis ir išaugusiu susidomė
jimu vakarų dailės tendencijomis. ankstyvajam kūrybos 
etapui priskirtini ir spausdintiniu būdu atlikti v. daujoto 
sienų pano Žemaičių žaidimai (kartais vadinamas Užga-
vėnėmis, 1961) ir Piemenėliai (1965), kuriuose dailininkas 
galėjo atitrūkti nuo taisyklingos dekoratyvinių audinių 
ritmikos ir pasinerti į savarankiško tekstilės siužeto lo
giką – laisvai komponuoti kaukėtus užgavėnių persona
žus arba piemenėlių figūras, nepaisyti daiktų ir žmonių 
figūrų dydžių, proporcijų, jų metriškai taisyklingo išdės
tymo. šiuose darbuose atrasta vaizdo perkūrimo laisvė 
atsiskleidė kiek vėliau išaustuose gobelenuose.

v. daujoto ieškojimai atitiko bendras lietuvių ir 
pasaulinės tekstilės raidos tendencijas. septintajame 
dešimt metyje pasaulyje į audimo meno areną išėjo go
belenas, kuris europoje buvo kuriamas ir iki tol, tačiau 
tik dabar nustojęs būti vien architektūrinės erdvės puoš
mena ir įsuktas į autonominės dailės plėtotės dėsnius. 
tradiciniai gobelenai vyravo tose šalyse, kur meno raida 
buvo valstybės reguliuojama. taip atsitiko ir lietuvoje, 
tačiau pasauliniai plastikos laimėjimai čia buvo gerai 

pažįstami ir darė akivaizdžią įtaką lietuviams. susiža
vėję naujojo gobeleno atradimais, lietuvos tekstilininkai 
pradėjo kurti ataudų ripso (gobeleno) technika, ilgainiui 
išstūmusia iš parodų salių kitus tekstilės kūrimo bū
dus. septintojo dešimtmečio viduryje taikomosios dai
lės paro dose šios rūšies audiniai sudarė didžiausią eks
ponatų dalį. ankstyvuosiuose v. daujoto gobelenuose 
Paukščiai (1967) ir Mergaitė (1968) akivaizdžios sąsajos su 
lietuvių liaudies menu, jiems būdinga neįmantri kompo
zicija, savita stilizacija ir santūrus koloritas. tačiau juose 
juntamas novatoriškumas, tapybinis pradas, gebėjimas 
sukurti tais laikais nebūdingą dinamišką kompozici
ją. sėdinčios mergaitės, susiliejančios su ornamentuotu 
fonu, motyvas nieko nestebino, nes priminė to meto kili
muose populiarias verpėjėles, audėjėles, tačiau ryškiame 
raudoname fone besipešantys gaidžiai buvo gana neį
prastas pasirinkimas, rodęs norą atitrūkti nuo stereotipų 
ir perteikti kitokią tradicijos sampratą.

aštuntasis dešimtmetis – v. daujoto kūrybinės bran
dos periodas. vienas po kito buvo išausti gobelenai Ne-
svarumo būklė, Pavasaris (abu 1974), Žalia-raudona (1976), 
kuriuos galima laikyti dailininko vizitine kortele ir toles
ne jau anksčiau kūryboje užsimezgusių principų plėtote. 
darbai šiuolaikiški, ekspresyvūs, sukurti su jaunatvišku 
užmoju, iki šiol nepraradę meninės vertės, patrauklūs 
paprastumo ir šiuolaikiškumo derme. Krenta į akis jų 
architektoniškumas, struktūrinis aiškumas, siekis priar
tinti vaizdą prie ornamento sandaros. dailininkas ori
ginaliai komponavo stilizuotas geometrines formas, su
siliejančias į ornamentinių segmentų sūkurius. sodrūs 
raudonos ir geltonos, raudonos ir žalios deriniai, pri
menantys žemaitiškus kaimiškus audinius, daug pasa
ko apie autoriaus spalvos jausmą ir pagarbų požiūrį į 
tautinį paveldą.

dailininko sesers irenos teigimu, v. daujotas dirbo 
kruopščiai ir atsakingai. ilgai brandindavo kūrinio idė
ją, mąstydavo, kol apsispręsdavo dėl galutinio varianto. 
liko profesoriaus užrašų knygelėje persirašyti poeto 

vilniaus dailės akademijos 
darbuotojai svečiuose pas tėvą 
stanislovą dotnuvoje. antras 
iš kairės profesorius vladas 
daujotas. 2002
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Henriko radausko žodžiai: „betaisant seniai parašytus 
dalykus, pasirodė, kad žodžiai, ilgokai išgulėję eilutėje, 
nenorėdavo užleisti vietos kitam. tokiu atveju tekdavo 
išmesti visą eilėraštį.“4 saikas, tikslingumas, atmetimas 
to, kas nereikalinga, buvo puoselėjami ir v. daujoto kū
ryboje. dailininkas niekada nenusižengė savo įsitiki
nimams, nelaužė jų dėl konjunktūros ar kitokių aplin
kybių. sesuo irena pamena, kaip brolis kūrė operos ir 
baleto teatro scenos uždangos projektą. užsakovai pagei
davo tradicinio teatro simbolio – laivelio, kuris niekaip 
neatitiko dailininko sumanymo. ir jis atsisakė šio patrau
klaus darbo, nors jau buvo tolokai pasistūmėjęs, nes ne
galėjo paminti meniškumo principų5. v. daujotas buvo 
tvirtas ir kitose gyvenimo srityse. irena dėkinga broliui 
už tai, kad ją palaikė sunkiausiais gyvenimo momentais. 
Prisimena, kaip ji, pirmakursė architektė, iškart po sta
lino mirties institute buvo agituojama stoti į komjauni
mą. vyresnysis brolis buvo kategoriškas. „niekas tavęs 
negali priversti to daryti“, – pasakė. ir pats v. daujotas 
niekada netarnavo jokioms politinėms jėgoms, pasiklio
vė tik savo sąžine.

atskiro paminėjimo nusipelnė gobelenas Liaudiškas 
(1983), vaizduojantis pro atvertą langą paleistą aitva
rą. recenzuodamas 1983 metų respublikinę taikomosios 
dailės parodą, juozas adomonis įžiūrėjo šiame kūrinyje 
geriausius nacionalinės tekstilės bruožus: nesudėtingą, 
bet įtaigią kompoziciją, subtilų koloritą, stiprų prasminį 
ir jausminį pradą. Pasitelkęs elementarias geometrines 
figūras, – užuolaidomis išryškintą trapecinę lango erdvę, 
joje boluojantį stačiakampį aitvarą, tarsi kviečiantį išeiti į 
lauką ir pabėgioti rasotomis pievomis, – dailininkas įkū
nijo dvasios polėkį, vidinį nerimą, kuriuo degė ir pats. 
Pats autorius labai mėgo poeziją, skaitė ją originalo kal
bomis – vokiškai, lotyniškai.

v. daujoto kaip architekto įgūdžiai atsiskleidė ku
riant kilimus architektūrinei erdvei. Dekoratyvinis kilimas 
(1978), papuošęs tuometinius meno darbuotojų rūmus 
(dabar lr Prezidentūra), pasižymi vyrišku tvirtumu ir 
konstruktyvumu, gyvybingumo jam suteikia vertikalių 
formų slinktys ir sodrūs spalvų deriniai. juk forma – iš
kalbingiausia kompozicijos priemonė, susijusi su kūri
nio idėja ir turiniu. gobelenas Turnyras (1986), kuriame 
plokštumą užpildo sužmogintos šachmatų figūros (ka
ralius, karalienė, žirgai, pėstininkai), pakabintas anuo
metiniame vilniaus šachmatų klube alumnate, išlaikė 
v. daujotui būdingą vaizdo architektoniką ir formų geo
metriškumą. deja, tų laikų įstaigos jau seniai neegzistuo
ja, o jų turtas išdraskytas, nusėdęs kažkieno butuose ir 
sodybose.

Profesorius pasižymėjo tolerancija, pagarbiu požiū
riu į kitų dailininkų kūrybą. jis nuo šeštojo dešimtmečio 
rašė straipsnius lietuvių taikomosios dailės ir tekstilės 
raidos klausimais. Parašė monografiją Juozas Balčikonis 
(Vaga, vilnius, 1969), paskelbė straipsnių periodiniuose 
leidiniuose Dailė, Literatūra ir menas, Kultūros barai, Perga-
lė. rašydamas nepaisė konjunktūros ir visuomenės auto
ritetų, parodos recenziją galėjo pradėti nuo ką tik studijas 
baigusio studento darbo, jeigu jis, autoriaus nuomone, 
atspindi geriausia, ką galima išvysti parodoje. būdamas 

duodantis, o ne imantis žmogus, gal pats ir nesulaukė 
deramo dėmesio. vargiai spaudoje aptiktume straipsnį, 
skirtą tik šio menininko, formavusio lietuvių tekstilės 
mokyklą, kūrybai. nereikalavęs išskirtinio aplinkinių 
dėmesio, kėlė sau itin aukštus padorumo ir profesiona
lumo reikalavimus6. vis kratėsi žurnalistų, menotyrinin
kų, ketinusių aprašyti profesoriaus nueitą kelią. „juk aš 
nieko doro nepadariau“, – kartodavo.

tačiau perdėtas kuklumas nepaneigs v. daujoto 
kūrybos vertės. jo tekstilės darbai buvo eksponuojami 
respublikinėse (1955, 1960, 1962, 1964, 1968, 1970, 1972, 
1983) ir sąjunginėse (1955, 1968) parodose, jie repre
zentavo lietuvių kultūrą užsienyje – lenkijoje, čeko
slovakijoje, jugoslavijoje, austrijoje, švedijoje, danijoje. 
Kūriniai saugomi lietuvos dailės muziejuje vilniuje, na
cionaliniame m. K. čiurlionio dailės muziejuje Kaune. jų 
buvo lietuvos dailės fonde, visuomeniniuose interjeruo
se. Kad profesoriaus darbai iki šiol domina visuomenę, 
rodo 2007 metais per tarptautinę Kauno tekstilės bienalę 
Kėdainiuose, janinos monkutėsmarks muziejujegaleri
joje, surengta lydinčioji paroda Juozas Balčikonis ir Vladis-
lovas Daujotas. Tekstilės klasikai.

Pedagoginiam darbui skirtas gyvenimas vertė au
koti asmeninius interesus, riboti kūrybai skiriamą laiką. 
tačiau jaunimo ugdymo sritis v. daujotui buvo malo
ni – jis mylėjo žmones. Profesoriui buvo svarbios stu
dentų vasaros praktikos. jis troško, kad jaunimas geriau 
pažintų lietuvą, kad, susidūręs su civilizacijos nepalytė
tais šalies kampeliais, geriau identifikuotų savo tautinę 
tapatybę. šeimoje pasidžiaugdavo, jei mokytis įstodavo 
gabūs ir motyvuoti jaunuoliai. netrūko ir atvirkštinės 
reakcijos – studentų pagarbos ženklų dėstytojui. 2001 m. 
Akademijos galerijoje buvo surengta tekstilės katedros 
studentų darbų paroda, skirta profesoriaus 80 metų ju
biliejui. tekstilės katedros kolektyvas šią parodą orga
nizavo itin kruopščiai, tuo norėdamas parodyti meilę ir 
pagarbą profesoriui.

v. daujotas vertino ir tradicinės pakraipos, ir kiek 
modernesnius studentų bandymus. tačiau išgyveno dėl 
vilniaus dailės akademijos ir tekstilės katedros atei
ties, nerimaudamas, kad studentai nenuslystų į pavir
šutiniškumą. Profesorius buvo įsitikinęs, kad akademijos 
aplinka įpareigoja perprasti dailės pagrindus, ant kurių 
pasirėmus būtų galima plėtoti jau laisvesnę, netradicinę 
raišką. Profesoriaus vlado daujoto paskleistą vidinę kul
tūrą ir skonį matome šiandien geriausiuose jo studentų 
darbuose, o tai turbūt didžiausias atpildas menininkui 
ir pedagogui.

1 v. daujotas. Vilnietis ar kaunietis? – Vilniaus dailės akademija, 2000, 
spalis.

2 tekstilininkės danutės Kvietkevičiūtės prisiminimai, 1998, balandis 
[rankraštis], vda tekstilės katedros archyvas, l. 2. 

3 Taikomoji-dekoratyvinė dailė (įž. str. aut. t. adomonis ir s. Pinkus). – 
vilnius, 1965, p. 5.

4 Henriko radausko žodžiai, įrašyti vlado daujoto užrašų knygutėje, 
irenos daujotaitės asmeninis archyvas.

5 iš pokalbio su dailininko seserimi irena daujotaite. užrašyta au
torės 2009 11 21.

6 iš pokalbio su dailininko seserimi irena daujotaite. užrašyta au
torės 2009 11 21.
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1 0 .  M A G I N Ė  d E K O N S T R U K c I J A 
I R  P R I E Ž A S T I E S  N E T U R I N Č I O S 
PA S E K M Ė S
dekonstrukcija yra vienas svarbiausių filosofinio (ar 
pseudofilosofinio) postmodernizmo terminų, išreiškian
čių ritualinę jo strategiją suabsoliutintos ženklų teorijos 
kontekste. jos prielaida ta, kad reiškiklis (ištartas žodis, 
parašytas tekstas, vaizdinys) nereiškia jokios jį pranoks
tančios, savarankiškos, už paties teksto slypinčios reikš
mės, metaforiškai vadinamos „transcendentiniu“ žen
klinimo objektu, arba atvaizdo provaizdžiu, archetipu. 
nėra jokios interpretuotojų manipuliuojamus ženklų ir 
atvaizdų srautus transcenduojančios esaties, kitaip ta
riant – simbolis neturi simbolizuojamo objekto, nieko 
apskritai nesimbolizuoja, bet yra chimeriškas autono
minio teksto elementas šalia kitų tokių pat elementų. 
Žodžiu, viskas yra maja, iliuzija, ženklų žaidimas, bet 
nėra atmano, dvasios, atvaizdo tironiją pranokstančio 
archetipo. ericas d. Perlas nurodo: „idėja, kad pasaulis 
turi transcendentinį pamatą, paprasčiausiai yra specialus 
tradicinio supratimo, teigiančio reiškiklio (ženklinančio 
ženklo) ir reikšmės (ženklinamo objekto) ryšį, atvejis, 
todėl derrida dievas tėra viso labo transcendentinio 
ženklinamojo objekto (transcendental signified) versija. va
dinasi, derrida tiki, kad, skelbdamas visišką transcen
dentinio ženklinamo objekto nebuvimą, jis iš pašaknų 
pakerta tradicinę vakarų metafiziką.“1

sofistų pavyzdžiu voliuntaristiškai aiškindamas 
ir paneigdamas tradicinę ženklų ir simbolių teoriją, 
jacques’as derrida tarsi atgaivina gorgijo leontiniečio 
(apie 485–380 m. pr. Kr.) iškeltą „kalbos autonomijos“ 
nuostatą, teigiančią, kad kalba niekaip neatspindi daiktų, 
bet yra savarankiška savaiminės magijos forma. būdama 
psichinės manipuliacijos ir įtaigos priemonė, kalba gali 
pakerėti (metestēsen goēteiai: Hel. 10). jos galia (dunamis) 
yra savotiškas narkotikas, pharmakon.

gorgijo įsitikinimu, kalba (logos) sukelia ligą arba 
išgydo. vadinasi, turi ir vaisto, ir nuodo savybių, nors 
ir nesisieja su jokiais esančiais daiktais, t. y. nepriklau
so nuo išorinės tikrovės. dėl šios priežasties Platonas 
buvo itin susirūpinęs, kad kalba gali realijas pakeisti 
fantomais, tiesą iškraipančiomis maginėmis šmėklomis 
(eidōla). todėl, jo manymu, būtina transcenduoti kalbos 

A l g i s  U ž d a v i n y s

Postmodernizmas ir mūsų 
dvasinės perspektyvos

Pabaiga. Pradžia – Naujoji Romuva, 2009, nr. 3, p. 33.  

kuriamo audinio, iliuzijas palaikančių lingvistinių eido
lų lygmenį ir suvokti savaiminius daiktus, kokie jie yra, 
konstatuoti noetines jų Formas, arba idėjas. Priešingu 
atveju suvokėjas yra tarsi blogas mėsininkas, kuris ne
moka pjaustyti „dialektiškai“ – ties sujungimais (kat’ art-
hra) ir nesugeba visų daiktų suvienyti į vieną visuotinę 
idėją (eis mian te idean: Phaedr. 265 de).

derrida pasiskolina iš gorgijo ir Platono pharmakon 
terminą ir nepaliaujamai juo mėgaujasi, teigdamas, kad 
nėra jokios teksto ženklą pranokstančios ženklinamos 
tikrovės, esmės, arba reikšmės, nes ši tėra kitas ženklas, 
kitas simuliakras (pamėkliškas atvaizdas, simuliuojan
tis atspindys, panašumas) toje pačioje maginės teksto 
tironijos sistemoje. nieko nėra, išskyrus ženklus, kurių 
neįmanoma transcenduoti. simuliakrų labirintas yra ab
soliutus kaip žaltys, ryjantis savo uodegą. Pravartu pri
siminti, kad postmodernistų pamėgtas lotyniškas termi
nas simulacrum reiškia ne tik panašumą ir atvaizdą, bet 
ir vaiduoklį, mirusio žmogaus šmėklą.

Koks dekonstrukcijos tikslas? Ženklų kompozici
jų ardymas, demaskavimas, rodymas, kad už jų nie
ko neslypi, nes nėra nei dievo, nei archetipų, nei ben
drinės prasmės, nei realaus ženklinamo daikto. Pati 
dekonstrukcija yra kažkokios „negalimos galimybės“ 
potyris: „The possibility of the impossible, of the ‘more im-
possible’ that as such is also possible (‘more impossible than 
the impossible’)...“2

vargu ar šį kalambūrą galima kaip nors supranta
mai išversti. dekonstrukcija pateikiama kaip nesibai
giantis iliuzijos (iliuzijos, kad kalba arba tekstas išreiškia 
pirminę prasmę) demaskavimas. Kadangi ši iliuzija 
išplaukia iš pačios kalbos prigimties, yra neįveikiama, 
todėl ir jos demaskavimas neturi pabaigos – kaip sma
gus pilstymas iš tuščio į kiaurą. derrida mano (arba 
apsimeta manąs), kad tokiais triukais įveikiamas „me
tafizinis dualizmas“: panaikinama juslinio ir noetinio 
(dvasinio) pasaulio priešprieša – ne monistinės meta
fizikos ar mistinio pažinimo priemonėmis, bet suabso
liutinant pramanas.

tai toks semiotinių džiunglių košmaras, toks sapnas, 
iš kurio niekas negali pabusti, nebent tik pajusti kabalis
tinį orgazmą, kurį junta pats derrida, skelbdamas, neva 
kalba nėra minties reiškėja, o išorinė būties dimensija 
nėra vidinės išraiška. viskas išorėje, nes „vidaus“ pa
prasčiausiai nėra: atvaizdas neturi archetipo, raiška netu
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ri subjekto, nes visos raiškos – savaiminė „teksto“ sklai
da, hipnotinis nieko nereiškiančių ženklų žaidimas.

ši majos be atmano doktrina pirmiausia atlieka 
griaunamąją ateistinę funkciją, teigdama, kad pasaulis 
nėra dievo raiška – nei savisklaidos (teofanijos, tajalli, 
kaip pasakytų ibn alarabi), nei sukūrimo, organizavi
mo ir valdymo prasme. iliuzines esaties teksto prasmes 
kuria jam imanentiški skirtumai, pačių ženklų kontras
tai, tarsi zebro dryžiai ant absoliučios išorybės kilimo. 
vadinasi, šis tekstas (kalba, atvaizdas, ženklas) nereiškia 
ir nevaizduoja jokios semiotinę iliuziją pranokstančios 
nelingvistinės tikrovės.

tokia „priežasties neturinčios pasekmės“ sistemą 
derrida apibūdina pasitelkęs „pėdsako“ ir „skirtumų 
žaidimo“ terminus. Différance yra šių skirtumų mode
liuojama produkcija – nei sistemos visumos, nei dalies 
pavidalu, o veikiau kaip silpnapročiams mulkinti skir
tas burtažodis, kurį derrida atsisako vadinti „žodžiu“ ar 
„konceptu“. absoliuti mistifikacija grindžiama sofistinės 
akrobatikos triukais. blaiviai mąstant, nieko nereiškian
tis ir neženklinantis ženklas apskritai nėra ženklas. Pė
dos nepalikto „pėdsako“ sąvoka taip pat yra parazitinė, 
galinti gyvuoti tiktai kaip metafizinės prasmės, formos 
(eidos) brėžiamos trajektorijos liekana.

1 1 .  PA M Ė K L I Š K A  Ž E N K L ų  I R 
P Ė d S A K ų  S K L A I d A
senovės mesopotamijos rašto kultūros, vėlyvosios an
tikos neoplatonizmas (ir iš jų savo gramatologinius 
principus nusižiūrėjusi žydų kabalos tradicija) taip pat 
kalba apie ženklų ir simbolių sklaidos visumai tapatų 

pasaulį, kuris hierarchijos pakopomis (dekonstrukcijos 
keliu) kreipia į noetines realijas, demiurgąKūrėją arba 
šį archetipinį racionalumo ir pačios būties manifestaci
jų principą (deus revelatus) pranokstantį apofatinį vienį. 
joks žodis, vardas, koncepcija, atvaizdas, mintis negali 
transcendentinio vienio nei tinkamai apibūdinti, nei 
pasiekti.

tačiau neoplatonikams pasaulis (tarsi būčiai tapatus 
kosminis Koranas sufijams) yra dinamiška neišsemiamų 
prasmių talpykla, kupina grožio ir gėrio, tvarkos bei ima
nentinio teisingumo, kurį hinduizmo kontekste perteikia 
sanskrito žodis dharma – įstatymas, darna. vadinasi, kos
mosas gali būti išaiškintas kaip paties dievo manifesta
cija demiurginės dialektikos laiptais. islamo teologas tai 
pavadintų dviejų pamatinių dievo vardų – džalal (didy
bės) ir džamal (grožio) sklaida, nes šie vardai (tarsi ri
bos ir neribotumo pradai pitagorizme) įvairiais lygme
nimis gimdo visas dialektines egzistencijos priešpriešas 
bei dichotomijas.

derrida pavyzdžiu sekantiems dekonstruktyvis
tams vakuojančią dievybės vietą užima iš Platono Ti-
majo pasiskolintas ir savaip išaiškintas terminas khora 
(pažodžiui – vieta, šalis, peripatetikų prilyginta „mate
rijai“, Platono vadinama pavidalų priėmėja, pribuvėja). 
tai nei esanti Forma, nei Formos atvaizdas, bet kažkoks 
neapibrėžtas „trečiasis dėmuo“ – nei juslinis, nei noetinis 
visų esinių pasirodymo pagrindas, tarsi kokia nelegali 
„pėdsako“ vietovė, nepriklausanti ontologinei būties ir 
nebūties sričiai.

ši nežmogiška, pažodinę ir perkeltinę prasmę prary
janti instancija, pamėkliškas protopėdsakas, tampa post
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modernistinių kliedesių pagrindu. ji prilyginama „dė
mei“ – veidrodžio paviršiaus antsluoksniui, dėl kurio 
atsiranda atvaizdai – iš „nenusprendžiamo“ protopėd
sako infrastruktūrų kylančios ontoteologijos, fiktyvūs 
metafiziniai dariniai. iš kur kyla pats veidrodis – niekas 
nesiryžta pasakyti, nes tiesiog smagu manipuliuoti taip 
atsirandančiais ženklais.

1 2 .  d y K U M A  d y K U M O J E : 
P O S T M O d E R N I Z M O  R A B I N ų 
E K S TA Z Ė S
teigdamas esą vakarų metafizikos istorija yra transcen
dencijos istorija, m. Ferraris (nors jam „metafizika šiuo
laikine žodžio prasme iš tikrųjų yra ne senesnė už suare
zo Disputationes metaphysicae ir bendrais bruožais apima 
visą teorinę filosofiją“3) prisimena buvusį kaunietį em
manuelį leviną. šio judaizmo esmės ieškojusio mąsty
tojo manymu, dievas įrašytas taip, kad gyventų raidėse: 
„Pasak levino, ženklas yra aukso veršio priešybė.“4

stulbinanti sentencija, verta postmodernizmo rabinų 
ovacijų, nors ji ir atskleidžia (nenoromis išduoda) slap
tą kai kurių kabalistinių judaizmo formų ir postmoder
nizmo gramatologijos ryšį. Kaip jau įprasta, puolama 
galutinai nustekenta krikščionybė (kuriai, deja, labiau 
rūpi prezervatyvų naudojimo klausimas, o ne dieviškųjų 
hipostazių sandara), pašiepiant, jog „filosofinis okultiz
mas ir žmogui būdinga transcendencijos paieška vis dar 
atliepia įprastam žmogiškam poreikiui neturėti nieko 
aiškaus.“5 todėl „kuo platesnė sekuliarizacija, tuo arčiau 
dievo karalystė“ – „čia širdies religija pasiekia ateizmą“, 
išpažinimą sau pačiam, o „praktikuojančiam šią religiją 
dievo sąvoka nėra reikalinga.“6

derrida tą patį sako komentuodamas Kantą, kuriam 
krikščionybė yra vienintelė „morali“ religija, galinti išva
duoti „mąstantį tikėjimą“. nurodydamas, kad krikščio
nybė yra dievo mirties patyrimo ir teletechnomokslinio 
kapitalizmo sąjunga, derrida Kanto „mąstantį tikėjimą“ 
aiškina taip: „norint elgtis moraliai, reikia, trumpai ta
riant, viską daryti taip, tarsi dievas neegzistuotų arba 
jau nebesirūpintų mūsų išganymu. taigi moralus ir kar
tu krikščionis (jei krikščionis turi būti moralus) yra tas, 
kuris vadovaudamasis gera valia nesikreipia į dievą; 
trumpai tariant, tas, kuris elgiasi taip, tarsi dievas būtų 
mus apleidęs.“ vadinasi, „krikščionybė gali įvykdyti 
savo moralinę paskirtį, o moralė – savo krikščioniškąją 
paskirtį tik tada, kai ji išgyvena čia, fenomeniškoje istori
joje, dievo mirtį... tokiu atveju judaizmas ir islamas būtų 
turbūt paskutinės dvi monoteistinės religijos, kurios dar 
tebemaištauja prieš visa tai, kas mūsų pasaulio sukrikš
čioninime reiškia dievo mirtį“7.

derrida kalba apie tirštėjančias sutemas ir prisimena 
khora – tą pamėklišką, „pirminei medžiagai“ artimą, bet 
nenusakomą „vietovę“, kurioje galimas postmodernisti
nis „tikėjimas be dogmų“ (tik nežinia kuo – simuliakrais, 
pėdsakais, kontrastais?) apgraibom slenkant „absoliu
čioje naktyje“. tai ėjimas per pseudokabalistinės redukci
jos tyrus, kurie yra „ne Pažadėtoji žemė, bet tam tikra dy
kuma – ir ne apreiškimo dykuma, o dykuma dykumoje, 
kuri įgalina, atveria, išskobia arba ištempia iki begalybės 

kitą. Kraštutinės abstrakcijos ekstazė arba egzistencija“, 
kuri yra „be vieškelio ir be vidujybės“8.

atradus dykumą dykumoje (šis beprasmis klaidžio
jimas anaiptol nėra krikščionių teologų via negativa), 
privalu „ateologizuoti“ ir „nušaknyti“ ją pagrindžiančią 
tradiciją, nes tik šitaip minėtoji abstrakcija gali išlaisvinti 
„universalų racionalumą ir nuo jo neatskiriamą politinę 
demokratiją“9. 

atrodo, kad derrida kiekvieną kartą kalba kaip 
jam patogiau – dėsto tai vieną, tai visai priešingą daly
ką, nesijaudindamas, kad „universalus racionalumas“ 
nedera su epistemologine ženklų, interpretacijų, savi
raiškų anarchija. Kaip tikram postmodernizmo rabi
nui, jam rūpi pragmatiniai ir funkciniai efektai – kaip 
susukti „tikrosios“ saliamono žinijos nevertų netikėlių 
smegenis.

tekstui prilygintas pasaulis yra beprasmis tarsi Tora 
pirminiu nesutvarkytų raidžių pavidalu rabbi eliyahu 
Koheno ittamari iš smirnos († 1729) mokyme, laukianti 
prasmę nešančio mesijo. nežinia, ar derrida jo laukia 
(viename iš savo veikalų meistriškai sureikšmindamas 
„skambutį iš jeruzalės“), nors jam labiau rūpi dekons
truoti negatyvią neoplatonizmo teologiją, kurios jis ade
kvačiai nesupranta arba apsimeta nesuprantąs.

Kai kurios žydų kabalos pakraipos būtį prilygina 
Torai, kurios raidės sudaro mistinį dievo kūną. mes gy
vename Toroje, mozei priskiriamo šventraščio (pirmųjų 
penkių Biblijos knygų) tekste, kurį gali padengti dėmės – 
„kita pusė“ (sitra ahra) pavadintos satanistinės jėgos, 
grasinančios suardyti būties tekstą iš vidaus. todėl rei
kalingas tvarkos ir tikrovės daiktų vienybės atkūrimas 
(tikkun). mistinė eliyahu Koheno gramatologija teigia, 
kad dievas anuliuos dabartines pasaulį sudarančių Toros 
vardų kombinacijas ir iš šių raidžių sukomponuos nau
jus vardus, t. y. naują sakiniams tapačių fenomenų tikro
vę. Kaip skelbia žydų ekstremistų šūkis: bittulah shel torah 
zehu kiyumah – Toros panaikinimas yra jos įgyvendinimas 
(arba išsipildymas)10.

1 3 .  L I N G V I S T I N Ė S 
d E K O N S T R U K c I J O S  K A R I K AT ū R O S
derrida mano, kad Kūrėjo bei noetinių (dieviškųjų) pra
dų panaikinimas, dekonstrukcija ir slinktis į „choros“ 
sterblę yra ne koks nors nihilizmas, bet vienintelis ga
limas „tikėjimo“ liudijimas kankinio mirtimi, gyvenant 
„paskutines dienas“11.

Žodis „dievas“ negali reikšti transcendentinės bū
ties ir netgi antbūtiškojo Pradmens (mat tokio visą die
viškąją būtį ir Kūrėją transcenduojančio Pradmens tei
gimas taip pat tėra optinė semiotinio žaidimo apgaulė). 
todėl žodis „dievas“ įvardija tai, be ko nežinotume, 
kaip vertinti negatyvumą: gramatinį ar loginį neigimą, 
ligą, blogį ir galiausiai neurozę, kuri, anaiptol neleisda
ma psichoanalizei religijos redukuoti į simptomą, neva 
priverčia šiame simptome įžvelgti negatyvią dievo ma
nifestaciją12.

atrodo, kad iš panašių šaltinių kyla ir Hillmano 
tezės, esą dievai nūdien (kaip apmaudu) gali pasiro
dyti tik ligų, depresijų bei iškrypimų pavidalu. Kad ir 
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kaip ten būtų, postmodernistinė dekonstrukcija suge
bėjo diskredituoti naivią pozityvistinę idėją, kad nuo 
tikrovės atsiribojęs dekartiškasis subjektas gali šią ti
krovę „objektyviai“ pažinti. tačiau postmodernistinė 
filosofija pateko į subjektyvios imanencijos ir lingvis
tinės hipnozės spąstus: netgi apofatinė teologija (via 
negativa) jai tėra lingvistinis reiškinys, kalbėjimo apie 
dievybę (ar „niekį“) būdas, o ne tikrovės suvokimo, 
transformacijos, dvasinio pakilimo (anagōgē) ir jung
ties (henōsis) priemonė.

Postmodernistinė semiologija, netgi pabrėžtinai at
sisakydama „logocentrizmo“ ir keisdama jį kažkokiu 
paauglišku „falocentrizmu“ (tai pačių postmodernistų 
sugalvotas terminas, aukštinantis vyriškas genitalijas), 
neperžengia diskursyvaus mąstymo (logismos) nubrėžtų 
ribų. o logismos, kaip nurodo Plotinas, kyla iš apačios, 
iš žmogiškosios šiapusybės (entautha: Enn. iv. 3. 18), o 
ne iš nušvitimą, apreiškimą, išmintį teikiančio intelekto 
(Nous), kurį krikščionys prilygina šventajai dvasiai. Lo-
gismos veikia mentalinių sielos dėmenų ir diskursyvios 
kalbos (logos) lygmeniu, kildamas iš sumišimo, abejonės 
ir nerimo, kurie atsiranda susidūrus su aporijomis bei 
įvairių rūšių priešybėmis. ne tik apofatinio Pradmens, 
bet ir noetinių archetipų neįmanoma pažinti arba adek
vačiai suvokti šiuo diskursyvaus protavimo ir semiotinių 
manipuliacijų lygmeniu, kuriame skleidžiasi ir moder
nizmo tezė, ir postmodernizmo antitezė.

Pasak antikos neoplatonikų, žmogaus esmę sudaro 
ne lingvistinis gebėjimas operuoti ženklais (nors pasaulis 
yra daugiasluoksnis ženklų, sintemų, simbolių tekstas, 
audžiamas dievais vadinamų pradų ir gėrio teofanijų) ar 
gebėjimas logiškai samprotauti. todėl vardai ir žodžiai, 
ženklai ir atvaizdai netampa vieninteliu bei svarbiausiu 
neoplatonikų koncentracijos objektu. tuo tarpu postmo
dernizmas suabsoliutina ir mistifikuoja diskursyvaus 
(psichinio) lygmens kalbą, tarsi tai būtų savaime atsira
dusi horizontali vienas kitą atspindinčių ženklų iškloti
nė ir nieko daugiau. todėl nei paneigtas pozityvistinis 
„objektyvumas“, nei heterogeniškas „subjektyvumas“ 
neleidžia suvokti „tiesos“ jokia prasme, bet tik išreiškia 
nuo dvasinių ištakų atsieto proto agoniją.

jeigu dievybė turi sąmoningą intelektinį aspektą 
(kaip mistinių kosmogonijų demiurgas, išvara hinduiz
me), vargu ar šis gali būti patirtas be paties deus reve-
latus sankcionuotos malonės. nenuostabu, kad nūdien 
tik koks nors apšvietos vaisių neragavęs valstietis iš 
dykumų oazės dar sugeba tai suprasti. tačiau postmo
dernizmas sukarikatūrina ir mistinį kelią Plotino dialek
tikos arba sufijų dvasinio pakilimo prasme. todėl Perlo 
viltys, kad, „užbaigdamas“ modernizmą, postmoderniz
mas parodo „būtinybę misticizmo bei sakramentalizmo, 
kaip vienintelio būdo išsaugoti protą ir prasmę“13, pa
tiems postmodernistams yra juokingos.

minėtas autorius tikisi, kad, nors postmodernistinė 
modernizmo dekonstrukcija yra grynai negatyvi bei des
truktyvi, ji gali atverti sakramentinio neoplatonizmo bei 
misticizmo reabilitacijos kelią. modernizmas prasidėjo 
netekus neoplatoniškos būtį pranokstančio apofatinio 
dievo sampratos, be kurios įsigali dualistinio teologinio 

ir pozityvistinio racionalizmo iliuzijos, o dekonstrukcija 
neva pašalina šią apgaulę, atskleisdama, kad dieviškojo 
mito ir teurginio simbolio išsižadėjusi modernistinė va
karų civilizacija netenka „tikrosios transcendencijos ir 
neišvengiamai baigiasi nihilizmu“14.

Perlas teisingai kalba apie ikoninio ir ženklinio (tiks
liau – sakramentinio) regėjimo svarbą dieviškosios nie
kumos (oudeneia, kaip tartų damaskijas) akivaizdoje. ta
čiau jis šiek tiek klysta, naiviai manydamas, esą mistikas 
ir ateistas skiriasi tik tuo, kad pirmasis žodį niekuma 
rašo iš didžiosios raidės15.

šiuo požiūriu labiau apgalvota yra P. mar grego
rios (sirijos stačiatikių bažnyčios metropolito iš šiau
rės indijos) pozicija. jis primena, kad visos „klasikinės 
tradicijos“ ne tik nemėgino atskirti religijos ir filosofi
jos (neoplatonizme eusebeia, pamaldumas, ir philosophia 
neatsiejami), bet ir nemanė, jog žodžiais, lingvistiniais 
ženklais ar sakiniais galima adekvačiai suvokti, patirti 
ir išreikšti tiesą, ypač susijusią su teofanijomis, dieviš
kaisiais esiniais ir antbūtiškuoju Pradmeniu. ogi vaka
rietiškas naujųjų amžių modernizmas užsibrėžė viską 
suvokti logismos lygmeniu ir redukuoti į diskursyvaus 
ratio plotmę. Kitaip tariant, realijas redukuoti į žodžius, 
mentalines abstrakcijas, konceptus, kurie (jeigu jie nėra 
teurginiai simboliai, susiję su anagogine liturgija pla
čiąja prasme) nepajėgia perteikti aukštesnių tikrovės 
dimensijų.

jeigu postmodernizmas (taip pat stokojantis tikros 
išminties) sudrebino apšvietos padėtus pamatus, reikia 
žengti ir tolesnį žingsnį – anapus postmodernizmo, pri
pažįstant, kad diskursas nėra „gyvenimas“, bet tik veiki
mo įrankis, nuoroda į tiesą, kurios jis iki galo nepajėgia 
įkūnyti ir perteikti lingvistinėmis priemonėmis. taip at
sitinka todėl, kad noetinių pradų sritis pranoksta kalbą, 
priešybių logiką ir diskursyvų mąstymą: pasak Plotino, 
čia nekalbama balsu – oude de phōnaios chrēsthai: Enn. iv. 
3.19). vadinasi, „postmodernizmo užmojis siekti neįma
nomo dalyko – bergždžias mėginimas konceptualiai su
prasti ir žodžiu ar kitais simboliais perteikti neperteikia
ma – būtų komiškas, jeigu jo pasekmės žmonijai nebūtų 
katastrofiškos“16.

1 4 .  „ P O S T M O d E R N I S T I N I O 
d VA S I N G U M O “  K R E B Ž d E S I A I  I R 
S T E N Ė J I M A I
 Postmodernizmo iš dalies inspiruotas dvasingumas 
(tai, ką anglakalbiai vakariečiai vadina žodžiu spiritua-
lity) taip pat yra „luošas“, nes dėl migloto sinkretinio 
universlumo (suvokto psichinio „politeizmo“ lygmeniu) 
neigia organizuotas tradicines religijas, grindžiamas ap
reiškimu, normatyvine metafizine struktūra ir dievobai
minga pagarba – „mandagumu“, kuris islame reiškiamas 
daugiaprasmiu terminu adab. visata įsivaizduojama kaip 
dieviškųjų energijų audžiama visuma, tačiau be audėjo 
(demiurgo, visuotinio intelekto, asmeninio viešpaties, 
galinčio apsireikšti suvokėjo imaginacijai priimtinu pa
vidalu).

tradiciniu „kosmoso“ (tvarkos, simbolinę mandalą 
menančios hierarchijų visumos) terminu paradoksaliai 
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vadinama regimoji fizinė žvaigždžių bei kitokių kūniš
kųjų objektų erdvė, pati dažnai prilyginama „chao sui“. 
šis pirminių konotacijų netekęs terminas kone sudie
vinamas, ypač postmodernistinio meno kontekstuose. 
todėl P. lambornas Wilsonas (nuo sufizmo atsimetęs 
anarchistas) mėgsta kartoti, kad „chaosas yra sveika
ta“. jis šlovina „išlaisvinančią“ chaoso galią, nukreiptą 
prieš modernizmo, racionalizmo, visokių ideologijų (ir 
joms prilygintų tradicinių religinių institucijų) pries
paudą. 

ibn alarabi (1165–1240) skelbtas iš dalies neopla
toniškas, iš dalies koraniškas mokymas apie dievo sa
visklaidą (tajalli), t. y. apie kiekvieną akimirką iš naujo 
kylančią manifestaciją – sukūrimo ir sunaikinimo dina
mikos stebuklą, lamborno Wilsono manymu, yra tapa
tus „chaosui“, žadančiam ne Harmagedono rūstybę, bet 
laisvą poetinės vaizduotės skrydį17.

tačiau ibn alarabi, kartais visą egzistencinę tikro
vės piramidę prilygindamas dievui, nepanaikina „de
šinės“ (laiminančios) ir „kairės“ (baudžiančios) rankų 
skirtumo, sakydamas, kad visi sklaidmenys sugrįžta 
į ištaką, bet nebūtinai palaimingos malonės keliu, nes 
anomalijų, nuodėmių ir netikros tapatybės kelias veda 
per visa naikinančią ugnį – prievartinį „išvalymą“ ir 
transformaciją.

vienas svarbiausių „postmodernistinio dvasingu
mo“ (dažnai vadinamo New Age judėjimu) bruožų yra 
formalių liturgijų, kanoninių maldų ir ritualų neigimas, 
ritualą suvokiant protestantiška „tuščio išorinio cere
monialo“ prasme ir manant, kad spontaniškos medita
cijos ar iš tradicinių rytų kultūrų pasiskolintos sadhanos 

nuotrupos (stilizuotos ir estetizuotos pagal populistinės 
sąmonės poreikius) yra svarbiausias dalykas, garantuo
jantis „tobulėjimą“. be to, šis „tobulėjimas“ dažniausiai 
baigiasi psichinių energijų manipuliacijomis ir sveika
tingumo programomis, nesuvokiant, kad psichinių galių 
ir vaizduotės lygmuo netapatus pavidalus, atvaizdus, 
psichosomatines reakcijas, mentalinę magiją bei ženklų 
tironiją pranokstančiai dvasiai krikščioniška spiritus arba 
vedantiška atman prasme.

dėl šios priežasties skiriasi postmodernistinės ir 
neo platoniškosios dekonstrukcijos (šiuo atveju vadina
mos teurginiu pakilimu) tikslas (telos). nors postmoder
nistai perima tradicinį, dar nuo hetitų laikų žinomą ir 
sufijų pamėgtą įvaizdį apie pasluoksniui lupamą svogū
ną (palikus visas uždangas bei lukštus, nelieka nieko, 
ką galima būtų išvysti psichosomatine akimi), suvokia 
jį toli gražu nevienodai. neoplatonikai panyra į šventąją 
tylą, tylų tylą (sige sigon), išgyvena nenusakomos trans
cendentinės jungties (henōsis) potyrį dievybės lygmeniu, 
nes egocentrinė savastis ir imaginaciniai jos pasauliai 
dekonstruojami demiurgijos vektoriui judant priešinga 
kryptimi. dekonstrukcija čia reiškia ne piktybišką, kri
tinį demaskavimą žmonių santykių, istorijos ir tekstų 
srityje, bet kosmogonijos padarinių (savotiškos „iliuzi
jos“) panaikinimą, manifestacijos sugrąžinimą (epistrop-
hē) atgal į transcendentinį šaltinį. o postmodernistinė 
dekonstrukcija hermeneutą ir „kūrybinės laisvės“ pa
žadų suviliotą menininką įkalina herakleitiško tapsmo 
sraute – nuolat kintančių žodžių, ženklų ir simuliak
rų labirinte, neturinčiame išėjimo. todėl l. sweeney 
apmaudžiai sako: „jeigu tik derrida pats keliautų šiuo 
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[dionisijo areopagito nurodytu] keliu, kuris kartu yra 
pedagogija, psichologija ir mistagogija! tada šis kelias 
baigtųsi tyliu pagarbinimu ir jungtimi su būvančiu, 
bet vis dėlto transcendentiniu dievu, o ne nuobodulio 
tyla, kurią šiandien patiria dekonstruktyvistas, laukian
tis [į vakarykštį] panašaus ir sekinančio rytojaus dienos 
darbo – toliau vaikytis išbarstytus ir nuolat kintančius 
žodžius.“18

tačiau postmodernistinės dekonstrukcijos adeptų 
nedomina antbūtiški slėpiniai – neoplatonikų vienis, 
kuris yra dunamis tōn panton – visa ko galia ir galimybė, 
nediferencijuota intelegibilumo versmė, kurios diferen
cijuotą noetinę pleromą diskurso lygmeniu parodijuoja 
postmodernistų différance – „konceptualumo galimybė“ 
ir semiotinės būties diferenciacija. Postmodernistams 
rūpi tik nesibaigiantis neigimas, ėjimas „dykuma“ už
burtu „negalimos galimybės“, dėmių ir pėdsakų ratu. 
metodiškai nusigręžiama nuo tiesioginio objektų poty
rio, paneigiant bet kokį mistinį ar eidetinį betarpiškumą 
ir visiškai neatsižvelgiant į tai, kad transcendencija kartu 
yra visuotinė imanencija, kad juslinis patyrimas (aisthē-
sis) yra miglota intelekcija (noēsis), o intelekcija – aisthēsis 
noetiniu lygmeniu, kaip pasakytų Plotinas.

izoliuotos kartezietiškos savasties atskyrimas nuo 
tiesioginio sąlyčio su daiktais (su hierofanijomis, kurias 
„mirties ontologija“ paverčia „negyvąja gamta“) dualis
tinei naujųjų amžių savimonei neva žada nevaržomą 
mąstymo laisvę. šitaip minėtoji savastis (kurios savivo
kos burtažodis: cogito ergo sum – mąstau, vadinasi, esu) 
išlaisvina save nuo objektų potyrio, panirdama į me
namai autonominę kalbos bei rašto stichiją – „tekstus“, 
kurių prasmės nekontroliuoja jokia pašalinė instancija, 
kurių audinių nesaisto teleologinis ar metafizinis vieny
bės principas ir kurie yra tiesiog niekumos krebždesiai, 
stenėjimai bei mikčiojimai, aprengti akademinės sofisti
kos rūbais.

todėl vargu ar galima tikėtis dar kokios nors nau
jos pozityvios „postmodernizmo sintezės“, kurią suda
rytų natūralizmo tezė (hegeliškai transcenduoto „natū
ralumo“ bei „reliatyvumo“ tezė, nors nelabai aišku, ką 
reiškia šie chimeriški j. r. a. mayerio kalambūrai) ir 
aukštesnio lygmens priešprieša – „neoplatonizmo“ an
titezė19. bėda ta, kad šitaip reabilituotas neoplatonizmas 
turi atsisakyti metafizinės tiesos ir tapti viso labo stimu
liuojančia transformacijos priemone, skirta žmogiškosios 
egzistencijos reikalams tvarkyti – estetizacijai ir vienybės 
pojūčiui atkurti.

1 5 .  U T O P I J A  P O  U T O P I J O S :  VA K A R ų 
c I V I L I Z A c I J O S  P E R S P E K T y V O S 
jeigu apskritai galima kalbėti apie vakarų tradiciją arba 
civilizaciją supaprastintai ir apibendrintai, nesunku įsiti
kinti, kad vadinamasis postmodernizmas (ir savo semio
tiniaissofistiniais, ir literatūriniaismeniniais aspektais) 
išreiškia senatvišką jos agoniją, suvaikėjimą ir paiką 
eschatologinį patosą, juolab kad noriai kalba apie „pa
baigą“. atrodo, kad žlugus visiems utopiniams (iš se
kuliarizuoto monomitinio žydųkrikščionių fanatizmo 
ir pragmatiško naujųjų amžių racionalizmo jungties 

kylantiems) projektams, vienintelis pasiteisinimas yra 
apsimesti bepročiu ir šitaip išvengti atsakomybės.

tačiau, kad ir kaip būtų keista, postmodernizmas 
slapta grindžiamas tuo pačiu utopizmu, siekiančiu „pa
sakų karalystės“ žemėje, kuri šį kartą įgyvendinama tam 
tikru lygmeniu skelbiant visuotinius postmodernistinius 
atlaidus, fantasmagorinį pliuralizmą be tiesos ir be verty
bių hierarchijos, reabilituojant visų rūšių iškrypimus bei 
kvailystes ir kartu išskleidžiant metaideologinį globali
nės ekonominės kontrolės bei mentalinės prievartos tin
klą, iš kurio niekas negalėtų išsprūsti. bet koks tradicinis 
išminčius, šventasis, metafizinių ir etinių kriterijų neatsi
sakęs mąstytojas, o juo labiau mistikas automatiškai pa
tenka į tą pačią „laisvą saviraišką“ praktikuojančių idiotų 
kategoriją kaip teatralizuotas absurdo akcijas rengiantis 
menininkaspostmodernistas, transvestitas, gatvės pros
titutė ir reklamos agentas.

šitaip įgyvendinamas ženklų ir simuliakrų „lygy
bės“ principas. Postmodernizmas sąmoningai painioja 
sąvokas, terminus, etiketes, sukeičia žodžių prasmes, 
kad būtų galutinai suveltas eilinio žmogaus mąstymas 
ir užtemdyta įgimta transcendencijos nuojauta, pakei
čiant ją ufonautų mitologija ir kompiuterinio „okultiz
mo“ kerais – informacijos begalybės ir elektroninės ga
lios kultu.

mėgindamas apibrėžti kompleksinės „vakarų tradi
cijos“ kontūrus, l. d. snyderis atsisako ir liberalaus pro
greso idėjomis, ir marksistine dialektika grindžiamų teo
rijų, bet išskiria tris idealias interpretacijos perspektyvas, 
arba tris „kosmologijas“, kurių raiškos bei kombinacijos 
leidžia sukonstruoti istorinės visumos paveikslą.

Pirmiausia minėtas autorius išskiria „vienybinę kos
mologiją“, kuri tikrovę aiškina integralios vienybės po
žiūriu20. bėda ta, kad į šią kategoriją patenka ir plato
niškoji išminties tradicija (kartu su ja – visos teofanijų 
vienybę, transcendencijos ir imanencijos dermę, misti
nę bei teurginę jungtį su Pradmeniu pagrindžiančios 
hermetizmo, neoplatonizmo, krikščioniškojo misticizmo 
atšakos), ir sukrikščionintas mokslinis aristotelizmas, ir 
kai kurios modernaus filosofinio racionalizmo sistemos. 
snyderio manymu, šios rūšies „kosmologinė“ perspek
tyva dievybę mėgina paversti „abstrahuotu būties pa
grindu“, blogį apibūdina kaip netvarką, disharmoniją, o 
jos herojus yra savo paties iracionalius impulsus pažabo
ti ir integracijos su vienaip ar kitaip interpretuota visuma 
siekiantis žmogus. suprantama, kad šitaip apibendrintai 
piešiamas teorinių paradigmų paveikslas yra pernelyg 
schemiškas, nes esama įvairių „vienybės“ ir „integralu
mo“ sampratų, dažnai neturinčių nieko bendra.

antrąją perspektyvą snyderis vadina „dualistine 
kosmologija“, kurios pagrindas – dramatizuota gėrio ir 
blogio kova, dažnai reiškiama mitiniu dievo ir demo
niškų galių susirėmimo pavidalu. autoriaus manymu, 
ji kyla iš senovės izraelio pranašų21. šiuo požiūriu sny
deris nėra teisus, nes šis kosmogoninis ir eschatologinis 
motyvas (tampantis ir etikos, ir dvasinio džihado para
digma) yra kone universalus: pradedant indros ir vritos, 
devų ir asurų, ra ir apopio, Horo ir seto, marduko ir 
tiamat kova (turinčia ezoterinę, demiurginę bei litur
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ginęritualinę prasmę), baigiant suabsoliutinta ahura 
mazdos ir ahrimano priešprieša zoroastrizme, kurią pa
veldėjo manichėjų religija ir savaip reinterpretavo žydų
krikščionių eschatologijos.

atmetus ontologines ir teologines problemas, kylan
čias iš dualizmo teorijos, tokia priešprieša visur ir visada 
prisipildo realių empirinių turinių, nesvarbu, ar sekama 
kokia nors mitine paradigma, ar ne. ji kyla ne tik iš su
bjektyvios (kaip norėtų pavaizduoti tikrovę literatūrine 
fikcija skelbiantys postmodernistai), bet ir iš objektyvios 
gėrio ir blogio sankirtos – politine, socialine, psicholo
gine, etine ir netgi estetine prasme. reikia būti kvailiui 
arba ciniškam gudragalviui sofistui, kad galėtum rimtai 
tvirtinti, esą žmogiškojo diskurso lygmeniu (paliekant 
ramybėje noetines šviesas ir bežadę vienio transcenden
ciją) mes negalime susikalbėti, nesugebame atskirti gėrio 
ir blogio ir, užuot griežtai nubaudę recidyvistą, kanibalą, 
žagintoją, šventvagį, turime visi kartu su fleitomis šokti 
svaiginantį meilės šokį.

išsigimstančios sentimentalios demokratijos nenori 
matyti mirties ir suvokti žiaurių tikrovės dėsnių, todėl 
jas gąsdina šventojo kario (epinio herojaus ir drakoną 
ietimi smeigiančio riterio) įvaizdis. viskas baigiasi tuo, 
kad nudūręs į namus slenkantį vagį, kaltas lieka šeimi
ninkas, o visas europos sąjungos kariūnų legionas ne
sugeba pakrutinti piršto, kai šalia žudomi tūkstančiai. 
materialistas stabmeldiškai garbina „gyvybę“ – ištvir
kavimui (o ne išminties ieškojimui, atgailai, teofanijų 
kontempliacijai) skirtą gyvenimo atkarpą, nes jam nėra 
dvasios, dieviškųjų hipostazių ar gyvenimo po mirties 
(kokiu eidetiniu, kodiniu ar energetiniu sąmonės kon
figūracijų pavidalu šis pomirtinis gyvenimas būtų įsi
vaizduojamas).

tradicinių tiesos paradigmų „demitologizacija“ dėl 
netikro humanizmo suardo žmoguje slypintį imago dei – 
integralų dievo atvaizdą, viliodama bedieviškos laimės 
ir reklaminio estetizmo utopija – gyvenimu sterilių ir be
prasmiškų ženklų „tekstuose“, mentalinės pornografijos 
biuleteniuose – kartu su geraširdžiais trigalviais klonais 
ir nerūkančiais klerkais, nuo kurių tarsi guminės atšoka 
ūsuotų teroristų granatos ir susprogdina pačius teroris
tus, nenorinčius taikiai šokti grakščios soroso lambados.

trečiąją perspektyvą snyderis kažkodėl pavadina 
„socialine kosmologija“, grindžiama prieš anarchiją nu
kreiptu socialinės kooperacijos principu22. Klasikiniu jos 
herojumi paskelbiamas Ciceronas, piešiant įspūdingą 
adeptų plejadą nuo antikos sofistų „humanizmo tėvu“ 
skelbiamo Petrarkos, taip pat erazmo roterdamiečio iki 
moderniojo liberalizmo sekėjų ir atskirų postmoderniz
mo atstovų.

atidžiau patyrinėjus, atrodo, kad šia trinare sny
derio klasifikacija vargu ar galima pasikliauti: tikrovė 
daug sudėtingesnė ir gali būti modeliuojama bei aiškina
ma remiantis kitais, daug fundamentalesniais kriterijais. 
tačiau minėtas autorius taikliai pastebi, kad vakarams 
būdingą dinamiką pakeitė ilgai vyravusi „dualistinės“ 
ir „socialinės“ kosmologijos sąjunga, pamažu įgavusi 
sekuliarinį pavidalą. Prisiminkime puritonišką ikono
klastinės reformacijos įkarštį, švietėjišką humanizmą ir 

Xvii a. mokslinės revoliucijos inspiruotas pozityvizmo 
strategijas. Krikščioniškojo rojaus viziją galiausiai pakei
tė naivi kovos dėl geresnės idealios visuomenės koncep
cija, palaikoma „magines“ technologijas produkuojančio 
mokslo ir įgavusi įvairius liberalizmo, progresyvizmo, 
scientizmo, nacionalizmo, marksizmo ir postmoderniz
mo kaukėmis besidangstančios šmėklos pavidalus.

1 6 .  A R  R E I K Ė S  A P S I M E S T I  K VA I L I U ?
dvasinių principų bei gyvybingo sakralinio turinio ne
tekusi civilizacija negali turėti metafizinės vienybės, ne
bent totalitarinę šios vienybės parodiją bei imitaciją po
litiniųsocialinių technologijų ir materialistinių svajonių 
aspektu. neišvengiamas jų krachas iškelia ir suabsoliu
tina suvaikėjusios ir bestuburės demokratijos utopijas, 
veikiančias panašiu lygmeniu, bet pasižyminčias dvasine 
ir idėjine impotencija.

atsisakiusi savo pamatinio krikščioniško idealo – 
kovoti dėl (teisingai ar klaidingai suprastų) tikėjimo, tie
sos ir gėrio, vakarų civilizacija sparčiai demoralizuojasi, 
įgaudama karikatūrinius pavidalus. ji trumparegiškai, 
neatsakingai ir negailestingai ardo savo pamatus: biu
rokratinio valdymo lygmeniu diegia sveiko proto liku
čių netekusį formalų beširdį racionalizmą, tuo pat metu 
kilniadvasiškai gindama savo priešus (kad tik nebūtų 
pažeistos kokios nors sielos demonų, įkalintų teroristų, 
banditų ir sudievintų mažumų „teisės“). tačiau, koks 
paradoksas – negina jos pačios gyvybingumą ir egzista
vimo prasmę palaikančių vertybių, manydama, kad grei
tai ekonominėmis ir techninės mechanikos priemonėmis 
bus sukurtas postmodernistinis visuotinės tolerancijos 
rojus. vilkas su avinėliu ganysis šalia, tačiau be metafi
zinių principų ir mirusiu paskelbto dievo.

Frithjofas schuonas teisingai pastebi, kad kiekvie
na religija skleidžiasi kaip formali mitinėimaginacinė 
upaya. šis sanskrito terminas minėtam autoriui reiškia 
soteriologinę priemonę, dievybės sankcionuotą „gany
tojišką miražą“, kuris tėra keltuvas, bet negali būti pačių 
žmonių įsteigtas23. todėl tinkama forma turi ypatingą 
teurginę prasmę. dvasinių kelių įvairovė yra neišvengia
ma – ji anaiptol neteigia tiesos reliatyvizmo, nes dogmos, 
ritualai ir sakramentai tėra būtinos „dvasinės alchemi
jos“ priemonės – transcendentinės tikrovės durų raktai. 
tačiau, būdama konkrečiu „pakilimo taku“, kiekvie
na upaya (krikščionybė, islamas, hinduizmas, budizmas, 
dao sizmas ir t. t.) turi absoliučią aksiologinę prasmę, ka
dangi be visiško atsidavimo apreikštam simboliui negali
ma transformacija ir esą neįmanomas to paties simbolio 
transcendavimas neformalios visuotinybės lygmeniu.

galbūt šia proga naudinga būtų prisiminti nūdien 
šiek tiek nuvalkiotą ir subanalintą egzoterizmo ir ezote
rizmo terminų priešpriešą bei sąveiką. egzoterizmu (iš
orine religijos puse, formaliuoju jos pagrindu) schuonas 
vadina simbolių ir metodinių priemonių sistemą (alche
minės paveikos vaidmenį atliekančias dogmas, ritualus, 
apeigas, įstatymo priesakus, moralės normas, liturgiją 
plačiąja prasme), kelią (kiekvienam sekėjui būtiną ir pri
valomą religinę praktiką, t. y. dvasines pratybas, teurginį 
atnašavimą be jokių spontaniškų improvizacijų, indivi
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dualistinių fantazijų ir saviraiškų, kurias skelbia sąmonę 
dezintegruojantys bei užteršiantys šiuolaikiniai menai) ir 
mentalitetą (kultūrinį, psichologinį, estetinį konkrečios 
religijos klimatą, pasižymintį savitomis konvencijomis, 
atitinkamu būties suvokimu bei archetipiškai nulemta 
vaizduotės sklaida)24.

tokia kompleksinė sistema formalių raiškų lygme
niu yra „išorinis“ tikrojo ezoterizmo ramstis – būtinas 
taip, kaip būtinas išorinis ženklas, pavidalas, simbolis, 
raidė, ikona, be kurios vidinė prasmė (turinti universa
lumo aspektą) netenka pagrindo ir yra neapčiuopiama. 
deja, „ezoterizmo“ termino galbūt irgi reikėtų vengti, 
nes jis kone nepateisinamai devalvuotas ir suterštas, to
dėl daugeliui suvokėjų siejasi su žemiausiam sąmonės 
lygmeniui skirtais kliedesiais, apgaule, magija ir pseu
doistoriniais svaičiojimais. ogi mes omenyje turime vie
nybės įžvalgas intelektiniu aspektu bei „tarnystę“ ibn 
alarabi išplėtota ir išaiškinta prasme25, juolab kad toks 
imanentinę ir transcendentinę tikrovės pusę (kaip coinci-
dentia oppositorum) suvienijantis „dvasingumas“ yra ne
pastebimas ir tam tikru požiūriu jo raiška nesiskiria nuo 
eilinio kuklaus ir savo ribas aiškiai suvokiančio žmogaus 
gyvenimo raiškos. šis kinų daosų ir sufijų „idealas be 
idealo“ beveik visada pašalinių žmonių yra neteisingai 
suprantamas.

jeigu vakarietiška sąmonė vis dar nori išlikti „krikš
čioniška“ (kultūrinės imaginacijos bei dvasinio metodo 
požiūriu) ir dar yra pajėgi transformuotis, jai būtina gręž
tis (jei ne pažodine, tai simboline prasme) prie antikinių 
krikščionybės pavidalų, kurių vienintelis patikimas in
telektinis pagrindas yra platonizmas ir neoplatonizmas 

(t. y. teurgijos ir racionalios dialektikos jungtis). j. n. Find
lay siūlo būtent tokį kelią26, nors itin reikšmingi teigiami 
pokyčiai nūdienos sąlygomis yra beveik neįmanomi.

modernistui tokie svarstymai yra prietarai – švieti
mo manos negavusio bepročio kliedesiai, o postmoder
nistui – vienas iš begalinių raiškos būdų, šalia kitų pra
mogų. mėginti jį kaip nors įtikinti, kad esama estetinį 
pliuralizmą bei individualias fantazijas pranokstančių 
tiesų, kriterijų bei normų, reikštų pačiam tapti naiviu 
apologetu, savižudžiu matrosovu. galbūt šiandien vie
nintelė galimybė išsaugoti nepažeistą dvasinį branduo
lį – imago dei integralumą – yra gyventi taip, tarsi būtum 
neatpažįstamas kitos galaktikos šnipas arba keliautojas, 
netyčia patekęs tarp pamišėlių ir todėl priverstas pats 
apsimesti kvailiu, nes neturi nei stebuklingo kalavijo, nei 
dangaus suteikto mandato juo naudotis.

*  *  *
nepaisant deklaratyvaus šiuolaikinės dekonstrukcijos 
patoso, vadinamasis postmodernizmas yra sąmoningai 
kuriama ideologinė ir literatūrinė konstrukcija, neturinti 
nei metafizinio pagrindo, nei dvasinių imperatyvų, ta
čiau parazituojanti bei mintanti savaip reinterpretuotu 
vakarų civilizacijos palikimu. Postmodernistinė ideo
logija funkcionuoja kaip teologinių sistemų, socialinių 
normų bei etinių idealų griovimo įrankis, naudojamas 
siekiant tam tikrų politiniųekonominių (o galbūt ir 
pseudomistinių) tikslų, kylančių iš veikimo strategiją 
keičiančio utopinio modernizmo, nūdien žengiančio į 
menamai reliatyvistinės paranojos stadiją, bet iš tikrųjų 
mėginančio įgyvendinti revoliucinę „estetinės apokalip
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sės“ programą. išorinė estetinės anarchijos skraistė tarsi 
dūmų uždanga slepia „galią valdyti“ – pragmatišką, bet 
prieštaravimų bei antitezių deklaravimu užmaskuotą 
naujojo internacionalo ideologiją. būtų naivu manyti, 
kad ši absurdą legalizuojanti ideologija skirta viso labo 
menininkams apmulkinti ir suvedžioti, juolab kad aka
deminė postmodernizmo režisūra mena piktą, kerštingą, 
bet cirku maskuojamą raudą ant romėnų kažkada „de
konstruotos“ šventyklos griuvėsių.
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nežinau, gal per drąsus mano pareiškimas, bet norisi 
pasakyti garsiai: aido marčėno Dievų taupyklė yra viena 
geriausių poezijos knygų, parašytų lietuvių kalba. Žino
ma, reikėtų paaiškinti, kodėl taip manau. esu perskaitęs 
visą a. marčėno kūrybą. mačiau jį bręstantį, įgyjantį vis 
didesnį pagreitį. būdamas jaunas studentas, stebėjau 
šį poetą ir galvojau, kad čia jau lubos, jau viskas. bet 
a. marčėnas tas lubas prakirsdavo galva, parodydavo, 
kad ten yra dar vienas kambarys. Kai prieidavau iki tos 
prakirstos skylės, pamatydavau dar vieną naują skylę. 
tos skylės – ir kova su nomenklatūrine sistema literatū
roje, kai nelabai svarbu, ką ir kaip rašai, o viskas priklau
so nuo tavo padėties ir pavardės. a. marčėną tai siutino, 
kaip žmogų, kuris eina genamas vien talento.

Pacituosiu eilėraštį „Krakatau“ iš naujos knygos: „Parvertęs 
tris ar keturis stabus, / išlaikęs ritmą ir pataikęs rimą / krašte, 
kur netgi žydas negabus, / gabus lietuvis kelia įtarimą.“

taip, gabumas, todėl mes, jaunėliai, iš a. marčėno nuo
lat gaudydavome naujų poetinių galimybių srautą. Po 
kiekvienos ar po beveik kiekvienos knygos jis rasdavo 
jėgų save sugriauti ir ieškoti naujo savęs, nors po tą at
rastą erdvę dar buvo galima ganytis ir ganyti kitus. bet 
a. marčėnas – snaiperis, o snaiperiai iš tos pačios vietos 
šauna tik vieną kartą, visos apkabos neiššaudo.

Gal reikėtų daugiau apie naują knygą kalbėti.
šitoje knygoje a. marčėnas susitvarkė su savimi, 

su savo demonais. Pagrindinę metamorfozę įvardinčiau 
taip: a. marčėnas buvo bakchas, dabar – bachas. nu
švito.

Kodėl Bachas?

Dievų taupyklę galima skaityti keliais aspektais ir kiek
vienas jų yra vertas knygos. čia sudėtos visos for
mos, harmonijos galimybės. Kaip kadaise sakė sørenas 
Kierkegaard’as – vien Baimės ir drebėjimo užtektų, kad 
išlikčiau amžiams.

Ir kad šiurpu darysis nuo tos aistros, kuri knygoje.

a. marčėnas galėjo sakyti rodantis tik formas, girdi, čia 
jums, jaunieji ir žilstelėję poetai, pavyzdys, kaip gali
ma rašyti poeziją. čia sudėti formų etalonai. o šalia jų 
a. marčėnas įmontuoja ir konkretų požiūrį, požiūrį į 

Kalbėjimo srautas – 
gyvenimo srauto poezijai
apie naują aido marčėno knygą „Dievų taupyklė“ kalba rimvydas Stankevičius, 
jo klausosi mindaugas nastaravičius

kultūrinį srautą. Kol kas mes kalbame ne apie poeziją, o 
apie žinutes, kurias poetas surašė Dievų taupyklėje. nu
stebau, kai a. marčėnas pasakė, kad eilėraštį reikia rašy
ti taip, jog išėmus vieną žodį eilėraštis sugriūtų. vienas 
žodelis – kaip kodas. sakau jam, kad tai neįmanoma. šis 
atkerta tokius reikalavimus keliantis tik sau.

garsiai apie tai kalbėti net baugu. juk nebebus pa
vejančių, nebebus suprantančių.

Skaitant šią knygą atrodo, kad A. Marčėnas savo skaitytoju 
labai pasitiki.

gal ir nepelnytai pasitiki. Kaip Hermannas Hesse, žai
džiantis tą keistą Stiklo karoliukų žaidimą, kuriame – ma
tematika, muzika, asociacijos, kultūrinės atplaišos, apie 
kurias tu nesivargini rašyti, nes manai, kad žaidžiantys 
kartu su tavimi visa tai žino. a. marčėnui užtenka pa
sakyti, kad sninga kajokiškai ir tu imi regėti daugybę 
dalykų. o kur dar paties a. marčėno ironiškas požiūris 
į visa tai, ką jis rašo, į mus visus, skaitančius. ši knyga 
prasminga ir dėl to, kad leidžia labai skirtingai eiti jos 
keliu. Pagalvok, ką gali suprasti žmogus, pasiėmęs ją 
ir nieko nežinantis nei apie lietuvių, nei apie pasaulio 
poeziją, nebraidęs po XX a. pabaigos ir XXi a. pradžios 
kultūrinius klodus. jam ši knyga gali būti nesuprantama, 
tačiau graži. graži, ir tiek.
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Konkretinkime. Trieilis, kuriame dėkojama Sigitui už sveikini-
mą gimtadienio proga, kai „net draugo „linkiu / švelnių nu-
sivylimų“ / papuošė dieną“.  Manytina, kad čia turimas ome-
nyje Sigitas Parulskis. Kaip šį trieilį perskaito tas, kuris nieko 
nežino apie, pavyzdžiui, prieš penkmetį rašytą „džiaugiausi 
tave ataidėdamas, / kalboje tiesinau, / ką sulankstei, mylėjau / 
tave tartum brolį – / komplikuota brolžudžio meile/greitai man 
bus / penkiasdešimt ir tuščia / atėjus numirt / į šią dykrą“?

reikia augti, pamažu prie to artėti. Dievų taupyklė – de
šimtoji poeto knyga. jei nesi skaitęs ankstesnių „tomų“, 
tikrai negali tikėtis, kad viskas bus aišku pasiėmus nau
ją knygą. moksleivis ar jaunas studentas, nežinodamas, 
kad tas sigitas greičiausiai yra Parulskis, negaus tiek, 
kiek nori pasakyti a. marčėnas. bet čia ne poeto, o skai
tytojo reikalas. Pasiimk tiek, kiek esi vertas pasiimti, tiek, 
kiek nori iš poezijos pasiimti, kartu jai duodamas savo 
supratimą. bet net ir nežinodamas konteksto, negali sa
kyti, kad įspūdžio nėra. Pamenu, pirmame kurse skaity
davom vytautą P. bložę – kažkas darė įspūdį.

Daro įspūdį, nors ir nesupranti, kas yra tas kažkas.

neperskaičius sigito gedos, nežinant apie a. marčėno 
draugystę su dainiumi razausku, nenutuokiant, kuo 
a. marčėnui ypatingas robertas danys, į šią knygą žiū
rėsi kitaip – gali pritrūkti supratimo, gali jaustis sutrikęs.

Kadaise skaičiau literatūros teoretiko ihabo Hassa
no knygą apie postmodernizmą. Pacituosiu netiksliai, 
bet jis sako, kad postmodernistinės sąmonės žmogus 
yra daugiau reflektuojantis, matantis daugiau duobių, 
tačiau naujų duobių nekasantis. įeinantis į pasaulio baž
nyčias, tačiau jose nesimeldžiantis. Dievų taupyklėje taip 
ir elgiamasi: poetas paima laikraštį, suplėšo jį ir išdalina 
po detalę. iš tos nuoplaišos gali pažinti laiką. net kva
pą. todėl ir sakau, kad šią knygą būtų galima lyginti su 
Gerai temperuotu klavyru.

Prisiminkime priešpaskutinę poeto knygą. Kai perskaitei „Šo-
kius“, kokios kitos knygos tikėjaisi ir ar nematai „Dievų tau-
pyklės“ kaip sugrįžimo prie „Šulinio“, išleisto prieš 20 metų, 
prie „Pasaulių“, atsivėrusių 2005-aisiais?

Šulinys ir Pasauliai, mano manymu, labai giminingos 
knygos. Pats eilėraštis Šulinys ir yra pasaulio ir Pasaulių 
kūrimas. dar jaunatviškas, dar apčiuopomis. aidų aidai. 
Pasaulis – kaip lukštas. nulupi ir randi kitą pasaulį, dar 
kito pasaulio atspindį. a. marčėnas jau anksčiau, ma
tyt, buvo atradęs tuos laukus, bet gal jautėsi fiziškai per 
silp nas imti į rankas šaukštą ir semti. dabar poetas – lyg 
geras vairuotojas, keičiantis važiavimo pavarą, kai reikia, 
bet nejaučiantis, kaip jo ranka susiranda svirtį. Poetas šia 
knyga grįžta ir prie Šulinio, ir prie Pasaulių, sklendžia 
virš jų, tačiau nebesigilina, kas yra kas. jis jau žino, o tas 
žinojimas jam kelia metafizinę šypseną. belieka gėrėtis, 
belieka juokauti.

Knygos paantraštė gyvenimo srauto poezija neleidžia 
abejoti, kas šioje knygoje fiksuojama. Fiksuojama tai, kas 
buvo ir yra, bylojama apie tam tikrus asmenybės kelius. 
a. marčėnas nebesikreipia į hipotetinį skaitytoją, jis lyg 
ir nebereikalingas. Poetas knygoje kalbasi su savimi – per 
kitus asmenis, per reiškinius, procesus, tačiau su savimi. 

tai lyg malda, lyg budistų meditacija. šioje knygoje be
veik nematome kuriančio kūrėjo, bet matome gyvenan
tį, esantį, būnantį kūrėją. Poezija byra – byra su vėju, su 
paukščiais, su žuvimis. jokių pasų, jokių sienų, jokių pri
valomų karinių tarnybų. atrodo, kad šis kelias – visiško 
poetinio nušvitimo kelias. o grįžtant prie klausimo apie 
Šokius, tiesą sakant, po jų a. marčėną buvau priskyręs 
klasikams ir padėjęs į saugyklą. maniau, kad tai – aukš
čiausioji nata. tobula. tačiau išlepintas skaitytojas pasa
kytų taip: „na ir kas.“ iš a. marčėno, kaip iš kiekvieno 
didelio menininko, lauki nokautavimo. ir nokautuoja
mas esi vis sunkiau, nes jau žinai, jau numanai, kokie 
ginklai bus panaudoti, atsimeni, kaip jis tave nukirto 
praėjusį kartą. Kas yra klasikas? Klasikas yra vertas pa
garbos, tačiau juo nebesidomina. jau išbaigtas. jau buvo. 
po Šokių galvojau, kad a. marčėnas jau toks. bet Dievų 
taupyklė šį mano galvojimą paneigė.

lietuvių poezija – dramaturgija, aštruma garuojanti 
mėsa, kai rodai save nuogą, iki raumenų skaidulų, kur 
jokio grožio nebėra, kur matai skausmą, regimą akimis. 
jaunesni poetai į tai reaguodavo ir iki šiol reaguoja kaip 
į normą, vieną reikalavimų. mūsų registras jau nusta
tytas. Polifoninis minoras, toks – tdžššš. o a. marčėno 
knyga – lyg ne lietuvoje rašyta. sėdi ispanijoje, saulėje, 
geria vyną, valgo plekšnytes, rašo ir siunčia poeziją bute
liais per vandenyną. siunčia be adreso. nes ji vienaip ar 
antraip pateks, nuplauks ten, kur reikia. Dievų taupyklės 
poetinė jėga remiasi džiaugsmu, nuo kurio mes atpra
tome. šią knygą gali skaityti išsišiepęs, bet a. marčėnas 
nejuokina, o džiaugiasi. daug skaidrumo, šviesos, jokio 
vidinio savęs draskymo, jokių kraujų. be to, poetas kalba 
apie tai, kad senti nėra baisu, jei atveri sau plotus, ku
riems ruošeisi visą gyvenimą.

„Pasauliuose“ ir „Šokiuose“ santykis su savimi, senatve kiek 
kitoks. „Įkopęs į kalvelę seniokiškai atsidūsėjau“, „Vis daugiau 
atrabotkės“.

jis kovėsi su savimi, per ironiją, per įkirtimus sau pačiam, 
buvo labai negailestingas. dabar jau save yra įveikęs, tad 
naujoje knygoje rašo gyvenimo džiaugsmą pajutęs, „kai 
mirties baimė / 0:0 įveikė / baimę gyventi“. manau, kad 
čia yra poeto ašis. ne poezijos, o poeto vidinių virsmų 
ašis. Kai pats tampi ašimi, nereikia stebėtis, kad tavo 
regos laukas tampa didžiulis ir po kojom ima vertis pa
sauliai. ne žemės lopinėlis, o pasauliai.
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esi skaidrus dėl akių.

Kaip galėčiau tave iškelti su nuolaida?

lengvai klausi, radęs gatavą klausimą.

abu iš dalies esam teisūs, bet mums rūpi ne dalys.

laisvė tau leidžia kritikuoti kitų veikalus, tačiau trukdo 
sukurti savąjį.

Žmonės priversti gyventi pagal nebaigtus mūsų darbus.

Kam reikia to, kas tikra, kai paguodžia tai, kas panašu?

apgauk žmones, ir jie priims tavo dovanas.

nebūtų taip blogai, kad nežinome, jei nereikėtų vaizduo
ti, kad žinome.

sujunk istorijos fragmentus – ir pelnysi vientisą šlovę!

Kas esame, kai velniai ugdo angelus?

jei esi teisingiausias, aš privalau tave pasakiškai girti.

Kas čia apžiūrės tavąjį aukso gabalą, kai savųjų neap
sižiūri.

argi prieštarausi, kai tavo bronzinį darbą vadina auk
siniu?

rodai dvasią, nerdamasis iš kailio.

be vienatvės būsi kaip be galvos.

Kazanova – vienoks, romeo – kitoks, o tau net žodžio 
nerandu.

negaliu skirti tau daug laiko, kol nesi laimėjęs.

Kai visi kritikuoja visus, kodėl manai, kad niekas nelies 
tavęs?

vos imi ginti savo klaidas, esančias ant popieriaus, jų 
atsiranda ir ant liežuvio.

aš sakau, turėdamas mintį, tu atsakai, neturėdamas 
minties.

laimėjęs smėlio dėžėje, jautiesi esąs teisus visą gyvenimą.

vengi tiesos kaip vaikas muilo.

nuolatos niekindamas melą, išsikovoji moralinę teisę 
bent retkarčiais juo pasinaudoti.

nepajėgdamas aiškinti tamsos, aiškini šviesą.

nesi teisus, tačiau turi kitų pranašumų.

didžiausios tavo išvados: iš klaidų mokomės, ne kasdien 
klystame, klysti yra žmogiška...

juo esi suktesnis, tuo lengviau vaidini tiesų.

Žmonės laimingi, nes nieko nesugeba, o tu sugebi.

lyginuosi su žinomais žmonėmis, nes kaip galėčiau ly
gintis su nežinomais?

mėgsti tiesą, bet dar labiau – tyčinę painiavą.

sulauksi sėkmės: didžiūnas tave pagirs, kad jam pralai
mėjai.

tau patogiau nepaisyti mano kritikos, ir šis patogumas 
tave pražudys.

vienas tavo klaidas pastebiu tik aš, kitas – tik tu pats.

džiaukis, kad tave trukdo tiesa, o ne kas nors kita.

bėgsi nuo silpnųjų – kaip nuo tavęs bėga stiprieji.

Kad esi teisus, patvirtinsi tik aukštomis pareigomis.

Pritari tik toms naujovėms, kurios nors kiek panašios į 
senienas.

lengvai semi iš šulinio, kuriame matai save.

Kiekvienas žmogus pasako arba protingai, arba kvailai, 
tad aš nežinau, kaip atsakysiu į tavo klausimą.

mumyse tik tiek gerumo, kiek jo filosofijos istorijoje.

tik senatvėje suskubsi būti doras.

Kasdienybėje nelaimėsi nepažadinęs blogio.

laimės nerasi kitur, tik tarp smūgių.

Kritikuodamas gyvenimo nepataisysi, bet sukursi dar 
vieną kritiką.

aš pražūsiu, jei tu nesiginsi.

jei visos tiesos nepasakysi, jos nebus; jei pasakysi, tavęs 
nebus.

esi laisvas: dar netarei žodžio.

A l o y z a s  Te n d z e g o l s k i s

Iš laiškų draugui
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Poezijos žuvis

Eilėraščio
eilutė
spurda
kaip ką tik
rankom
pagauta žuvis.
Žuvis, kaip ir žmogus,
nemėgsta smurto,
todėl
iš tavo rankų
tuoj išslys.
Bet tau,
poete,
vyre,
vaike,
svarbus
tik amžinas
tos laimės
mirksnis,
kai tavo rankos
žuvį laiko –
ir taip
sustabdo mirtį...

Mėlynas dūmas

Mėlynas dūmas vingiuoja į mėlyną dangų,
Vienišas pypkę rūkau pro atvertą langą...
Niekas nevyksta – nei mylis, nei pykstas,
Tik mėlynas dūmas vingiuoja iš pypkės...

Aš net nežinau, ar man liūdna, ar gera...
Gal šitaip ramybė su liūdesiu dera?
Vienišas dūmas vingiuoja į mėlyną dangų,
Kol iškrenta pypkė iš mano rankos...

Gal visa tai tėra tik skundas

Gal visa tai tėra tik skundas...
Bet kojas reikia plaut!
Velniop velnių pagundas,
Nes angelai palauks!

Gal visa tai tėra tik skundas...
Bet plaukus reikia plaut!
Nebuvo Jėzaus, tiktai Judas,
Bet Jėzus gimė tau...

O gal nebuvo jokio Jėzaus,
Nei Poncijaus, nei Judo – ne?
Gal visa tai tėra tik džiazas
Į dugną grimztančiam laive...

Gatvės gitaristui

Tu sugrok tokią dainą,
Kad sudrebintų gatvę,
Kad praeivis-saldainis
Prisimintų vienatvę...

Kad susprogtų balionas,
Nepakilęs į dangų,
Kad nerėktų „valio“ jam
Tarakonai ir kandys...

Tu sugrok tokią dainą!
Aš įmesiu tau centą,
Nes gyventi tiek lemta,
Kiek dar verta gyventi...

Marinai Cvetajevai

Cvetajeva... Marina... labas!
Kodėl prisiminiau tave,
Kai krito klevo lapas
Giedram rudens kieme?

Tavęs nėra, Marina,
Tarytum nė nebuvo.
Jau nuotraukos nurimo
Iš mirusio albumo...

Tu vis arčiau, Marina,
O aš – tolyn, tolyn...
Jau nuotraukos nurimo,
Ir lapai – vandenin...

To m a s  A r ū n a s  R u d o k a s
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d E M O K R AT I N Ė  TAU T O S  L A I S V Ė S 
S A N TA R A
lietuvių draugijos aukštųjų maskvos mokyklų mokslei
viams šelpti 1916 metų kalendoriaus apžvalgoje, skirto
je lietuvių visuomeniniam gyvenimui 1915 m., rašyta, 
kad lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti 
(ldnKš) kūrimasis parodė politinių srovių priešpriešą, 
o po ryškaus kairiųjų ir dešiniųjų susidūrimo pradėjo 
ryškėti „vidurinė“, kompromisinė nuomonė, „giedrotis 
neturinčioji aiškesnių pažiūrų neorganizuotoji tautinė li
berališkoji srovė“, tačiau visuomenėje taip ir neišleidusi 
gilesnių šaknų1. šis spėjimas netrukus pradėjo realizuo
tis – kairiuosius tautinius liberalus į politinę sceną pri
vertė išeiti įvykiai ldnKš Petrapilio skyriuje, kur nie
kaip nepavyko ramiai išrinkti naujos vadovybės. 1916 m. 
gruodžio 4 d. pirmąkart šalia dešiniųjų (krikščionių de
mokratų) ir kairiųjų (liaudininkų) sąrašų stasys šilingas 
pristatė Lietuvių kuopos sąrašą. mykolas januškevičius 
nuo kairiųjų pareiškė, kad šelpimo darbas iš dešiniųjų 
turi būti atimtas, kalbėję kunigai pasisakė prieš mišrų 
politinių srovių pagrindu sudarytą skyriaus komitetą, 
nes kairieji ardą vidinį draugijos gyvenimą ir daug gin
čijąsi. s. šilingas nurodė sutartinio darbo būtinybę ypač 
sunkiu karo metu ir Lietuvių kuopos, „kuri lig šiol tylė
jo ir kuri dabar priversta prabilti“, vardu pasiūlė rinkti 
į komitetą po devynis atstovus nuo kiekvienos srovės. 
deja, balsadėžėje rasta 815 biuletenių, o susirinkusiųjų 
būta 6702. Paraleliai dalis maskvos lietuvių inteligentų, 
negalėdami solidarizuotis nei su kaire, nei su dešine sro
vėmis, gruodžio 16 d. susirinkime nutarė steigti Centro 
partiją, artimuoju tikslu iškeldami lietuvos autonomijos 
klausimą, ateityje matydami etnografinę lietuvą federa
cijoje su kitomis šalimis3.

idėjinės ištakos siekė besimokančio jaunimo žurnalą 
Aušrinė, pasirodžiusį kaip Lietuvos žinių priedas 1910 m. 
pradžioje. Pirmo numerio vedamasis teigė, kad leidinys 
bus demokratiškas, nepartinis ir tautiškas4. vienas Auš-
rinės įkvėpėjų buvo s. šilingas, o tarp aktyviausiųjų rasi
me Petrą Klimą. čia mezgėsi ir ryškėjo kairiųjų tautinių 
liberalų nuostata kovoti su klerikalizmu.

l i e t u v o s  i s t o r i j o s  a t s p i n d ž i a i

A l g i r d a s  G r i g a r a v i č i u s

Politinio liberalizmo 
pėdsakas Lietuvoje
Ar yra Lietuvos XX a. istorijoje politinio liberalizmo, o ne vien liberaliosios vaizduotės, pėdsa-
kų? Prisiminkime Lietuvos tautinių liberalų (liberaliųjų tautininkų) sąsają su socializmo idealu 
ir jų nesėkmę seiminėje Lietuvoje bei neišvengiamą transformaciją, prisitaikant prie ūkininkų 
visuomenės realybės.

1916ųjų gruodžio pabaigoje baronas s. šilingas ben
draminčiams maskvoje pranešė, kad lapkričio 20 d., ta
riantis dėl tautinės rinkliavos, laikinosios organizacinės 
komisijos grupė „palaidų inteligentų“ nutarė sudaryti 
„politinę ir kultūrinę grupę, kuri kol kas vardu (šablo
niniu) tautininkųdemokratų atsistotų greta kitų trijų 
grupių – partijų lietuvių tautos: visuomenininkų, liau
dininkų (socialistų – buvusių demokratų) ir krikščionių 
demokratų“. būsimosios partijos žmonės – tai „veiklioji, 
demokratingoji ir radikalė lietuvių tautos dalis tautiniu 
ūpu“, kurie laikysis „griežtos emancipacijos nuo kunigų 
ir dešiniųjų“. Pavadinimo pasirinkimą lėmė tai, kad taip 
buvę įprasta vadinti „visus palaiduosius žmones, netel
pančius kairiojoj ir dešiniojoj [srovėse]“, nekilsią sunku
mų dėl „egzistencinių teisių“, reikia nepartinių balsų, kad 
dešinieji negalėtų monopolizuoti tautininkų demokratų 
vardo, o dešinesnieji elementai „a la tumas bus priversti 
eiti į krikščionis demokratus ir fermentuoti juos iš vidaus 
link kairės“. maskvos lietuvių inteligentų sumanymas 
apibrėžtą pavidalą įgijo imperijos sostinėje. s. šilingas 
manė, kad pradėti reikia nuo 10–15 žmonių kuopų stei
gimo Petrapily ir maskvoje, kurios susilietų ir sudarytų 
partijos steigėjų grupę. Kiekvienas kuopos narys išrinktai 
komisijai teikia „palaidus užrašus“ ideologijai nustatyti. 
Pirmoji būsimosios partijos akcija turėjo įvykti artėjančia
me ldnKš Petrogrado skyriaus susirinkime, kad jis „eitų 
tvarkoje“, o jo komitetas būtų sudarytas iš visų srovių ir 
dalyvaujant „darbininkų valstiečių“ atstovams. 1916 m. 
lapkričio 27 d. antrajame susirinkime laikinoji organiza
cinė tautinės rinkliavos [mezliavos] komisija buvo suda
ryta iš 8 narių – po 2 krikščionių demokratų, liaudininkų, 
visuomenininkų ir tautininkų demokratų atstovus.

Pristatyti maskvos kolonijos lietuviams ideologiniai 
naujosios idėjinės grupės principai buvo suformuluo
ti taip: „1. asmens turtingumu paremtas tautos pajėgų 
sintetinimas – sudėtine dalimi į žmonijos kultūrą įter
piamas; 2. demokratija – plačioji liuosybė, asmens nu
jaučiamos gilios kultūros ribose; 3. veikimas – amžinoji 
evoliucija, o evoliucijos pamate – asmens spinduliavi
mas į tautą ir žmoniją, o draug[e] gaivinančioji tautos ir 
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žmonijos tverybos veikmė į besiplėtojančią asmens sielą; 
4. tauta – ieškojimo objektas, o ieškojimo takas – tautos 
sutvertieji turtai, besitveriančiosios pajėgos ir jųjų anali
zė, kritika; 5. uždavinys – tautos gyvybės plėtojimas.“5

vėliau šie principai buvo tobulinami, tolimosios 
ateities ekonominio gyvenimo siekiniu laikant socializ
mą („darbo įrankių suvisuomeninimą“), tačiau kapitaliz
mas yra tik pereinamasis etapas ir bus įveiktas evoliu
cijos keliu, skatinant kooperaciją, einant į geresnį rytojų 
teisinės valstybės, kaip demokratijos mokyklos, keliu ir 
ugdant naują žmogų6. 1919 m. išleistoje programoje ra
šyta apie radikalią ekonominę reformą, „kuri pašalintų 
privatinį kapitalą – naudojimo įrankį, ir darbą padėtų 
medžiaginės žmogaus gerovės pagrindan. tokia reforma 
tegali būti socijalizmas... socijalizmo tvarkoje teisingai 
aprūpinami žmonės, nustoję buvę naudojimo objektais, 
galės reikšti kiekvienas savo kultūros jėgą“7. du dalykai 
gerokai trukdė lietuviams rengtis kovoti už įtaką: sąžinės 
laisvės, kovos su klerikalizmu skelbimas ir žemės nuo
savybės sampratos miglotumas – ji bežemiams ir maža
žemiams nuomojama, nors iš dvarininkų priverstinai iš
perkama. 1917 m. gegužės 25 d. partinėje konferencijoje 
Petras šalčius pastebėjo, kad daug „ginčų ir neprijauti
mo“ radikalizuotoms masėms sukėlė santariečių atsišau
kimuose skelbtas teiginys apie žemės išpirkimą8.

1917 m. sausio 21 d. steigiamajame Petrapilio kuo
pos susirinkime s. šilingas aiškino, kad lapkritį iškilus 
tautinės rinkliavos klausimui, galvota, kaip greičiau jį 
įgyvendinti, įsteigiant komitetą, atstovaujamą visų „ap
sibrėžusių“ politinių srovių – socialdemokratų, socialis
tų liaudininkų, krikščionių demokratų. „Palaidiesiems“ 
nebuvo kaip dėl savo pažiūrų dėtis į veikiančias partijas, 
tad tokiu svarbiu momentu teko skubėti kurti naują9. 
Po susirinkimo nariais įsirašė daktaras jurgis alekna, 
r. skipitis, balys sruoga, stasys naginskas, v. zikaras, 
valerija čiurlionytė, sergijus Klimas, Kazimieras šal
kauskis ir kiti.

steigiamoji santaros konferencija įvyko 1917 m. sau
sio 6–8 d. maskvoje. renkantis pavadinimą, aiškus po
litinės naujokės autoritetas Petras leonas siūlė vadintis 
lietuvių tautininkų demokratų partija, domas šidlaus
kas – tautiškaisiais demokratais, P. Kerpė – lietuvių tau
tos demokratų partija10. argumentas nevengti tautininkų 
vardo – partija centristinė, „stovi tarp dešinės ir kairės“. 
tačiau iš 25 dalyvių (vėliau atvyko dar šeši) autoriteto 
pasiūlymą palaikė tik 4, prieš balsavo 6 ir 13 susilaikė. 
b. sruoga, išreikšdamas revoliucinį ūpą, siūlė pasiva
dinti laisvės sąjunga. sekant taip pat politikos naujokės 
giminingos amerikos lietuvių tautinės sandaros pava
dinimu, sutarta dėl demokratinės tautos laisvės santa
ros. Paskutinį pavadinimo žodį aprobavo j. jablonskis. 
Kitą dieną išrinktas devynių žmonių Centro komitetas: 
P. leonas (gavo 27 balsus), tadas Petkevičius, s. šilingas, 
K. šalkauskis, vytautas Petrulis, adomas varnas, jonas 
liūdžius, rapolas skipitis, Petras šalčius. Kandidatais į 
komiteto narius išrinkti joana biržiškienė, juozas bagdo
nas, vaclovas sidzikauskas11. steigiamojoje konferencijo
je buvo ir keturios moterys, kurios pirmą kartą turėjo tei
sę rinkti atstovus į rusijos lietuvių seimą, vykusį 1917 m. 
gegužės 27 – birželio 3 d.

Petrograde s. šilingo buriamus bendraminčius albi
no rimkos redaguota bostoniškė Ateitis apibūdino kaip 
„vidurio grupę“, atsiribojančią nuo tautininkų vardo, o 
darbais nuo klerikalų12. Amerikos lietuvyje buvo pabrėžta, 
kad santara kairesnė už tPP, pagrindu imanti tautybės 
principą ir evoliuciją, esanti už tautų lygybę ir jų federa
ciją, bažnyčios atskyrimą nuo valstybės ir sąžinės laisvę, 
socializmą, demokratinę lietuvos respubliką13. griež
čiau vertino ateitininkai savo konferencijoje voroneže 
1917 m. birželio 2–13 d. birželio 10 d. vytautas endziulai
tis kalbėjo, kad ekonominiais siekiniais tautos pažangos 
partija ir santara „buržuiškos“, o krikščionių demokratų 
ir socialdemokratų partijos – „demokratiškos“. ir pažan
gininkai, ir santariečiai turės pasisekimo tarp inteligentų, 
bet ne liaudyje, be to, šios dvi partijos atgraso daugumą 
dėl savo neaiškumo ir nepastovumo14.

Petrapilio kuopos susirinkimuose nekart patarimo 
forma keltas klausimas, kad partijos nariai išstotų iš 
ldnKš Petrapilio skyriaus komiteto, nes jis klerikalų 
rankose. nors politikos naujokams nebuvo kaip prieš
tarauti kito pradedančiojo teisei dalyvauti bendrose po
litinėse lietuvių institucijose, bet tuokart krikščionių de
mokratų įsteigtą lietuvių katalikų tautos sąjungą jie 
toleravo, pritardami jų atstovų buvimui vasario 11 d. 
politiniame lietuvių pasitarime, gavusiame mažojo sei
mo vardą. į vasario 7 d. susirinkimą nutarta juos įsileisti, 
tačiau tai neturįs būti precedentas ateityje; jeigu krikščio
nys demokratai nesutiktų pritarti tautos tarybai be kata
likų tautininkų ir išstotų, apsieiti su kairiuoju sparnu15. 
ir vėliau ši sąjunga laikyta nenatūraliu politiniu dariniu, 
krikščionių demokratų įkurta tik savo šalininkų balsams 
bendrose lietuvių institucijose gausinti. rugsėjo 20 d. 
partijos CK, svarstydamas vyriausiosios lietuvių tarybos 
rusijoje partinę sudėtį, akcentavo, jog naujoje taryboje jų 
atstovų nepageidautų16.

Po pusmečio veiklos santara patyrė krizę. dekla
ruotas tautos jėgų vienijimo siekis, atsidūręs politiniame 
gyvenime, virto jos skaldymu. Kliovimasis revoliucine 
rusijos demokratija nuvedė kartu su socialiniais radi
kalais – socialdemokratais ir socialistais liaudininkais – 
išardyti rusijos lietuvių seimo. rugpjūčio 16 d. partijos 
konferencijoje P. leonas nesutiko dirbti partijos, kurios 
kūrimu taip rūpinosi, Centro komitete. P. šalčius dieno
raštyje rašė, kad daug ką kaltinęs lyderis visu aiškumu 
pasirodė kaip formalus logikas17. gal reikėjo spalio 22 d., 
svarstant Centro komitete socialistų liaudininkų skilimo 
klausimą, atsižvelgti į Kazimiero griniaus siūlymą ben
drai leisti Santaros laikraštį18?

Per antrą 1917 m. pusmetį santariečių požiūris į 
lietuvos ateitį kiek keitėsi, tačiau išliko „pasaulinės de
mokratijos laimėjimo“ sąlyga. spalio 27 d. iš maskvos 
jonas navakas dar klausė, ar būsimoje partijos konfe
rencijoje neketinama svarstyti, kokia turi būti lietuva – 
ar nepriklausoma, ar, kaip grupė „maskviečių“ mano, 
turėtų tenkintis plačia autonomija, panašia į naujosios 
zelandijos19. birželį s. šilingas konstatavo keletą poli
tinio lietuvių pasaulio orientacijų lietuvos ateities at
žvilgiu: lietuvos ir latvijos respublika, unija su lenkija 
bei gudija ir ukraina (remia vaclovas bielskis, daugu
ma liaudininkų), lietuva federacinėje rusijoje (palaiko 
dauguma santariečių), glaudesnė federacija su vokietija 
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(a. smetona, P. dovydaitis, kai kurie socialdemokratai, 
katalikai tautininkai), konfederacija su latvija ir skan
dinavijos šalimis (P. leonas, j. alekna, i. šeinius)20. Fe
deracinio rusijos atsinaujinimo viltis ir jos perspektyva 
po Kijevo tautų kongreso rugpjūtį, kuriame iš devynių 
lietuvių atstovų santaros deleguoti du – stasys čiurlio
nis ir j. jankauskas – ne taip gožė21. spalio 22 d. partijos 
CK nusprendė pasisakyti prieš dalyvavimą rusijos stei
giamojo susirinkimo rinkimuose22, nors j. bagdonas siū
lė juose dalyvauti. naujųjų metų išvakarėse CK svarstė 
lietuvos tarybos gruodžio 11 d. pareiškimą. tikrai lie
tuvos nepriklausomybei reikia „pasaulinės demokra
tijos laimėjimo“, o galutinę tautos valią turi pareikšti 
steigiamasis seimas23. 1918 m. vasario 24 d. posėdyje 
i. jonynas kalbėjo, kad lietuvai gresia ekonominio pa
vergimo pavojus iš vokietijos pusės, reikia palaikyti ry
šius su antantės demokratijomis, vasario 16osios akte 
skelbiamas santykių su rusija nutraukimas – klaida24. 
j. bagdono nuomone, praverstų artimesni ryšiai su la
tviais ir estais. Po brest litovsko taikos svarstyta ir or
ganizuoto partiečių grįžimo į lietuvą galimybė, tačiau 
sušaukti, K. šalkauskio pasiūlymu, partijos suvažiavimą 
atsisakyta25. santariečiai tebetikėjo lietuvos ateitimi at
sinaujinusios rusijos sudėtyje.

gausėjant iš rusijos grįžtančių lietuvių inteligentų, 
1918 m. liepos 10 d. prieš vilhelmo uracho rinkimus 
mindaugu ii lietuvos taryboje, vilniuje įvyko s. šilingo 
pirmininkaujamas grupės santariečių pasitarimas. Ka
dangi liepos 13 d. du partiečiai – daktaras j. alekna ir 
s. šilingas – turėjo būti kooptuoti į tarybą, nutarta sura
šyti partijos pareiškimą dėl požiūrio į jos veiklą. Pasitari
mo pirmininkas, konstatavęs, kad šeši iš dvidešimties lt 

narių sudaro politinį „vidurį“, siūlė kritiką apibendrinti. 
šešiuose punktuose priekaištaujama, kad per maža „po
litinio veikimo“, nepaisoma parlamentinės tvarkos, lt 
prezidiumas izoliuojasi nuo likusių narių, per maža pa
stangų suartėti su grįžusiais iš rusijos inteligentais, per 
mažai atsispiriama vokiečių spaudimui26. Kitą dieną pla
tesniame pasitarime prijautę santarai lvt nariai jurgis 
šaulys ir P. Klimas išaiškino uracho išrinkimo motyvus 
ir partijos, pasisakiusios už demokratinę respubliką pa
saulio tautų federacijoje, Centro komitetas be savo pirmi
ninko P. leono šiam politiniam sprendimui pritarė27.

tačiau, kad ir turint kelis savus ministrus a. volde
maro, m. šleževičiaus ir K. griniaus kabinetuose, – P. le
oną ir r. skipitį, – daugiau pasiekti nepavyko (žemės 
ūkio ir valstybės turtų ministro jono aleksos bei susi
siekimo ministro tomo norausnaruševičiaus partinė 
priklausomybė kelia neaiškumų dėl pritarimo dalyvauti 
vyriausybėje kaip santaros CK atstovas). 1919 m. gegu
žę krikščionių demokratų Laisvė apibūdino santarą kaip 
negausią liberalios tautinės inteligentijos, mokančios su
sitaikyti su socialistais, partiją. būdama buržuazinė (to 
meto žodyne – ne liaudies reikalų gynėja), ji žmonių rei
kalais nesirūpina ir nedirba jiems. Žemės klausimu pa
sisako už priverstinį viršnorminės dvarų žemės išpirki
mą, kad sudarytų valstybinį žemės fondą, kurio sklypus 
išnuomotų žmonėms28. Pasak leidinio, sausį valstybės 
konferencijoje buvo 2 santariečiai, 7 pažangininkai ir 93 
krikščionys demokratai29. Kazys Pakštas iš berno rašė į 
jav, kad lvt po papildymo sudarė 13 krikščionių demo
kratų, 11 pažangininkų, 8 santaros, socialdemokratų ir 
liaudininkų atstovai, 2 nepartiniai („bepartyviai“), 7 gu
dai, 3 žydai sionistai (iš viso 44 nariai)30. jam P. Klimas 
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pasakojęs, kad ii ministrų kabinetas sudarytas koalicijos 
dėl socialinių reformų „vykinimo“ ir krašto gynimo pa
grindu, o jame dešinei atstovauja pažangininkai, vidu
riui – santara, kairei – krikščionys demokratai, liaudinin
kai ir socialdemokratai31. santara labai daug vilčių siejo 
su steigiamuoju seimu.

1920 m. sausio 12 d. Santaros vedamajame buvo 
užsiminta apie partiją, turinčią šalyje minimalią įtaką, 
ji pasiryžo šalies valdymą paimti į savo rankas – taip 
kirsta pažangininkams, tačiau „išdidaus spjaudymo į vi
suomenę“ gana32. dėl kandidatų į steigiamąjį seimą po
žiūris kaip kritikuotų pažangininkų, išskyrus nuopelnus 
nepriklausomybei, – rinkti žinomus veikėjus, kilusius 
iš liaudies, išėjusius aukštuosius mokslus, patyrusius 
ir tolerantiškus33. balsuoti už santariečius reikia, nes jų 
gretose vien valstiečių vaikai, prasimokslinę ir „savo pa
čių darbu ir gabumais pasikėlę ligi aukščiausių vietų“, 
gerovės žmonėms sieks atsargiai, trokšta visų vienybės 
ir santarvės34. tačiau vedamajame, aiškinusiame partijos 
programą ir siekius, rašyta apie servitutų naikinimą, o 
ne žemės davimą ūkininkams35. Partinių kandidatų są
rašuose buvo rašytojai a. vienuolis, b. sruoga, vienas 
lietuvos šaulių sąjungos kūrėjų matas šalčius, tautinio 
atgimimo veteranas varpininkas j. bagdonas ir kiti ži
nomi visuomenės veikėjai36. vasario 22 d. Kauno kuo

pos susirinkime m. šalčius kalbėjo apie blokavimąsi per 
rinkimus su kitomis partijomis. siūliusi tik valstiečių są
junga. buvo pabrėžta santaros kryptis į vakarus – tvar
ką ir rimtį, o ne į rytus – anarchiją ir vargą, nepritarta 
kraštutinumams nei iš kairės, nei iš dešinės, nes abu 
vedą į suirutę37. susirinkime dalyvavę nepriklausomųjų 
klubo atstovai siūlė blokuotis su jais ir pažangininkais. 
nutarė reaguoti tik po oficialių pasiūlymų, bet jų nesu
laukta. išleistame rinkiminiame plakate santara žadėjo 
tvarką, ramybę ir lietuvos žmonių vienybę38. atsišau
kime santaros CK surašė konkrečius siekinius: sujung
ti visas lietuvos dalis, steigiamąjį seimą padaryti tikru 
krašto šeimininku, kuo greičiau išdalyti dvarų žemes 
bežemiams ir mažažemiams, nustatant pakeliamą atly
ginimą už žemę, užtikrinti ūkininkams žemės ir turto 
neliečiamybę39. ir šiuo atveju nuosavybės klausimas pa
prastam rinkėjui liko neaiškus. rinkimuose, kaip ir tPP, 
patyrus triuškinantį pralaimėjimą, save kildinantiems 
iš Aušros ir Varpo aplinkos ir laikų, beliko piktintis, jog 
politiniai varžovai apšaukė ponų partija, o laimėjo dau
giausia žadėję ir šūkaloję apie save40. Kone pakartotos 
pažangininkų porinkiminės išvados. idėjiniai priešinin
kai nepagailėjo ironijos ir nuosprendžių, svarstydami 
rinkimų rezultatus. a. rimka ragino atsisukti į darbo 
žmones, nes partijai gresia žlugimas41. Konservatyvu
sis Išeivių draugas džiūgavo, jog lietuva atsisakė „tautos 
smegenų“ ir santara su tPP patyrė politinį bankrotą42. 
socialdemokratai rašė: inteligentai liberalai labai troško 
būti valdžioje, tačiau į žmones nėjo, derėtų grįžti pas 
liaudininkus demokratus43. Laisvė pralaimėjimo priežas
timi įvardijo nutolimą nuo demokratijos ir darbo žmonių 
baimę, negebėjimą nusitverti laiko dvasios44. Po kelerių 
metų santaros veikėjai šiame laikraštyje jau vadinti slap
tais socialistais45. esmine rinkimų pralaimėjimo priežas
timi vienas Laisvės autorių laikė inteligentų partijų – tPP 
ir santaros – kone luominį požiūrį, skirstant visuomenę 
į ponus ir mužikus, inteligentiją ir liaudį46. steigiamojo 
seimo rinkimuose gautas 2591 balsas, tik miestuose per
žengta vieno procento riba. akivaizdų triuškinamą pra
laimėjimą rodė Santaros laikraščio leidimo nutraukimas 
ir nedalyvavimas kitų dviejų seimų rinkimuose.

santaros partija vėl buvo registruojama 1925 m. 
P. leono, r. skipičio, j. aleknos, t. Petkevičiaus ir P. šal
čiaus kovo 25 d. prašymu Kauno miesto ir apskrities vir
šininko įstaigoje įregistruota po savaitės (balandžio 4 d.). 
toje pačioje byloje yra ir r. skipičio 1928 m. birželio 22 d. 
įrašas, kad buvo likviduota 1926 m. vasarį47.

L I E T U V O S  ū K I N I N K ų  PA RT I J A
baigiantis ii seimo kadencijai, prieš tai krikščionims de
mokratams atsisakius koalicinių vyriausybių, tautinės 
pakraipos stovykloje ryškėjo ir konsolidacijos, ir ide
ologinio apsibrėžimo, ir atskirties tendencijos. Pradė
jus tartis dėl dalies nuosaikiųjų tautininkų vienijimosi, 
1924 m. pavasarį Kostas nekvedavičius (nakvidavičius), 
pašalintas iš Politinės ir ekonominės lietuvos žemdirbių 
sąjungos, balandžio 14 d. Kauno miesto ir apskrities vir
šininko įstaigoje įregistravo lietuvos darbo žmonių par
tiją48. tikslas – „suvienyti visus lietuvos darbo žmones 
į vieną galingą tautinę šeimą ir stovėti tautos nepriklau
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somybė sargyboje“ ir ginti juos nuo kapitalistinio išnau
dojimo (šeši steigėjai įrašyti kaip darbininkai, o preten
dentas į lyderius – kaip visuomenės veikėjas). Paliekama 
dvarams norma sumažinta iki 60 ha. daug vietos skirta 
darbininkų problemoms. tačiau devynių steigėjų pasira
šyti dokumentai liko popieriuje.

1924 m. vasarą kuriantis lietuvių tautininkų sąjun
gai, pavieniai santaros veikėjai taip pat mąstė apie grį
žimą į politiką. Kurti ūkininkų reikalus ginančią partiją 
galutinai apsispręsta rudenį49. Kitų metų gegužės 3 d. 
kartu su Politinės ir ekonominės lietuvos žemdirbių są
jungos atstovais pasitarime suderinti būsimos partijos 
programiniai dalykai, konstatuojant, kad ji reikalinga, 
nes žemės ūkio reikalai prastėja, didėja nedarbas, ūki
ninkai susiskaldę. birželio 28 d. santaros CK sukvietė 
dar vieną pasitarimą „ūkininkų susivienijimo reikalu“. iš 
provincijos suvažiavo apie 100 žmonių. buvo paminėta, 
kad žemdirbiai turi subūrę šalyje apie 100 skyrių50. Pati 
partija įregistruota gruodžio 16 d., pirmininku išrinktas 
j. aleksa51. Paskelbtame lietuvos ūkininkų partijos pro
gramos projekte nurodoma, kad ją organizuoja santara, 
Politinė ir ekonominė lietuvos žemdirbių sąjunga ir „kai 
kurie nepartiniai visuomenės darbininkai“52. tikslas – 
suvienyti ūkininkus, kad jie galėtų išsirinkti sau palan
kesnį seimą. Partinės rietenos iš ekonominių ūkininkų 
organizacijų turi būti pašalintos. galima rasti įrašytų tau
tinei pakraipai būdingų dalykų – susijungimas su lenki
ja pražudė senąją lietuvą, vilnių reikia išvaduoti, žemės 
reforma turi būti vykdoma atsižvelgiant į krašto žemės 
ūkio gamybą. yra ir kompromisinių teiginių Politinės ir 
ekonominės lietuvos žemdirbių sąjungos atžvilgiu: ti
kyba tobulina žmogaus dvasią, tačiau jos panaudojimas 
pasipelnymui ar politikai turi būti griežtai smerkiamas. 
Kaip nuolaida Žemdirbiams įtraukta 200 ha nenusavina
mos žemės norma, kuri steigiamojo suvažiavimo buvo 
išbraukta. Projekte didelis dėmesys skirtas gyvulinin
kystei ir kelių plėtrai kaime, žemės ūkio ir naujakurių 
kreditavimui, švietimui, numatyti Žemės ūkio rūmai.

Ketinimas kurti ūkininkų partiją, kuriai atstovau
ti pretendavo ir krikščionys demokratai, ir liaudinin
kai, politinių priešininkų buvo sutiktas ir kritiškai, ir 
skeptiškai. Krikščionių demokratų sąjungininkė lietu
vos ūkininkų sąjunga savo įstatuose fiksavo, jog sieks 
„a) gerinti ūkinį, dorinį ir dvasinį ūkininkų padėjimą, 
remiantis krikščionybės dėsniais; b) kelti supratimą ūki
ninkų luomo vertybės; c) palaikyti ir apsaugoti ūkio 
žemės nuosavybę“53. atmetus krikščionybės dėsnius, 
panašių tikslų siekė ir ūkininkų partijos sumanytojai 
bei liaudininkai. 1925 m. gruodžio 20 d. Lietuvos žiniose 
buvo aiškinama, kad naujoji partija yra prieš dabartinę 
žemės reformą, ūkių skaldymą, už nuosavybės principo 
stiprinimą lietuvoje, todėl nėra socialistinė54.

1926 m. vasario 14 d. į steigiamąjį suvažiavimą at
stovus atsiuntė apie 50 kuopų55, priklausiusių Politinei 
ir ekonominei lietuvos žemdirbių sąjungai, nes santaros 
būta tik kelių. Žemdirbiai skilo, vieni prisidėdami prie 
lts, kiti – prie lūP, kai kurie skyriai neapsisprendė. 
Centro komiteto prezidiumo pirmininku tapo r. skipi
tis, o P. leonas – tik Centro komiteto nariu. rinkimų į 
iii seimą kampanijai rengtasi rimtai, kviečiant prieš rin

kimus apskričių kuopų suvažiavimus. oponentai iš kai
rės kaip įprastai išvadino ponų gynėjais, o krikščionys 
demokratai – bedieviais ir socialistais56. iii seimo rinki
mų kampanijos atsišaukimuose lūP kaltino ūkininkų 
sąjungą išdavus ūkininkų interesus, žadėjo konkrečias 
žemės ūkiui gerinti skirtas priemones. Kandidatų į sei
mą sąrašuose, pavyzdžiui, Panevėžio rinkimų apygardo
je įtraukti ir generolas teodoras daukantas, profesorius 
juozas tonkūnas, j. yčas, vladas Kurkauskas, j. Fledžins
kas. skelbiamas šūkis kvietė ūkininkus pabusti ir laikytis 
drauge57. surinkus per 18 000 balsų, seimo nariais tapo 
du lūP atstovai.

vertinant išleistus rinkimų atsišaukimus, apibendrin
tai galima pasakyti, jog kritikuota esama padėtis, ūkinin
kai kviesti vienytis. Partijos CK atsišaukime Visi ūkinin-
kai – senieji ir naujakuriai – balsuokit už Lietuvos Ūkininkų 
partiją! raginama netikėti krikščionių demokratų paža
dais sumažinti mokesčius58. tekstuose apstu agraristinių 
teiginių: „viskas žemės ūkiui, nes lig šiol viskas buvo iš 
žemės ūkio imama ir beveik niekas negrąžinama“, „ūki
ninkas – mūsų valstybės pagrindas“. ir toliau aiškinama, 
kad jie davė pirmuosius kareivius nepriklausomybei 
ginti, kentėjo nuo rekvizicijų ir pastočių, išlaikė gryčiose 
protėvių kalbą, dainas ir papročius, paklausiant, ar nede
rėtų užimti pirmosios vietos valstybės valdyme. vertel
gos, bankininkai pelnosi iš visokių statybų, o ūkininkams 
jokios naudos – tik mokesčių našta didėja59. atsišaukime 
Ūkininkai, eikime visi išvien! nurodoma, kad išrinkus lūP 
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atstovus, visi ūkininkai bus vienodai gerbiami ir palaiko
mi, neskirstant į išrinktuosius ir užmirštuosius, bažnyčios 
nebebus mitingų vietos, o kunigai – politiniai agituotojai, 
jie liks dvasios ir doros mokytojais, kaip buvę anksčiau; 
vaikai nebus bemoksliai, bet taps gerais amatininkais, 
valstybės įstaigos greitai ir lengvai tvarkys reikalus, val
dininkai nepirks gražių automobilių; mokesčių pinigai 
bus skirti melioracijai, o ne puikiems valdininkų rūmams 
statyti, bus skolinami ūkininkams, o ne bankininkams ir 
verslininkams; miško medžiaga neplauks į užsienį, o bus 
galima įsigyti per varžytines kurui ir statyboms. Pabaigo
je pasakyta, kad pirmiausia bus rūpinamasi žemės ūkio 
ir ūkininkų reikalais60.

Formaliai lūP buvo uždaryta 1932 m. kovo 18 d. 
Kauno miesto ir apskrities viršininko nutarimu už įsta
tų nesilaikymą61. Partijos atstovai iii seime r. skipitis ir 
j. aleksa žinojo apie rengiamą perversmą ir padėjo le
galizuoti jo padarinius. j. aleksa ir j. jankevičius, vado
vaudamiesi „tėvynės gelbėjimo“ mintimi, sutiko dirbti 
a. voldemaro ministrų kabinete, vėliau šiam sprendimui 
pritarė ir partijos CK. 1927 m. balandžio 12 d. a. smeto
nai paleidus seimą, lūP perėjo į opoziciją, nors Centro 
komitete nebuvo vienybės dėl tautininkų propaguotų 
Konstitucijos pakeitimų. Perėjimas į opoziciją ypač P. le
onui įgijo garbės išlaikymo atspalvių, iškart po gruodžio 
17osios aiškia bendradarbiavimo ir buvimo kabinete 
sąlyga iškėlus griežtą Konstitucijos laikymąsi. 1929 m. 
išvakarėse P. šalčius dienoraštyje įrašė: „vėliau dėl pa
žiūrų į Konstitucijos keitimą iš valdžios išėjo ir perėjo į 
labai griežtą opoziciją. dėl to neteko daugelio savo narių 
paramos, nes faktiškai tautininkai vykdo tą pačią progra
mą, kuri yra ir ūkininkų partijos, „tik eina nedemokrati
niais keliais“. ir perėjus į opoziciją pastebimas tam tikras 
blaškymasis. nėra aiškaus lyderio, neaiški ideologija ir 
partijos ateitis.“62 Kaip partija, faktiškai nustojo veiku
si 1928 m., uždarius Ūkininko balsą. tačiau didžiausias 
smūgis buvo lietuvių tautininkų sąjungos mėginimas, 
pasinaudojant valdžia, priešakyje su j. aleksa, nepaklu
susiu lūP CK valiai pasitraukti iš a. voldemaro vyriau
sybės, plėsti savo socialinę atramą kaime, organizuojant 
nuo 1927 m. ekonominę ūkininkų organizaciją Lietuvos 
ūkininkų vienybė.
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K n y g o s

I Š K A S K  M A N  T U N E L Į ,  VA I K y S T E !
autoriaus lyrinė knyga savo užmoju, struktūra ir minčių raiška artima shakespeare’o sonetams. 
Poeto eilėraščiai – it mažos novelės, ne tik fiksuoja lyrinio herojaus vidinę būseną, bet ir atspindi 
romano įvykių raidą. sklidinas kontrastų, prieštaravimų bei akibrokštų poetinis pasaulis išlieka 
vientisas ir darnus: liūdnesnę mintį visada atsveria šviesesnė. įtaigios, skambios eilės, manding, 
sudomins ir intelektualus, ir menkiau išprususius skaitytojus. Posmai tarsi išausti iš tradicinės 
poetikos gijų, todėl yra gyvi ir artimi liaudies išminčiai, tautosakai. skaitytojas tikrai atras širdžiai 
artimų perliukų. man labai patiko eilės apie meilę – karčią, nepasiekiamai nutolusią į praeitį. 
Kodėl gi būtinai gražuolė / Jaunystės tankmėje prapuolė?.. / Sunku lig šiol paaiškinti sau, / Kaip siekt le-
lijos išdrįsau... (p. 86). lyrinio herojaus širdies dama yra paslaptinga ir įnoringa būtybė, poetas ją 
myli aistringai, beveik beprotiškai. Gražuolė!.. Perlas atminties / Sušvito štai vidur nakties!.. (p. 182). 
Aš tau – migla už šimto mylių, / Gal tuo tik įdomus, kad myliu... (p. 104). galbūt tik atstumta, nere
alizuota meilė gali nuspalvinti gyvenimą ryškiausiomis jausmų spalvomis. Poetas nėra tipiškas 
lietuvių lyrikas, jo nepriskirsi nei prie tradicionalistų, nei prie avangardistų. siekdamas savitų 
raiškos formų, autorius nepraranda nuoširdumo. Citatos, istorinės užuominos nestabdo poeti
nio šuolio: saikingai ir savo vietoje pateiktos, jos tik sustiprina knygos vientisumą, neleisdamos 
pavirsti eklektišku eilių rinkiniu. judrūs dvieiliai užburia šviežiais, neužkonservuotais jausmais, 
kiekvieną akimirką dovanodami naują, dar nepatirtą lyrinį išgyvenimą. autorius neužsidaro 
dramblio kaulo bokšte, bet visomis sudėtingo gyvenimo akimirkomis išlieka stojiškai tiesus ir 
atviras. romano herojus mykolas skaudžiai išgyvena krašto nuosmukį, tradicinių kultūros formų 
nykimą, traukimąsi iš viešos erdvės. demokratija smarkiai vėluoja, vietoje socialistinio smurto 
įsigali gudresnė ir rafinuotesnė prievarta. Žmonių poelgius niveliuoja turto ir pelno troškimas. 
Per daug jau užgulė ausis / Puikaus pasaulio ūžesys... / Tuščių troškimų ūžesy / Neišsitenkame visi!.. (p. 
169). nei socialiniai santykiai, nei moralė nepasikeitė taip, kaip svajojo sąjūdžio entuziastai, bet 
poetas neabejoja – lietuvių tauta ir jos unikali kultūra, ne kartą pademonstravusi savo gajumą, 
sugebės atsitiesti, nepalūžti. Politinių, kultūrinių ir asmeninių kataklizmų gelmėse subrendo ši 
ganėtinai radikali, pilietinę sąmonę žadinanti knyga, pašaukta užpildyti socialinės kritikos vaku
umą. manyčiau, autorius yra pažangios, socialiai aktyvios kultūros srovės atstovas. 

G E L M Ė
neslėpsiu, pribloškė knygos pavadinimas: netiesioginiai įrodymai. galbūt autorius išdrįso alego
riškai priminti, kad laimė, meilė, sėkmė ir t. t. yra tik fikcija. jei išties taip – tai koks tuomet yra 
lyrinio herojaus pasaulis? ar jis gyvena realybėje ar sapne? akivaizdus gnoseologinis rakursas 
privertė suklusti, įtempti proto raumenis ir analizuoti eiles. galbūt autorius išpažįsta solipsiz
mą, gal jis slaptas g. berkeley sekėjas? Savęs nematau / nejaučiu neapčiuopiu / galioja / tiktai ne-
tiesioginiai / įrodymai / mano buvimo (p. 88). manyčiau, poetas žvelgia giliau, jo eilės tai – netie
sioginis sielos (lygiai kaip biblija, Koranas, vedos – dievo) buvimo įrodymas. lyrinis herojus 
kantriai ieško gyvenimo prasmės, išgyvena begalę kančių, nuoskaudų ir praradimų. gyvenimo 
klystkeliuose moteris jam tampa vieninteliu orientyru, dvasios barometru ir kompasu. moteris 
įprasmina lyrinio herojaus egzistenciją, nes meilė ne tik paslaptis, bet ir atsakymas. Žvarbios 
mylimosios plaštakos / šildžiau alsavimu / apledėjau / drumzlinos mylimosios akys / neįžvelgsi soneto / 
kalėjimo kamera mylimosios siela / dviems / nelaimingiems / balandžiams (p. 29). autorius grimzta į 
subtilias išgyvenimų patirtis, jas lyriškai apmąsto, stulbsta ir kraupsta išgirdęs begalinį pasaulio 
alsavimą: kas paskutinę minutę / mane sustabdytų / puolantį po / lokomotyvo ratais / niekas / nebent / 
dūzgiantis grambuolys / vaikystėje / neiškrapštomai įsivėlęs / plaukuosna (p. 51). stojiškai tvirta ir pa
kylėta poeto vienatvė dvelkia amžinos ateities gaiva: jūros tuščia pakrantė / plevėsuoja / skvernai / 
nesusagstyto lietpalčio / kuprinė / svarina pečius / lyg jau sugrįžau / iš kelionės / lyg dar iškeliausiu / 
būsena be pabaigos (p. 7). Poetas tarsi svarsto, ar pajėgs prabilti apie būties gelmes? Kai žydi ir 
veša gamta / kai dvelkia romantiškas kvapas / nei rega / nei klausa / nei lytėjimu / niekuo nevalia tikėti 
(p. 22). manyčiau, autoriui pavyko užuosti sielos kvapą, regėti nušvitimo ekstazės spalvą. ir ši 
unikali patirtis gali būti patvirtinta tik netiesioginiais įrodymais. Kitaip neįmanoma. Kas kartą / 
man duodamas mėnuo / trumpam testamentui / jį užrašau ant plukės / vainiklapių / išsklaidomų vėjo 
(p. 73). Poezijos verkiant reikia, jei nori pažinti save, jei nori pažvelgti į tamsią sielos bedugnę. 
sakoma, kad poetai kuria ne tik žmonėms, bet ir dievams. Prisiminkime legendinį kiną li bo 
ar mūsiškį Paulių širvį, kurie kentėjo, nes negalėjo parodyti savo širdies. Poeto tragiškumą ir 
didybę atskleidžia būtent netiesioginiai dvasinių patirčių įrodymai, nes jei kas kada nors pateiks 
faktus apie sielą (tuo aš nuoširdžiai abejoju) – poezija mirs, ji taps bereikalinga. todėl autorius 
kukliai primena gyvenimo rutinoje paskendusiam žmogui – sic transit gloria mundi. galbūt keis
tokai pasakysiu, bet šioje knygoje neradau nieko materialaus, grubaus, žemiško. autorius, tarsi 
gidas vedė mane begaliniais autentiškų patirčių labirintais, gal į save, gal į dievą. nežinau kur. 
tai poeto teisė ir pareiga.

alGiMantas lyva

aloyzas tendzegolskis. 
Kančios, arba Mykolas ieško 
tiesos. – Margi raštai, vil
nius, 2009
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d A B A R  J AU  M AT O M A S
Keistai klostosi žmonių likimai – kiekvieno vis kitaip. antai triūsia vyriškis atsidėjęs visą gyveni
mą – darbuojasi redakcijose, rašo apybraižas ir knygų recenzijas, sukuria šeimą, užaugina vaikus, 
jaunystėje net apsakymų knygą išleidžia, ir niekas nieko. jo kaip ir nėra, lyg ir neegzistuotų, nė 
garselio, pilkuma, jei nepasakius rūsčiau – tuštuma. o štai tada, kai vieną dieną visai netikėtai ima 
ir išeina, vos neprotestuodamas išeina, visi pamato, kad kažko stinga, atsivėrė erdvėje properša. 
Kažkodėl iki šiol niekas neapsižiūrėjo, kad tas darbštuolis, jei nepasakius stipriau – šaunuolis ir 
geruolis – nei į enciklopedijas ar žinynus įtrauktas, nei kaip nors kitaip pagerbtas – jokių ordinų 
ar medalių, jokių padėkos raštų, o juk buvo vertas: baltijos kelyje stovėjo, visuose didžiuosiuose 
mitinguose dalyvavo, ir ne tik dalyvavo – organizavo kuopeles, būrelius, haidparkus, sakė juose 
ugningas kalbas. dar ir rašė, aštriu publicisto žodžiu pliekdamas visokius prisitaikėlius ir per
sivertėlius, baksnojo į tvinkstančius pūlinius, bandė perspėti apie esamas ir artėjančias grėsmes, 
ieškodamas kelių sau ir visuomenei narsiai brovėsi per suvešėjusius brūzgynus į šviesesnę ateitį. 
ne vien į savąją asmeniškąją, bet ir visos visuomenės, tautos ir naujai atsikuriančios valstybės. 
gal kiek per įžūliai brovėsi, per skaudžiai kandžiojosi, per garsiai šūkavo apie pralaimėjimus ir 
klaidas, kartais jas pavadindamas ir nusikaltimais. Kovėsi aršiai, negailėdamas savęs ir savųjų, 
nekalbant jau apie svetimuosius. gal tas jo bekompromisiškumas ir ne visiems patiko, gal ne vie
nas ant jo dantį griežė, bet padaryti jam nieko neįstengė – buvo ir liko švarus. išskyrus, žinoma, 
vieną aplinkybę: stengėsi nepastebėti, o paskui staiga palaidoti ir užmiršti. totaliai, lyg to žmo
gaus ir nebūta. lyg apskritai neegzistuota. lyg jis nei draugų, nei priešų nebūtų turėjęs. jokių, 
nė vieno. na, vienas vis dėlto atsirado – ta, kuri buvo greta, kuri stovėjo petys petin su juo visuo
se mitinguose, visose kelionėse, visuose darbuose. atsipeikėjusi po netikėto smūgio, ji suvokė, 
kokia didelė bedugnė prieš ją atsivėrė, kokia properša liko jam išėjus. atitokusi ir apsidairiusi 
suprato, kad niekas kitas, išskyrus ją, tos properšos kamšyti nesiims, gal net apsidžiaugs, kad 
gyventi tapo ramiau. Pajutusi skaudžią savąją, o kartu ir bendrąją kaltę ėmėsi darbo. greit pasi
rodė viena, antra, trečia jo knyga. ne, trečiosios dar nėra, bet tikiu, kad ji bus – ji yra, tik kol kas 
neregima, kaip ir pirmoji, kuri ir pavadinimą tokį įgijo: Nematomas. jos pasirodymas sprogimo, 
žinoma, nesukėlė, bet nusistovėjusius vandenis šiek tiek sujudino. antrosios pavadinimas taip 
pat kuklus, be pretenzijų – Buvo nebūtinai. greta pirmosios ir antroji pavardė, lyg norinti paremti 
ją ir sustiprinti, o rasi įrodyti, kad jis buvo iš tikrųjų ne vienas. naujoje knygoje skelbiami tekstai 
tai paliudija. ir tai – ne kasdienis, unikalus reiškinys. taupus viršelio tekstas ne tik informuo
ja, bet ir užmena ne vieną mįslę: tai, kas buvo, tarsi nebuvo būtina. atsirėmus į šį teiginį, maga 
pradėti bendresnę šneką apie knygoje publikuojamus tekstus, o kartu ir apskritai apie gyvenimo 
būtinumo ar nebūtinumo, tai yra mūsų būties atsitiktinumo aspektus. juk iš tikrųjų dažno, o gal 
net kiekvieno homo sapiens egzistavimas nebuvo ir nėra būtinas. gamta, jau nekalbant apie vi
satą, be mūsų galėtų puikiausiai išsiversti. ji, ko gero, dar lengviau atsidustų, jei mes, visa homo 
sapiens padermė, sugebėtume kaip nors tyliai nuo Žydrosios Planetos paviršiaus pranykti. tik 
apsidairykime ir pamatysime, kiek netvarkos ir net žalos jai esame padarę – savaisiais griozdais 
apsunkinę paviršių, išknaisioję ir išgadinę vidų, išsiurbę ir sunaikinę ten esančias gėrybes, už
teršę erdvę kriokiančiais ir dvokiančiais mechanizmais. tik paskaičiuokim, kiek kartų šiandien 
būtų turtingesnė Planetos flora ir fauna, jei ne homo sapiens nusikalstama veikla. Kai kas gal jau 
suskaičiavo ir pareiškė, kad taip neprivalėjo ir neprivalo būti. vadinas, buvo nebūtinai arba ga
lėjo būti kitaip. ir privalės būti kitaip, jei homo sapiens panūs išlikti Žemėje kaip rūšis. iki šiol jis 
savo vietos tarp kitų rūšių nerado, tiesą sakant, jos ir neieškojo, tardamas, kad yra virš jų, kad 
jam duota teisė eikvoti ir valdyti, valdyti ir naikinti. niekas rimtai iki šiol nepaklausė, kas tokią 
teisę jam suteikė. atsakymas vienas: jis pats, niekas kitas. tik artinasi metas, kai pati Planeta ima 
jausti, jog ilgiau leisti šitaip neatsakingai šeimininkauti yra nusikalstama. būdamas trumparegis 
ir mažaprotis, jis prisigamino žaisliukų, kurie yra pavojingi pačios Planetos egzistencijai. supran
tama, taip ir įvyks, nes ta kryptimi gana sparčiai žingsniuojama, jei prablaivėjęs Protas to žings
niavimo nepristabdys. arba jei pati Planeta nepasipurtys vieną gražią dieną. Žydrosios Planetos 
arba net saulės sistemos sunykimas, suprantama, visatos ritmo nesutrikdytų, ji gal nė nepajustų, 
kad viena žvaigždutė užgeso. tik, varge, mums būtų labai labai apmaudu – vos užsimezgę Proto 
pradmenys sunyko. beje, manykim, kad tai, kas iki šiol parašyta buvo nebūtinai...

jeigu jau pradėjome nuo knygos viršelio, tai ir tęskime. aptarę antraštę, imkimės paantraš
tės: Menas kaip gyvenimas, gyvenimas kaip menas. tai reikštų, kad knygą sudaro dvi dalys. vienoje 
aptariamas menas apskritai, jo sandara, vaizdavimo tikroviškumas, reikšmė, dar šis tas, kas jam 
esminga, nes žodyniniame meno apibūdinime sakoma: „Kūrybinis tikrovės perteikimas vaiz
dais“. toks pavadinimas leidžia tikėtis vos ne meno istorijos studijos su gausia iliustracine me
džiaga. Kitoje knygos dalyje turėtume rasti pateiktą vieno (gal keleto) gyvenimo istoriją, prilygs
tančią pasaulinės reikšmės meno kūriniui. tokie būtų lūkesčiai susipažinus su knygos viršeliu. 
atsivertę veikalą pamatome kiek kitokį vaizdą, o tie viršeliniai užrašymai lieka tik metaforos. 
mąslios, vaizdingos, nuteikiančios viltingai. suprantama, autorių dėmesio centre yra tikrovė, joje 
veikiantis žmogus. ir ne bet koks, išskirtinis, dažniausiai menininkas ar mokslininkas, kartais 
dvasininkas, bet taip pat ne iš tų pilkųjų, paprastųjų. ir dažno aprašomojo gyvenimas prilygsta 
meno kūriniui. tad gal tie tituliniai įrašai ir nėra tokie beprasmiai, kaip gali iš pradžių pasiro
dyti? verčiame puslapius.

Pirmoje dalyje trys skyriai: Teatras, Dailės meridianuose, Literatūra; antroje – taip pat trys: 
Mįslingi būties dėsningumai, Tarp dangaus ir žemės ir Buvo nebuvo. Pirmo skyriaus pirmoje dalyje 

jurgis buitkus, ineza juze
fa janonė. Buvo nebūtinai. – 
Versus aureus, vilnius, 2009
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dominuoja keleto lietuvos teatrų aktoriai ir režisieriai, daugiausia, žinoma, Panevėžio, nes au
toriams jis artimiausias, geriausiai pažįstamas, prie jo ir jame ilgiausiai būta. matomiausias tarp 
šių scenoholikų – juozas miltinis. ši figūra rašančiuosius magnetizuote magnetizuoja. Ką nors 
labai nauja apie šią asmenybę knygos tekstuose aptikti sunku, nes tie pokalbiai ar atsiminimai jau 
ir anksčiau buvo skelbti, o išskirtiniai maestro bruožai kitų autorių pastebėti ir ne kartą aptarti. 
vis dėlto skaitant atplėšti akis nuo teksto sunku. ir ne tik dėl autorių pastabumo, kalbos sklan
dumo, bet ir dėl to, kad tokio teatro, koks buvo kuriamas andai Panevėžyje, dabar jau nebėra. 
juozas miltinis, stasys Petronaitis, algimantas masiulis, bronius babkauskas, donatas banionis, 
eugenija šulgaitė, vaclovas blėdis – kokiame kitame lietuvos provincijos teatre aptiksime tokią 
kohortą išskirtinių talentų? gražia eilute jie rikiuojasi knygoje, kiekvienas atrasdamas savąją 
vietą, tardamas savąjį žodį apie garbųjį maestro ir save. autorė ineza janonė taip pat sumaniai 
į bendrąjį audinį įpina savąją teatrinę istoriją. Žinoma, tai nutiko ne kur kitur, o Panevėžyje. be 
abejo, vien šiuo miestu neapsiribojama. iš vilniškių aktorių laimė nusišypso monikai mironaitei, 
o iš kauniškių – doloresai Kazragytei. Prie jų natūraliai glaudžiasi viktoras ir tomas šinkariu
kai, dar vienas kitas. o kalbant ir tašant apie lietuvos teatrus ir aktorius, žinoma, neįmanoma 
neminėti juozo grušo pavardės. ir ji minima.

Dailės meridianai ir apimtimi, ir asmenybių reikšmingumu gerokai kuklesni. čia tokių grandų 
kaip juozas miltinis ar monika mironaitė neaptiksime. įžymliausia figūra – robetas antinis, greta 
jo kitas kauniškis – romualdas čarna. daugiau įžymybių lyg ir nerandame, nors tai nereiškia, 
kad irenos mikulčiūtės vaikų dailės studija ar juozo rimkaus archyvinio darbo vaizdai mažiau 
reikšmingi. galimas daiktas, kaip tik šiuose skyriuose pateikta daugiausia mažai tyrinėtos istori
nės medžiagos. trumpose pastraipėlėse ar skiltelėse apstu viena ausimi girdėtų pavardžių, tokių 
kaip istorikas kunigas juozapas stakauskas, elizieris zilberis, juozas Petrauskas ir kiti. Kur kitur 
paskaitysime apie rašytojo juozo glinskio brolius angelą ir leoną, apie patarojo 700 vienetų są
jūdžio vaizdajuosčių rinkinį, vos telpantį į kelis maišus.

Literatūros skyriaus centre trys grandai: juozas baltušis, donaldas Kajokas ir rimantas ša
velis. gal savičiausia eseistinė inezos improvizacija donaldo Kajoko kūrybos tema Siekiu gilu-
minio susikalbėjimo. Žinoma, tai nereiškia, kad neįdomu „kalbėtis“ su baltušiu ar šaveliu. bet su 
pastaraisiais lyg ir ne pirmą kartą susitinkame, o štai donaldo išsipasakojimai skamba visiškai 
šviežiai. visa kita šiame skyriuje – naujai pasirodžiusių knygų recenzijos. suprantama, tuo laiku 
pasirodžiusių. tai elenos mezginaitės Vasaros vieškeliais, antano a. jonyno Metai kaip strazdas, 
jono Kalinausko Pajevonio fragmentai, macelijaus martinaičio Poezija ir žodis, antano miškinio 
Žaliaduonių gegužė, ričardo gavelio Neprasidėjusi šventė, bitės vilimaitės Obelų sunki našta, romo 
sadausko Gerumas. ir autorių pavardės, ir kūrinių pavadinimai gali ne tik nemažai pasakyti apie 
epochos dvasią, bet ir paliudyti recenzentų skonį ir pomėgius.

išankstinė nuostata, jog antrame skyriuje Gyvenimas kaip menas rasime tik pačių knygos au
torių biografijų kontūrus, greit paneigiama. tiesa, pirmosios dalies pirmieji kūrinėliai Neparašyta 
apybraiža ir Kokonai šilko gijose nesunkiai telpa jurgio buitkaus kūrybinėje biografijoje, bet kituose 
kalbama visai apie kitus dalykus. tai gana detalus pogrindinės spaustuvės įkūrėjo Kęstučio an
dziulio sesers danutės andziulytės gyvenimo aprašymas, pokalbis su medicinos ekspertu anta
nu Cėpla apie Kauno medicinos universiteto Kardiochirurgijos klinikas bei jų personalą. na, o 
antro šios dalies skyriaus Tarp dangaus ir žemės pagrindiniai herojai yra dvasininkai – kunigai ir 
vienuolės. tiesa, yra mažas intarpėlis – Pokalbis su Jurgiu Buitkumi, bet ir jis iš bendro konteksto 
neiškrinta. akcentuojamas šventumas, religinė sąmonė ir kiti dvasios arba  sakraliniai dalykai. 
čia tiktų pastebėti, kad knygos tekstai tampa lyg kokiu dabartinės mūsų visuomeninės sąmonės 
indikatoriumi – ji niekaip nepajėgia išsiveržti iš mistinio mąstymo erdvės. joje kūnas, kūniškumas 
gerokai nužeminami, o dvasia ir dvasingumas aukštinami, jų siekiama, manant, kad, jei žmonija 
staiga taptų dvasinga, visos problemos išsispręstų. ne vieta čia įrodinėti, jog tai klaidinga nuosta
ta – tai labai plati kito rašinio tema; gal tik verta pastebėti, kad bėgant nuo vilko, tai yra nuo ate
izmo, susiduriama su meška, kitaip tariant, su religiniu fanatizmu, kuris sukelia neką mažesnes, 
o gal net klastingesnes grėsmes. bet grįžkime prie skyriaus teksto, kuriame išskirtinio dėmesio 
susilaukia kunigai česlovas Kavaliauskas ir Kazimieras vasiliauskas bei prie jų prišlietas vidas 
bernardas sajeta. Kavaliauskas, žinoma, neeilinė asmenybė ir vienoje apybraižoje aprėpti jo bio
grafijos tiesiog neįmanoma. man su juo yra tekę praleisti tik vieną naktį Kazokiškio klebonijoje 
ir to pakako, kad suvokčiau, koks vulkanas jo viduje verda. tai ne tik poetas, teologas ir filolo
gas poliglotas, sugebantis laisvai vartoti net japonų kalbą, bet ir mąstytojas reformatorius, tiesa, 
senatvėje susitaikęs su regula ir gerokai prigęsęs, gal net palūžęs. tokį jį ir aptinkame knygos 
puslapiuose, jau sunkiai segantį ir menkai judantį, bet dvasinės energijos dar nepraradusį. Kazi
mieras vasiliauskas – Kavaliausko antipodas. jaukus guodėjas, plačios ir atviros sielos tolerantas. 
Prie jo daug kas glaudėsi tais permainų laikais, nors tikriems intelektualams kur kas įdomes
nis, žinoma, Kavaliauskas. na, o bernardas sajeta – tikras dievo avidės darbininkas, sugebantis 
gausinti savąją bandą ir net naujas kaimenes burti. skyrelis Toli, bet ne nuošaly net krikščioniška 
egzaltacija alsuoja. taip autoriai (ir ne tik autoriai) yra to žmoniškesnio, padoresnio gyvenimo 
išsiilgę, kad pradeda tą būvį idealizuoti ir net propaguoti, tik vargu bau tos viltys pasiteisins, o 
betliejaus seserys didelių pragiedrulių mūsų gyvenimui tikrai nesuteiks. tiek apie tai kalbėta ir 
rašyta, tiek misijų įvykdyta, o vienas milijardas Planetos gyventojų kenčia bado dietą, ne retas ir 
miršta dėl to. ne, aš nesakau, kad betliejaus seserys kuo nors dėl to dėtos, tik galvoju, kad išei
ties ieškojimai turėtų būti kitos krypties.
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einant prie pabaigos, knygoje tekstai rūstėja. nors skyrelyje Leiskite mažutėliams eiti pas mane 
pavaizduotas inezos tėvo juozo janonio globėjas, garbusis prelatas Povilas januševičius, bet di
delių simpatijų nei iš autorių, nei iš skaitytojų jis nenusipelno. tiesiogiai šis konservatyvusis 
kunigas nesmerkiamas, bet paskutiniai skyrelio sakiniai „nors nežinau, kaip iš tikrųjų yra... aš 
nieko nežinau“ (p. 272) liudija apie mėginimus iš to užburto mistinio rato išsiveržti. Paskutinis 
skyrius, turintis keturis poskyrius, Buvo nebuvo skirtas Žasliams ir gyvenimui juose. tai rūsti iš
tarmė provincijos dabarčiai. tenykštis gyvenimas – tikras juodos katės gaudymas tamsoje. nei 
ką nors pamatysi, nei už ko nors įsitversi, o gyventi vis dėlto reikia. autoriai, patyrę gaisro ir 
prievartos traumas, iš jų pasitraukė, bet visi kiti ten liko. ne tik Žasliai dabartinėje lietuvoje to
kie – degradacija sparčiai progresuoja. ir neatrodo, kad kas nors mėgintų ją stabdyti.

iš to, kas parašyta anksčiau, aiškėja, kad knygos struktūra eseistinė – dominuoja pokalbių 
žanras, bet yra ir apybraižų, recenzijų, vaizdelių, grynųjų esė šedevriukų. išskirti vieną kurį iš 
dviejų autorių būtų sunkoka, nes, regis, sąmoningai siekta stilių persipynimo ir susiliejimo. jurgio 
buitkaus tekstams labiau būdinga rūstesnė, dalykiškesnė tonacija, inezai juzefai janonei – lyriš
kumas ir net sentimentalumas. bet neįkyrus, saikingas, neprarandantis gero skonio. jai derėtų 
padėkoti ir net paskatinti, kad ir toliau taip entuziastinai darytų tai, ko nei pats jurgis buitkus, nei 
kas nors kitas nepadarys – rinkti, redaguoti ir skelbti nepublikuotus jurgio buitkaus rankraščius. 
jeigu tokiu būdu atiduodama gyvenimiškoji skola ar mokami meilės dividendai, tai skaitytojams 
ir literatūros istorijai dėl to tik geriau – tekstuose atsiranda daugiau žmogiškosios šilumos. Kad 
ir kaip ten būtų, tokie darbai yra gražūs ir gerbtini, o jurgio buitkaus figūra darysis vis labiau ir 
labiau matoma. Priekabesnis kritikas galėtų pasakyti, kad veikalas stokoja vientisumo: pirmoji 
dalis kompaktiškesnė, antroji – padrikesnė, bet viską atperka sklandus stilius, graži kalba, išra
dingai ir kvalifikuotai pateikiami klausimai diskusijų dalyviams. tokiu būdu autoriai lyg ir pa
sislepia už savųjų herojų, kurių figūros darosi dar ryškesnės ir spalvingesnės.

vytautas GirdZijauskas

Ž V E L G T I  Į  P O L I T I K ą  S AVA I P
Politikai nekenčiami, iš jų šaipomasi, kuriamos jų karikatūros, atskleidžiančios jų asmenines savy
bes ir gyvenimo būdą, politinių klanų užmačias. Kuriami ir literatūriniai tekstai, kupini humoro 
ar ironijos, sutirštintų spalvų, netikėtų minčių ir vaizdų gretinimo. aptariamas politikų „blizgesys 
ir skurdas“, nes iškopusieji į valdžią lemia individų, tautos ir valstybės likimą.

raimondas Polis savo sentencijų knygoje Lietuvos politikų blizgesys ir skurdas žvelgia į lietu
vos politikus pasitelkdamas liūdną ironiją, nes lietuvoje moralios politikos nemato, nes vis dar 
tikisi išvysti politikų išmintį ir dvasinę gelmę. tarp bestuburių politikų, politikų prisitaikėlių 
ieško vienišų miško medžių – asmenybių, kurios į politiką ateina ir iš jos išeina nepalūžusios 
ir neparsidavusios. r. Polio mintis, kad valdžios blizgesys yra laikinas, o dvasinis skurdas gali 
būti pastovus, yra knygos ašis. Knygos, kuri yra dovana skaitytojui, nes ji meniška, darni iro
niškų piešinių ir minčių vienovė. ši knyga labai aktuali, nes verčia klausti, kodėl tauta paklūsta 
valdžioje esančiųjų smurtui ir susitaiko su jų dvasiniu skurdu.

marija aušrinė Pavilionienė

P. S. ne kiekvienas skaitytojas (juo labiau ne kiekvienas politikas) pastebės itin prasmingą knygos 
dizainerės tatjanos Kerul sumanymą, tad specialiai atkreipiame dėmesį: „blizgesiui“ paryškinti 
knyga susiūta auksiniais siūlais, tačiau „skurdas“ vis dėlto ryškus – knygos nugarėlei pritrūko 
popieriaus juostelės; beje, kaip ir dera mūsų „blizgesio ir skurdo“ visuomenėje, šis apmaudus 
nesusipratimas lyg niekur nieko pridengtas tvarkingu aplanku...

VA I K A M S  I R  J ų  T Ė V E L I A M S
ulos šimulynaitės knyga Privatus vaiduoklis atostogauja – antroji vaikams ir paaugliams skirtos 
vaiduoklių serijos knygutė. Pirmoji, – Privataus vaiduoklio gyvenimas, – išleista 2008 metais ir 2009 
metų knygų mugėje apdovanota diplomu ir premija kaip gražiausia knyga vaikams. grafikė di
zainerė parengė ne vieną žinomų lietuvos dailininkų bei parodų katalogą, sukūrė skulptoriaus 
ir tapytojo šarūno šimulyno meno albumo dizainą (albumas bus pateiktas 2010 metų Knygos 
meno konkursui).

Knygai Privatus Vaiduoklis atostogauja ula parašė istorijas, sukūrė iliustracijas, maketą, paruo
šė knygutę spaudai. autorė seka tėvo šarūno šimulyno pėdomis: stengiasi viską, kas susiję su 
jos kūrybiniu sumanymu ir jo įgyvendinimu, atlikti pati. atrodo, kad jai tai puikiai sekasi: geras 
popieriaus kokybės ir spaudos darbų išmanymas sudaro prielaidas išnaudoti visas galimybes, 
išgauti tinkamas iliustracijų spalvas ir spaudos kokybę.

Žinoma, svarbiausias dalykas yra autorės sukurtos įtaigios istorijos ir iliustracijos, origina
lus knygutės dizainas.

minkšti knygelės viršeliai tiesiog kviečia paimti ją į rankas, paglostyti. ryškios, išgrynin
tos, puikiai derančios spalvos taikliai nusako pagrindinių personažų charakterius, o jų nuo
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taikos paryškinamos keliais antakių ar lūpų štrichais. šios, iš pirmo žvilgsnio, paprastos prie
monės leidžia mažiesiems skaitytojams perskaityti istorijas net be teksto, kuris, beje, irgi nėra 
itin sudėtingas.

istorijų temos lyg ir nelabai reikšmingos, kasdieniškos. šioje, kaip ir pirmoje, knygutėje au
torė išryškina tarpusavio bendravimo problemas: vienišumo, aplinkos nesuvokimo, godumo, 
savęs sureikšminimo, kitų niekinimo. istorijose nėra moralų: nevok, nemeluok, nežudyk. autorė 
gilinasi į bendravimo subtilumus ir kiekvienos istorijos pabaigoje pateikia du galimus susiklos
čiusios situacijos rezultatus.

Knygelė iš esmės skiriama vaikams ir paaugliams, bet ir suaugusiems derėtų nusileisti iš 
savo „puikybės debesų“ ir pamąstyti apie įprastus bei tradiciniais tapusius bendravimo įgū
džius – namuose su artimaisiais, darbe su kolegomis, pagaliau gatvėje su atsitiktiniais praeiviais. 
manau, kad vaikams taikyti piešiniai galėtų palengvinti supratimą ir tėveliams.

regina daPKūnaitė

jubiliejinius juozo tumovaižganto (1869–1933) metus vainikuoja beveik penkių šimtų puslapių 
tomas Neužmirštamas Vaižgantas. įspūdingiausią XX amžiaus pradžios lietuvių kultūros žmogų
legendą čia prisimena paprasti kaimo žmonės, rašytojo ir kunigo artimieji, su juo bendravusieji 
kultūros žmonės, rašytojai. tai pirmas toks didelis prisiminimų apie vaižgantą telkinys. nuo
širdžiausiai sveikiname lietuvos rašytojų sąjungos leidyklą ir knygos sudarytoją alfą Pakėną, 
laukiame įdomių ir prasmingų leidinio pristatymų ir aptarimų.

birutės jonuškaitės romanas Baltų užtrauktukų tango jau ne tik gražiai pristatytas, bet ir pra
dedamas rimtai svarstyti bei analizuoti. Prisimindamas šiandien įspūdingą knygos pristatymą 
rašytojų klube dalyvaujant autorei ir leidėjams, kolegoms rašytojams ir literatūros kritikams, 
nacionalinio dramos teatro aktoriams ir aktorinių gabumų nestokojančiam, baltais užtrauktukais 
pasipuošusiam darniam rašytojų sąjungos kolektyvui galiu tik apgailestauti esąs nepajėgus dera
mai atkurti nė vieno puikaus, nuotaikingo renginio epizodo (tokiais atvejais dažniausiai sakoma: 
„tai reikėjo matyti!“). užtat mielai pacituosiu regimantą tamošaitį (Metai, 2009, nr. 12): „tai – 
literatūrinė kelionė „tėvų ir brolių keliais“... tik čia keliauja ne tėvai ir broliai, palikę namuose 
savo vargšes žmonas ir motinas... bet išlaisvėjusios, iniciatyvios ir gan ištvermingos moterys, pa
likusios lietuvoje savo išglebusius vyrus.“ dar neskaičiusiems birutės romano rekomenduočiau 
pradėti nuo šios regimanto studijos apie „vyrų liekanas“, o jau perskaičiusiems – papildyti savo 
įspūdžius šiais literatūrologo pastebėjimais.

o štai emily dickinson eilėraščių rinktinė Pusiaudienio krantai, bijau, nesulauks nei iškilmin
gų pristatymų, nei rimtų aptarimų. Pats, ko gero, irgi būčiau pražiopsojęs šią knygą, jeigu prieš 
pat Kalėdas keliais naujais tomeliais nešina į Naujosios Romuvos redakciją nebūtų užsukusi vertėja 
sonata Paliulytė. tai – pirmoji mįslingos amerikietės knyga lietuviškai, vadinasi, reikšmingas įvy
kis lietuvos kultūroje, nors poetės kūryba jau išversta į daugybę pasaulio kalbų. Panaši, atrodo, 
ir kiek vyresnio e. dickinson amžininko bei tautiečio edgaro a. Poe situacija lietuvoje – turime 
gal vos du ar tris apšepusius jo Varnus. Prieš keletą metų raginau sonatą imtis e. a. Poe poezijos 
vertimų; dabar džiaugiuosi, kad puikiai susitvarkė su e. dickinson ir – nors įžanginiame žody
je šiai knygai vertėja žada „po kurio laiko vėl sugrįžti prie šios poetės kūrybos“ – tikiuosi, kad 
prisimins kada nors ir e. a. Poe.

įdomi poetų bendruomenė susibūrė apie Nemuną (tebūnie vis dėlto „bendruomenė“, nors šie 
keturi, atrodo, turi nedaug ką bendro). vytauto stankaus Vaikščiojimas kita ledo puse ir rūtos bro
kert Delnaklevė – debiutinės knygos. „įdomūs poetai debiutuoja retai“, – kažkaip dviprasmiškai 
konstatuoja Kęstutis navakas – išties ne iškart supranti, ar tai reiškia, kad tarp debiutuojančių 
poetų retai pasitaiko įdomių, ar kad įdomiems tiesiog nėra reikalo nė debiutuoti... toliau, kad ir 
nenorėdamas „pergirti“ debiutanto, nacionalinės premijos laureatas ir didžiulės Knygų lentynos 
savininkas pabrėžia, jog autorius „gerai išmoko neslidinėti, vaikščiodamas kita ledo puse“, o jo 
tekstai „nesukiūžta nuo savo temų svarbos“. galima tad kartu su knygos ledėjais pasidžiaug
ti, kad vytautas „sparčiai juda savitu kūrybos keliu“. o štai rūta savuoju, irgi itin savitu, – gal 
kiek lėčiau. „nekviečiu eilėraščių, – prisipažįsta poetė. – jie patys ateina. dažniausiai ne laiku ir 
ne vietoje. savarankiški ir nepaklusnūs. gal todėl taip ilgai užtrukau, kol pavyko juos sujungti 
į vieną popieriaus plaštaką(ę)“. atsimenu, skaitydamas rūtos paruoštą būsimos knygos „rank
raštį“, džiūgavau iš kažkokio – poetinio, matyt – godumo: pagaliau turiu („plaštakoje“) daug 
gerų eilėraščių. dabar, turėdamas knygą, lyg ir neskubu – bandau pratęsti malonumą, prisitai
kyti prie autorės ritmo.

janina eigirdaitėdaunienė naują gintaro Patacko eilėraščių rinkinį Išskyrus Pasimatymą Prie 
Pašto apibūdina kaip „iš sielos iškritusią ašarą“; K. navakas mano, jog „pačių įvairiausių teks
tų... įtraukimas į knygą gal net rodytų, kad poetui apskritai jau niekas nebesvarbu“. neverta nė 
cituoti kitų jau spėjusių pasirodyti atsiliepimų apie knygą – ko tik negirdėjo šis, kaip nūn ma
dinga sakyti, „prieštaringai vertinamas“ poetas per kelis neramius kūrybos dešimtmečius! šią 
knygą, manyčiau, reikėtų skaityti ramiai, pradedant, aišku, nuo lakoniškos ir prasmingos, kny
gai pavadinimą ir struktūrą suteikusios įžangos, kartu apeliuojančios, drįsčiau įtarti, į prabėgusį 
„pasimatymų“ gyvenimą:
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Be abejo tu atmeni mane
Buvai tenai kur ši knyga byloja
Visur ir visame ir visada
Ką liudija nešventas mano raštas
Išskyrus pasimatymą prie pašto
Ir tai didžiulė mudviejų klaida.

švelni ir grakšti erika drungytė visiškai nesistebi, kad „vienas galingiausių savo sudėjimu 
ir jėga lietuvos rašytojų vyrų negali kalbėti laibu balsu ir pernelyg „nulyriškėti“. vienintelis jo 
švelnios sielos įdaiktinimas – keistos eilėraščių formos.“ tai – apie gasparo aleksos poezijos 
rinkinį Prabudimai. Knygos leidėjai tikina, kad autorius bando suvokti, kas nutinka žmogui, kai 
dievas ištremiamas iš jo dvasinės egzistencijos. Pabandykime suvokti kartu. gal čia padėtų ir 
tos „keistos eilėraščių formos“ – „taurės, apskritimai, ostijos, laivai ar medžiai“, – bando spėlioti 
erika, bet prisipažįsta, kad jai svarbiau – žodžiai. man irgi...

į šią poezijos knygų lentyną puikiausiai tinka prieš pat Kalėdas iš pašto dėžutės ištraukta graži 
dovanėlė – Kazimiero jakučio kompaktinė plokštelė Eina mūsų laikai. trečias kartas nemeluoja... – 
pirmoji mintis, kuri ateina pristatant savo trečiąją plokštelę, – prisipažįsta dainų kūrėjas. – bet 
tai netiesa. nemanau, kad dabar atradau tai, ko ilgai ieškojau ar naktimis sapnuodavau. metams 
bėgant, vis mažiau tikiu stebuklais – viską užsidirbu sūriu prakaitu ir noru tobulėti. šioje, kaip 
ir ankstesnėse plokštelėse – keliolika Kazimiero sukurtų ir jo atliekamų dainų; žodžių autoriai – 
paprastai aukštaičiai (čia – v. vaitkevičius, m. Karčiauskas, a. miškinis, v. šlaitas, P. širvys, 
j. strielkūnas). į plokštelės pakuotę įdėtoje brošiūrėlėje Kazimieras įdomiai komentuoja kiekvie
nos dainos sukūrimo ar įrašymo detales (prie Mėnesienų drobulių, beje, itin lakoniškais prierašas: 
„Pauliaus širvio žodžiai. Puikūs žodžiai“). dainų sukuriamą ilgesingą nuotaiką taikliai papildo 
kelios plokštelei apipavidalinti panaudotos albino Kuliešio fotografijos.

nuoširdžiai sveikindamas kolegas, kultūrinės spaudos leidėjus ir skaitytojus, su ateinančiais 
2010aisiais, – pagaliau, ačiū dievui, ne europos kultūros sostinės metais, – norėčiau atkreipti 
dėmesį į vieną nepelnytai primirštą ar bent jau ne dažnai ir ne visur pastebimą leidinį. tai – 
Santara. vartau dabar naujausią numerį (2009, ruduo, 61/62), tačiau referuoti jo nesistengsiu. 
Priminsiu tik, kad šiemet Santara paminėjo 20metį, kasmet pasirodo keturi turiningi ir gausiai 
iliustruoti numeriai (būdavo ne itin vaisingų metų, bet žurnalas niekad nebuvo suklupęs), kartu 
leidžiamoje Santaros bibliotekėlėje – jau apie 200 knygų. viso šio sąjūdžio spiritus movens – vy
riausiasis (ir vienintelis) redaktorius romualdas norkus. nėra jokios abejonės, kad kūrybinę 
Santaros sėkmę lemia nuo pat pradžių pasirinktas prasmingas šūkis: Procul omnis esto clamor et 
ira (maždaug „šalin visoks riksmas ir pyktis“). orientuodamas žurnalo autorius į šią Horacijaus 
išmintį romualdas drąsiai teigia: „man visiškai nėra svarbi akių spalva ar batų numeris. <...> 
man svarbiausia yra kūryba.“

a. k.




