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Kultūros dienos
pradžią prisimenant
2006 m. kovo 16 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko Lietuvos kultūros fondo, Lietuvos N. Rericho, Vydūno ir Lietuvos etinės kultūros „Ethos“ draugijų surengtas 10-asis Etikos forumas „Kultūros vyksmas ir inteligentija“. Jame buvo prisimintas Rericho paktas ir prieš 70 metų Lietuvos inteligentijos pasirašytas memorandumas dėl
šio pakto ratifikavimo. Apie tai kalbėjo Jonas Glemža, pabrėždamas, jog šio pakto idėjos itin aktualios šiandien, kai
dvasinės vertybės patiria didžiulę devalvaciją. Tomas Stanikas priminė gyvosios Vydūno dvasios svarbą mūsų dienomis. Lietuvos kultūros kongreso prezidento Krescencijaus Stoškaus pranešimas buvo skirtas dabartinės inteligentijos
situacijai ir jos atsakomybei dėl šiandienos politinių, socialinių ir dvasinių procesų. Vydūno draugijos pirmininkas
Vacys Bagdonavičius savo pranešime „Po išbandymų – ateitin!“ kvietė inteligentiją veikti aktyviau ir susitelkti
siekiant įveikti nepriklausomoje valstybėje įsikerojusį blogį.
Forumo dalyviai pasirašė kreipimąsi į LR Prezidentą ir Seimo pirmininką dėl kultūros vertybių saugojimo ir
puoselėjimo, dėl balandžio 15-osios paskelbimo Kultūros diena. Kreipimesi pasiūlyta tą dieną iškelti Rericho pakto
vėliavą kaip Taikos per kultūrą simbolį. Šis kreipimasis, galima sakyti, nuėjo Dievui į ausį. Tų pačių metų liepos
19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė atmintinoms dienoms skirto įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymą,
kuriuo balandžio 15-oji įteisinta kaip atmintina Kultūros diena. 2007-aisiais ši diena buvo paminėta Lietuvos Respublikos Seime surengiat konferenciją „Ar taps kultūra prioritetu valstybės gyvenime?“. Joje priimtoje rezoliucijoje
kreipiamasi į valstybės institucijas, savivaldybes, visuomenines organizacijas raginant šią dieną minėti plačiau ir
išradingiau bei atkreipti visuomenės dėmesį į kultūros puoselėjimo svarbą. Ši rezoliucija suvaidino savo vaidmenį: 2008 metais Kultūros diena paminėta daugelyje Lietuvos vietų. Panevėžyje surengta tarptautinė konferencija
„Kultūra po Aukštaitijos dangumi“. Dar didesnį pagreitį Kultūros dienos minėjimas įgavo 2009 metais. Ryškiausias
akcentas – balandžio 14–15 d. Vilniuje ir Panevėžyje vykusi tarptautinė konferencija „Kultūra dabarties iššūkių
akivaizdoje“. Balandžio 15 d. Vilniuje prie Krašto apsaugos, Kultūros ministerijų, daugelio kultūros įstaigų buvo
iškelta 40 Taikos vėliavų, vyko daug koncertų, kitokių renginių, ryškinančių šios dienos prasmę, kultūros svarbą
žmogaus, tautos, valstybės, pasaulio bendrijos gyvenime.
Šios dienos iniciatorių pastangomis kilo tarptautinis judėjimas už Pasaulinę kultūros dieną balandžio 15-ąją. Į
šį judėjimą įsitraukė Ispanijos, Italijos, Meksikos, Kubos, JAV, Izraelio, Rusijos, Indijos, Latvijos ir kitų šalių atstovai. Šio judėjimo atstovė Lietuvai – Auksė Narvilienė.
Šių metų Kultūros diena sutampa su Rericho pakto pasirašymo1935 m. Vašingtone 75-mečiu, todėl bus švenčiama
itin pakiliai. Ryškiausi tai dienai skirti renginiai Lietuvoje – balandžio 15–16 d. Klaipėdoje vyksianti tarptautinė konferencija „Kultūra – žmoniškumo įtvirtinimas moksle, mene ir religijoje“, apskritas stalas „Menininko atsakomybė“,
jaunimo muzikinis festivalis „Taika per kultūrą“. Visoje šalyje vyks daugybė kitų šiai šventei skirtų renginių.
Prisimindami kelio į Kultūros dienos įtvirtinimo pradžią pasvarstykime kartu su Vaciu Bagdonavičiumi ligi šiol
tebeaktualias mūsų šviesuomenės problemas.

Kultūros diena vilniuje, 2009: taikos vėliavos pakėlimas prie Krašto apsaugos ministerijos; kunigas ričardas doveika ir asociacijos Peace Through
Culture prezidentas Wilhelmas augustatas konferencijoje seime. vytauto ylevičiaus nuotraukos
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Va c y s B a g d o n a v i č i u s

Po išbandymų – ateitin!

A

pie ateitį kalbėti yra tiesiog rizikinga, nes negali žinoti, kokia jinai bus. gyvenimas priklausys nuo daugelio aplinkybių, kurių bent dalies
niekaip negalima numatyti. jos visos yra kaip ir dievo valioje, o viešpaties keliai, kaip sakoma, nežinomi.
daugelis prognozių, ypač jeigu jos daromos be gilesnės
analizės, paskaičiavimų, apgalvotų įžvalgų, paprastai
nepasitvirtina.
deja, netapo realybe ir mūsų atgimimo bei nepriklausomybės atkūrimo metu regėtos ateities vizijos.
šiandien lietuvą matome visai kitokią nei tada įsivaizdavome. o dabartinė situacija labai primena tą, kokia
buvo maždaug prieš 20 metų: daug negatyvių, kai kur
ir krizinių reiškinių, daug nusivylimo, netgi depresijos.
ir vis labiau įsisiūbuojanti, nors gana taikiai dar ošianti nepasitenkinimo banga, kuri gali sustiprėti ir įgauti
cunamio jėgą. vėlgi, kaip anuomet, tvyro įtampa tarp
valdžios ir piliečių, tarp aukštuomenės ir varguomenės,
tarp valdininkijos ir šviesuomenės, tarp pragmatizmo ir
dvasingumo, tarp pagarbos praeičiai ir vos ne ciniško jos
reikšmingumo nuvertinimo. šiandien iš rericho pakto
pozicijų mūsų aptariamas dramatiškas kultūros paveldo ir dabarties urbanizacijos procesų santykis taip pat
skausmingai buvo suvokiamas ir sąjūdžiui užgimstant,
nė kiek neatlėgo ir didžiules žaliųjų batalijas sukėlusi
būtinybė ginti mūsų gamtą nuo grobuoniškų kai kurių
„statytojų“ užmačių.
dėl neišsipildžiusių lūkesčių aktyvesnė visuomenės dalis, ypač inteligentija, yra linkusi prisiimti kaltę
ir sau. visa, kas atsitiko nepriklausomoje lietuvoje, išties atsitiko visiems mums matant, mums dalyvaujant,
mums kažką darant ar tiesiog nieko akivaizdžioms blogybėms įveikti nedarant ir rūpinantis tik savimi. didžiąją tos kaltės dalį sudaro nepiktavališkas, veikiau
patiklumo sąlygotas pasyvumas. šviesuomenė, savo tiesioginės veiklos barus turėdama ir juose tėvynės labui
triūsdama, per daug pasitikėjo tais, kuriems valstybės
rūmo statybą pavedė. apie tuos statytojus nepasakysi,
kad jie nieko nepastatė. pastatė, ir daug ką visai neblogai pastatė – valstybė išties funkcionuoja ir ne tokį jau
prastą vardą tarp kitų valstybių turi. tačiau tie statytojai,
menkai tautos prižiūrimi ar jos valios menkai paisydami, daug kur didelio broko pridarė ir, deja, nepasakysi,
kad vien netyčiomis. o ypač apmaudu yra tai, kad iš to,
ką tauta jiems tai statybai lengvai patikėjo, labai nemažais kiekiais į savo kiemus susitempė ir iš to susitempto
gero savus rūmus susirentė – kur kas didesnius ir prabangesnius už tuos, kuriuos aukščiausiems sovietmečio
nomenklatūrininkams už ištikimą tarnystę svetimoji valdžia buvo davusi.

rūmai rūmais, bet jų paunksnėje – visokiausių neteisybių knibždėlynas, dorovinis nuosmukis, vertybių
krizė, teisinis nihilizmas, apgautųjų, nuskurdintųjų aimanos, savižudybės, svaiginimasis kvaišalais, masinis
bėgimas iš tėvynės, katastrofiškas gimstamumo mažėjimas ir t. t.
beje, tai yra visuotinai žinoma ir apie tai kalbėti yra
beveik tas pat, kas pasakoti senus nuvalkiotus anekdotus. Kita vertus – rodyti jaudulį dėl blogybių, viešai ar
privačiai piktintis valdžios elgesiu, skandalais, baisėtis
dažnu mūsų gyvenime absurdu darosi beveik mados
dalyku, gero tono ženklu, netgi savotiška dvasinio pasitenkinimo priemone. iš visų pakampių skambantys kuo
piktesni kritikos balsai, atrodo, tampa ausiai įprasta malonia ritualine muzika. Kartais šventvagiškai pagalvoji:
kažin kas mūsų dvasioje pasidarytų, jeigu imtų staiga ir
dingtų visa mūsų gyvenimo bloguma, jeigu besąlygiška
to gyvenimo norma taptų kompromisų nepripažįstantis
padorumas?
deja, baimintis, kad greitai taip nutiks, nėra ko. o jei
nutiktų, reikia manyti, labai nesunkiai su tuo susitaikytume ir ėmę gyventi tikro padorumo sąlygomis absurdų
nestokojančią dabartį imtume prisiminti kaip slogų sap
ną. beje, anksčiau ar vėliau taip būtinai turi nutikti, nes
jeigu liks, kaip yra, jeigu netolimoje ateityje neįsivyraus
išmintimi, dorumu, teisingumu grįsti gyvenimo pokyčiai, dabartinė tėvynė lietuva po dešimtmečio kito tada
joje gyvensiančio naujojo etnoso bus vadinama buvusios
lietuvos respublikos teritorija.
nesinorėtų tokios būsimos realybės. o norint, kad
ji būtų kitokia, reikia aktyvesnių šviesuomenės veiksmų, ryžtingesnių elgsenos korektyvų. gyvenimas labai
akivaizdžiai parodė, kad visi tamsūs dalykai valstybėje
ir valstybės vardu daromi, kai nėra bendros visuomenės
kontrolės. tos kontrolės misija didžiąja dalimi kaip tik
ir tenka tautos šviesuomenei. deja, kol kas toji šviesuomenė yra tokia, kokios reikia juodų darbų atlikėjams. ji
vis dar naiviai tebetiki valdžios padorumu, vis tebemano, jog ją gali paveikti keliolikos ar keliasdešimties žinomiausių lietuvos moterų ir vyrų parašais primargintos
peticijos, atkreipiančios dėmesį į didžiuosius valstybės
gyvenimo skaudulius, raginančios juos neatidėliotinai
gydyti, netgi konkrečių receptų tam gydymui pasiūlančios. peticijos gula į stalčius, o skauduliai veriasi vis
nauji. tokiomis peticijomis, pareiškimais, memorandumais ar net piketais paprasčiausiai nuleidžiamas garas,
o blogybių kupinas katilas gana saugiai verda toliau.
šviesuomenė kiek sutrinka, paskui pamažu aprimsta ir
po kurio laiko vėl sėda rašyti naujos peticijos. ji tebetiki,
kad jos pačios elgseną sąlygojanti moralės galia turi veik-
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ti ir ten, kur valdžios olimpan patekusieji sinchroniškai
sprendžia ir valstybės, ir savo pačių gerovės problemas.
šviesuomenė dar nespėjo dorai susivokti, jog tas problemas sprendžiant, būna pasirūpinta, kad moralė netrukdytų, kad tiesiog būtų išjungtas pats moralės generatorius. šviesuomenė, deja, nesugeba jo įjungti. tai padaryti
ir turėtų būti artimiausias jos uždavinys. Ką kitą, jei ne
moralinės srovės generatorių buvo įjungęs prieš aštuoniolika metų užgimęs sąjūdis?
beje, reikia pasakyti, kad šiandien yra apgadintas ir
pats generatorius. deja, ne be šviesuomenės kaltės. būtent nemažos jos dalies (daugiausia kūrybinės, o ypač
žiniasklaidoje besidarbuojančios) rankose moralė tapo
lengvabūdiško žaidimo, bravūriško pasišaipymo objektu, suvokiamu, kaip visokeriopos pažangos kliuvinys,
kaip laisvę, veiklumą ir kūrybingumą varžantis veiksnys. drįsčiau pasakyti, jog keliolika metų vyko dorovės
neutralizavimo, išelektrinimo procesas, atvėręs kelią į
mūsų gyvenseną skverbtis kultūros surogatams, dvasinėms beprasmybėms ir antivertybėms. dalis šviesuomenės prie šio proceso yra tiesiogiai prikišusi rankas, nes
ir elitinėje kultūroje, mene buvo nedaug aukštinančių
moralines vertybes, subtiliai padedančių joms skverbtis
į žmogaus, ypač besiformuojančio, dvasią.
nenuostabu, kad tokiame pačios šviesuomenės kuriamame dvasiniame kontekste joks teatras neišdrįstų,
nes tiesiog gėdisi, atidaryti vydūno dramaturgijos skrynią ir scenoje prakalbinti bent vieną iš jos ištrauktą kūrinį, kuris įtaigiai bylotų apie tai, kur link turėtų krypti
mūsų nuvargintų sielų žvilgsniai. nesvarbu, kad vydūnas, kaip kūrėjas, toli pralenkęs savo laiką, ir šiandien
tebėra itin modernus ir tuo modernumu teikiantis daugybę galimybių moderniam teatrui. yra tik viena „bėda“:
jis pernelyg taurus, pernelyg šventas, pernelyg dvasingas, pernelyg aiškiai dorovės šviesa iš jo veikalų spindi.
ir būtent tai neatitinka šiandienos kūrybinio gyvenimo
konjunktūros, nes moralė jai yra kokti. lieka apgailestauti, kad neatsiranda tai konjunktūrai pasipriešinti sugebančio scenos meistro, kuris kartu su pačiu vydūnu
prabiltų apie būtinybę kiekvienam gyvenant siekti kuo
skaidresnio dvasingumo, tyresnio dorovingumo, o lietuvai „būti pasaulyje viena iš aiškiausių žmoniškumo
reiškėjų“. to vydūnas linkėjo 1918 m. nepriklausomybę
paskelbusiai lietuvai laiške a. smetonai.
galvojant apie ateitį, norisi tikėti, kad apie ją labai
atsakingai susimąstys visa mūsų kūrybinė inteligentija
ir savo pajėgas sutelks kūrimui ir sklaidai tų dvasinių
vertybių, kurioms tapus visuotine žmonių savastimi,
mūsų gyvenime tiesiog būtų nebeįmanomas joks prasilenkimas su žmoniškumu, dorove, teisingumu. tada
lietuvoje spindėtų gyvoji vydūno dvasia, būtų realizuoti
gyvosios etikos principai, realią paveikumo galią turėtų
krikščioniškosios ir kitų tikėjimų vertybės. „naujon kultūron – nauju keliu“, – kvietė vydūnas lietuvos žmones
prieš septynis dešimtmečius, maždaug tada, kai buvo
paskelbtas rericho paktas. tas naujas kelias – dvasinis
tobulėjimas, nauja kultūra – dvasingojo žmoniškumo
sklaidos kultūra.
ar ne tokios kultūros ilgisi šviesioji šiandieninės
žmonijos dalis ir ar kas išrado kitokį kelią į ją? atrodo,

4

kad ne. beje, vienas kitas giedrą dvasią turintis mūsų
meno žmogus tuo keliu jau eina ir kitiems jį rodo. gaila
tik, kad valstybės kultūros politikoje nei ta nauja kultūra,
nei tas naujas kelias nepažymėti kaip itin svarbūs dalykai: vienas artimiausių šviesuomenės uždavinių – pasiekti, kad kultūros politikoje tie svarbūs akcentai būtų
kuo aiškiau išryškinti ir kad jais būtų vadovaujamasi
gyvenimo realybėje.
pačiai būti dvasiškai budriai, kupinai dvasios šviesos ir ją spinduliuoti tautos žmonėms – bene svarbiausia mūsų šviesuomenės misija, nes tik toji šviesa gali
įprasminti žmogaus ir tautos gyvenimą, apsaugoti jį nuo
visokių paklydimų, kurių mūsų visuomenėje, deja, dar
nestokojama. būtent apie tokią kultūros kūrėjų misiją yra
kalbėjęs vydūnas, tokios misijos suvokimu paženklintas
rerichų, o ir apskritai visų žmoniškumo tarnystei atsidavusiųjų kelias.
tačiau šią misiją vykdydama ir visokį blogį įveikinėdama, šviesuomenė turi būti vieninga. o vieningumo
bene labiausiai jai trūksta – tuo trūkumu kaip tik ir naudojasi tie, kurie tautai tarnauja ne visai dorai. tokio vieningo veikimo formų paieška ir jų įgyvendinimas yra neatidėliotinas jau ne ateities, o dabarties uždavinys, kurį
išsprendus bus perkoptas slenkstis į ateitį. išbandymų
laikas jau baigėsi, tų išbandymų rezultatai irgi yra daugiau ar mažiau aiškūs, nors ir ne itin džiuginantys.
siedamas dabartį su ateitimi, vėl pasinaudosiu vydūno mintimi. suėjus anos nepriklausomybės penkmečiui, jis rašė: „mums rodosi, kad mūsų tauta laisva. ir
nuolat girdime sakant, ji nepriklausoma. bet skaidriosios
akys mato, kad mūsų tauta tėra nepriklausoma ir laisva
gyvenimo paviršiaus dalykuose. ir jos mato, kad ir tai
laisvei gresia pavojus, kadangi kitos, būtent esmingosios
laisvės nėra. ir todėl labai svarbu, kad pradėtume jos ieškoti, kad pasistengtume, jeib ją įgijus.“
taigi pradėkime jos ieškoti, stenkimės, jeib ją įgijus.
ir pridurčiau: vieningai, susipratusieji, stenkimės. jei tai
vieningai ir ryžtingai pradėsime, prasidės naujasis – dvasinis atgimimas, antrasis – tikrasis – tautos laisvėjimo
etapas, nes mes „esame laisvi, jeib ką reikštume“.
2006, kovo 16

gi edrė p utni Kai tė . Potvynis, 2010
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Vladas Žukas

Iš užrašų apie
Eugenijų Meškauską
Apie Vilniaus universiteto Istorijos-filosofijos fakulteto dekaną, filosofijos profesorių Eugenijų
Meškauską šiek tiek pasakojau knygoje „Prisiminimų puslapiai: studijų metai“ (1999). Pradėjęs
dirbti Universitete su profesorium matydavausi dekanate, susirinkimuose, šventinėse eisenose. Keletą kartų su reikalais aplankiau namuose. Daugiausia bendravau Palangoje. 1977 metų
rugpjūtį gyvenome tame pačiame vasarnamio kambaryje.

sKaitymas . „jaunystėje esu daug skaitęs, – pasakojo

e. meškauskas, – skaičiau ganydamas karves, skaičiau
vėliau. būdamas 15 metų, skaičiau dostojevskį originalo kalba. išmokau labai greitai skaityti – iš karto matau
kelias eilutes. tarptautinės teisės kursą, didelį, apie 600
puslapių, perskaičiau per vieną dieną ir gavau ketvertą.
tokį pažymį gaudavo vos vienas kitas. Kai mokiaus raseinių gimnazijoj, kapelionu buvo kunigas mykolas Karosas. jau tada turėjo didelę biblioteką – įvairių krypčių
autorių literatūros. iš jo skolindavaus knygų. būdamas
15 metų, perskaičiau pisarevo raštus (buvo keli tomai).
apie perskaitytas knygas neklausinėdavo. tai buvo didelės tolerancijos žmogus.
buvo laikas, kai viską, kas lietuvių kalba svarbesnio
pasirodydavo, bent jau prozos dalykus, originalius ir
vertimus, perskaitydavau. skaičiau ir periodikos straipsnius, recenzijas. Kai išėjo dvi storos adomo jakšto kritikos knygos Mūsų naujoji literatūra [1923, t. 1–2], beveik
viskas jau buvo skaityta.
perskaičiau du putino Raštų tomus. atmintin įstrigo
vienas gana erotinis apsakymas. po kurio laiko adomas
jakštas kritikavo tą kūrinėlį. Kritikas įspėjo, kad putinas
netaptų rasputinu. vėliau, bendraudamas su profesoriumi mykolaičiu, priminiau jam tą jakšto recenziją. profesorius tai prisiminęs juokėsi.
poezija niekad giliau nesidomėjau, žiūrėjau labiau
kaip į kuriozinį reiškinį. Kai skaičiau homero Iliadą, galvojau: „geriau būtų, jeigu būtų parašyta proza.“ gimnazijoj perskaičiau Keturių vėjų numerį dėl to, kad ten buvo
raseiniškio antano rimydžio eilėraštis [padeklamavo] –
jame paprastas sakinys suskaldytas eilutėmis po vieną
žodį. tokią „poeziją“ ir pats dėl juoko esu rašęs. net
putino geriau įsimenu prozą negu poeziją.“
rinkdamas medžiagą tarpukario leidyklų istorijai,
susidūriau su eugenijaus meškausko išverstomis knygomis. nuėjau pasikalbėti. papasakojo: „norėjau užsidirbti
šiek tiek pinigų – sudegus ūkiui tėvams buvo sunku materialiai remti. 1929 m. iš rusų kalbos išverčiau edgaro
Wallace’o kriminalinį romaną Vikruolis: (Longford – Manoro dvaro paslaptis). tuomet man buvo 20 metų, mokiau-

si vokiečių ir prancūzų kalbų. romaną išleido fiktyvi
leidykla Gervė, iš tikrųjų – Raidės spaustuvės vedėjas
antanas matulaitis. už vertimą sumokėjo 100 litų. Raidėje rinkėju dirbęs juozas baltušis matulaitį maloniai minėdavo. vokiečių okupacijos metais Raidės spaustuvėje
buvo spausdinamas Bolševikų archyvas, dėl to jos vedėjas
buvo teistas ir ištremtas. grįžęs greitai mirė. Kitas vertimas – tuo metu populiaraus autoriaus h. riderio haggardo romanas Ajieša (235 puslapiai); 1933 metais 3000
egz. tiražu jį išleido maža leidykla Vaga.“
Kita proga: „ištarnavęs lietuvos kariuomenėje dvejus metus, 1934 metų ankstų pavasarį buvau paleistas.
prie karo muziejaus ar kur kitur sutikau pažįstamus.
jie klausia: „seniai matėm, gal jau ir vedęs?“ atsakiau:
„iš vienos kariuomenės išėjęs nenoriu patekti į kitą.“ po
pusės metų vedžiau. tai buvo neprincipinis mano pareiškimas.“
dip lomin is darbas. „buvau linkęs į filosofiją. man

reikėjo diplominiam darbui pasirinkti autorių, kurio
raštus galėčiau rasti vdu bibliotekoje. čia buvo Xvii a.
anglų filosofo materialisto thomo hobbeso raštai rusų
kalba. pradėjęs skaityti susidomėjau – viską norėjo suvesti į judėjimą: mechaniškai aiškino gamtą, visuomeninį gyvenimą. net mąstymą, žmogaus psichiką taip traktavo. laisvė – judėjimo laisvė. tikėjimas yra prietarai,
bet jeigu tiki, turi jo laikytis. jeigu nebus paklusnumo,
žmogus taps vilku. hobbesas – monarchijos šalininkas,
bet per revoliuciją turėjo bėgti į prancūziją [ten parašė
svarbiausius veikalus]. diplominis darbas Visuomenės sutartis ir suverenumo problema Thomo Hobbeso moksle buvo
įvertintas 1940 m. gruodžio 3 d. vadovas – profesorius
mykolas römeris (jis tik įvertino), recenzentas – docentas stasys žakevičius, amerikoje tapęs žymantu.“
1940–1941 m. iki karo vilniaus universitete e. meškauskas dėstė marksizmąleninizmą. „buvęs rektorius mykolas biržiška atsiminimų knygoje rašė, kad meškauskas užsiiminėjo mokslu, neprovokavo studentų kaip kai
kurie kiti. su vaclovu biržiška susitikdavom vilniaus
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tai dirbtų atstatant miestą – tvarkant griuvėsius. dekanas
neturėjo autoriteto, o galutinai jį sukompromitavo kon
fliktas su teisės fakulteto studentu mykolu požarsku,
pasivadinusiu pimpidrickiu. dekanas norėjo nubausti neklaužadą studentą, bet nežinojo, kurio fakulteto,
o pasakyta pavardė fiktyvi. Kuriozinė istorija pasiekė
rektorių. stebėtinai greitai ši kuriozinė istorija pasklido
po miestą. po poros valandų mieste sutiktas pažįstamas
klausinėjo apie šį įvykį. rektorius buvo priverstas Kostelnickį iš dekano pareigų atleisti nuo 1947 m. balandžio
19 d. laikinai paskyrė marceliną ročkų, o nuo birželio
20 d. – mane.“

universiteto profesoriume. jis buvo mano profesorius,
jo dėstytas kursas buvo nesunkus – pasiruošiau per keturias valandas. profesorius pasakojo, kad žmogus gali
savo galvoje sutalpinti tik tam tikrą informacijos kiekį.
jis tuo metu dešifravo lietuviškų pseudonimų autorius
ir buvo įsidėmėjęs apie 5 tūkstančius. turėjo mergaitę
augintinę, tai net jos vardą užmiršdavęs.
profesorius mykolas römeris buvo apkūnus, tvirto
sprando, bet laibų kojų, dėvėdavo surdutą, tad atrodė
originaliai. sakydavo: „esu lietuvių kultūros lenkas.“
Kalbėtojas buvo silpnokas. vedė nejaunas, lietuvę. Kai
į dvarą atvykęs egzamino laikyti studentas gaudavo 5,
kviesdavo pietų prie bendro stalo ir kelionę atgal apmokėdavo. jeigu gaudavo 4 – pietūs prie atskiro staliuko, o
jeigu 3 – virtuvėje.
Kai tuojau po karo juozas matulis buvo paskirtas lietuvos mokslų akademijos prezidentu, profesorius
Kazimieras beliukas – sekretorium, profesorius zigmas
žemaitis – vilniaus universiteto rektorium, partijos sek
retorius vladas niunka įtikinėjo mane užimti universiteto prorektoriaus postą, bet atsilaikiau. universitete
[nuo 1944 m. rugpjūčio] dėsčiau marksizmo pagrindus
ir filosofiją. tuometinis mokslų akademijos istorijos instituto direktorius profesorius povilas pakarklis pakvietė
dirbti į jo vadovaujamą įstaigą. Ko nors pozityvaus duoti
institutui negalėjau, bet atlyginimas buvo mokamas. tai
labai slėgė.
po karo istorijosfilologijos fakultete šeimininkavo
vladimiras Kostelnickis. labai rūpinosi, kad visi studen-

p roreK torius. 1956 m. juozui bulovui tapus rektorium, prorektorium mokslo reikalams buvo paskirtas
eugenijus meškauskas. prasidėjus akcijai prieš bulovo
prolietuvišką liniją universitete, partinei organizacijai
pradėjus idėjinį puolimą prieš labiausiai pažeidžiamą
lietuvių literatūros katedrą (vedėja meilė lukšienė),
rektorius buvo atleistas. Kaltinimų neišvengė ir prorektorius meškauskas – 1959 m. rugsėjo 16 d. buvo atleistas.
Kai kurie literatūros mokslo hierarchijoje aukštai stovėję
vyrai savo noru ar partijos spiriami iš tribūnos smerkė
katedros dėstytojus. meškauskas buvo solidarus su puolama katedra. Kai tame sūkuryje iš lietuvių literatūros
katedros buvo pašalinta lyg ir mažiau pažeidžiama aurelija rabačiauskaitė, meškauskas vienintelis ją aplankė – atėjo moraliai paremti.
e. meškauskas: „Kai vertė rektorių bulovą, kalbėjo levas vladimirovas. jis sakė, kad yra žmonių, kurie nenori suprasti, kuo nusikalto bulovas, pavyzdžiui,
domaševičius, meškauskas. bulovas labai globojo teisininką andrių bulotą – kur jis dirbdavo, ten paimdavo
ir bulotą. tapęs rektorium, pakvietė etatiniam darbui
universitete. bet kai bulovą metė iš universiteto, bulota
pasakė piktą kalbą. galvojau: „Kas kas, o jau tu tai galėtum patylėti.“
profesoriaus meškausko 50metis (1959, kovo 1).
vengdamas sveikinimų, kelioms dienoms išvažiavo į
Kėdainius pas motiną. su Kaziu grigu, donatu sauka ir,
rodos, vytautu Kubilium gimimo dienos vakarą vis dėlto
nuėjom. radom neseniai grįžusį iš Kėdainių. gerą pusvalandį kalbėjomės. žmona pradariusi kabineto duris
pasiteiravo: „gal svečius pavaišinti konjaku?“ jubiliatas
pasakė, kad nieko nereikia.

PRIsIMINtI PROfEsORIAI,
R A šy tOJAI

eugenijus meškauskas pasakojo neblogai pažinęs levą
Karsaviną – pirmuoju sovietmečiu ir kurį laiką po karo
dirbo viename fakultete. prisiminė įspūdingą profesoriaus paskaitą minint prancūzų revoliucijos metines,
jo gražią rusų kalbą, pokalbį su baliu sruoga: „pokario
istorijosfilosofijos fakulteto dekanate susitikome balys
sruoga, levas Karsavinas ir aš. sruoga paklausė, kaip
kirčiuoti vieną lietuvišką žodį. Karsavinas pasakė, kokios jis paradigmos.“ prisiminė susitikimą inteligentų
suvažiavime (1945) ir pokalbį visai buitiška tema – kaip
parūpino malkų dailės muziejui apkūrenti (Karsavinas
tuojau po karo buvo muziejaus direktorius). pasakojo
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apie areštą ir tremtį 1949 m. į vorkutą (ten 1952 m. mirė).
jo duktė ir po tėvo arešto universitete dėstė anglų ir
prancūzų kalbas.
„su vincu mykolaičiu dažnai matydavomės, kai po
karo apsigyvenom toje pačioje namo laiptinėje. profesorius laikėsi prieškariu įprasto etiketo – darydavo naujametinius vizitus. ateidavo su žmona po pietų, vaišės
kuklios – ko nors truputį. nors etiketas reikalauja, kad
vizitas būtų trumpas – 20 minučių, bet mykolaitis to
nepaisydavo, atėjęs pabūdavo ilgiau, pasikalbėdavom.
lankydavosi ir tada, kai mes išsikėlėm į adomo mickevičiaus gatvę, kai jau silpniau vaikščiodavo. buvom
kviečiami į profesoriaus gimtadienius, rodos, sausio pradžioje; vaišės būdavo turtingos, labai skanūs patiekalai. į
gimtadienį ateidavo lietuvių literatūros katedros dėstytojos meilė lukšienė, vanda zaborskaitė, aurelija rabačiauskaitė, irena Kostkevičiūtė (kol dar nebuvo konflikto su mykolaitiene). Kartasi būdavo Kostas Korsakas su
žmona, bet ne visuomet. su svečiais profesorius būdavo
paprastas, malonus. paprašytas paskaitydavo savo kūrybos, bet tai nebuvo numatyta vakaro programoje – kartais apsieidavo ir be šito. yra skaitęs savo vėlesnių metų
pesimistinių eilėraščių, autobiografijos pradžią – kaip
mokėsi rusiškoj pradinėj mokykloj. nors toji mokykla
mūsų kultūrai buvo svetima, bet mokytoją profesorius
apibūdino teigiamai – parodė žmogiškąsias jo savybes.
dideles vaišes profesoriaus mykolaičio 60mečiui
surengė lietuvių literatūros katedra savo patalpose. dalyvavo daug žmonių. gerai, kad mykolaitis iš universiteto išėjo anksčiau, kol dar nebuvo tos lietuvių literatūros katedros kritikos – būtų turėjęs daug išgyvenimų.
profesorius buvo kviečiamas pokalbiams į centro
komitetą. pažeidžiama vieta – karo metais išleistas eilėraščių rinkinėlis Rūsčios dienos. mykolaitis sakė: „preikšas kalba – lyg ant tavo galvos malkas skaldo. vėliau į
tą postą atėjo niunka. jis žiūrėdamas tiesiai į akis taip
įtikinamai kalba, kad nejučiomis jam pritardamas imi
linkčioti galvą.“
b r o l i ai unt ul i ai . „universiteto istorijos katedros vedėjui broniui untuliui fakulteto vadovybė pasiūlė išeiti – buvo kaltinamas dėl neteisingo feodalizmo
traktavimo. išėjo be triukšmo. Kelerius metus prieš mirtį
nenorėdavo matyti svečių, tik profesorių povilą čibirą
priimdavo. prisimindavo lotynų kalbos niuansus, bet neprisimindavo tik ką atliktų buitinių reikalų. su istoriku
bronium untuliu ir ekonomistu petru šalčium važiavau
į konferenciją maskvoje.
matas untulis, kaip ir brolis, kilęs nuo skuodo. bet
matas daug laiko praleisdavo žemaitijoje, tad ir kalbėdavo žemaičiuodamas. gyvenau palangoje pas vaineikį
[gydytojas liudas ir rašytoja stasė vaineikiai]. untulis
ateidavo pasikalbėti. vaikščiodavo po žemaitijos malūnus – ten rinkdavosi vyrai, klausydavo kalbos ir užrašinėjo žodžius. surado keletą beržo pavadinimų.“
s a l omė ja nė r i s . „į rytus traukėme tame pačiame prekiniame vagone. Kartu vykome iš penzos į ufą.
jos vaikas balandis susirgo tymais ar kita kokia vaikų
liga ir užkrėtė mūsų berniuką. ufoje kurį laiką gyvenome
tame pačiame viešbutyje, bet ji gavo kambarį, apsigyveno tolokai, tad rečiau matydavomės. ji buvo labai ner-
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vinga, jautri. prieš karą nėris su Korsaku važiavo į maskvą. Kažkur pusiaukelėj ją užgavo geležinkelietis, tad ji
norėjo iš pusiaukelės grįžti. (tikriausiai tai tas kartas, kai
važiavo į maskvą „saulės parvežti“. tada Korsakui buvo
pavesta poetę lydėti.) daug pastangų reikėjo ją sulaikyti.
mažai su kuo nebuvo susipykusi. Kartais dėl smulkmenų kildavo konfliktas. buvo išvertusi maksimo gorkio
Audros paukštį ar Sakalą ir kažkur užmetė rankraštį. ji
mane užsipuolė, esą aš tyčia sunaikinau. bet jos pyktis
buvo neilgalaikis – įvyko iškrova ir vėl gerai.
sūnus balandis turėjo vilko gomurį – neištardavo
priebalsių ir tik motina galėdavo suprasti jo kalbą. gydytojai siūlė vaiką operuoti, bet motina bijojo, kad darant
operaciją nemirtų. tik po nėries mirties buvo padaryta operacija ir būklė pagerėjo. sūnus blaškėsi, nebaigė
mokslų. dabar turi nemažą šeimą. Kartais su visa šeima
atvažiuoja mūsų aplankyti. žmona pagloboja – padėjo
didesnį butą gauti, dar kažkuo padėjo.“
an tan as ven c lova . „Trečio fronto laikais bronys raila ir antanas venclova buvo lyg kairiųjų simboliai. per neolituanų surengtą paskaitą herbačiauskas
pasakė, kad tokius kaip raila ir venclova mes ignoruojame. grupelė teisininkų [zabiela, meškauskas ir kt.] buvo
atėję pasiklausyti. į herbačiausko repliką kairiųjų literatų adresu zabiela reagavo: „o mes ignoruojame poną
herbačiauską.“ profesorius užsigavęs pasiėmė portfelį
ir išėjo. teisininkai paskubėjo dingti, nes paskaitos rengėjai galėjo sumušti.
nors Kostas Korsakas kietomis rankomis laikė savo
vadovaujamo instituto darbuotojus, bet apie jį anekdotų
nėra. antanas venclova buvo demokratiškesnis, išklausydavo ir atsižvelgdavo į kito nuomonę, bet apie jį sklinda
visokių anekdotų. nebuvo jis šykštus – tekdavo šeimoje
lankytis ir visuomet gausiai ir maloniai buvome vaišinami,
tuo ypač rūpinosi žmona. tiesa, venclova buvo taupus.
antanas venclova mėgdavo pasakoti anekdotus,
komiškas istorijėles apie rašytojus (pavyzdžiui, aleksį
churginą). Kai kuriuos dalykus esu girdėjęs gal šimtą
ir daugiau kartų. pagaliau į juostelę įrašė ir vėl teko išklausyti. pasakodavo monotonišku balsu.“ pasakiau, kad
rašytojas nebuvo sąmojingas. meškauskas sutiko: „taip,
bet pasakoti labai mėgo.“
tomas v en c lova . „iš vaikystės pažinau sūnų
tomą venclovą. buvo vunderkindas. išgyveno vidinį
prieštaravimą – mąstymas kaip suaugusio, o norai vaikiški – norisi pasiautėti. Kartą (jam buvo bene septyneri)
įsisiautėjo ir pats prisipažino, kad įpuolęs į transą. „o kas
yra transas?“, – paklausiau. „tai yra ekstazė.“ cvirka dar
maskvoje pasakojo tokį atvejį: prieš karą kažkokia sekta amerikoje išleido knygutę Milijonai dabar gyvenančių
nebemirs [išleista brukline 1920 m.]. užėjęs cvirka pas
venclovus ir radęs verkiantį tomą. Kokia priežastis? pasirodo, jis skaitė minėtą knygutę ir labai išgyveno: „Kas
bus su žmonėmis, jeigu jie nemirs, kiek jų atsiras, pradės
graužti vieni kitus.“ štai kokios mintys jį kankino! tomui
tuo metu buvo ketveri.“ (pasakiau, kad dėl šiuo metu
kilusio tėvo ir tomo konflikto yra tėvo kaltės – spausdavo, ribodavo pinigus. meškauskas nesutiko: „venclova
vis dėlto buvo demokratiškas ir sūnus nebuvo užgožtas.
tiesa, dėl pinigų buvo griežtas.“)
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po skandalo universitete dėl žurnalo Kūryba (jame
dalyvavo tomas) buvau pakviestas į venclovų šeimos
„posėdį“ apsvarstyti situacijos. man buvo nesmagu ir
viską stengiausi paversti juokais. tomas laikėsi gana
savarankiškai ir drąsiai. beje, tomas nemažai padėjo tėvui redaguodamas atsiminimų trilogiją – pagalba buvo
svarbi.“
jus t i nas m ar c i nK e v i č ius. „poezija man – iki
šiol svetimas pasaulis. patinka justino marcinkevičiaus
poezija, jo adomo mickevičiaus Pono Tado vertimas. šis
veikalas patinka dėl to, kad parašytas natūralia kalba, be
poezijai būdingo dirbtinumo. su poetu artimai draugaujam, vieni kitus lankome. meškauskienė didelė jo talento
gerbėja („jį dievina“), o poetas žino mano skepticizmą
poezijai ir niekad savo eilėraščių rinkinių nededikuoja –
užrašo tik žmonai.“

P R I N c I P I N ė s N U O s tAt O s ,
PA s t E B ė J I M A I , I R O N I J A

„Fašistinį perversmą vokietijoje 1933 m. pergyvenau
kaip asmeninį pralaimėjimą.
lietuvos komunistų partija buvo antikonstitucinė –
nepripažino lietuvos nepriklausomybės, tad negalėjo
būti legalizuota.
Kunigai kaip argumentą dievo buvimo įrodymui
pasitelkia žymių mokslininkų religingumą. tai logiškai
neteisingas metodas.
vladui niunkai [tuo metu partijos cK sekretoriui]
atsargiai pasakiau: „atrodo, socializmas praktikoj nelabai pasitvirtino.“ niunka: „visai nepasitvirtino.“
viskam aš atlaidus, bet nemokšiškumui – ne.“ (buvo
pasipiktinęs jono zinkaus straipsniu Tiesoje.)
universiteto tarybos posėdis – svarstoma disertacijų gynimo eiga: naujas vaK (atestacinė komisija) atmetė
30 proc. daktarinių ir 10 proc. kandidatinių disertacijų.
vilniaus universiteto bene iš 140 atmesta viena. apsvarstomi ūkiniai nesklandumai, lėšų, techninių priemonių, etatų ir kiti klausimai. svarstoma darbo drausmė
universitete (paskaitų praleidinėjimas, vėlavimai). prof.
meškauskas atsistojęs: „man koktu klausyti kalbų apie
tai – turi būti vidinė drausmė, reikia žiūrėti kokybės.“
užvirė diskusija, rektorius jonas Kubilius įsikarščiavo:
„šalinti už drausmės laužymą!“
pakeliui į universitetą pavijau profesorių meškauską. pasakė, kad filosofas docentas juozas vytautas vinciūnas guli Kauno klinikose, profesorius Klumbys darys
galvos operaciją. „joje auglys, nors pats vinciūnas stengiasi žvelgti optimistiškai, sakąs, kad tai cista – išleis
skystį ir viskas. vinciūnas yra didelio ryžto žmogus, tiki
laiminga baigtimi, tačiau jo būklė tragiška.“
iš donato saukos esu girdėjęs, kad apie petrą cvirką
atsiliepęs kaip apie intelektualą. Kostas Korsakas gerokai santūriau vertino intelektualinius cvirkos interesus.
išgirdęs meškausko frazę: „mano draugas cvirka“, paklausiau, koks buvo rašytojas? „apsiskaitęs.“
„ieva simonaitytė teigė, kad jos tarmė – ne žemaičių, o lietuvninkų. su žmona jos draugavo, pykosi ir
vėl draugavo. priėmiau rašytojos skambutį – skambino
žmonai. rašytojos balsas buvo žvalus, pasikalbėjo su
meškauskiene ir po poros valandų mirė.“
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iš tarpukario lietuvos kultūrininkų minėdavo Sakalo
leidyklos vadovą antaną Kniūkštą: „tai retos tolerancijos žmogus – katalikas, o leisdavo įvairių idėjinių krypčių rašytojų knygas (kairiųjų – petro cvirkos, antano
venclovos).
profesorius alfonsas gučas – nuo studijų laikų mano
geras draugas.“
profesorius noriai pasakojo atsiminimus apie vincą mykolaitį ir žmoną emiliją mykolaitienę. apie ją
dėl kai kurių neapgalvotų žygių pasisakė kritiškai. Kai
užrašytą pasakojimą suredagavęs nunešiau pažiūrėti
ir, jeigu pritaria spausdinimui, pasirašyti, profesorius
net suirzo – neleido atsiminimų skelbti („nukentėtų mano prestižas“). matyt, kalbėti viena, užrašyti ir
skelbti – kita.
iš balio sruogos girdėti žodžiai: „nereikia pamiršti, kad viską daro meilė – mylimas žmogus atrodo daug
gražesnis, tobulesnis.“
„jav buvau susitikęs su žinomu mokslininku hidrologu steponu Kolupaila. profesorius ruošėsi grįžti į lietuvą, bet Mažojoj lietuvių tarybinėj enciklopedijoj perskaitė
straipsnelį apie save, o ten parašyta „buržuazinis mokslininkas“, ir atsisakė minties grįžti.“
pakviečiau į mažvydo bibliofilų klubą (1988, gruodžio 26) pasikalbėti su knygos mylėtojais. nesutiko:
„nesu bibliofilas, perku knygas, kurios man reikalingos,
o kurios man nereikalingos stengiuosi atsikratyti.“ sakau: „Kalbėkit prieš bibliofiliją – reikia atvėsinti dideles
aistras. tai taip pat įdomu.“ negalįs: „turiu parašyti du
straipsnius, vėluoju, vienas tik įpusėtas, kitas nė nepradėtas – nenoriu apkrauti galvos dar kuo kitu.“
palangoje (1980 m. vasara) prie kiosko stovi profesorius meškauskas – nori gauti laikraštį Sportas, pažiūrėti maskvos olimpiados suvestinius duomenis: „turiu
simpatiją – mažai pažįstamą moterį kioske, bet negaliu
prašyti jos paslaugos – palikti man laikraščių. į draugystę
negalima įmaišyti reikalinių motyvų, nes pasikeis santykiai – draugystė virs blatu.“
„vydūnas viešoje paskaitoje pasakė: „yra gyva lietuvių tautos dvasia.“ įrodymas: jis eina (ar važiuoja), o trys
piemenukai sėdi prie kelio. vienas paėmęs akmenį norėjo mesti į jį, bet kitas sulaikė: „nemesk, tai mūsų tautos
pranašas vydūnas.“ taigi tautos dvasia gyva.“
sutikau e. meškauską (1983 m. gruodį), klausia: „Kada
gimė mikalojus daukša? manęs paklausė aspirantas – neaiški data memorialinėje lentoje [skargos kieme]. argi aš
galiu viską žinoti, aš ne koks diletantas visažinis.“
palanga, 1982, rugpjūčio 9. meškauskas pasakojo
apie žurnale Новый мир išspausdintą denisovo apsakymą Kieno jūs, seniokai? (Чьи вы, старичьë?) apie du senus vyrus, renkančius ir parduodančius tuščius butelius.
„tai – antitarybinis kūrinys: daug jame taiklių frazių,
aliuzijų. prieš savaitę paskelbtas nutarimas apie spaudą – ragina daugiau dėmesio kreipti į maisto programą,
prisimena ir šį apsakymą.“ profesorius patarė būtinai
perskaityti – yra respublikinės bibliotekos skaitykloje.
atkreipė dėmesį į straipsnį centrinėje spaudoje literatūros klausimais. jame paminėti lietuvių rašytojai avyžius,
jacinevičius ir broliai dirgėlos – jie esą savo kūriniuose
teisingai sprendžia inteligentijos problemas.
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„mėgstu žiūrėti per televiziją vokiečių detektyvinių
filmų seriją Senis. mane, kaip teisininką, domina nusikaltimų tyrimų eiga.“
„susitikau bičiulį gamtos apsaugos komiteto pirmininką viktorą bergą. šis klausia, kas naujo, kaip eina gyvenimas? atsakiau: „viskas gerai, einasi puikiai, kylame
į viršų, gyvenimas gerėja.“ bergas: „Ko tu vis inkšti, ko
tau reikia, kodėl vis nepatenkintas.“
„pripažįstu, kad yra žmonių kartų konfliktas, bet aš
su sūnum tokio konflikto neišgyvenu. gal aš nesu tipiškas savo kartos atstovas.“
savo namo laiptinėje sutikau e. meškauską: „pozuoju
dailininkei irenai žebenkienei, uždirbu po 80 kapeikų per
valandą – po tiek moka pozuotojams dailės institute. brangiau, po pusantro rublio, moka už pozavimą nuogam, bet
aš pozuoju apsirengęs.“ dailininkė: „meškauskas pozavo
ilgai, bet portreto nenutapiau – padariau eskizą, bet ir jo
neužbaigiau – tokį ir parodai pristačiau. profesorius labai
įdomiai pasakodavo ir aš negalėdavau tapyti.“
„tuojau po karo istorijosfilosofijos fakulteto mokslo
taryboje buvo svarstomos profesorių paskaitos. buvo reikalaujama, kad istorijos paskaitos būtų siejamos su dabartimi. profesorius ignas jonynas skaitė apie maskvos
carą ivaną iii, jo karus su lietuva, jos žemių užkariavimą. o susiejimas su mūsų laikais buvo toks: „tokia pati
rusų politika vykdoma ir mūsų laikais.“
palangoje su profesorium vaikščiojau pajūriu, išgirdau iš vengrijos parsivežtą anekdotą: „nuo artėjančio
komunizmo bėga sraigė – mat ji turi nuosavus namus,
bėga meška su šeima – visi turi tikrus kailinius. beždžionė nebėgo, nes yra plika“ (pavartojo kitus žodžius).
per valstybinį priėmimą vilniaus universiteto 400 metų
sukakties proga šį anekdotą papasakojo greifsvaldo universiteto rektoriui (sėdėjo greta). „vokiečių mokslininkas
vėliau laiške dėkojo už nuoširdumą ir atvirumą, už tai,
kad nesistengiau jo auklėti.“
su profesorium susitikę (1987, birželio 22) svarstom,
kaip atsakyti į paprastą klausimą: „Kaip gyveni? Kaip sekasi?“ profesorius prisiminė iš Frankfurto profesoriaus

gautą berlyno anekdotų knygelę. ten yra epizodas ta
tema. į klausimą „Kaip sekasi?“ atsakoma: „be rūdžių“ –
tai yra „blizgu“ (be rūdžių plienas blizga). minėtas profesorius viešėjo vilniuje, keliavo į trakus. meškauskas:
„anekdotų knygelė parašyta berlyno tarme, o ji nuo literatūrinės kai kuriais atžvilgiais gerokai skiriasi. man
nesudaro sunkumų, nes skaitau daug knygų vokiečių
kalba, o ten pasitaiko berlyno tarmės elementų – jau išsiaiškinau tos tarmės ypatybes.“
Kai 1951 m. rudenį, beje, dekano meškausko įkalbėtas, pradėjau dėstyti bibliografiją, ne viskas vyko
sklandžiai ir susitikimai su dekanu ne visuomet buvo
malonūs. iš pradžių be bibliografijos kurso dėsčiau elementarų lietuvių kalbos kursą nelietuviškas mokyklas
baigusiems studentams. Kartą dekanui padejavau, kad
turiu didelę grupę, per 30 studentų, tad sunku dirbti.
dekanas paguodė: „prieš karą vytauto didžiojo universitete johannas strauchas vokiečių kalbą dėstė šimto studentų auditorijai ir išmokė.“ buvo kilęs konfliktas su visai neblogu studentu (tikros priežasties nepamenu – gal
dėl per didelio krūvio). jis replikavo. beveik vienu metu
abu atsidūrėme pas dekaną. dekanas paklausė: „ar nesimoko?“ – „ne, sakau, jis neblogas studentas.“ Kaip
dekanas išsprendė šį reikalą su studentu, nežinau. didesnis nemalonumas kilo dėl mano diplomantės, registravusios pogrindinius komunistinius atsišaukimus – to
mūsų katedros paprašė partijos istorijos instituto direktorius romas šarmaitis. jis nurodė pavyzdį – leningrado
n. Krupskajos kultūros instituto absolventės šapiraitės
parašytą analogišką darbą. taip ir dirbom. šarmaitis pasikvietė Knygų rūmų direktorių antaną ulpį pažiūrėti
studentės darbo. direktorius sukritikavo aprašo metodiką. šarmaitis apie tai pranešė dekanui meškauskui,
šis išsikvietė pasiaiškinti. jaučiausi įskaudintas, karštai
kalbėjau, kad metodika buvo primesta. dekanas ramino, sakė: „tai nelabai reikšmingas priekaištas ir nėra ko
labai jaudintis.“
mūsų specialybės studentai laiko dabartinės lietuvių kalbos egzaminą. dėstytoja m. labai reikliai egza-
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minuoja. nepatenkinti studentai nuėjo skųstis pas katedros vedėją levą vladimirovą. vedėjas mane siunčia
į egzaminą pasižiūrėti („jūs lituanistas“). Kurį laiką pasėdėjau, buvo justi, kad dėstytoją mano apsilankymas
užgavo. artimiausiame fakulteto susirinkime pasisakė
kalbininkė ada laigonaitė: „Kas žukui leido eiti į svetimą egzaminą, daryti dėstytojai spaudimą.“ aš negalėjau aiškintis – negi sakysi, kad vedėjas siuntė. nutylėjau.
dalyvavo susirinkime per penkiasdešimt žmonių ir man
buvo gėda tik dviejų: meilės lukšienės ir eugenijaus
meškausko. beje, kita proga dekanas paklausė, kaip ten
buvę. pasakiau, kad vedėjas siuntė pažiūrėti, kaip vyksta
mūsų specialybės studentų egzaminas. dekanas: „tai jūs
buvote bibliotekininkų egzamine, tada viskas aišku.“
praėjus gal porai metų nuo darbo universitete pradžios mano skaitomoje vaikų literatūros paskaitoje apsilankė teisės fakulteto profesorius povilas pakarklis
(tema – Žemaitės kūriniai vaikams). gal buvau dar kažkieno tikrintas, bet po poros darbo metų dekanas parašė
teigiamą charakteristiką, esą per trumpą laiką įgijo naują
specialybę, dar keli teigiami sakiniai (charakteristika iš
asmens bylos dingo). ir vėliau ne kartą yra sakęs, kad
nepadarė klaidos mane pakviesdamas į universitetą.
palangoje, 1972 m. liepą: „jūs pirmosios mano studentų
kartos atstovas, o dabar pas mane egzaminus laiko jūsų
saulius – antroji karta. studentų karta antra, o dėstytojas
tas pats. šiemet ypač geri abiturientai stoja į Filologijos
fakultetą, taip kaip anksčiau būdavo – džiugus reiškinys“, – kalbėjo meškauskas. Kartą (dar buvo gyvas j. v.
vinciūnas) pasiteiravo apie mano sveikatos būklę. pasakiau, kad nėra gera, bet negi dabar imsi pasakoti. profesorius: „reikia daryti kaip vinciūnas – į viską žiūrėti
optimistiškai.“ pasidomėjo, ką veikia antrosios kartos
atstovas – saulius žukas.

V I E š A PA s K A I tA

1976, vasario 22. valstybinės respublikinės bibliotekos
konferencijų salėje eugenijaus meškausko paskaita Menas ir ideologija. (anksčiau, 1961 m. spalio 24, universitete mokslinėje konferencijoje kalbėjo analogiška tema –
Mokslas ir ideologija.) didelė bibliotekos salė apypilnė.
labai geras jausmas – lyg būtum sugrįžęs į jaunystės
metus, studijų laiką, kai lankiau ir užrašinėjau profesoriaus paskaitas. bandžiau ir šį kartą užrašinėti. tai nelengva – kalba greitai, beveik kiekvienas sakinys užbaigta
mintis, sentencija. studijų metais daugiau paaiškindavo,
papasakodavo įdomesnių faktų – leisdavo atsikvėpti.
štai viena kita mintis iš šios paskaitos.
mokslinės idėjos visuomenės reiškinių nevertina, ideologija (visuomenės sąmonės reiškinys) vertina atskiras
žmonių santykių sritis (moralinę, politinę, teisinę). grynos
ideologijos nėra, ją reikia rekonstruoti iš įvairių elementų
(teisinių, psichologinių). ideologiją galima vertinti pagal
socialines sistemas – feodalinė, kapitalistinė, socialistinė,
skirstyti pagal vertinimų aspektus: estetinį, moralinį, politinį. įvairius reiškinius galima vertinti tuo pačiu pagrindu
arba tą patį reiškinį – įvairiais pagrindais. ideologijos negalima primesti – prievarta diegiama tampa tironija.
profesorius kalba apie ideologinių kriterijų taikymą
vertinant meno kūrinius, ideologinių nuostatų įtaką kū-
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riniui. Kartais menas, geri kūriniai, daro revoliucinį poveikį visuomenei, bet dėl to jų estetinė vertė nesumažėja.
tačiau būna, kai ideologinės tendencijos mene vaidina
negatyvų vaidmenį. meno santykis su ideologija suvokiamas kaip metodologinis.
ideologijos formos – filosofija, mokslas plačiąja prasme. Kokį vaidmenį menas gali vaidinti ideologijoj? ar
menas – ideologijos forma? meno kūriniams tokia charakteristika nedera, nes meno kūrinys yra konkretus, materialus objektas. tai nėra sąmonės forma. meno kūriniai
netelpa į ideologinių formų klasifikaciją. meno kūriniai
nėra ideologiniai traktatai, nėra pagrindimo. menas neturi specifinio ideologijai turinio. galima kalbėti tik apie
meno kūrinių ideologinį poveikį netiesiogiai, perkeltine
prasme. meno specifika – kelti estetines emocijas. meno
kūriniai gali daryti ideologinį poveikį emocionalumu, jie
įtaigesni už traktatus. menas sukelia emocinį santykį su
reiškiniu ir daro ideologinį poveikį nebūdamas ideologija. beaumarchais kūriniai atliko revoliucionuojantį vaid
menį. menas įtraukiamas į politikų kovą, bet netiesiogiai.
ideologinį meno poveikį riboja žanrai, pavyzdžiui, dekoratyviniai kūriniai gali kelti estetinį pasigėrėjimą, bet
ideologinio poveikio nedaro. meno kūrinys gali būti arti
teorinių samprotavimų (balzaco kūryba). tad menui, net
muzikai, negalima skirti ideologinės funkcijos.
įtaigūs būna tik meniški kūriniai. tačiau meno kūrinio poveikis, įtaigumas priklauso ne tik nuo jo meniškumo, bet ir nuo estetinės suvokėjo kultūros, sugebėjimo
suvokti. žmonių estetinis skonis keičiasi. jeigu norim
kalbėti apie ideologinį meno kūrinio poveikį, nepakanka
jo turinio, reikia žinoti ir sąlygas, kuriose funkcionuoja
su menu kontaktuojantys žmonės.
meno kūriniai atlieka pozityvų socialinį vaidmenį –
sukelia estetinį emocinį išgyvenimą. jie neatskiriami. ir
kova su stichija gali sukelti pasigėrėjimą, bet čia nėra
estetinio pasigėrėjimo. meno turinys humanistinis – yra
kovos su negatyviais reiškiniais, slopinančiomis jėgomis
išraiška. estetinio pasigėrėjimo, užuojautos nesukels neigiami žmogaus ir visuomenės gyvenimo reiškiniai. negali būti teiginio „reakcinis menas“. autorius gali turėti
reakcinių idėjų, bet tikras meno kūrinys jas nugali, meniškumas įveikia reakcijos sumanymą. menininkas neturi galvoti, kam tarnauja, bet turi jausti epochos pulsą.
Filosofija negali tiesiog veikti meno – jos kita paskirtis.
meninė vertybė yra platesnė sąvoka nei idėjinė vertybė –
atlieka ne tik ideologines, bet ir estetines, etines funkcijas. meno negalima apriboti, susiaurinti – atvirai kyšanti
tendencija griauna meniškumą.

D V I s AVA I t ė s PA l A N g O J E

1977 metų rugpjūtį universiteto vasarnamyje viename
kambaryje apsigyveno eugenijus meškauskas ir jonas
dumčius, ekonomistas dėstytojas judickas, filosofijos
dėstytojas ipolitas ledas ir šių eilučių autorius. meškauskas pabunda anksti, šeštą valandą ant krūtinės užsideda nedidelį japonišką radijo aparatą, įsijungia ir klauso
ankstyvųjų vakarų radijo stočių žinių, matyt, daugiausia
iš vokietijos Federacinės respublikos. galvojo, jog viską
taip tyliai daro, kad niekas nepabunda. septintą valandą
keliasi dumčius – jis eina į turgų ar parduotuvę nusi-
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pirkti maisto visai dienai, papusryčiavęs išeina į birutės
kalno teritoriją. judickas pasirodė esąs skeptikas net dėl
gyvenimo prasmės, ledas turėjo daug kultūrinės informacijos, ypač iš lituanistikos pasaulio. Kambario gyventojai daug kalbėdavo, diskutuodavo, bet tolerantiškai, be
aštrių ginčų. specialiai anekdotų nepasakodavo, bet vienas kitas humoristinis epizodas ar kuriozinis gyvenimo
atsitikimas patekdavo į pokalbių dienotvarkę.
Rugpjūčio 11. meškauskas pasakoja: „būdamas penkiolikos metų pastebėjau žmogaus psichologijos identiškumą. skaičiau levo tolstojaus trilogiją: Vaikystė, Paauglystė, Jaunystė. autorius kitos epochos, visai kitoj
aplinkoj auklėtas, grafaitis, o kiek daug bendro su mano
jausena, išgyvenimais. panašus įspūdis ir skaitant pirmą
vinco mykolaičio Altorių šešėly tomą – čia taip pat radau
daug psichologinio bendrumo. juk aš niekad nesiruošiau
į kunigų seminariją, mano kitas pasaulis, bet viskas labai
pažįstama. skaičiau būdamas kariuomenėje. bene 1960
metais mūsų rašytojai gavo anketą – joje buvo klausiama,
kaip atrodys žmogus, jo psichika po dvidešimties metų,
jau komunizmo išvakarėse. antanas venclova paklausė,
ką į tokią anketą atsakyti. patariau parašyti, kad jo psichika bus tokia pat kaip prieš du tūkstančius metų. aišku, kad venclova taip neatsakė, bet mano toks požiūris.
Keičiasi tik aplinkybės, o žmogus iš esmės nesikeičia.“
pokalbyje dalyvavęs judickas (jis ir išprovokavo šią diskusiją) minėjo anglų rašytoją fiziką c. p. snow, stebinantį
psichologiniu gilumu, vaizduojamų mokslininkų vidinio
pasaulio pažinimu. Kaip galima taip įsijausti? docentas
dumčius pasakojo apie senovės graikų moralę, žodžio
laikymąsi – mirs, bet žodį ištesės. prisimena Friedricho
schillerio eilėraštį apie du draugus. vieną jų suėmė už
laisvamaniškumą. meškauskas: „mūsų terminologija tai
būtų disidentas.“ bet jis turi suruošti sesers vestuves. tironas išleidžia, bet įkaitu pasilieka jo draugą. tas po vestuvių skuba, kelyje patiria daug kliūčių, bet spėja – pasirodo paskutinę minutę prieš nužudant draugą. tironas
sujaudintas pasisiūlo į draugus trečiuoju. meškauskas
nusijuokia dėl tokios pabaigos.
reanimacijos, žmonių atgaivinimo tema. jonas dumčius: „jav išleista knyga, kurioje užrašyti atgaivintųjų iš
klinikinės mirties pasakojimai – ką jie juto mirdami, ką
atgydami. pasirodo, kai kurie juto, kaip jie atsitolino
nuo kūno ir vėl grįžo, kiti nieko nejutę.“ meškauskas:
„tokia asmenybė kaip balys sruoga prieš mirtį, ypač
kai prarado regėjimą, labai blaškėsi, keikė gydytojus,
kad jie nesugebą jo gydyti.“ judickas stebėjosi: „Kodėl
gi žmonės taip įsikibę į gyvenimą, ką gero jie jame patiria?“ dumčius: „tai gyvybės instinktas.“ pastebėjau, kad
juo arčiau mirties realybė, tuo labiau žmogus kabinasi
į gyvenimą. meškauskas: „baisiausia nebūtyje tai, kad
gyvenimas eis toliau, o tu nieko nebežinosi, nebejausi.
profesorius irmija zaksas nurodo keturis nemirtingumo
veiksnius: faktas, kad buvai žmogum, liks amžinai, lieka
įpėdiniai, lieka darbai, lieka medžiaga, kuri nenyksta.“
meškauskas tęsia: „verta gyventi, kol esi sąmoningas,
kol esi žmogus. štai profesoriaus melchioro račkausko
žmona – ji nedaug vyresnė už savo vyrą, prie stalo kartais dukters paklausdavo: „o kas, ponia, būsite?“ arba
imdavo kalbėti su lėle. matau, kad kai kurie mano am-
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žiaus žmonės jau gerokai suvaikėję. tai aiškiai matyti iš
jų viešų kalbų. dėl to pats vengiu viešai kalbėti, nes klausytojams gali atrodyti, kad suvaikėjau. paguodos teikia
tikėjimas pomirtiniu gyvenimu. dailininkė tarabildienė
labai išgyveno dėl sūnaus arūno mirties, bet tiki, kad jis
gyvena antrą gyvenimą. čia turbūt jos vyro, indų teo
sofų sekėjo, įtaka. na, bet palikime tas visiems nelabai
malonias kalbas ir paklausykime radijo apie socialistinį
lenktyniavimą – penkias minutes galima paklausyti, o
paskui sužinosime apie orą...“
su meškausku ir dumčium vaikščiojam pajūriu.
dumčius daugiausia kalba apie Kauno universitete dirbusius šveicarus. „pirmasis čia atvyko juozas eretas.
Kurį laiką dėstė lietuvių literatūrą. buvo pasišaipoma iš
paskaitų („lietuvių literatūra yra gera“). petras vaičiūnas vienoj pjesėj išjuokė iš kitur atvykusį lietuvių kalbos
profesorių, kuris pats jos dorai nemokėdamas imasi dėstyti. Kitus šveicarus (senną, jungferį, brenderį, strauchą)
pakvietė eretas – buvę studijų draugai. sennas nebuvo
didelis mokslininkas, jo nemėgo salys ir skardžius. susikompromitavęs profesorius (savo vardu paskelbė studento petro būtėno darbą) tyliai be skandalo išvyko iš
lietuvos. po karo dirbdamas pensilvanijos universitete,
ten pasikvietė salį. sennas sūnų padarė lituanistu, čia ir
salio nemaži nuopelnai.“
meškauskas pasakojo apie partinį veikėją leoną pušinį, jo sektantiškumą. buvo priešiškai nusiteikęs prieš
liaudininkų, demokratų atėjimą į komunistų partiją. viename suvažiavime viešai kalbėjo, kad prezidiume sėdi
žiugžda, bučas (rektorius), anksčiau neigiamai rašę apie
komunizmą. pušinis daug nervų sugadino žiugždai:
sakydavo, kad pagal žiugždą, rusų feodalai (kunigaikščiai) geri, o lietuvių blogi. užsiminė apie maskvoje gyvenusių lietuvių partinių veikėjų – zigmo angariečio, broniaus pranskaus, petro užkalnio – santykius ir likimus,
negatyvų pastarojo vaidmenį – skundus.
užsiminta apie docentą ričardą mironą, Kaune prieš
karą studijavusį fiziką, jo „išsišokimą“ prieš lenkus. rektorius vincas čepinskis mironą pašalino iš universiteto
už chuliganizmą. išvykęs į sorbonos universitetą ėmėsi
sanskrito studijų. prisiminta, kad profesorius čepinskis
buvęs geras kalbėtojas, bet labai nervingas.
išėjau su e. meškausku pasivaikščioti. šį kartą pokalbio tema – homoseksualizmas: tarp žinomų mūsų
kultūros veikėjų (minėjo pavardes) yra homoseksualų,
kai kurie šito net neslepia. mane toji žinia nuliūdino.
Rugpjūčio 12. paklausiau meškausko, kodėl mažiau
patiko antra ir trečia mykolaičio romano Altorių šešėly dalys. išgirdau: „pirmasis dvelkė kažkokiu šviežumu, naujumu, psichologiškai artimas, antrame tome
istorija su baroniene man buvo svetima, trečiame yra
melo, dramatizmo – liucės istorija ir kt. niekad nemėgau sentimentalumo. jaunystėje į rankas pakliuvo mniszek Raupsuotoji. perskaitęs gal 15 puslapių, trenkiau į
kampą – negalėjau pakęsti sentimentalumo. skaičiau
sentimentalų kūrinį – rodzievičiūtės (rodziewiczówna) romaną Dievaitis – jame veiksmas vyksta lietuvoje.
sentimentalu, bet perskaičiau. skaičiau dar vieną šios
autorės knygą Žemės dulkės. rašoma apie lietuvių knyg
nešius, minimos artimos mano gimtinei vietos (apie ra-
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seinius). turėtumėt ir jūs su šia knyga susipažinti. nuo
jaunystės metų skaitydavau daug laikraščių. pamenu,
kad Krikščionių demokratų lyderis mykolas Krupavičius savo kalbose cituodavęs marxą, o socialdemokratas
vincas čepinskis – bibliją. surasdavo, kas kam buvo paranku. prisimenu du brolius sleževičius – liaudininkų
lyderį mykolą ir profesorių klimatologą Kazį. profesorius pykdavęs, kai palangoje jo klausdavo: „Koks rytoj
bus oras – juk jūs klimatologas...“ profesorius sakydavo:
„tai mokslo profanavimas.“ mirė gana jaunas.
dabar Tiesai skiriu tris minutes, Pravdai porą (kažkam dar kelias). nuosekliau skaitau Trybuna Ludu. Neues
Deutschland nuobodus – tik dėl kalbos riekia skaityti.“
nauja tema: „ar eiliniam piliečiui svarbu, kas yra
valdžioje – gomułka ar gierekas. vienas lenkų profesorius sakęs, kad piliečiui neturi reikšmės, taip kaip ir
jums, tarybiniams piliečiams, nesvarbu chruščiovas ar
brežnevas.“
„vokiečiai atskirai paimti labai mandagūs, bet jų minia yra nepakeliama. taip atsiliepęs rusų popas, gyvenęs
vakarų vokietijoje 25 metus. su juo romoje kalbėjosi
vladas niunka.“
Kalbame apie nuskendusį filosofą docentą joną rypšį. žmona rūpinasi dėl vaikų pensijos – nori, kad būtų
mokama iki mokslo baigimo. meškauskas: „gyvendama
su vyru skyrėsi, ėjo separatiniu keliu, mirtis suartino.“
Rugpjūčio 13. paklausiau meškausko apie lenino
atspindžio teoriją – ar ji dar galioja menui? mokyklose
nuostatos, kad literatūra yra gyvenimo atspindys, atsisakoma. apie tai pasakiau savo kaimynams stasiui lazutkai ir apolinarui šului. jie pasijuto lyg užgauti: „ar
suprantate, ką jūs kalbate?..“ jaučiausi, lyg kokį nusikaltimą būčiau padaręs. meškauskas: „ta tema esu skaitęs ne
vieną paskaitą, įrodinėjęs, kad vien šiuo teiginiu negalima paaiškinti, interpretuoti meno. skulptūra, muzika, architektūra – koks čia gyvenimo atspindys. tas pat dera ir
literatūrai. (profesorius balčikonis siūlė terminą „atsimušimas“, bet išeina dviprasmybė – „lenino atsimušimo teorija“. o lenkai sako „teoria odbicia“. profesorius zigmas
žemaitis sugalvojo žodį „dėsnis“ ir „įstatymas“. Kitose
kalbose – rusų, vokiečių, prancūzų – yra vienas žodis.)
juk galima pasakyti, kad batai yra gyvenimo atspindys.
tam tikra prasme taip, bet tuo meno esmė neišsemiama.
vilniuje buvo apginta gudavičiūtės disertacija – joje nagrinėjami teoriniai meno klausimai, taip pat ir atspindžio
teorija. Kritinės pastabos atspindžio teorijos adresu buvo
išdėstytos autoreferate ir niekam nekliuvo.“
Kalbame apie Literatūroje ir mene išspausdintą vytauto Kubiliaus straipsnį Kultūra – kūrybos šaltinis, vėl
kritika mieželaičio adresu. Filologijos taryboje bus persvarstoma vytauto Kubiliaus daktaro disertacija, o jis
imasi kritikuoti mieželaitį. Kažkas iš pašnekovų pastebi,
kad Nemune Kubiliaus straipsnį Talento mįslės kai kurie
rašytojai be reikalo sau prisiėmė. meškauskas: „vagie,
kepurė dega.“
Rugpjūčio 15. susirinko visi mūsų kambario gyventojai. meškauskas deklamuoja gana neprastas adomo
jakšto epigramas. sako: „štai kokios lyriškos.“ prieštarauju: „epigramoms apibūdinti tiksliau būtų sakyti aštrios, kandžios.“ – „tikrai taip, dar vieną prisiminiau“, –
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ir vėl padeklamuoja. pereina prie goethe’s, sako pirkęs
poezijos tomą dėl dviejų eilėraščių, kuriuos mokėsi gimnazijoj. „vis labiau įsitikinu, kad goethe buvo neblogas
poetas. Friedrichas schilleris buvo baladžių meistras, parašė geresnių negu goethe.“ prisimena prieš kelias dienas judicko deklamuotą baladę apie du draugus. ledas:
„pastaruoju metu plinta versija, esą schilleris buvo masonų ar dar kažkieno nunuodytas.“ meškauskas: „masonai tokiais dalykais neužsiiminėjo.“ ledas: „tai gal kita
kokia grupė, kuriai nepatiko jo pažiūros.“ meškauskas:
„gal čia tokio pobūdžio versija kaip apie mozartą ir salieri? o ar žinote aleksandro bloko poemą Dvylika, ar
skaitėte?“ mes neskaitėm. meškauskas deklamuoja jos
pradžią: „Kaip derėjo joje revoliucijos tema ir misticizmas. tuo metu buvo galima taip rašyti, dabar negalėtų.
turiu bloko emigracijoj išleistą antitarybinę brošiūrą.“
pasakojo, kad ir maksimas gorkis, gindamas kultūrą nuo
revoliucijos sugriovimų, 1917 metais parašęs seriją panašių straipsnių. atskira knyga išėjo bene gyvenant Kaprio
saloje. leninas labai gerbė gorkio talentą ir pasirūpino,
kad rašytojas išvyktų gydytis į Kaprį. ten gorkis parašė
seriją puikių apsakymų apie rusijos buitį. daug geresni
negu buvo parašyti jau grįžus iš italijos į rusiją.
profesorius pasako vokiškai goethe’s sentenciją:
„geriau būti mažiau gerbiamam negu Klopstockas, bet
daugiau skaitomam.“ vėl sentencija vokiečių kalba: „didesniems dalykams esu gimęs“; klausia dumčiaus, kas
galėtų būti autorius. docentas nežino, yra analogiško
turinio vergilijaus sentencija lotynų kalba. meškauskas:
„tą posakį kartais pavartoju, kai man prikišama, kad neišsišluoju kambario ar dar ko nepadarau.“
Rugpjūčio 16. eugenijus meškauskas pasidomėjo,
kokia proga vlado niunkos portretas Moksle ir gyvenime. jonas dumčius pasakė, kad 70 metų sukakties. meškauskas: „visiems tas pavojus gresia sulaukti 70 metų,
net jeigu jam šiuo metu vieneri.“
Rugpjūčio 17. meškauskas pasakojo, kad karo metais
buvo nuvykęs į lietuviškus sibiro kaimus šeduvą (šadovo) ir baisogalą (baisogalovo) ieškoti žmonių juridiniams
kursams, bet nieko nesurado. pataikė tada, kai buvo mokama už darbadienius. atlyginimas buvo toks menkas,
kad žmonės jo net neimdavo.
Rugpjūčio 19. meškauskas pasakoja apie gyvenimo
„kvailybes“: „trumpame, kelių eilučių, dainininko elvio
presley nekrologe pastebėta, kad vertelgos jį pavertė rokenrolo žvaigžde ir pelnėsi iš jo talento. Tiesoje perskaičiau lazausko straipsnį Socialinis asmenybės aktyvumas.
maniau, kad pasidarė kiek protingesnis, bet ne – gryna
propaganda. mačiau vyrą su ištatuiruotu lenino portretu ant krūtinės – visam gyvenimui. dar vienas atvejis:
palangoje eina mergina, ant kurios bliuzės užrašas anglų
kalba: „malonumas užtikrintas.“ tai panašu į hipius, kai
merginos vaikščiodavo su užrašais: „pamylėk mane, aš
pasiruošus.“
Rugpjūčio 20. meškauskas pasakoja anekdotą iš antano venclovos repertuaro: Kauno universiteto profesorius mykolas banevičius esą sakęs: „Странный этот
литовский язык: покойник – numirėlis и номерочек –
numerėlis – одинaковые слова.“ iš tikrųjų, teigė meškauskas, banevičius lietuvių kalbą gerai mokėjo.“
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niai negali turėti poveikio skaitytojams, nes jie svetimi –
per daug idealūs, nepasiekiami. tarybinis žmogus tokiuose kūriniuose tampa abstrakcija. jonas šimkus nuėjo
pas cK sekretorių vladą niunką skųsti, esą meškauskas
tarybinį žmogų laikąs abstrakcija. niunka vėliau pasakodamas iš to juokėsi. šimkus teoriškai buvo silpnas.“
1984, rugpjūčio 25, Palanga. pasikalbėjimas su e. meškausku apie tokias pačias mūsų ligas (tulžies pūslė) ir
operacijas. gal dar buvo kokių bendrų dalykų. pasakė
mane laikąs dvasios giminaičiu, dvasios broliu. aišku,
nepelnyta...
apie vinco mykolaičio Altorių šešėly. papasakojau,
kad buvo išspausdinta 1949 metų laida, bet ji buvo sunaikinta (esu turėjęs egzempliorių). buvęs vyriausiasis
redaktorius albinas žukauskas pasakojo, kad tai padaryta partijos centro komiteto sekretoriaus vlado niunkos
nurodymu – reikėjo religiją smerkiančios įžangos. meškauskas: „taip padaryta ne niunkos, o henriko zimano
iniciatyva – jis viską tvarkydavo... ir dabar tuo užsiima –
Komuniste sukritikavo filosofijos žurnalo Problemos numerį – jokūbo minkevičiaus ir albino lozoraičio straipsnius apie religiją. specialiai straipsnius išvertė, maskvoje
surado autorių, kuris sutiko parašyti triukšmingą recenziją. tai ne įprasto tipo recenzija, kurioje nurodomi geri
dalykai ir trūkumai, o ištisai neigiamas straipsnis.“
1987, birželio 22. pasivijau e. meškauską. sako einąs į katedros posėdį – tai paskutinis, kuriame jis dar vedėjas.
vadovavimą perima evaldas nekrašas, baigęs matematiką, vienas gabesnių specialybės absolventų. rektorius
Kubilius apgailestavo, kad jis netęsė matematikos studijų,
o nuėjo į filosofiją. iš vedėjo pareigų išeinąs dėl amžiaus –
dabar nustatytos ribos, o jis jau viršijąs visas ribas.
eugenijus meškauskas bičiuliavosi su germaniste docente
ina meiksinaite (gyveno netoliese). Kartą profesorius atnešė savo pamėgtą, nuolat nešiojamą nedidelį radijo aparatą ir padovanojo: „nelabai man jis reikalingas“ (gal kiek
kitokie žodžiai). po kelių savaičių profesorius mirė.

alg ird as j aruš e vič i us . Palanga, 2010

Rugpjūčio 22. vakaras, visi kambaryje. meškauskas
ilgai pasakoja apie tarybinius filosofus Fedosejevą, leonovą, javčuką („turbūt lietuvių kilmės jaučiukas, kilęs
iš baltarusijos“). yra klausęs jų paskaitų. užsimena apie
vilniaus universiteto profesorių abromovičių, ekscentrišką jauną filosofą palubinską. jis mokė profesorių sezemaną rašyti straipsnį apie aristotelį: „paimkite kokį
rusišką straipsnį, perdirbkite, sukompiliuokite ir viskas
bus gerai – niekas nekibs.“ Kalbėjo apie didįjį maristą
ričardą mironą ir nuo marizmo nukentėjusius profesorių juozą balčikonį, dėstytoją rusistą sokolovą (jis buvo
pašalintas iš universiteto). profesorius gabrilijonas paskaitoje kėlė maro mokslą, o po poros mėnesių jį neigė,
ankstesnės savo paskaitos net neprisiminė. Filosofijos
katedrai iš maskvos atėjo vaizdinė medžiaga – filosofų
portretai. vos keletas marksistų (marxas, engelsas, leninas) ir daug įvairių kitų krypčių.
meškauskas apie nekonfliktiškumo teorijos (gero
ir dar geresnio prieštaravimo) poveikį juozo baltušio
kūrybai. „štai Putino giraitėje kolūkio pirmininkas klysta – nenori sodinti koksagizo, sekretorius nori. netrukus
paaiškėjo koksagizo sodinimo beprasmiškumas. tada
rašytojas paėmė „žalieninės sistemos“ įdiegimą, toji taip
pat buvo atmesta, bet baltušio dramoj, rodos, liko.“
Rugpjūčio 23. vakaras universiteto vasarnamyje. meškauskas: „petras cvirka buvo labai jautrus kritikai. Karo
metais buvau laikraščio Tarybų Lietuva redaktoriaus pavaduotoju (redaktorius – vaišnoras). laikraščio medžiagą
tikrindavo moskvinas. cvirka redakcijai įteikė apsakymą
Vienas paveikslas. jame buvo rašoma, kaip metę techniką
tarybiniai kariai veržiasi iš apsupimo. moskvinas pasakė, kad tarybiniai kariai nemeta technikos ir išbraukė šį
sakinį. cvirka užsidegė: „Kas tai – buržuazinė cenzūra?“
maskvoje lietuvių rašytojai susirinkdavę pasvarstyti savo
kūrybos. buvo aptariamas cvirkos apsakymas Vienas paveikslas. ir čia rašytojas nepakėlė pašaipios jono marcinkevičiaus kritikos – užsigavęs išbėgo iš kambario.
vieno pasikalbėjimo apie kūrybą metu (juose neretai
dalyvaudavau) pasakiau, kad lietuvių rašytojų kūrinių
herojai per daug suidealizuoti – be jokiu ydų. tokie kūri-

13

NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 1 (570)

14

Virginija Paplauskienė

„Pasaulis –
tarsi įstabi pasaka“

A

ntrąjį XX amžiaus dešimtmetį gimusius jaunuolius subrandino nepriklausoma lietuva. prieškarinės lietuvos spaudoje eilėraščiais, proza,
vertimais ar literatūros kritikos straipsniais debiutavo
alfonsas nykaniliūnas, Kazys bradūnas, vytautas mačernis, bronius Krivickas, mamertas indriliūnas, henrikas nagys, julius Kaupas, vincas Kazokas, vladas šlaitas
bei kiti. daugelis jų studijavo vytauto didžiojo universitete, lankė teatro, filosofijos seminarus, priklausė Šatrijos
draugijai. universitete brendo ir formavosi stiprus kūrybinio talentingo jaunimo branduolys.
tačiau audringos istorijos pervartos padiktavo negailestingas sąlygas. daugelis jaunuolių, suvokdami antrosios rusų okupacijos grėsmes, pasirinko savanorišką
tremtį į vakarus, vildamiesi sugrįžti į tėvynę. partizaninio pasipriešinimo dalyvių kelią pasirinko b. Krivickas
ir m. indriliūnas. pastarasis žuvo 1945 m. vasario 21 d.
leliškiuose, o b. Krivickas paguldė galvą 1952 m. rugsėjo
21 d. raguvos miške. žiauri beprasmė mirtis nuo sviedinio skeveldros pakirto ir v. mačernį.
priverstas palikti tėvynę buvo ir pasakininkas, prozininkas, literatūros kritikas julius viktoras Kaupas. 1948
metais vokietijoje jis debiutavo pasakų knyga Daktaras
Kripštukas pragare, pelniusia jam pasakininko šlovę ir lietuvos raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premiją.
meilę gimtajam miestui jis įkūnijo „apgyvendindamas“
savo pasakų ir novelių herojus Kaune. j. Kaupas ilgėjosi
lietuvos, su viltimi žvelgė į ateitį ir tikėjo, kad kelias į
tėvynę bus laisvas.
atsakydamas į klausimą apie tremties literatūros
perspektyvas, 1958 metais rašė: „geriausi tremtyje parašyti veikalai yra tiek stiprūs, kad jie negali praeiti. su laiku jie grįš į lietuvą ir bus įtraukti į literatūros istoriją kaip
vienas jos etapų; aš tikiu, tas įvyks, vis tiek kokia bebūtų
tolimesnė istorijos raida.“1 rašytojo žodžiai tapo pranašiški – jo kūryba pasiekė laisvą lietuvą. deja, j. Kaupui
likimas buvo negailestingas: jo gyvybės siūlą, artėjant
44ajam gimtadieniui, nutraukė klastinga liga. draugai
K. ostrauskas ir a. nykaniliūnas parengė ir 1997 metais
čikagoje išleido monumentalų jo Raštų tomą. žmonos
dalės sutikimu j. Kaupo kultūrinis palikimas, archyvinė medžiaga, kurią saugojo a. nykaniliūnas, pateko į
jo gimtąjį miestą, į maironio lietuvių literatūros muziejų. tyrinėjant rašytojo archyvą mums atsiveria nauji ar
mažai žinomi kultūriniai, literatūriniai, istoriniai jo bei
jo artimųjų gyvenimo faktai.
viename savo straipsnių j. Kaupas rašė: „Kai žmogus imi ir įtiki, kad pasakos yra tikrovė, tai ir pats gy-

julius Kaupas Freiburge, 1948

venimas pasidaro kažkuo panašus į šviesesnę pasaką.“2
jis kūrė tikėdamas pasakomis – jo gyvenimas ir buvo
panašus į pasaką, jis tekėjo 1920–1944 metais lietuvoje,
1944–1950 – vokietijoje, nuo 1950 iki 1964 – amerikoje.

Gyvenimo dalis ir yra pasaka
julius Kaupas gimė 1920 m. kovo 6 d. Kaune. jo tėvas,
taip pat julius, buvo steigiamojo seimo narys, finansininkas. mama emilija bendravo su žymiais Kauno miesto
žmonėmis: maironiu, kun. m. vaitkumi, a. alekna ir
kitais. Kaupų namuose buvo vertinama knyga, sukaupta turtinga biblioteka lietuvių, lotynų, lenkų, vokiečių,
prancūzų bei kitomis kalbomis. jaunuolis mokėsi jėzuitų gimnazijoje. nuo paauglystės pasižymėjo ekspresyviu
būdu, lakia fantazija. jo galvoje nuolat kirbėdavo tūks-
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tantis prasimanymų, kuriuos, padedamas bendraklasių,
realizuodavo.
Klasės draugas K. čerkeliūnas prisimena, kad julius sugalvojo ir įkūrė draugiją inteligentams moksleiviams remti – dimr. jis prisaikdino bendraklasį l. narbutą parašyti novelę pagal draugijos inicialus Du iš mūsų
rūko3. Kitas klasės draugas v. gulmanas atsiminimuose
rašė, kad j. Kaupas buvo tos draugijos pirmininkas ir
turėjo pravardę julkaupis. pasak jo: „viena pagrindinių sąlygų tapti tikruoju dimr nariu buvo turėti aštrią
plunksną. na ir fantazavome visokio žanro apsakymus,
istorijas, eilėraščius, būtus ir nebūtus nuotykius ir t. t.
tačiau jau ir čia reiškėsi neeilinis juliaus talentas, visą
galvą prašokęs likusius mūsiškius tiek fantazija, tiek
forma.“4 draugijos įstatuose buvo deklaruojama demokratinė dvasia, pavyzdžiui, – kiemsargiai turėjo tokias
pat teises kaip ir direktoriai. o garbės nariais buvo tie,
kurie pasižadėdavo garbės žodžiu sumokėti nario mokestį. „pirmu smuiku“ draugijoje griežė julius. v. gulmanas prisimena nuotaikingus reportažinio pobūdžio jo
kelionės po Klaipėdos kraštą prisiminimus, spausdintus
oficialiame gimnazijos leidinyje – albume Kauno Jėzuitų
gimnazija 1934–1937 m.
gimnazijoje veikė ne tik įvairūs sporto, bet ir literatūros būreliai, vykdavo vaidinimai. vieną jų parašė
j. Kaupas – pavadinimu Aš jums parodysiu. j. Kaupas
puikiai mokėjo lotynų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbas.
pastarąją dėstė rašytojas a. vaičiulaitis.
1938 m. baigęs Kauno jėzuitų gimnaziją įstojo į Karo
mokyklą. čia mokėsi ir tarnavo būsimieji literatai K. bra-

j. Kaupo laiškas h. nagiui, Freiburgas, 1948
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iš kairės h. nagys, a. nykaniliūnas, j. Kaupas, Freiburgas, 1948

dūnas, p. jurkus, v. a. jonynas. 1939 m. jam buvo suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir
jis išleistas į pėstininkų karininkų atsargą. nuo 1939 m.
rudens iki 1944 m. birželio 28 d. studijavo vdu medicinos fakultete ir sėkmingai jį baigė įgydamas gydytojo
kvalifikaciją.
studijos atvėrė j. Kaupui naujus iki tol nepažintus
pasaulius: „man norisi paskęsti gyvenimo įvairume,
pilname prasmingų ir netikėtų nuotykių ir niekad nepasikartojančių progų.“ universitete lankė juozo girniaus vedamą filosofijos seminarą; gilinosi į literatūros
paslaptis, dalyvaudavo literatūros vakaruose. čia susipažino su poetu h. nagiu: „pirmą kartą julių pamačiau
vd universitete literatūrinio seminaro metu. tą vakarą
vokiečių okupacijos metais drėgną ir šaltą pavasarį jis
skaitė savo novelę apie berniuką algį. <...> jis buvo labai
aukštas, ištįsęs, rausvai gelsvais plaukais jaunuolis, kuris
nervingai mirkčiojo akimis, retkarčiais pakramtydamas
vienos rankos pirštus, ir skaitė lyg pusiau sau.“5 jaunuolius suartino meilė literatūrai, filosofijai. abu domėjosi
XX amžiaus naujausiomis filosofijos, literatūros, meno
kryptimis. ir julius, ir henrikas žavėjosi daile. julius piešė, tapė, buvo išdekoravęs savo kambario sienas namuose, esančiuose Kalnų gatvėje. Kartu leisdavo laisvalaikį
vaikščiodami po ąžuolyną, laisvės alėją, gvildendami
jasperso, Kierkegaard’o, heideggerio, nietzsche’s filosofijos paslaptis, spręsdami būties ir nebūties klausimus.
j. Kaupas tapo dažnu svečiu h. nagio tėvų namuose
Kėdainiuose, kur susipažino su jo seserimi zina, būsima
poete liūne sutema. pastaroji prisimena, kad jis šypsojosi atvira vaikiška šypsena, nuolat tryško gera nuotaika,
šmaikštavo, pakerėdamas savo romantišku būdu ir ją,
ir senelę, ir tėvus. h. nagys itin gerai pažino draugą ir
taikliai apibūdino jį priskirdamas jam knyginių herojų,
kuriais žavėjosi, savybes: „manau, kad jis vienintelis iš
mūsų ne tik svajojo būti, bet ir buvo tomas nipernadis,
gesta berlingas ir augustinas molnas.“6
j. Kaupo kūrybinis kelias prasidėjo gimnazijoje, tačiau viešas debiutas įvyko 1942 metais, kai žurnale Žiburėlis buvo išspausdintos pasakos Senų laikų padavimas
apie Stirniuką ir Vytautas ir musė. 1943 m. sulaukė pirmojo įvertinimo – žurnalas Savaitė skyrė premiją už novelę
Banknotas.
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su žmona dale amerikoje

artėjanti antroji rusų okupacija, sudėtingos gyvenimo sąlygos, nubloškusios talentingus kūrėjus į vokietiją, pateikė jiems aibę išbandymų. dvidešimt ketverių
j. Kaupas tikėjo ateitimi. jis rašė: „Kiekvienas žmogus
pasieks visa tai, ko tik išdrįs ilgėtis.“

... šypsotis ir neštis švarko atlape
rausvą gėlytę
1944 m. j. Kaupas kartu su žmona dale galaunyte pasitraukė į vokietiją, vėliau atsidūrė vienoje. laiške draugui
a. nykainiliūnui rašė: „jei realybė būtų kaip pasaka,
tai nė to laiško nerašyčiau, o gyvenčiau toje realybėje,
lengvoje kaip sapnas. bet aš rašau, juokiuosi ir vėl rašau,
perdirbu tikrovę, kad ji man pačiam neatrodytų sunki
našta, įtikinu save, kad mes nežūsime, jei juoksimės ir
liksime aktyvūs, jaučią savyje jėgą. <...> mes esame jauni
ir turime parodyti, kad turime stuburą!“7
j. Kaupas dirbo gydytoju: rūpinosi ligoniais, ypač
jaudino palūžusių ir nesugebančių naujomis sąlygomis
įsitvirtinti žmonių likimai. jis tikėjo, kad pats žmogus
renkasi savo gyvenimą, pats pripildo jį prasmės arba
sužlugdo. j. Kaupas pasižymėjo pozityviu požiūriu į gyvenimą, teigė, kad einant „per gyvenimą lengvai, žaismingai, su šypsena galima daugiau laimėti ir pasiekti nei
nuolat kovojant ar kaunantis dėl ko nors“. jo vaikiškai
naivi siela tikėjo gėriu. laiške a. nykainiliūnui rašė:
„aš tikiu gėriu, tikiu galutiniu gėriu, kuris glūdi daiktų
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gilumoj, kaip sidabrinis šaltinio vanduo pavėsingoje girioje, giliai tarp susipynusių medžių šaknų.“8
austrijoje ir vokietijoje j. Kaupas nemanė pasiduoti
ar atsisakyti savo sumanymų – daug laiko skyrė mokslui
ir savišvietai. skaitymas jį praturtindavo. laiške h. nagiui rašė: „sėdžiu prie pečiaus, klausausi radijo įsisupęs
didžiausiu pypkės dūmų debesiu, stebiu juliaus Kaupo
freskas, nupeckiotas tiesiog sienose, ir skaitau gudrias
knygas. <...> ...mano skaitymas neprimena mokslinčių
studijų, kurie kiekvieną teoriją... sudeda į galingus savo
smegenų stalčius. man knyga – kas? malkos, kurios...
sudega manyje ir vislab į nieką pavirsta, – bet pasilieka
rami šiluma, kuri varo mano dvasios mechanizmą ir leidžia jam, kaip puošniam liftui, kilti į viršminėtą dvasios
aukštybę.“9 julius mėgo skaityti m. de unamuno, cervantesą, m. proustą, r. m. rilke, g. traklį, j. p. sartre’ą,
a. Fournier.
j. Kaupui viskas buvo įdomu, viskas masino ir viliojo. atsiradus galimybei vėl pradėjo studijuoti: „nėra
profesijos tiesiogiai man sutvertos, – o pats save riboti
ir statyti rėman, lyg prokrusto lovon, nenoriu“10, – rašė
laiške h. nagiui. mokėsi tiubingene, apsigynė disertaciją ir gavo medicinos daktaro laipsnį. Freiburgo universitete studijavo filosofiją ir literatūrą. v. K. jonyno vadovaujamoje menų ir amatų mokykloje (Ecole des Arts et
Metiers) mokėsi dailės paslapčių. Kartu su draugais įstojo
į Šviesos organizaciją, rašė to paties pavadinimo akademinio jaunimo žurnalui. dalyvavo universiteto valdyboje,
rengdavo literatūros vakarus.
veiklus ir energingas jaunuolis rasdavo laiko draugams, kuriuos labai vertino ir brangino. ypač pasigesdavo savo draugo h. nagio, kuris studijavo ir rašė doktoratą insbruko universitete. „Kai tavęs nėra, henrikai,
čia, Freiburge, aš jaučiu kažkokį keistą liūdesį ir kaltę,
kad per mažai, – taip per mažai ir labai retai su tavim
kalbėdavau nuoširdžiai, parodydamas širdį ir visa tai,
kas man yra brangu. tau, kuris esi geriausias mano
draugas.“11 j. Kaupas rūpinosi draugo seserim zina, kuri
Freiburgo universitete studijavo filosofiją. pasak z. nagytės, ji mėgo žiemos vakarus praleisti Kaupų šeimoje
kalbant, diskutuojant filosofijos, meno, literatūros, teat
ro temomis. zinai patiko juliaus mąstymas, žaismingas
požiūris į gyvenimą. abiejų neatsiejama gyvenimo dalis buvo knygos: skaitė, diskutavo. dažnai j. Kaupas su
vaikišku užsidegimu zinai perpasakodavo e. t. a. hoffmanno istorijas, kuriomis žavėjosi. dalindavosi kūryba – zina iki šiol atsimena henrikui parašytą juliaus esė
Kalėdinis laiškas draugui. savo kūrinyje jis bandė surasti
dievą žmoguje ir jį išryškinti. „Kai aš supratau, kad kiek
vienas niekingiausias žmogus yra pavargėliu pasivertęs
dievas, pasaulis man tapo tarsi įstabi pasaka, o kiekvienas sutiktas gatvėje praeivis kažkuo baisiai įdomus ir
artimas. <...> šiandien ne tu vienas esi nusivylęs gyvenimu. daugelis jaunų žmonių abejoja ir ieško. daugelio
mūsų jaunystės sapnai sudužo į nuogą gyvenimo realybę, tačiau ir sudužusios svajonės mums atrodo kažkuo
vertingesnės už tą pilką ir kasdienišką tikrovę.“12 vokietijoje stigo duonos, rūbų, bet laisvės buvo iki soties. julius
subtiliai jautė meną, turėjo dailininko talentą, piešė. Kartais šis pomėgis prasiverždavo ne laiku ir ne vietoje – pa-
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gautas „kūrybinio įkvėpimo“ išdailindavo nuomojamo
buto sienas linksmais juodauodegiais. prasimanydavo
visokiausių pokštų, užsiėmimų. ziną linksmino padaužiška draugo siela – lydėdamas ją namo, priskindavo
vokiečių darželiuose gėlių, obuoliaudavo ar uogaudavo
svetimuose soduose. pinigų stygius versdavo imtis ir
„suktybių“. viename laiške h. nagiui rašė, kad „turbūt
ir tave pasiekė galingas gandas, esu padaręs nuostabią
spekuliaciją (idėja sandros) su keista preke. nusipirkau
tiubingene sulūžusių parkerių už juokingą kainą – po
25 pfeningius – kuriuos švabas norėjo jau išmesti, o nuvažiavęs hamburgan išpardaviau po 8 markes, taip kad
anoje šalyje gerokai paplito nerašančių ir rašalo netraukiančių parkerių. tokie žygiai praturtina žmogaus žinias
ir pagilina jo žvilgsnį į pasaulį...“13
70 procentų lietuvos rašytojų, atsidūrę vokietijoje
ir austrijoje, nusprendė atkurti lietuvių rašytojų draugiją tremtyje. juolab kad susibūrė nemažai jaunų talentingų kūrėjų: a. nykaniliūnas, K. bradūnas, h. nagys,
m. Katiliškis, j. Kaupas ir kiti. visi paminėti sėkmingai
debiutavo vokietijoje ir buvo apdovanoti įvairiomis premijomis.
j. Kaupas bendradarbiavo spaudos leidiniuose Aidai, Tremtinių mokykla, Žiburiai, Šviesa: spausdino savo
pasakas, rašė literatūros, meno klausimais. 1948 m. debiutavo pasakų ir fantastinių istorijų knyga Daktaras
Kripštukas pragare, už kurią jam buvo paskirta lietuvos
raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premija.
iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad j. Kaupas valiūkiškai
šypsodamasis nerūpestingai priimdavo gyvenimo iššūkius. laiške a. nykainiliūnui rašė: „aš nenoriu supasuoti, bet noriu į viską žiūrėti blaiviai, juoktis arba – dar
geriau – šypsotis ir neštis švarko atlape rausvą gėlytę.
toks mano motto.“14 šešeri metai, praleisti vokietijoje ir
austrijoje, subrandino, užgrūdino, suteikė pasitikėjimo
savo jėgomis. j. Kaupas mylėjo žmogų, žemę, kurioje gyveno. jis rašė: „niekaip negaliu įsivaizduoti jos svetimos
sau, ji man visuomet lieka šventa ir paslaptinga vieta, kur
žmogus gali kurti ir būti laisvas.“ pasirinkdamas gyvenimo ir kūrybos laisvę, išvyko į ameriką.
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gerai moka. <...> dabar, kai mažai laisvo laiko, ir kūrybinis darbas pasidarė vertingesnis, vos sunkiau bepasiekiamas. galbūt tokia ir turi būti kūryba – kilti iš
dirbančio žmogaus, laisvais jo momentais. Kai liūdna
būna, pasiimu tavo Lapkričio naktis ir paskaitau arba
Praradimo simfonijas ir ten atrandu „nuliūdusiai širdžiai
pavėsį“. Kažkaip malonu tada prisiminti saulėtus tiubingeno laikus, kada vien meno bei dievo ieškojimui
gyventa tebuvo.“15
julius siekė įsitvirtinti profesinėje srityje, todėl atsakingai ruošėsi laikyti privalomuosius egzaminus. gimus
dukrai jūratei, atsakomybė už šeimą tapo dar didesnė.
nerūpestingo, valiūkiškai nusiteikusio jaunuolio įvaizdis klaidino: širdies gilumoje julius jautė atsakomybę
ne tik už savo artimuosius, bet ir už draugus. nuolatinė
įtampa ir sunkios gyvenimo sąlygos paskatino nepagydomos ligos atsiradimą. draugai ir artimieji susirūpino
jo sveikata, tačiau pats julius bandė ramiai priimti šį gyvenimo iššūkį. laiške h. nagiui rašė: „didžiai sujaudino mano širdį tavo didelis rūpestis mano sveikata, ale,
matai, nėra taip blogai, kaip tau atrodo. prieš 50 metų
žmonės nuo jos mirdavo, bet kai gudrūs daktarai bauting ir best pritaikė insuliną, diabetikų gerovė pakilo ir
sužaliavo. neskaitant to nesmagaus švirkštelio kasdien,
kitų nusiskundimų neturiu, dirbu kaip dirbęs ir jaučiuosi gerai <...> tiesa, vėlgi į dangų daugiau šansų pakliūti
atsirado, nes ugdau saikingumo dorybę, nepapildydamas didžiųjų griekų kaip persivalgymas ir saldumynų

Pasaka yra šventa tiesa,
ir joje nėra nė krislo melo
1950 metais su žmona dale ir sūnumi algiu atvyko į ameriką. gilino žinias psichiatrijos srityje. laiške
h. nagiui apie pirmąsias gyvenimo ir darbo dienas
amerikoje rašė: „mano nuotaikos čiagi gana neaiškios:
pirmą mėnesį ligoninėje dirbti buvo lyg kiek ir nejauku, nes reikėjo visas senas gudrybes prisiminti, o tam
kartais nepavykstant tekdavo ir gana kvailu pasijusti.
dabar, po mėnesio, prisisėmiau išminties marias ir pastebėjau, kad tie gudrieji daktarai, kurie savo ligonius
į ligoninę siunčia, kartais nelabai ką teišmano ir mano
gana vidutiniškų patarimų klauso. šiaip ten ligoninės
nuotaika nebloga ir darbas kol kas ne per sunkus, tik,
velniai, mažai dolerių temoka. o reikės ten nori nenori
metus išvargti. paskui pradėsiu egzaminams ruoštis, o
dirbsiu kur nors pas privatų gydytoją, kurie paprastai

julius Kaupas ir marius Katiliškis Freiburge, 1948
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iš tolo atsisakau. to, žinoma, anksčiau nedariau, nes,
kaip sako Wilhelm buch, „kas labai renkasi, tam doram
išlikti sunku”. šiuo metu esu jau pabaigęs savo nelemtą internatūrą ir ruošiuosi egzaminams birželio mėnesį.
gyvenu už miesto, tokioj labdarių viloj, gerai valgau,
vaikštinėju palei ežerėlį ir spoksau, kaip šviesiai žali lapai sproginėja ant medžių (taipogi džiaugiuosi, jei ant
kokios gyvatės nepataikau). dirbu 10 valandų per dieną
taip, kad smegenys gerokai išdžiūvo, ale kai apie egzaminus pagalvoju, plaukai šiaušiasi ir kinkos dreba. mat
49 metai ir iš 17 užsieniečių tik 5 išlaikė, o be to, viską
išmokti mažoka laiko. <...> Kadangi kitų problemų, išskyrus minėtąją, neturiu, tai nėr nė apie ką rašyti daugiau. šeštadienį parvažiuoju čikagon, nueinu su dale į
kiną, truputį atsikvepiu, o kitą dieną – atgal į mokslus.
tai tiek. julius, didelių mokslų žinovas.“16 j. Kaupas
sėkmingai išlaikė visus egzaminus ir pradėjo skaityti
paskaitas altono ligoninėje. „esu čia, kad ir jaunas, bet
labai neblogas psichiatras ir dirbu atsakingus darbus.
išsimušiau net ir į šiokius tokius profesorius, nes pradėjau skaityti neurologijos kursą studijuojančioms slaugėms vienoje alton ligoninėje.“17 įtemptas darbas bei
kasdieniai rūpesčiai pasiglemždavo visą laiką, tačiau
retkarčiais sėsdavo prie savo raštų. ilgainiui suderino
„ligos istorijų rašymą“ ir savo kūrybą. bendradarbiavo
Aiduose, Drauge, Naujienose, Dirvoje, Lietuvių Dienose ir
kt. džiaugsmingai priėmė draugų sumanymą leisti naują laikraštį Literatūros lankai ir jame spausdino literatūros
kritikos straipsnius, esė, noveles. laiške h. nagiui rašė:
„tingėdamas bedirbti šiandien, atsilošiau kėdėj ir stvėriau rašyti tau. matai, literatūriniai interesai panašūs
pradėjo atgyti manyje. nusiunčiau Aidams vieną novelę
ir recenziją apie lagerkvisto barabą, tą didelį literatūrinio įkvėpimo skatintoją. įpusėjau rašyti recenziją apie
Žemę, kurią už keleto dienų turėsi.“18
literatūrinius straipsnius pasirašydavo slapyvardžiu coppelijus (šį vardą pasiėmė iš pamėgto autoriaus
e. t. a. hoffmanno fantastinės apysakos Der Sandmann
(Smėlio žmogus). pasirašinėjo ir kitų pamėgtų herojų
vardais – tomas sojeris, don Kichotas, tomas nipernadis, didysis molnas. vertindamas knygas kūriniui kėlė
aukštus meninius reikalavimus: ieškojo išsvajoto gėrio ir
grožio, troško paslaptingo ilgesio, be kurio neįsivaizdavo meno. negalėjo suprasti žmonių, gyvenančių pilkoje
kasdienybėje. j. Kaupas buvo susikūręs paslaptingą pasaulį ir gyveno jame. jis negalėjo suprasti žmonių, gyvenančių pilkoje kasdienybėje, nepripažįstančių literatūros, muzikos. laiške žmonos tėvui p. galaunei rašė apie
muziejus, kinus, teatrus, apie savo dailės darbus. „aš
pats mėgstu dirbti su pastele, visas namas prikabinėtas
Kauno, vilniaus ar vokietijos vaizdų a la utrillo. labai
dažnai einam į kiną, ypač prancūziškus ir itališkus, kurie
dažnai puikūs. <...> čikagoje matėm van gogho parodą,
Filadelfijoje – toulouzelautrec, baltimorėje – yra daug
matisse.“19
j. Kaupas aktyviai dalyvavo Santaros-Šviesos suvažiavimuose, skaitydavo paskaitas įvairiuose literatūros
vakaruose. mėgo nuoširdžiai bendrauti su draugais ir
artimaisiais. savo ypatingu būdu ir subtiliu charakteriu
stengėsi nieko neįžeisti, o konfliktines situacijas sprendė
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juokaudamas, nekaltai šypsodamasis. sugebėdavo vidury nakties atvežti draugams gero vyno, nors pats labai
retai vartojo alkoholį.
ir kūryboje, ir gyvenime vertino savitas asmenybes.
viename pranešime apie žmogaus ir kultūros vertę rašė:
„individualizmas, mano nuomone, yra viena svarbiausių Santaros sambūrio gairių. <...> individualizmą reikia
akcentuoti ir dėl to, kad dabartinėje aplinkoje yra daug
pavojaus supilkėti, suvienodėti ir tapti standartizuota
minia. <...> individualizmas kovoja prieš žmogaus suvienodinimą ir suniveliavimą. jis tiki žmogaus dvasiniu originalumu, jo kūrybiniu savitumu, vaivorykštiniu
kultūrinio gyvenimo spalvingumu. <...> Kristaus ir sok
rato mirtys ta prasme buvo labai panašios, nes jie mirė
už savo paskelbtas idėjas, kurių tuometiniai autoritetai
nesugebėjo suprasti ir priimti. tačiau jų iškelti žmogaus
vertės principai tapo pagrindiniais mūsų kultūros dėsniais ir kertiniais akmenimis. <...> egzistencinė filosofija, atstovaujama Kierkegaard’o ir jasperso, yra ryškiai
individualistinė.“20
šiais žodžiais galima apibūdinti ir patį j. Kaupą.
savitas, originalus kūrėjas, intelektualus pašnekovas,
puikus filosofijos ir meno žinovas, jautrus ir ištikimas
draugas, j. Kaupas buvo kupinas kūrybinių minčių ir sumanymų. Klastinga liga padiktavo savo sąlygas. 1964 m.
kovo 1 d., atvykęs į čikagą aplankyti draugų, staiga mirė
a. mackaus namuose. žinia kaip viesulas apskriejo bičiulius, palikdama begalinį sielvartą ir tuštumą širdyje.

j. Kaupo pasakos Šokoladinis kareiviukas rankraštis
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„juliui buvo sunku ištrūkti iš fantastinio pasaulio,
kuriame jis gyveno. jis daug pasiėmęs iš to, kas yra dabar. Kitaip kalbėjo su žmogumi, kitaip nei vokietijoje,
lietuvoje. jo akys kitaip žiūrėjo į žmogų. man yra sakęs,
kad jam be galo sunku prieiti prie žmogaus tokio kaip jis
pats. dėl to, kad jis vis tiek gyveno kitur“, – prisimena
z. Katiliškienė21.

Pasaka yra viltis ir tikėjimas ateitimi
j. Kaupas debiutavo Freiburge 1948 metais knyga Daktaras Kripštukas pragare. tai vienintelė knyga, išleista jam
gyvam esant. vėliau jis rašė noveles ir svajojo parengti
rinkinį pavadinimu Saulėgrąžos mėnulio šviesoje. deja,
staigi mirtis sutrukdė šį sumanymą įgyvendinti. K. ostrauskas ir a. nykaniliūnas surinko jo kūrybinį palikimą ir 1997 metais čikagoje išleido monumentalų j. Kaupo Raštų tomą (per 700 puslapių).
j. Kaupas iš pat vaikystės žavėjosi pasakomis todėl,
kad „pasaka yra tiesa ir joje nėra nei krislo melo“. gal
dėl to bene pagrindiniu kūrybos žanru pasirinko pasaką. dalis kritikų jo knygą priskyrė vaikų pasauliui, tačiau pats autorius rašė: „Daktaras Kripštukas pragare nėra
jokia vaikiška literatūra. <...> aš savo pasakas pirmoj eilėj skyriau suaugusiems žmonėms, savo draugams. tai
nėra vaikiška knyga, ir tik dėl to turbūt smalsūs vaikai ją
skaito, kad joje pilna keisčiausių nuotykių, nors jauniesiems skaitytojams simbolinė knygos prasmė paaiškės
tik suaugus.“
esminis j. Kaupo kūrybos motyvas buvo meilė. meilė, kuri turi daug prasmių. nuoširdi meilė draugams, gyvūnams, gamtai, pagaliau ypatinga meilė savo gimtam
miestui Kaunui. beveik visose pasakose veiksmas vyksta
Kauno miesto gatvėse ir požemiuose. autoriui iki smulk
menų, detalių buvo pažįstamas kiekvienas jo kampelis,
gatvė, namas. jis jautė miesto pulsą, ritmą, nuotaiką.
Kauno mieste vyksta neįtikėtinas gyvenimas, kuris balansuoja ant realistinio ir mistinio pasaulio briaunos.
Knygos įžangoje autorius mus informuoja, kad visas
pasakas surašė sniego senis slaptose miesto Kronikose
ir laikė jas Kauno rotušėje. „Kiekvieną naktį jis pamažu
lipdavo girgždančiais bokšto laiptais viršun, palikdamas kilime snieguotas savo pėdas, atsisėsdavo minkšton kėdėn ir, paėmęs žąsies plunksną, užrašydavo visus
ypatingus bei minėtinus nuotykius, atsitikusius anąmet
Kauno mieste.“22
jau nuo pirmų knygos puslapių autorius mus įsupa
į ilgesingą meilės istoriją. sniego senis buvo iš sniego,
tačiau turėjo karštą, jausmingą širdį. savo laimei ar nelaimei, jis pamilo alyvų krūmą. atšilus orui jis privalėjo
išvykti iš miesto, kad nežūtų. tačiau apsisprendė pasilikti ir išvysti pirmuosius mylimos alyvos pumpurus. išvydęs besidžiaugiančią alyvą, ištirpo ilgesyje. j. Kaupas
primena mums, kad už meilę reikia mokėti, kartais net
pačią didžiausią kainą – gyvybę.
pasakose gvildenamos būties ir nebūties paslaptys,
sprendžiamas blogio ir gėrio santykis. julius šventai tikėjo gėriu žemėje ir bandė tuo įtikinti skaitytojus. tačiau
jo kūriniuose ne visuomet gėris triumfuoja. autoriaus

mintis, kad auka vardan gėrio, įskaitant ir gyvybės kainą, – ne pralaimėjimas, o tik dar vienas laiptelis į tobulybę, palieka sieloje ilgesingą liūdesį. tokios yra Pasaka
apie Arlekino meilę ir Burtininką be vardo, Pasaka apie neramų
žveją Silvestrą, Studentas iš Rudosios gatvės.
vertindamas šią knygą, l. miškinas (a. nykaniliūnas) rašė: „j. Kaupo pasaulėžiūriniame komplekse pagrindinį toną sudaro idealistinė pažiūra į gyvenimą ir jo
apraiškas. jis čia savotiškas don Kichoto mokinys. jis tiki
daug kuo, kuo sumaterialėję žmonės nebetiki. jie dargi
pašiepia tikintįjį. jiems arlekino kova, aišku, beprasmė;
tik Kaupui ji prasminga ir būtina. šitas materializmas yra
bendriausia ir vertingiausia jo pasakų idėja.“23
j. Kaupo pasakos romantiškos, lyriškos, apgaubtos
lengvu ironijos šydu. Kūriniuose įžvelgiamas ir trapus
paties autoriaus pasaulis: romantiškai nusiteikęs, lengva
ranka, su saikinga ironijos doze jis švelniai tapė poetinius
vaizdus. Kaip ir jo pamėgti herojai, – gesta berlingas,
tomas nipernadis, don Kichotas, – j. Kaupas stovi idealistiniame fronte. vyksta kova ginant gyvenimo tiesas,
gelbstint nelaiminguosius. beveik visų pasakų ar fantastinių istorijų veiksmas vyksta Kaune. iš pasakų sužinome, kad gardino gatvėje yra namas, per kurio požemius
patenkame į pragarą, o Katedros bokšto laiptai veda prie
švento petro vartų į rojų. žaismingumu, nerūpestingumu mus užburia pasakos Daktaras Kripštukas pragare,
Kaip velnias Juoduodegis blogais keliais nuėjo, Šokoladinio
kareiviuko širdis.
vienas pagrindinių personažų – kovotojas su blogiu – yra daktaras Kripštukas, kurio asmenyje ryškėja
ir paties autoriaus bruožai. daktaras moka išgydyti belzebubo katilo dangčiu suplotą uodegą, bet įsidrąsinęs
reikalauja paleisti savo bičiulį vaistininką, per velnio
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raštininko klaidą patekusį į pragarą. tas pats daktaras
žino, kokie milteliai sutramdys įsisiautėjusią raganą,
kuri skriaudžia mažuosius kaimynus. ypač nuotaikingai parašyta pasaka Kaip velnias Juoduodegis blogais keliais nuėjo. velniūkštis, nepaklusęs tėvo valiai, „negėrė
smalos, nelošė kortomis“, įsimylėjo gyvenimą žemėje ir
pabėgo iš pragaro. deja, jo geri norai ir odisėjos žemėje
ilgainiui baigėsi su „valkatomis geriant alų ir žaidžiant
kortomis“.
j. Kaupas savo gyvenimu ir kūryba buvo artimas
vokiečių romantikams, ypač e. t. a. hoffmannui. pasak
z. nagytės, „julius turėjo tokį palaimintą naivumą, palaimintą priėjimą, be jokių komplikacijų, be jokio pykčio,
be jokio keršto žmonėms ir daiktams. tai, kad jis turėjo
savo atitrauktą pasaulį... bet tuo pačiu mums visiškai artimą pasaulį, kuris kažkur stovi truputį atokiau, sakysim,
už durų, tik reikia jas pravert, ir tu jį matai, jis sugebėjo
tas duris taip praverti į vieną ir į kitą pusę... <...> galėjo
pasakas rašyti! jis gyveno jose! <...> julius stengėsi tai
iškelt, kartu gyvent tą mūsų baisiai neįdomų gyvenimą,
tokį baisiai nustatytą pagal tvarką, laikrodį...“24
amerikoje j. Kaupo kūryba pakrypo į novelės žanrą.
novelėse jis psichologiškai bandė pagrįsti įvairius gyvenimo momentus. siužetai sukonstruoti aplink kokį nors neįprastą įvykį. Kulminacinis taškas – dvasinis sukrėtimas,
dėl kurio pasikeičia žmogaus likimas. j. Kaupas domėjosi egzistencine filosofija, atstovaujama Kierkiegaard’o
ir jasperso, nes ji jam buvo ryškiai individualistinė. tad
ir jo kūryboje apstu filosofinių poteksčių. jo herojai idealistai, tikintys gėriu, šviesia meile, viltingai žvelgiantys
į gyvenimą, tampa biurokratinių varžtų, o dar blogiau –
kasdienybės pilkumo ir monotoniškumo aukomis. jis
brangino žmogų, jam rūpėjo dvasinio pasaulio puoselėjimas. autorius su psichologine įžvalga bandė spręsti
gyvenimo problemas, gilinosi į žmogaus vidinį pasaulį.
netradiciškai sprendė moralės klausimus, suaugusiųjų
problemas pateikdamas per vaiko, romantiko idealisto
ar seno žmogaus pasaulėjautą. į viską žvelgė vaikiškai
skaidriu žvilgsniu. j. Kaupas rašė: „Kiekviename žmoguje slypi karališka, vienkartinė ir nepakartojama dieviška
prigimtis. ją reikia atidengti.“
novelėse bandė vaizduoti tą karališką prigimtį, kuri,
deja, susidūrusi su pilka gyvenimo kasdienybe, blanksta. j. Kaupui buvo sunku „įsisprausti“ ir gyventi pagal
priimtas normas, negalėjo paisyti „griežtų įstatymų“,
biurokratinių varžtų: visa tai jį žeidė ir skaudino. jam
buvo gaila žmonių, kuriems „kepta žąsis... neabejotinai vertesnė negu laimės ilgesys, verčiąs kurti, ieškoti
ir kentėti...“
savo artimam draugui poetui a. nykainiliūnui
rašė: „...žmonės, besinešioją savy kitą pasaulį, – lyg pavydi motina, – yra visiškai skirtingi nuo tų iš paviršiaus
panašių į juos žmonių. ir kad mane vis didesnis įsitikinimas apima, kad jie yra tik klajūnai šioje žemėje. jie norėjo
turėti savyje ilgesį, o ne laimę; jie yra atėję iš ten – dėl to
jie ir turi savy kitą pasaulį ir gyvena juo, – išaugdami iš
šio pasaulio dėsnių.”25 j. Kaupas buvo išaugęs iš pasaulio dėsnių. jo pasaulis buvo kūryba: meno pasaulį susiejo su dorove, išryškindamas vertybių skalę. amžinas
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raštus parengė K. ostrauskas ir a. nykaniliūnas

svajotojas, nenurimstantis klajotojas, kino, spektaklių,
parodų, koncertų lankytojas tikėjo amžinu gėriu. jis be
galo tikėjo ir brangino draugystę. „pasaulis yra prasmingas, kad kažkokiu paslaptingu būdu mes tik čia, žemėje,
galime tapti savimi ir ieškoti amžinų dalykų...“ – rašė
julius Kaupas.
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„tapydamas esu
kaip Kolumbas...“
VIDAS POŠKUS kalbasi su dailininku PRANU LAPE

Pradėsiu nuo kertinio klausimo. „Meno“ sąvoka yra plati ir
diskutuotina. Turbūt tai yra vienas tų terminų, dėl kurių galima ginčytis iki užkimimo ir vis vien likti su savo asmeniniu
ir kitų nepakeistu požiūriu. Klausimas „kas yra menas?“ galbūt skamba netgi pretenzingai ir be galo įpareigojamai. O vis
dėlto, Jūsų nuomone – kas yra menas?
iš tikrųjų, apie meną galima kalbėti filosofiškai ir istoriškai. Filosofijoje nenusakomi yra devyni žodžiai. menas,
kaip laimė ar meilė, taip pat yra viena sunkiai nusakomų ar net nenusakomų sąvokų. svarbiausia, kad įvairiais laikais šis reiškinys suvokiamas skirtingai. Kai pats
susidomėjau meno problema, pradėjau tyrinėti, kaip susiformavo ši sąvoka. jau žinojau, kad lotyniškai ars reiškia gebėjimą. bet kodėl? pradėjau šniukštinėti. baisiai
sunku. niekas negalėjo atsakyti, kad ir kiek su kokiais
įvairiausių universitetų filosofais kalbėjau. Kiekvienas
reikšdavo skirtingas nuomones. bet niekas taip ir neatsakė į klausimą.
istoriškai menas, be abejo, prasidėjo akmens amžiuje. būtent tada įvyko meninis išsiveržimas. jau tada ką
nors padaręs žmogus tapdavo kūrėju. reikia pastebėti,
kad nuo akmens amžiaus piešinių niekur toliau nenueita, nes progreso mene nėra. tai, kas daroma dabar, yra
tas pat. gal tik apvilkta kitokiu rūbu.
tačiau kūrybos kaip tokios suvokimas atsirado tik
renesanse. iki tol nieko panašaus nebuvo. nes juk iš tik
rųjų ne viskas, kas yra sukuriama, yra menas. visa bėda
ta, kad, kalbėdami apie kūrybą, tuojau pat galvojame
apie meną. įdomu, kad šiais laikais meno samprata atmesta ir visi pasidarė kūrėjais. pavyzdžiui, kas nors po
naujųjų metų pradeda naują kūrybos etapą, kuria naują
ciklą – mezga kojines Kaziuko mugei. ir negali priešintis, kad toks žmogus nėra kūrėjas. bet ne apie tokią kūrybą kalbėjo neoplatonikai, iš platono pasiskolinę genijaus sąvoką. Kas tai yra? Kūryba yra degimas dieviškąja
ugnimi. Kūryba yra degimo veiksmas. posakis „dirba su
užsidegimu“ yra atėjęs iš neoplatoniškos sampratos.
Ar Jūsų kūryboje degimas yra svarbu? Ar turite laukti ypatingos progos, vadinamojo įkvėpimo?
taip nėra, kad sėdi ir lauki, kada ta dieviškoji ugnis ant
tavęs nusileis. pradedi tapyti, ir tiek.
Bet gal reikia save kaip nors stimuliuoti?
žinoma, kad reikia. visų pirma – reikia skaityti. reikia
daug žinoti. reikia daug žiūrėti ir įsisąmoninti. ir kai

pradedi gyventi tokį gyvenimą, jis nėra jau toks ir sunkus. galbūt tas noras ką nors padaryti, vienu ar kitokiu
būdu ir yra kūryba. svarbu yra pats pamatymas. dar
akmens amžiaus mene, urvų tapyboje daug kas priklausė nuo pamatymo. žmonės pasinaudodavo natūraliais
iškilimais – ir išeidavo įdomių dalykų. jeigu toks atvaizdas apšviestas iš kairės – matyti tik šešėlis, o jeigu iš dešinės – arklio galva. jau urvų mene sugebėta tai pamatyti
ir tuo pasinaudoti.
man pačiam šį požiūrį suformavo juozas zikaras. jis
buvo mano piešimo mokytojas. laikyčiau jį tikruoju savo
mokytoju. tuo, kuris davė daugiausia. apie piešinį j. zikaras kalbėdavo iš akademinio taško, tačiau visuomet
sakydavo: „žiūrėti gali kiek nori, bet nieko nepamatysi.
reikia žiūrėti ir matyti. juk pieši ne tai, į ką žiūri, o tai,
ką matai.“ taigi esminis dalykas, kurį jis man davė, tai
buvo žiūrėjimo ir pamatymo lavinimas. atkartoti gali išmokyti bet kurį žmogų. net nebūtinai dailininką.
vieną kartą grupė moterėlių paprašė, kad pamokyčiau jas piešti. pradėjo nuo puodelio ant ketvirtainio popieriaus gabaliuko. puodelis buvo su rankena. norėjau,
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kad būtų aiškios linijos, kurias piešiančios galėtų sekti,
kad pajėgtų teisingai padėti puodelį ant popieriuko. be
galo lengva užduotis! tai buvo grynai mechaniškas dalykas. žiūriu – visos jos daugmaž tai padarė. jeigu būčiau daugiau su jomis dirbęs, būtų ko nors pasiekusios.
aišku, ne viską, nes paskui atsiranda visokių subtilybių,
kurioms reikia didesnio lavinimo ir laiko. tačiau vienos
moters, vardu meri, atėjusios dėl kompanijos, nesupra-
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pradės čiulbėti lietuviškai.“ pagalvojau: „Kaip teisingai
užkabino.“ bet kai permąsčiau, pagalvojau, kad tai yra
tik gražbylystė. gražiai pasakyta, bet jeigu išmoksi keramikos, nereikės nė to kiniško paukščiuko – lietuviška
keramika pasidarys tokia, kokią tu ją padarysi.
mano bėda buvo, kad visą laiką studijuodamas
turėjau dar ir užsidirbti studijoms. vos man pradėjus
studijuoti Kauno meno mokykloje, kuri netrukus buvo
paversta taikomosios dailės institutu, vokiečiai areštavo
mano tėvą (įtarė, kad padeda žydams). Kad užsidirbčiau
pinigų, pradėjau dirbti su voldemaru manomaičiu. tai
šiek tiek trukdydavo, nes neleisdavo susikaupti mokslams. Kita vertus – tam tikros spragos net ir padėdavo,
jos skatindavo eksperimentuoti, pačiam išbandyti naujus
dalykus. Kai jau po karo mokiausi švedijoje, anderso
beckmano mokykloje, gavau užsakymą sieninei tapybai.
Kiti, profesionalai, to kratėsi, nes reikėjo daug laiko, o aš
pabandžiau.
svarbūs mokytojai buvo muziejai – originalų studijos daug davė.
O į abstraktųjį ekspresionizmą kryptingai ėjote? Ar buvo kokių
išorinių impulsų? Kodėl pasirinkote būtent jį?

tau. ji tik šnekėdavosi su kitomis, nelabai ir žiūrėdavo į
piešiamą daiktą. merė nupiešė puodelį su rankena, nors
šios nematė. aš jos paklausiau, ar ji mato tą rankenėlę.
moteris pasakė, kad ne, bet ji žinanti, jog ta detalė yra.
Ką dar laikytumėte savo mokytojais?
Keramikoje šiek tiek davė liudvikas strolis. bet tai buvo
pradžia. todėl dažnai jo tiesiog nesuprasdavau. o vytautas Kazimieras jonynas buvo toks auksaburnis, kuris
galėdavo šnekėti valandų valandas. jis mus pakeldavo
nuo grindų į kokių penkių metrų aukštį. ir mes plaukiodavome ten kažkur, patys nežinodami. visą laiką galvodavome: „Kaip tas jonynas teisingai šneka!“ bet kartą
v. K. jonynas atėjo į keramikos dirbtuvę ir pradėjo kalbėti apie lietuvišką keramiką. jis kalbėjo apie liaudiškus
motyvus, kad juos galima pamėgdžioti ir pačiam kurti ir
taip toliau. tada jis tarė: „Kai jūs tikrai išmoksite keramikos, ant jūsų puodynės nupieštas kiniškas paukščiukas

niekas neatsiranda iš nieko. viską diktuoja gyvenamasis laikas ir patirtis. gyvenau daugybe pasikeitimų pasižymėjusiame dvidešimtame amžiuje. šia prasme ypač
vertingas buvo gyvenimas niujorke. amerika apskritai daug davė, nes ten gyvenau daugiau nei pusę savo
amžiaus. amerika mane suformavo. penktąšeštą dešimtmetį niujorke vyko paskutinis tapybinis proveržis,
vadinamasis abstraktusis ekspresionizmas. buvo padaryta nepaprastai daug paveikių darbų. Kai atvykau į
niujorką, abstraktusis ekspresionizmas tik formavosi.
jacksoną pollocką pirmą kartą pamačiau kailių krautuvėje penkiasdešimt septintojoje aveniu. tuo metu ši
gatvė buvo pats niujorko meninio gyvenimo centras.
joje veikė begalė dailės galerijų, aplink kurias viskas ir
sukosi. vieną dieną einu gatve ir žiūriu – prie gatvių
sankryžos stovinčios krautuvės, kurioje pardavinėjami moteriški kailiniai, lange stovi du manekenai. už
jų – kažkas labai įdomaus. iš pradžių nesupratau, kad
tai – paveikslas. dėmesį patraukė keistas – lyg taškuotas, lyg laistytas, lyg teptas – fonas. jis pasirodė gražus,
jame puikiai atrodė net tie manekenai. pagalvojau: „na,
kaip langų dekoratorius puikiai sugalvojo!“ vėliau, kai
jau prasidėjo kalbos apie j. pollocką, supratau, kad jo
darbą ir mačiau, nes buvo pasirašyta: Jackson Pollock. jis
ir buvo visko pradžia.
netrukus atradau W. de Kooningą. taip pat a. gorky (nors jis ir nebuvo visiškai abstraktus, tačiau darė
įspūdį gražios spalvos, formatai ir kad viskas judėjo)
bei F. Kline’ą. man šie menininkai pakeitė dar mūsų
mokykloje diegtą požiūrį, kad tapant būtinai turi egzistuoti koks nors objektas. pradėjau suprasti, kad to absoliučiai nereikia, kad reikia tik pradėti tapyti ir tapyba
tęsias pati...
Ar sutiktumėte su apibūdinimu, kad Jūsų tapyba priskirtina
abstrakčiajam ekspresionizmui?
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aš esu daręs abstrakčiai ekspresionistinių darbų. vis dėlto mano tapyba visą laiką buvo susijusi su gamta. negalėjau atitrūkti nuo jos. gamta daug reiškė. nuo jos niekada niekur nepabėgau. net jeigu nebūdavo konkrečių
figūrų, spalvos ir formos ateidavo iš aplinkos. manau,
kad apskritai abstrakčiajame ekspresionizme gamta yra
labai svarbi. niujorke dirbę menininkai matė gamtą. tik
kokia yra ta gamta? tiltai, gatvės, dangoraižiai. iš čia juk
viskas ir kilo. Kaip juoda ir balta paremtoje F. Kline’o
tapyboje – aiškiai matyti tuneliai, požeminiai perėjimai,
metropolitenai ir kitokios struktūros.
pats nesu urbanistinis žmogus. 1949 metais atvykęs
į ameriką niujorke išgyvenau tik trejus metus. Kiek pagyvenau ir atsibodo. Kai apsipranti su tuo milžinišku
miestu, gyvenimas susikoncentruoja tik aplink tą namą,
gatvę, kur pats gyveni. vaikštai tais pačiais maršrutais.
vieną pavasarį mane išgąsdino toks atvejis. penktą–šeštą
dešimtmetį buvo populiari Kanados čiuožėja, olimpinė
čempionė barbara ann scott. 1950 metais ji (ar jai) parašė gyvenimo istoriją – knygą Skate with me. tuo metu
dirbau su Doubleday kompanija. vieną dieną man paskambino iš šios leidyklos, pasakė, kad į niujorką yra
atvykusi b. a. scott, ir pasiūlė iliustruoti tą jos knygą.
turėjau sukurti čiuožiančią b. a. scott vaizduojančias
iliustracijas. pasakiau: „Kaip aš galiu ją nupiešti nematydamas? man reikia matyti, kaip čiuožia!“ leidėjai puolė
organizuoti. bet buvo jau vėlyvas pavasaris. pagrindinė
čiuožykla rokfelerio centre ištirpo, žmonės ten važinėjo
riedučiais. pačiame mieste čiuožyklos neberado, buvo tik
naujajame džersyje, anoje hadsono pusėje, kažkokiame naktiniame klube. turėjome važiuoti. tada gyvenau
viešbutyje penkiasdešimt trečiojoje gatvėje (pigiau buvo
gyventi viename viešbučio kambaryje nei nuomoti butą
ar kambarį). atbėgo darbuotojas ir pasakė, kad atvažiavo
limuzinas ir ieško manęs. „žinau, – sakau, – turiu čia su
b. a. scott susitikti.“ automobiliu, kuriame buvo čiuožėja, jos motina (dirbusi agente) ir žmogus iš leidyklos,
išvažiavome. važiavome tuneliu, visokiomis neįdomiomis vietomis. užsikalbėjome, nemačiau, kas dedasi už
lango. staiga pro pravirą langą pakvipo ką tik nupjauta
žole. žvilgtelėjau pro langelį – tai kad visur žalia, labai
gražu – pavasaris! o aš to, gyvendamas niujorke, nežinau. nustebau ir pats sau pasakiau: „Ką darau tame
mieste? save nuteisiau ir uždariau į kalėjimą! juk nematau, kada žolė ir medžiai žaliuoja, gėlės žydi.“ nuvažiavome į naktinį klubą. pasipiešiau. sukūriau iliustracijas.
išėjo nebloga knyga. bet pagalvojau, kad nėra ko likti
niujorke ir 1952 metais nusipirkau automobilį, išmokau
vairuoti ir išvažiavau į long ailendą. ten susiradau namuką ir įsikėliau. nuo tada negrįžau į niujorką (tiesa,
vienai žiemai buvau grįžęs). vėliau gyvenau Konektikute, penkiasdešimt mylių nuo niujorko, tad jeigu reikėdavo iki miesto – tai tik valanda kelio iki jo sienos. bet
nuo niujorko tolau ir tolau.
gamta mane veikė kaip dailininką. ilgą laiką gyvenau prie jūros. Kai būni prie jūros, veikia trys dalykai –
juodos akmens uolos, miško ir pievų žaluma, vandens
mėlynė. tad mano tapyboje atsirado mėlyna, žalia ir juoda (bet jokios simbolikos šiose spalvose nereikia įžiūrėti).
vėliau kurį laiką dirbau vien juodai – tam, kad išsilais-
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vinčiau. Kai dirbi pagal kokį nors modelį – jis tave varžo.
Kai tapai pagal ką nors, tai ir tapai pagal ką nors. dėl to
ir dariau vien juoda ir balta. manau, kad monochromiškumas padėjo išlaisvėti. be to, vieną kartą netyčia užtiško
dažas ir aš nuspaudžiau skuduru. žiūriu – tai paįvairina
paviršių. juoda spalva įgavo gilumo. šiuo aspektu aš dirbau priešingai nei F. Kline’as, kuris į juodą įdėdavo arba
spalvos, arba baltos ir taip varijuodavo juodumą. tačiau

jo tapyba gana plokščia. visai kitas reikalas – m. rothko,
kuris sugebėdavo gilumą išgauti viena spalva. jo viena
spalva teptuku užtapytas paviršius alsuoja gyvybe. o aš
gilumos bei tekstūros siekiau įspausdamas skuduru, laikraščiu. tai atradau netyčia, bet tapyboje atsitiktinumas
yra svarbu. su tuo pirmą kartą susidūriau dar metropoliteno muziejuje, žiūrėdamas į velázquezo Infantą. (gyvendamas niujorke, kai geriau susipažinau su muziejumi, nueidavau pažiūrėti konkrečių autorių ir jų darbų.)
velázquezas nutapė tą mergaitę su dideliu sijonu. žiūriu
aš į tą paveikslą ir galvoju: „nu, velnias, taip gražiai nutapė sijoną!“ prieinu arčiau – kad čia ne tapyba, o senojo dažo nuėmimas peiliu. Kas liko? liko sijonas. tad kai
kuriuos dalykus tapydamas atrandi atsitiktinai. moderniojoje tapyboje atsitiktinumas yra nepaprastai svarbus.
jį tik reikia pastebėti ir pasinaudoti.
O kaip su Rytų įtaka? Skambės paradoksaliai, tačiau su Jūsų
kūryba aš pats susipažinau per iliustracijas – skaitydamas
fotografuotinį 1962 metais Čikagoje pasirodžiusį J. Lukšos-
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Daumanto „Partizanų“ leidimą. Iliustracijos sudomino rytietiška kompozicijos, išlaisvintos linijos bei dėmės samprata.
nemanau, kad daumanto knygos iliustracijos yra rytietiškos, ten buvo daugiau ekspresionizmo su aiškiai pripaišytomis figūromis.
tačiau rytų menas mane, žinoma, veikė. Kartą, kai
dirbau meno mokykloje, susidūriau su kinų profesoriu-

mi. jis buvo ne menininkas. tas žmogus užsuko į keramikos dirbtuvę. pamatė molines baltas plokšteles – paprašė
jų ir poglazūrinių dažų. pasirodė baisiai įdomu, todėl
tuojau pat parūpinau. paaiškinau, kad dažai po degimo
keičia spalvą. jis susiorientavo. paėmė teptuką, nupiešė
ant šakos tupintį paukščiuką ir kažką šalia parašė hieroglifais. mokslininkas padarė vieną, paskui – kitą. ir vėl
su paukščiukais. ir užrašė. galvojau, kad tai – jo parašas,
bet pamačiau, kad užrašai skiriasi. paklausiau: „tai čia
ne jūsų parašas?“ jis išvertė – pasirodo, kad čia poezija ir nieko bendro su tais paukščiukais neturi (kalbama
apie neapsakomą džiaugsmą, patirtą einant iš vienos
vietos į kitą). tada supratau visus tuos rytietiškus pasikartojimus – kalnai, ežeriukai, nendrės, laivelyje sėdintis
žmogus ir šalia jų – kaligrafija. viskas susiję. nupiešta
tai, kas matoma, o užrašyta tai, kas jaučiama. tuo mane
rytų menas ir veikia.
labiau patinka japonų, o ne kinų dailė. ypač aktuali
yra iš jų perimta tuščios vietos problema. tai yra sunkiausias tapybinis uždavinys. tuštumą galima suprasti
įvairiai. man, bent kai dirbau su juoda ir balta, svarbiau-
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sia buvo plokštumų – juodos ir baltos – išdėstymas ir tai,
kas tarp jų. aštrius juodos ir baltos kontrastus nuvalydavau skuduru ir išgaudavau pilkumą. tai ir suvokiau
kaip tam tikrą tuštumą.
2009 metais Lietuvoje buvo perleistas Jūsų iliustruotas
„Anykščių šilelis“. Kokios šio darbo atsiradimo aplinkybės?
Kas apskritai Jums svarbu iliustracijose?
Anykščių šilelis atsirado anksti, 1952 metais, iš nostalgijos.
Kai jau apsigyvenau long ailende, pamačiau ten mišką,
kuris, aišku, su anykščių šileliu neturi nieko bendro.
jame augo ąžuoliukai, viena kita kreiva pušelė (šios gal
ir buvo kiek panašios į lietuviškas). užėjo toks noras
ką nors, kas susiję su gamta, pailiustruoti. siekiau laisvumo. mūsiškės iliustracijos – medžio raižiniai ar linoraižiniai – yra per daug apgalvotos, sukurtos drebančia
ranka. išskyrus v. petravičių, kuris darydavo spontaniškai. pagalvojau, kad reikia laisvo piešinio. taip, kad jis
nevaržytų. juk miškas yra kaip poezija. jame viskas mirga marga. Kai pradėjau skaityti Anykščių šilelį, galvojau,
kad čia aprašomas miškas, bet kai įsigilinau, pamačiau,
kad nieko panašaus, kad miškas pateiktas kaip lietuvos
istorija ir jos žmonės – miškas gelbsti žmonėms, jeigu šie
gelbsti jam, kai jis naikinamas... ten yra kai ko daugiau,
ne vien „kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę“. vienas dalykas iliustruojant buvo blogai, kad buvo galima naudoti
tik dvi spalvas ir dar jas reikėjo atskirti. taip buvo siekiant pigesnės spaudos. apačioje naudojau spalvą, viršuje – piešinį. piešinio neturėjau tol, kol nebuvo pirmojo
atspaudo. paskui reikėjo laukti vienuolika metų, kol atspaudė. iš pradžių buvo labai daug norinčių. bet nebuvo tokių, kurie norėtų patys finansuoti. dar blogiau – jie
nenorėjo duoti kitiems. taip ta knyga gulėjo ir gulėjo net
keliose leidyklose. galop knyga užstrigo Draugo redakcijoje, kuri turėjo savo spaustuvę. mąsčiau, kaip ją atgauti.
žinojau, kad, jeigu pasakysiu, jog noriu atiduoti kitam,
tikrai neduos. prisimenu, kad atėjome pas spaustuvininką su juozu brazaičiu. j. brazaitis atsinešė vokiško konjako Asbach Uralt butelį. gerokai jo nugėrėme. nugėrėme
tiek, kad aš ramiai pasiėmiau savo iliustracijas ir niekas
net nepastebėjo. taip pavogiau savo daiktą. o tada Romuvos leidyklą suorganizavęs juozas galminas buvo nusipirkęs litografijos mašinėlę, kurioje kaip tik tilpo tokio
formato puslapiai. paklausiau, ar negalėtų atspausti. tas,
apimtas entuziazmo, sako: „gerai!“ tad Anykščių šilelis
išėjo 1961 metais. 1966 metais su j. galminu dar išleidome maironio balades. Anykščių šilelis ir maironis yra
mano išskirtiniai darbai.
šeštą dešimtmetį dirbau įvairiose niujorko leidyklose (Donbleday, Scribners, Random House), išskirčiau kelis jų
leidinius: knygas apie vikingus (The Story of Leif Ericson,
new york: grosset & dunlop, 1954) ir jeanne d’arc (The
story of Joan of Arc, new york: grosset & dunlop, 1953).
tai buvo tikrai rimti darbai. šiose iliustracijose naudojausi viduramžių miniatiūromis. vis dėlto pradėjau laisvėti ir paskui tokių užsakymų daugiau nebenorėjau. taip
pat iliustravau afrikos pasakas (The Mountain Doves and
Other African Folk Tales, new york: manyland books,
1964), kuriose naudojau štampavimo techniką, pagrįstą
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juodomis ir baltomis dėmėmis. šiame darbe sprendžiau
uždavinį – kaip iliustracijomis „suvienodinti“ viso žemyno pasakas (nes juk alžyro, abisinijos ir pietinės afrikos pasakos yra visiškai skirtingos). bušmėnų pasakos
pasirodė pačios įdomiausios. jos neturėjo nieko bendro
su aukštąja kultūra. jos paprastos, be pamokymų, kupinos naivumo, pasakoja, kaip atsirado saulė, žvaigždės,
žmogus.
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drobę, kad dažai nubėgiotų įvairiausiomis kryptimis. tapybai reikia didelių, plačių teptukų ir daug dažo. bet svarbiausia – turi visiškai laisvai nerti į tapybą. tapydamas esu
kaip Kolumbas – išplaukiu į indiją, o randu ameriką. ir
labai daug laivų nuskęsta plaukiant. didžiausias malonumas tas, kad kai nebežinai, kur eiti, staiga atrandi kažką
visiškai netikėto. gaila, kad dabar nebematau ir negaliu
tapyti. o akyse matau daugybę paveikslų...

Kokie esminiai tapybos bruožai? Kuo ji skiriasi nuo kitų meno
rūšių?
Kiekviena dailės rūšis eina savo keliu. tapyba yra gimininga bet kokiam dažymui. gali tiesiog dažyti sieną ir
padaryti labai gražią tapybą.
viskas priklauso nuo to, kokią idėją turiu ir kaip
noriu išsisakyti.
pačioje pradžioje yra dažas. anksčiau dirbau tik
aliejiniais dažais. Kai dirbi su tom „nuospaudom“ arba
tik viena spalva, reikia naudoti daug terpentino, nes
dažas turi būti skystas. ilgainiui tapau labai alergiškas
terpentinui ir perėjau prie akrilinių dažų. aliejus ir akrilas labai skiriasi. akrilas džiūva greitai, pagreitina patį
tapymą (po penkiolikos minučių jau gali „varyti“ ant
viršaus, nes apačia nebetrukdo, nebesimaišo). neigiama
tai, kad akrilinė tapyba yra „kietesnė“. aliejiniais dažais
lengviau išgauti perėjimus, subtilumus. pagrindinis tapybos tikslas yra erdvė. bet tai jau visai kas kita nei klasikinėje tapyboje, kuri suvokta kaip langas į gamtą. tu turi
drobę – baltą erdvę – ir ją gali pakeisti kad ir vienu tašku. manęs dažnai klausdavo: „o kaip tu pradedi?“ labai
dažnai nežinodavau, ką darysiu. Kiti kalba apie tuščios
drobės baimę. manęs tokia baimė niekados negąsdino.
žinodavau, kad kaip nors reikia pradėti. brėždavau vieną brūkšnį – ir visa balta drobė suirdavo. Kiekvienas vėlesnis prisilietimas keisdavo erdvę. Kai nebematydavau,
kur toliau eiti, – sustodavau. nesustojus galima sugadinti. visa blogybė, kad tapydamas ne visada sugebėdavau
sustoti. atrodydavo – reikia eiti dar toliau. bet tada, padėjus papildomą tašką, pamatydavau, kad vėl reikia eiti
toliau. vienas taškas viską suardo ir reikalauja dar ir dar!
svarbu yra nutapyti iki tam tikro taško taip, kad nebegalėtum daugiau nieko daryti. čia labai gerai yra pasakęs
p. picasso, kai jo paklausė to paties: „tapau tol, kol žinau,
ką tapyti. o kai nebežinau, ką tapyti, – padedu tapybos
darbą į šoną. ten jis gali stovėti uždengtas kokį pusmetį,
tada atidengęs pamatau, kad jau baigtas.“
tapydamas iš pat pradžių apsispręsdavau, kokiomis
spalvomis viską darysiu. bet vien spalvos nieko nesako.
svarbiau yra pats tapymo būdas. manau, kad nuo to tapyba ir prasideda. galima dažą varvinti arba tepti, galima
naudoti linijas, galima tepti plačiai. gestas yra energija.
Kai dirbi – viskas privalo judėti. tapant mažiukus formatus dirba riešas. tapydamas didesnius formatus dirbi iš
peties. (Kai tapai iš peties, tie mažiukai pradeda nebeveikti. atrodo, kad pabrauki vienu teptuku ir viską užbrauki.)
tapyboje esama begalės triukų. dažniausiai tapydavau
ant grindų. su skystu dažu lengviausia dirbti iš viršaus.
Kitaip plonai, skystai užtepti dažai slinktų žemyn. tai,
žinoma, galima išnaudoti – aš pats dar ir pavartydavau

O kokį paveikslą laikytumėte labiausiai vykusiu?
vieną turiu savo namuose. tai juodos ir baltos kompozicija. nieko jam prikišti negaliu, bet kai dar regėjau, mačiau, kad galėjau padaryti dar geriau. geram paveikslui
kartais reikia vieno prisėdimo, alla prima technikos. vienu mostu padarai – taip ir turi likti.
Ar egzistuoja toks dalykas kaip kūrybinės kančios?
o, ne! jeigu kas kankinasi, tegul eina ir kur nors nusišauna! Kančios yra ne tapybos reikalas, tai yra paties
žmogaus reikalas. toks žmogus kankinsis ir valgydamas
burokų sriubą.
Tad vėl sugrįžtant prie pirmojo klausimo apie meną – ar laikote save menininku?
savęs menininku nelaikau ir niekada nelaikiau. esu tik
ponas pranas lapė, herr pranas lapė, mister pranas
lapė. tiesiog tapau, todėl, kad to noriu. tai yra geriausia
gyvenimo forma – daryk tai, ką nori.

tekste ir įklijoje prano l apės darbai be pavadinimų 1970–2004
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Romas Daugirdas

Atkarpos
AU tON E K ROlO gA s

turbūt įsikalbėjo tas tvoras. nes sėkmingai pralindo tarp
dviejų horizontų. ir gulėjo tam pačiam lauke. ignoravo
išorines įtakas. todėl voratinkliai aptraukė net išeinamąją angą. o gal taip kūrė dirvą ekologiškoms daržovėms.
nes labai komplikuotai suprato frazę – viskas šūdas, išskyrus šlapimą. Kadangi savo beveik negamino, turėjo
apsiriboti svetimu. įgimtas lyrizmas paskiepydavo situaciją nuo ironijos.
pusantro butelio saulėlydžio galėjo paskatinti pakeisti kūno padėtį. ir net formą – komandiruoti savo
atomus į rūko skyles. bet paprastai apsiribojo žvalgyba – spjaudavo į tai, ko jau nebemato, ir kantriai laukė
nušvitimo.
neprievartavo kūno vardan ateities. juk po mirties
mūsų norai pasidaugina ir išskrenda skirtingomis kryptimis.

M A R g A – R I tA

didžiausia jos vertybė buvo vardas – margarita. vis cituodavo nežinomo poeto eilėraštį. jame mylimojo nugara ritasi šis vardas, aplipęs prakaito lašais. taip norėjosi,
kad nukeliautų bent už lango. Kad skiemenys taptų trąša
jauno mėnulio augimui.
Kitas koziris – krūtys. turėjo nuolatinį gerbėją, kuris
moteris vertino labai paprastai. juo didesni papai – tuo
gražesnė. užteko šauktukais kiek pašluoti grindis, ir pelijanti pasaka pražysdavo vaistais nuo vienatvės.
matė savo gyvenimą tarsi per atstumą. telefono būdelėj, kurią kažkas sąžiningai aprišo virve. bet prieš tai
nupjovė ragelį. vertybės stovėjo išorėje lyg sargai. ir nesikišo. turbūt neturėjo instrukcijų.
margarita nusirengė ir nuoga ėjo savęs išvaduoti. ar
bent atitraukti dėmesį nuo blizgančio būdelės stiklo. Kad
priartėtų anarchistai. ir naujas darinys – iš šukių, virvės,
kūno ir gyvenimo fragmentų – ristųsi per grindinį, kaip
žemės nugarą.

lIEtUs

tai būsim jau ne mes. Kai čiuošim ant pagalvių aliejumi užlietu parketu. ir versimės per galvą. ginklanešys,
gal prieš dešimtmetį sukramtęs dekalogą, pils pieną ant
grindų ir cukrų. Kad prisimintume vaikystę. suplaksime
kokteilį, intuityviai vengdami gėlių, daržovių ir vėliavos
spalvų (dviem trečdaliais pavyks). ir paaukosime dievams. tačiau tam lubos nepritars.
bukai žiūrėsime į sienas. o į vazas surinksime raudonus jaustukus, lyg sugadintų gyvenimų atliekas. jas

išdalysime vienodom porcijom degtindariams. lyg šansą vėl atgimti skaidriu pavidalu.
ir vis dėlto sulauksime lietaus. išnešim į balkoną
protėvių portretus. ir jie pravirks. nes pralošėm karą su
seilėm – jos sugrupuotos vitrinose pagal skonį ir grožį.

VyNAs

labiausiai mylėjo padavėjas, medicinos seseris ir pardavėjas – jas tikrina kas mėnesį (o gal tris?). Klaupėsi ant
kelių ir prisiekinėjo amžiną meilę. lyg XiX amžiaus herojus. bet stengėsi grįžti iki paryčių. Kad vienatinė neužfiksuotų pravaikštos.
ilgiausiai tampėsi su puse metro aukštesne sesele
(napoleono sindromas?). galop sulaužė ilgametę tradiciją – padarė naujajai pasijai vaiką. ir pas ją apsigyveno.
ir pradėjo smigti. polėkis aižėjo ir nyko. gydėsi degtine
ir darbu – pradėjo kasti ir didinti sugyventinės rūsį (šalia nebuvo kitų).
vilko ir vilko žemės maišus, o į butą pakildavo vis
rečiau. beveik nepastebėjo, kaip išaugo vaikas ir numirė
likimo draugė. tarsi skubėjo paruošti vaikystėje praleistas pamokas. ir netgi išmoko skaityti.
Kai nebepajėgė kasti, pradėjo kišti į stiklainius jaunystės dienas ir kaupė jas rūsy. lyg žiedadulkių vyną,
kuris dar turėtų svaiginti. bet išdegina skrandį kaip
actas.

tA K O s K y R A

upė dalija miestą į dvi dalis. jam atrodė, kad gyvena
nelaimingoj pusėj. ten, už tilto, buvo begalė vietų, kur
galėjai veltui atsipagirioti. o šiapus tik kankinio būstas
ir ištroškusio dalia. jis lakstė palei upę, kaip į miestą užklydęs briedis, bet nepajėgė įveikti vandens barjero. nei
pėsčias, nei visuomeniniu transportu – sakė, būtinai vidury tilto iššoks pro langą.
(tegu dabar susimąsto visi, nerūpestingai įžengę į
išbandymų kelią.)
pasmerktojo žvilgsnis kaip strėlė bejėgiškai vibravo
tikslo link, bet šaltinį užkimšo krantinės betonas.
upę užgrobė priešai. jie angelais tirštino vandenį ir
darė jį beviltiškai klampų. buvo neįmanoma nei plaukti,
nei keliauti jų galvomis, nei nuskęsti.
mėgino susapnuoti tą upę ir išversti kaip kailinius –
dugnu į viršų. ir iš karto pakliuvo į nuskandintų metaforų spąstus. jos žiaumojo kojas, lyg ožių spiras. ir stūmė į
šalį, kur jau viskas išgerta. Kur draugai atiduoda tai, ko
neturi. ir nuo dugno atšoka kraujo netekęs pasaulis.
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Daliai

valtis trūktelėjo, ir ji iškrito. nes stovėjo. dar viena vertikale mažiau, pagalvojo jis. teks priimti šį krantą, kaip
plokštumos įkaitą. štai atskaitos tašką surasiu ir pripumpuosiu neliečiamų atsargų. Kad išsipūstų. Kad šnypštų,
kai pradurs. ir išsviestų kablelį tarp dviejų smūgių. tarsi
vietą, kur mes išlipsim į krantą.
ten žolė dar nekarpoma. Kaip senieji paviršiaus gyvaplaukiai. ir takas per ežerą ištryptas. dugno augliai
tarsi kameros saugo drugelių sparnus. horizontas užgula ir nugali saulę poryt.
ten vertikalę išausim iš būtojo laiko. Kaip stulpą,
kuris padeda išsaugot pusiausvyrą.

lAIMės ElIKsyRAs

yra toks eliksyras – išgėrei ir tapai idiotu. šio tauraus
skysčio negalima laikyti grafine – kad nekiltų asociacijų
su alkoholiu. gerti rekomenduojama tik tada, kai žvėriškai norisi išskrosti tikrovę. lyg moterį, kuri krenta
nuo tilto.
būtinas paruošiamasis darbas. reikia iš anksto apsirūpinti užtroškusiom žuvim. jos sukuria metafizinę
atmosferą. be jos tikrovė yra labai kieta.
(neverta nusiminti, jeigu jos visai nesurasit. teoriškai – turi būti. nes tikrai egzistuoja pagrindinė tikrovės
prielaida – tamsa. šviesa tik klaidina.)
pats darbo (skrodimo) procesas padidina patanatomo ūgį, nes laikinai užauga sparnai. o kūnas vis vien
veržiasi prie žemės – ištįsta.
liūdniausia, kad eliksyras anksčiau ar vėliau baigiasi. ir dažniausiai tada, kai esi idiotas negrįžtamai. bet
skystis jau atliko savo griaunamąją funkciją – daugumai
atrodai protingas.

susiglausdavo lyg spyruoklės lėlės viduriuos ir taupė energiją moteriai aptarnauti. bet nemokėjo įjungti atbulinės pavaros.
lipdė išrinktąją lyg sniego bobą, tačiau netirpdė, nes
buvo šaltakraujai gyvūnai. lyg priedai prie savo drabužių, kurie mokė šeimininkus glamonėtis.
vyrukai dirbo aukomis išsižiojusio kvailio krašte.
juokėsi griausmingai kas devyniolika minučių, kai išeidavo į balkoną kaip turėklų vergai. Kaip gyventojai trikampio, kuris toliau nuo apskritimo nei kvadratas.

sUgRįŽIMAs

lietuviai rašo „puškinas“, nes jų kalboje pirmiausia pavardė, o po to pirmosios vardo ir tėvavardžio raidės. taip
aiškino ekskursantams, kai jį pažadino prie rusų klasiko paminklo. ir, aišku, tikėjosi atlygio – kelių litų „degalams“. ne visad tai suveikdavo. tada eidavo į parką
žaisti šachmatais su senukais – iš pinigų. darydavo tai
elegantiškai – visus su lentom išrikiuodavo ant suolų, o
pats pradėdavo simultaną, nusisukęs į upę. Kuri suplakdavo sidabro amžiaus eilėraščių nėrinius.
bet vis vien paguldydavo senukus ant menčių. ir
sugrįždavo į kitą pasaulį. nepaklūstantį kelio ženklams.
ten buvo daugiau šunų ir nieko neprašančių moterų. cementiniai parko drambliai važinėjo invalidų vežimėliais
ir taranavo šiukšlių urnas.
ten veiksmažodžiai išėjo iš knygų ir numarino netik
rą judėjimą. ir jau nebereikėjo grįžti.

šunis gerbė labiau nei moteris. pačiam alkoholiniam
pakilime, kai džiaugsmingai lydosi pasaulis, nuo patelių klyksmo plyšinėja laiko guma, o dieviškai valiai
atkišama šikna, staiga viską nutraukdavo – važiuodavo
troleibusu išvesti savo kalės. ir sušerti jai žalią kiaušinį
su lukštais.
grįžęs bendražygių paprastai neberasdavo – jie jau
švęsdavo nematomoj mėnulio pusėj.
tada užstatydavo save vakarui, kaip šaldytą vištą.
ir kažką gaudavo mainais. laužą griuvėsiuose šalia vietinės faunos. o kartais – triperį.
rytas kaip peilis smigdavo į kūną lėtai ir beveik be
skausmo. bet vis vien buvo nepagydomai svetimas. nors
metė lyg šuniui kaulą šviesos.

tRIKAMPIs

jie pasavo šią moterį vienas kitam lyg futbolo kamuolį.
Kai kuris nors jai užtaisydavo vaiką, iškart perleisdavo
draugui. o po to viskas kartojosi. abu nešiojo pakaitom
tą patį vestuvinį žiedą ir gyveno kartu (trise).

s aul ius vai tieK ūn as . Žinia, 2005

Ry tO lINK
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Angelė Jasevičienė

Destrukcijos mechanizmai
Jurgos Ivanauskaitės
romanuose

D

estrukcijos esama kiekvienoje kultūroje bei epochoje, pradedant viduramžiais ir baigiant modernybės ar postmodernybės laikais. pasak psichologo ericho Frommo, „destruktyvumo mastas didėja
civilizacijai vis labiau plėtojantis“1. tačiau destruktyvųjį
pradą lemia ne vien istorinės aplinkybės – jis yra pačiame
žmoguje, kaip neatsiejama jo psichologijos dalis.
e. Frommas destrukciją ir žiaurumą laiko kone ryškiausiais piktybinės agresijos tipais. ši jo išskirta agresija
pasižymi tuo, kad „ji nėra filogenetiškai užprogramuota, neturi tikslo ir jos patenkinimas geidulingas“2. geismas – viena stipriausių ir labiausiai motyvuotų žmogaus
varomųjų galių. geismas reiškia troškimą užvaldyti kitą
objektą, įrodyti bei primesti jam savo galią. valdžios demonstravimas kitam visada yra destruktyvus, nes reiškia
priverstines permainas, nusistovėjusios tvarkos pasikeitimą. tai galioja kalbant ir apie valstybės santvarką, ir
apie žmonių santykius.
remdamasis socialinio gyvenimo stebėjimais vytautas Kavolis knygoje Kultūrinė psichologija (1995) pateikia du vienas kitą papildančius, pratęsiančius destrukcijos mechanizmus: dadha ir šėtoniškąjį. pažvelkime,
kaip šie destrukcijos mechanizmai atsispindi literatūroje, konkrečios autorės kūryboje, pavyzdžiui, jurgos ivanauskaitės romanuose Ragana ir lietus (1993) ir Placebas
(2003). analizuosime tik tuos romanų veikėjus, kurie
gyvena toje pačioje socialinėje aplinkoje, tuo pačiu istoriniu laiku. toks pasirinkimas padeda kondensuotai
pateikti informaciją ir giliau panagrinėti, kaip šie de
strukcijos mechanizmai veikia vienoje epochoje (šiuo
atveju – modernybėje), paaiškinti destrukcijos žalą žmogaus asmenybei.
modernybė siejama su pasirinkimo laisve. vyrauja
liberalus požiūris į beveik visas žmogaus gyvenimo sritis: karjerą, religiją, politiką, mokslą, santykius. patyrinėkime, kaip kinta žmonių santykiai bei jų samprata.
modernybės laikais keičiasi pati tarpasmeninių ryšių samprata, sąvoka „santykiai“ vis dažniau pakeičiama „saitais“ ar „partneryste“. itin svarbus tampa seksualinis santykių aspektas, reiškiantis galimybę patirti
malonumą, tačiau negrindžiamas jausmais. santuoka
atsiduria periferijoje – individai gali nevaržomai rinktis
partnerius, užmegzti ar nutraukti ryšius, mėgautis seksualinių santykių teikiama įvairove nevaržydami savęs

jokiais įsipareigojimais. tačiau neribojama laisvė ne tik
suteikia daugybę malonumų, bet ir sukelia pavojų: prie
lengvai patiriamo malonumo pamažu priprantama, jis
nebeteikia pasitenkinimo, nes nebesukelia stiprių emocijų. norint pasiekti pasitenkinimą, reikia vis stipresnių
emocinių dirgiklių.
atsiranda meilės (jausmai) ir aistros (fiziologiniai
pojūčiai) takoskyra. modernybės žmogus tik geidžia, o
geisti reiškia turėti, vartoti kitą. „geismas yra noras vartoti. sugerti, suėsti, praryti, suvirškinti – sunaikinti.“3
geidžiama vien kūno, jis vartojamas aistringai. Kadangi
būnant kartu nepatiriama nei švelnumo, nei džiaugsmo,
norima vartoti ir vartoti. Kiekvieną kartą vartoti norisi
vis daugiau, emocijų reikia stipresnių ir intensyvesnių.
vartojimas tampa savotišku narkotiku, kurio dozes kas
kartą reikia didinti. siekiant patirti vis stipresnius jausmus, puolama į kraštutinumus, peržengiamos normalumo ribos. susiduriama su dadha mechanizmu, kai,
pasak susan sontag, „pradedama gyvybingumo pojūčio ieškoti save ir kitus užverčiant tuo, kas visuomenėje
laikoma nenormaliu, kas galbūt gali pasiūlyti didesnio
intensyvumo patyrimą“4. tokio intensyvumo paieškų
pasekmės, pasak v. Kavolio: emocijų atrofija, meilės žlugimas, galvojimas kūnu, erotinių temų subjaurinimas,
savęs demonstravimas siekiant priblokšti, polinkis į destrukciją bei savinaiką.
visos šios „pasekmės“ aprašomos j. ivanauskaitės
romanuose. jos kuriami veikėjai vaizduojami gyvenantys modernybės laikais, kuriuos kultūrologas Wolfgangas Welshas apibūdina kaip metą, kai „viskas pasiekta,
utopijos dangus nusileido ant žemės, ir tai, kas kadaise
brėžėsi kaip šviesi perspektyva, nūnai iškyla kaip lėta
katastrofa“5. naujos technologijos bei išradimai daro civilizaciją vis modernesnę, tačiau pavienis žmogus, nuolat
traumuojamas sparčios gyvenimo stilių kaitos, nesijaučia
saugus. individas nuasmeninamas: modernybei reikia
paklusnių vartotojų, o ne asmenybių. visi j. ivanauskaitės romanų personažai įsukami vartotojiško dadha
mechanizmo, iš kurio ištrūkti nepajėgia.
nesaugioje vartotojiškoje visuomenėje kito asmens
artumas tampa utopija, nes vartojimas sustiprina vienat
vės pojūtį, kuris po eilinio išsiskyrimo su trumpalaikiu
partneriu slegia vis labiau. vienatvę patiria visi j. ivanauskaitės kuriami veikėjai, tačiau moterys žalojamos
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labiau nei vyrai. romanų veikėjos moterys bijo būti vienos ir daro viską, kad to išvengtų.
viktorija (Ragana ir lietus) tobuliausiai įkūnija modernybės laikais vartojant kylantį vienatvės tragizmą.
už menininko go ji išteka ne iš meilės, o nebegalėdama
ištverti siaubingos vienatvės. šiam išprotėjus, viktorija
vėl jaučiasi vieniša. ši užvaldanti vienatvės baimė atskleidžia ne tik veikėjos silpnumą, bet ir nesugebėjimą
mylėti. „jei aš esu prisirišęs prie kito žmogaus, nes nesugebu būti savarankiškas, jis ar ji gali būti mano gelbėtojai, tačiau toks santykis dar nėra meilė. paradoksalu, bet
gebėjimas būti vienam yra gebėjimo mylėti sąlyga“6, –
teigia e. Frommas.
viktorija nesugeba būti viena, ji nuolat ieško asmens,
prie kurio galėtų prisirišti. toks neatsargus partnerių rinkimasis įpainioja veikėją į santykių pinkles: nei go, nei
kunigas nesuteikia jai saugumo. likusi viena, viktorija
puola į kraštutinumus, jos elgesys peržengia normalumo
ribas. veikėja įsukama vartotojiško dadha mechanizmo: stengdamasi atitolinti vienatvę, ji nesustodama vartoja kitus asmenis – palikta pauliaus klaidžioja po vilnių
ir mylisi su pirmu pasitaikiusiu vyru; go atsigulus į ligoninę, mylisi su jo meiluže gerda. griebiamasi bet ko,
kad tik būtų išvengta vienatvės, kuri po tokių naktinių
orgijų užklumpa dar stipriau.
dadha mechanizmas įsuka ir romano Placebas veikėjas ritą bei juliją, kurios taip pat jaučiasi vienišos ir
stengiasi bet kokia kaina šio jausmo išvengti.
julija vartoja kitus asmenis, jai reikia vis naujų, kas
kartą stipresnių pojūčių: „iš tiesų visą gyvenimą neatgaudama kvapo lėkė it persekiotojų genama, nuo žmogaus prie žmogaus, nuo meilės prie nusivylimo, nuo
pakilimo prie naujo žlugimo taip ir nepasisotindama,
nerasdama trokštamo nusiraminimo“7.
veikėjai nebeužtenka palaikyti ryšius su „paprastais“ vyrais, kuriuos ji tiesiog kolekcionuoja. Kartą užsigeidžiama tokio, kurio pasiekti beveik neįmanoma –
atsiskyrėlio. tadas, pats turėdamas daugybę baimių,
vengia julijos. veikėja tokį jo elgesį suvokia kaip jos
moteriškumo paniekinimą. ji pripratusi būti geidžiama,
išlikti dėmesio centre. tadas nesižavi julija, negaili kritikos jos gyvenimo būdui. nesijausdama vertinama, girdėdama vien priekaištus, veikėja palūžta.
rita nuo šių dviejų veikėjų skiriasi tuo, kad, nutrūkus santykiams su leo, situaciją vertina objektyviai ir šaltakraujiškai. ji, priešingai nei julija, nėra pripratusi prie
vyrų dėmesio, nesijaučia esanti patraukli. vartotojiškas
gyvenimo stilius veikėjai atrodo atgrasus. Kol neįsipainioja į santykius su leo, rita nėra veikiama dadha mechanizmo, jai nebūdingas besaikis vartojimas ir stiprių
pojūčių vaikymasis.
susižavėjusi leo, rita perima vartotojišką jo požiūrį į pasaulį, daro viską, kad įtiktų žavėjimosi objektui:
„buvo pasiryžusi visokeriopai kentėti, kad per kančią
kaip nors užsitarnautų leo meilę“8.
bijodama būti atstumta, rita ima keisti ne tik savo
išvaizdą, bet ir gyvenimo būdą, tampa vartotoja. ji taip
pat įsukama vartotojiško dadha mechanizmo.
veikėjų moterų naratyvai atskleidžia griaunančią
dadha mechanizmo galią. besaikis vartojimas nesutei-
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kia pasitenkinimo, tik dar labiau sustiprina veikėjų vienatvės jausmą. to priežastimi galima laikyti trokštančią
dalintis moterų prigimtį, kuri suvokiama kaip teikianti
gyvybę, duodanti: „vyrą vienatvė puošė ir darė dvasingą, o moterį žemino, sakytum neigė pačią jos prigimtį“9.
savęs, kaip motinos, nerealizavimas, žeidžia moterį psichologiškai.
Placebo veikėjai ritai išgyventi išsiskyrimo su meilužiu skausmą lengviau, nes ji turi šeimą, kuriai jaučiasi
atsakinga. o viktorijos ir julijos santuokos subyrėjusios,
šalia nėra nei vaikų, nei mylimo žmogaus, dėl kurio būtų
verta aukotis, siekti kažko daugiau, gyventi. vienišo
žmogaus gyvenimas romanuose parodomas kaip liūdna
egzistencija, kuri kiekvieną dieną darosi beprasmiškesnė
ir vis labiau slegianti.
veikėjams vyrams analizuojamuose romanuose vienatvės problema nėra aktuali. ir kunigas paulius, ir leo,
ir tadas, ir jis – meilės žaidimų meistrai, vartotojai, nebandantys užmegzti ilgalaikių santykių. dadha mechanizmas jų nežaloja, nesustiprina vienatvės jausmo.
vienatvės spragą leo užpildo keisdamas partneres, paulius – atsiduodamas kunigo pašaukimui, jis – siekdamas
karjeros. tadas išvengia vienatvės, pasinerdamas į kupiną mistikos angelų pasaulį. būdami vieni, personažai
nesijaučia vieniši: „...namuose jo niekas nelaukė. tačiau
savo būvio, net jei kas įremtų pistoletą į smilkinį ir reikalautų tai pripažinti, jis nepavadintų vienatve.“10
žmogų, kurį geriausiai motyvuoja pagiežos ir de
strukcijos mechanizmas, v. Kavolis vadina šėtoniška
asmenybe. tai asmenybė, kurią valdo keršto troškimas
ir pagieža visam supančiam pasauliui. toks asmuo nesugeba patirti meilės, neturi aiškios moralinių vertybių gradacijos, jam nepasiekiamas dvasinis tobulėjimas.
šėtoniškai asmenybei svarbiausia patenkinti kūniškuosius poreikius, patirti malonumą. Kultūrologas v. Ka-
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volis šėtoniškuoju mechanizmu vadina vergavimą savo
kūnui, biologinės prigimties ribotumui. šėtoniškos asmenybės psichologija, pasak jo, yra „talentingų vergų
psichologija”11, kuriai būdingas piktavalis negatyvizmas, griaunantis, destruktyvus požiūris į aplinkinį pasaulį ir save.
šėtoniškumo sąvoka turi daug panašumų su dadha
mechanizmo sąvoka. ryškiausi jų: vartotojiškas požiūris
į kūną, destrukcija bei erotinio potraukio, virstančio mirties troškimu, akcentavimas.
j. ivanauskaitės veikėjų pasakojimuose erotas nuolatos grumiasi su tanatu. jau viename pirmųjų rašytojos
romanų Mėnulio vaikai (1988) randame eilutes, puikiai
perteikiančias personažuose vykstančią meilės ir mirties dvikovą: „...yra du keliai: į meilę arba į savižudybę.
tas, kurį pasirinkai tu, – į savižudybę.“12 patirti brandžią meilę veikėjams dažniausiai nelemta, jų jausmai
apsiriboja erotiniu geiduliu, aistra (julija, rita, leo Placebe, viktorija ir paulius Raganoje ir lietuje). brandi meilė
pajėgi nugalėti mirtį (marija magdalietė ir jėzus romane
Ragana ir lietus), o aistra rašytojos romanuose sutampa
su mirtimi.
viktorija (Ragana ir lietus) ir julija (Placebas) nusižudo nepajėgdamos susitaikyti su nelaimingai pasibaigusia
meile. jo (Placebas) naratyvas taip pat baigiasi savinaika.
„mirties potraukis yra labiausiai traukiantis“13, – yra pasakiusi julia Kristeva. j. ivanauskaitės veikėjų naratyvai
šią mintį neabejotinai iliustruoja.
veikėjas moteris vienija dar vienas šėtonišku laikomas bruožas: „šėtonas egzistuoja tik savo viešpaties
dėka. jis neturi savo paties potencijos, nepriklausomos
egzistencijos.“14 j. ivanauskaitės sukurti moterų personažai pernelyg sureikšmina, tarsi „sudievina“ mylimus
vyrus, suteikia jiems teisę lemti savo likimus. nuo vyrų
valios priklauso ne tik jų laimės pojūtis, bet ir gyvenimo prasmė.
didžiausią polinkį į šėtoniškumą turi viktorija. tai
atskleidžia ne tik jos savinaika romano pabaigoje, mylimojo sudievinimas, bet ir pauliui jaučiama neapykanta,
vėliau virstanti kerštu. Keršto troškimas taip pat laikomas šėtoniškos asmenybės bruožu. Kaip sako pati viktorija: „...neapykanta – labai stiprus jausmas. Kažkodėl
visi tai užmiršta. toks pat stiprus kaip ir meilė.”15 po
nebesuskaičiuojamų bandymų susitaikyti su geidžiamu
kunigu, jam skiriama didžiausia bausmė – mirtis.
j. ivanauskaitės romanuose moterys, nors vaizduojamos gyvenančios liberaliais modernybės laikais,
sukurtos kaip itin psichologiškai silpnos natūros. blaškydamosi tarp eroso ir tanato, jos nesugeba konstruktyviai formuoti savo tapatybės, projektuoti ateities.
gyvenimo prasmės neturėjimas išlaisvina destrukciją
žmoguje. vienintelis būdas to išvengti yra susikurti
konstruktyvų gyvenimo planą, kuris suteiktų žmogaus
egzistavimui prasmę. veikiamos griaunančių šėtoniškojo bei dadha mechanizmų, jos nesukuria jokios
vertybės, o iššvaisto save neapykantai, pagiežai, savinaikai, destrukcijai.
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destrukcijos mechanizmai jas paliečia kur kas skaudžiau nei vyrus. pastarieji sugeba atsispirti savigriovai,
kuria ateities planus. vaizduojami kaip vartotojiškos visuomenės atstovai, jie sureikšmina erotinį tarpasmeninių santykių aspektą, nesugeba patirti brandžių jausmų,
tačiau nežaloja savęs, jų nekankina keršto troškimas ar
vienatvės baimė. gyvenimo instinktas (erosas) jų naratyvuose stipresnis už mirties instinktą (tanatą). pasak
s. Freudo, mirties instinktas išryškėja išoriniame pasaulyje kaip agresija ir destrukcija. Kadangi šis instinktas
vyrų slopinamas, jie nėra linkę į savo ar kitų asmenų
gyvenimų griovimą. jų požiūris į aplinkinį pasaulį lengvabūdiškas, bet ne agresyvus.
remiantis psichologine romanų veikėjų analize, galima teigti, kad modernybės laikais destrukcija tampa
savotiška individų sąmonės būkle. neturėdami autoritetų, blaškydamiesi tarp daugybės gyvenimo stilių bei
pasirinkimų, jie nebesuvokia, kas yra teisinga, o kas –
ne. nepažindamas, nemylėdamas savęs, asmuo nesugeba pamilti ne tik šalia esančiojo, bet ir viso aplinkinio
pasaulio. Kiekvienas nepasisekimas tampa asmenine
katastrofa, kurios baigtis suvokiama vienaprasmiškai –
kaip mirtis.
„civilizacijos evoliucija atspindi eroso ir mirties,
gyvenimo ir destrukcijos instinktų kovą“16, – teigia
s. Freudas. spartėjant modernizacijai, greitėjant gyvenimo tempui, žmogus nebespėja prisitaikyti prie pokyčių,
reaguoja į juos neadekvačiai. pasak v. Kavolio, „greiti
arba ekstremalūs socialiniai pokyčiai sutrikdo tą asmenybės struktūros pusiausvyrą (arba neleidžia jai atsirasti), kuri užtikrina psichologinį adaptavimąsi prie besikeičiančių socialinių sąlygų. Kaip pažeistos pusiausvyros
asmenybės struktūroje rezultatas atsiranda baimės arba
būties problemiškumo įsisąmoninimo židiniai”17. nesuprantamiems reiškiniams bandoma priešintis vieninteliu
turimu ginklu – agresija, kenkiančia ir pačiam, ir aplinkiniams.
destrukcija socialiniame pasaulyje ne mažiau siaubinga nei destrukcija žmogaus viduje. jos pratęsia viena kitą.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Kazys Brundza

s

kubu per Kauno žaliakalnį pakraščio link. pasiekęs
saulės gatvę, tuoj pat už šv. antano bažnyčios, lėtinu žingsnius. sustoju prie vartelių, už kurių visuomet man žavus ir nepakartojamas kampelis – tikra oazė
grėsmingoje miesto apsuptyje.
pravėręs vartelius regiu: medinis, jaukiu paprastumu dvelkiantis vienaukštis namas. sodas mažame šlaite
pilnas žiedų ir bičių gaudesio. profesorius Kazys brundza1, įdėmiai apžiūrinėdamas obels šakas, atsargiai šalina sudžiūvusius pernykščio derliaus likučius. tyliai,
tarytum bijodamas išgąsdinti mielus širdžiai augalus, jis
pasilenkia ties serbentų krūmu. glostydamas kvapnius
lapelius, gėrisi būsimų kekių siluetais.
trypinėju vietoje, nedrįsdamas brautis gilyn į šį
palaimos kupiną brundzų kiemelį, aplink kurį jau vis
grėsmingiau spietėsi urbanizuoto gyvenimo mūrai. atrodo, tai buvo 1959ieji. dabar čia nė ženklo, kuris bylotų apie tų dienų idilę. tik niūrūs daugiabučiai gigantai,
nutryptos ir nualintos gamtos likučiai, pridengti betono
monolitais. sunykusi erdvė prisodrinta benzino ir sotaus
gyvenimo tvaiko. tai, ką brundzų šeimoje buvau patyręs ir gražaus regėjęs, išliko prisiminimuose, kurie dabar
kelia abejonę: ar tai buvo realybė, ar tik „pažadėtosios
žemės“ vizija, suvokiama šiandien kaip skaudi netektis.
draugaudamas su Kastyte brundzaite − būsima kompozitore, kuriai nebuvo lemta sulaukti savo trisdešimtojo
gimtadienio, turėjau progų atsidurti šalia garbaus profesoriaus. čia taip pat susipažinau su kito botaniko profesoriaus jono dagio šeima.
Kastytės tėtis pasitikdavo kiekvieną, peržengusį jo
namų slenkstį, su svetingu ir pagarbiu atidumu. tai buvo
asmenybė, kuri įžvelgdavo tik gerąsias kiekvieno savybes. negalėdavo net pagalvoti, kad kas nors jį apgaus ar
įžeis. mokslo vyro tolerancija, kuklumas, taupus ištartas
žodis kiekvieną, esantį šalia jo, priversdavo tapti santūriu. šio ramybe spinduliuojančio žmogaus akivaizdoje
mes pasijusdavome saugūs, atsipalaidavę ir net geresni
nei buvome iš tikrųjų. elgsenos švelnumas, intelektinė
galia teikė biologijos krypties profesoriui ypatingą patrauklumą ir kėlė pagarbą jam. Kažką bylojanti jo rimtis
intrigavo: kėlė norą jį pažinti, patirti, kas slypi asmenybės gelmėse. šį pojūtį stiprino viena savybė, visuomet
išryškėjanti, kai jis atsidurdavo mūsų − tuomet jaunų,
neramių žmonių – draugijoje: garbusis profesorius, šiek
tiek pabuvęs kartu su visais, palinkėdavo mums sėkmės
ir vėl grįždavo prie savo rašinių ir knygų.
retkarčiais, kai būdavome dviese ar su jo dukra trise, profesorius nevengdavo pasikalbėti ilgiau. prisimindavo savo stažuotę paryžiuje prieš pat karo pradžią, kai
europos padangėje jau tvenkėsi tamsūs debesys. paprastai vyraudavo dvi pašnekesių temos − mokslas ir muzika.

pirmiausia jis pasidomėdavo naujo svečio veiklos sritimi, darbo rezultatais, perspektyva. išklausydavo labai
atidžiai. mėgindamas tai, ką išgirdo, susieti su biologija
ar botanika, nuklysdavo į gamtos ir žmogaus būties erdves, į plačias kultūros lankas.
per vieną susitikimą profesorius padovanojo man
savo dar prieškariu išleistą ir jau pageltusią eseistinio
pobūdžio knygelę Botaniko pasaulis. joje buvo sudėta
dar trumpa jaunojo gamtininko gyvenimo patirtis, nuspalvinta psichologinėmis gamtotyrininko būsenomis2.
Knygelės viršelyje – paties autoriaus piešinys. čia esančių simbolių ir stilizuoto vaizdelio turinį autorius paaiškina savo leidinėlyje. tautiniu romantizmu dvelkiantis
viršelio piešinys tarsi byloja apie tuo metu populiaraus
dailininko Kazio šimonio grafikos įtaką.
grįžęs namo tuoj pat leidinėlį perskaičiau. užvertęs paskutinį puslapį, supratau, kodėl autorių jaudina
pamatiniai gamtos pasaulio, gimtinės likimo klausimai.
mat knygelėje jaunasis gamtininkas, apimtas idealistams
būdingo polėkio, atsivėrė kaip žmogus, kuriam rūpi ne
tik amžinieji žmoniją kankinantys klausimai, bet ir tautinės savimonės reikalai. tai buvo biologijos studento, baigiančio vytauto didžiojo universitetą, samprotavimai.

NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 1 (570)

pacituosiu paskutinius knygelės sakinius (kalba netaisyta): „lietuvis nebuvo šykštus: už civilizacijos blizgučius
spontaniškai atsimokėjo svetimiems savo dvasios genijaus spinduliais, kuriuos jam tiesiog pavogė. <...> eisime
tad į gamtą: į miškus, į pelkes, pirmiausia ne moderniškomis mašinomis nešini jų kūno ardyti, bet su moderniška pasauliojauta paalsuoti jų gyvumu, ieškoti ten savęs,
ar savo protėvių dvasios. Ką tiesiog šiai misijai nuojauta
nepašauks – tesišaukia pagalbon mokslą.“3
pamėginus pasukti pokalbį profesoriaus mokslinės
veiklos link, jis nutylėdavo atsakymą arba nedrąsiai tardavo, kad nieko ypatingo nėra nuveikęs. tiesa, kelis
kartus pavyko kiek ilgiau aptarti jo pamėgtus pelkių ir
kamanų tyrinėjimus; taip pat išgirsti naujų dalykų apie
fenologinius gamtos reiškinius, grybų reikšmę augmenijos pasaulyje ir apžvelgti ekologinius bei gamtosauginius
reikalus. paprastai padėtį gelbėdavo ponia Konstancija
brundzienė, nušviesdama vyro mokslinius reikalus, rodydama jo knygas, kuriomis ji labai didžiavosi.
viena reikšmingiausių profesoriaus tyrinėjimų sričių buvo pelkės. užsiminus apie ledynmečio paliktas
klampynes pavykdavo jį įtraukti į platesnes pokalbio
lankas. štai ką jis rašė: „pelkė yra tikrai savotiškas pasaulis. čia gamtos paslaptį ypatingai ryškiai pajusi. pelkė nesiderina su mūsų kasdienybe. ji mus į save vilioja
kaitrią vasaros dieną ir šiurpu baugina rudens naktį, bet
visada verčia ja grožėtis.“4 profesorius buvo įsitikinęs,
kad ir gamtininkui, ir menininkui, ir filosofui „gamta
yra misterija: pažįstama, jaučiama, bet niekada visiškai
neišaiškinama“5. nors tuos žodžius rašė trisdešimties
metų vyras, tačiau priartėjus gyvenimo baigčiai senasis
botanikas taip ir liko tuo tvirtai įsitikinęs. manau, jaunystės metais susiklosčiusi mokslininko nuostata lydėjo
profesorių nuolatos, atlikdama veiklos ir elgsenos orientyro vaidmenį. šią nuostatą jis išsakė taip: tikslą, vertą
gyvenimo, pasieks „tas, kuris nori žinoti daugiau negu
gali. tik siekdamas nepasiekiamo, jis aptiks ko naujo ir
visumos sintezį susidarys iš savų originalių spalvų.“6
brundzų šeimoje muzika užėmė reikšmingą vietą. ji
ne tik nulėmė būsimos kompozitorės Kastytės brundzaitės gyvenimo kelią, bet ir klojo pamatus šeimos gyvensenai ir bendravimo būdui. deja, muzikinė idilė čia truko
neilgai – kol vaikų trijulė neišsilakstė savais keliais.
Kazys brundza, lankydamas marijampolės gimnaziją, pramoko groti smuiku. iki gyvenimo saulėlydžio pro-
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fesorius nepaleido iš rankų smuikelio: tai pagrodamas
namuose, tai saviveikliniame simfoniniame orkestre. bet
svarbiausia tai, kad jis, sukūręs šeimos kvartetą, atgaivino namų muzikavimo tradiciją. čia atgimė nedovanotinai prarasta lietuvos dvarų tradicija. susėdus profesoriui
(pirmas smuikas) su dukterimi elyte (antrasis smuikas),
sūnumi stasiuku (violončelė) ir Kastyte (fortepijonas) suskambėdavo klasikinės pjesės. garsų dermėms pasklidus
pro pravirus langus, sodo dūzgesys tarsi nurimdavo apžavėtas muzikos paslapties. atrodė, kad čia atklydusi šat
rijos raganos dvasia atveria mums Senojo dvaro miražą.
didžiosios harmonijos skambesį botanikas brundza
girdėjo gamtoje. jis rašė: „prisišliejau prie pušies. pasislėpiau nuo saulės. jos tamsus kamienas tiesiog šauna
į dangų. <...> pušynas ošia lyg tolima jūra. <...> nutilo
visatos orkestras – jokio garso. tik pušys, kaip didieji
orkestro instrumentai, tęsia pianisimo žemąją, amžinai
liūdną ir malonią gaidą.“7
brundzų šeima muzikuodama nuoširdžiai bendravo. man rodos, tai buvo vienintelis būdas jiems suartėti
ir išgirsti vienam kitą. skirtingos šeimos narių individualybės − ir amžiumi, ir veiklos pobūdžiu, ir net vertybių
sampratomis − retai gebėdavo atidžiau pažvelgti viena
į kitą. iš šio būrio pastebimai išsiskyrė tėvas ir dukra
Kastytė. jiems abiem nerūpėjo nei materialūs dalykai,
nei karjeros reikalai. jie buvo pasinėrę į dvasinį pasaulį,
į kūrybinę veiklą. matyt, todėl tėvą ir dukrą siejo gilus
pasitikėjimas vienas kitu.
motina − ponia Konstancija – savo rankose laikė visą
šeimos ūkį ir kasdienybės reikalus. iniciatyvi, ryžtinga ir
dominuojanti visose situacijose moteris sukūrė puikias
sąlygas mokslininkui pasinerti į biologijos gelmes. mes,
apsilankiusieji svetinguose namuose, žavėjomės ne tik
jos rūpestingumu, negęstančiu išradingumu, bet ir kulinariniais užmojais, išdėstytais šios visuomeniškai nusiteikusios moters knygose ir tuomet plačiai pasklidusiuose populiariuose straipsneliuose. Kulinarės spausdintas
žodis, skaidrindamas varganą sovietmečio buitį, teikė
geresnės ateities vilčių.
saugioje aktyvios žmonos ir motinos užuovėjoje
profesorius, dukros ir sūnus galėjo sutelkti dėmesį saviems pomėgiams. tai buvo didelis pranašumas, teikiantis laisvę individualybių raidai. tačiau jis kėlė ir susvetimėjimo pavojų.
ypatingi profesoriaus ir jo dukters Kastytės ryšiai
susiklostė labai anksti. ponia Konstancija papasakojo įsimintiną atsitikimą: Kastytė gimė garsioje mažylio ligoninėje Kaune neramiais vokiečių okupacijos metais. neįprastai šaltą 1942ųjų vasarį gilios sniego pusnys dengė
įmigusią žemę. reikėjo naujagimę parsivežti namo − į
dotnuvą. sunku buvo gauti transportą, o ypač benzino.
per kelias kupinas pavojų dienas Kazimieras brundza visus reikalus sutvarkė be priekaištų. jaunoji mama buvo
nustebinta tėvo − šio kuklaus ir nedrąsaus vyriškio –
įsiplieskusio aktyvumo ir netikėtos jo sėkmės gelbstint
dukrytę iš bėdos.
nuo pat pirmųjų dukters kūdikystės metų būsimas
profesorius akylai sekė ryškėjančius kūrybinius jos bruožus. iš pradžių išraiškingus piešinius, o vėliau – muzikinius bandymus. išlikę Kastytės dienoraščio fragmentai
byloja apie stiprius abipusius jausmus: „o tėvelis... aš
negaliu pamiršti jo rūpinimosi. Koks menkas žodis „rūpinimasis“. tai, ką jis man duoda, − šimtą kartų daugiau!“8
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jau gyvendami Kaune, jie abu lanko simfoninius koncertus, aptaria muzikos pamokas mokykloje, pirmuosius
dukters kompozicinius bandymus. tėvas, atidžiai sekdamas dukters muzikinį kelią, jaudinasi ir giliai įsijaučia į
jos sėkmę, kankinasi, kai pastebi dukters kūrybines kančias. Konservatorijos absolventų koncerte (1964) jis tyliai
džiaugiasi Kastytės kūriniu − simfonine poema Baltosios
viršūnės. prisimenu, kaip jis po šešerių metų, užsisklendęs
savyje, pakiliai klausosi dukters kūrinio Dialogai, atliekamo kamerinio orkestro su vargonais. tramdydamas pasididžiavimo jausmus, jis girdi bei regi šio kūrinio sėkmę
ir visuotinį muzikinio elito pripažinimą.
o dieve, kaip tragiškai atrodė profesorius 1971 m.
birželio 12 d. palinkęs ties kapo duobe, atsivėrusia, kad
priglaustų jo dukrą Kastytę, taip žaibiškai perdegusią
kūrybos ir emocijų žaizdre. dukros dienoraštyje buvo
įrašyti žodžiai, nuspėję jos lemtį: „Kreivi medžiai išliko. uraganas pavojingas tiesiausiems, didžiausiems ir
jauniems, trapiems.“9 ji tai rašė 1968 m. kovo 10 d., stebėdama niūrius palangoje praūžusios vėtros pėdsakus.
palinkęs ties dukters karstu, nuleistu į žemės angą, profesorius atrodė tarsi tas palaužtas medis. gamtininko jau
negalėjo paguosti jo paties žodžiai, ištarti prieš keturis
dešimtmečius: „...mirtis yra būtinybė. <...> negali sustoti
amžinas medžiagų kitėjimo ratas ir amžinai tveriąs vis
kitokiais pavidalais atsinaujinimas.“10
po šio lemties kirčio, perveriančio kūną ir sielą, ir vėliau – po pralekiančio automobilio smūgio – profesorius
vis dėlto pakilo. manau, žemdirbio palikuonyje glūdinti
vitališka galia atitolino neišvengiamą baigties valandą.
pagerėjus sveikatai, dar konsultavo mokslininkus, vpu
studentus ir šiek tiek jiems dėstė.
gyvenamojo meto istorija − tai tas žinių šaltinis, kuris − jei esi pasirengęs analitiškai mąstyti − padeda suprasti esminius gyvenimo ypatumus, vertybinę žmogaus
orientaciją. tad nors minutėlei atsigręžkime į praeitį. Ad
fontes, kaip sakydavo iškilūs romėnai.
Kazimieras brundza (1903–1991) išvydo pasaulį tuo
metu, kai tapo akivaizdūs konkretūs XiX a. šviesuolių
veiklos rezultatai, kuriuos nulėmė galingas ir visuotinis judėjimas, sukūręs unikalius Knygnešystės, vargo
mokyklos ir Klojimo teatro fenomenus. nacionalinis
sąjūdis, sklindantis europoje, sužadino spartų istorinės
savimonės brendimą ir tautinio valstybingumo siekį.
tautai įžengus į XX amžių lietuvos šviesuoliai jau buvo
pasirengę didžiajam vilniaus seimui, aktyvėjo politinė
išsilaisvinimo veikla, mokslui ir menams atsidėję žmonės steigė bendrijas bei organizacijas.
modernios valstybės kūrimo idėja ir jos realizavimo veiksmai rėmėsi trimis įsisąmonintomis vertybėmis:
gimtąja kalba, tautine kultūra ir išsilavinimu. paminėtų
vertybių, sampratų ir pastangų visuma ugdė naują kartą,
pasižymėjusią ryškiu patriotiškumu. romantiškos sielos
jaunimą patraukė svarbios tautinei valstybei sritys. ne
visuomet pastarieji dalykai derinosi su jų prigimties galiomis. iškildavo pareigos ir pašaukimo kolizijos. turime
pripažinti, kad pirmosios nepriklausomybės karta mokėjo aukotis tautos reikalams, dirbti ir reikštis socialiniuose bei politiniuose įvykiuose. priminsiu: Kazys brundza
buvo tarp pirmųjų biologų, gavusių lietuvos universiteto
absolvento diplomą. beje, jam baigiant studijas universitetas buvo pavadintas vytauto didžiojo vardu.

35

prie Kastytės kapo

Kazimiero brundzos jaunystės raštai liudija, kad jis
neišvengė minėto susidvejinimo, ne kartą dramatiškai
sukrėtusio jo kartos asmenis. jaunasis biologas savaip
ir pagal savo galimybes sprendė žmogaus, atsidūrusio
pareigos ir pašaukimo suderinimo akistatoje, egzistencijos problemą. įvertinęs savo būdo ypatumus ir gebėjimus, jis atsidėjo mokslui, nes suprato, kad būtent čia jis
realizuos ir savo prigimtį, ir galingą pasaulio pažinimo
geismą, ir pareigą valstybei.
pastaraisiais metais minime įžymių mūsų tautos
asmenybių šimtmečius. atėjo tinkamas laikas pagerbti
XX a. nepriklausomos, jau modernios lietuvos patriotus, kurie prieškariu su didžiu atkaklumu kūrė valstybės kultūros, švietimo, mokslo, politikos, ekonomikos
pagrindus. mes − jų vaikai ir anūkai – šiandien pagerbiame juos, siekdami apibendrinti asmenybių veiklą, iškelti nuopelnus ir įamžinti juos mūsų kultūroje. mokslinė
bendrija, mokslininkų rūmuose paminėdama botaniko
Kazio brundzos šimtmetį, išleido knygą apie gamtos
mokslams nusipelniusį tyrinėtoją ir pedagogą11. o Naujosios Romuvos skaitytojams pasiūlytas tekstas lai primins
profesorių, palikusį mus prieš dešimtmetį.
1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

tuomet K. brundza dar buvo docentas. profesoriaus vardas jam
buvo suteiktas 1964 m., tačiau gerokai anksčiau mes jį – šį iškilų
botaniką – jau vadinome „mūsų profesoriumi“.
Kazys gabijaura. Botaniko pasaulis. – Kaunas, 1936, p. 84. (gabijaura – K. brundzos slapyvardis, kilęs iš nedidelės gabijauriškio
pelkės, plytinčios brundzų gimtinėje vilkaviškio rajone, vardo.
beje, ši pelkutė yra vertingas botanikų tyrinėjimų objektas.)
ten pat, p. 84.
ten pat, p. 58.
ten pat, p. 14.
ten pat, p. 9–10.
ten pat, p. 50–51.
išlikęs K. brundzaitės dienoraščio tekstas yra paskelbtas knygoje:
ona narbutienė. Konstancija Brundzaitė. – Vaga, vilnius, 1983, p. 23.
ten pat, p. 46.
K. gabijaura. Botaniko pasaulis, p. 22.
Profesorius Kazys Brundza / sud. j. Klimavičiūtė, v. rašomavičius. –
botanikos instituto leidykla, vilnius, 2003, p. 164.

Parašyta 2003 m.
Esmingai papildyta ir pakoreguota 2009 m. lapkritį.
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Algirdas grigaravičius

tautininkai ir jaunimas
1918–1926 metais

t

iriant politinės srovės struktūrą, nėra tradicijos
kartu pristatyti ir idėjiškai angažuotas jaunimo
organizacijas, kurioms priklauso besimokantys,
studijuojantys ar dirbantys jauni žmonės. tačiau tautininkų atveju tai padeda geriau suprasti politinės srovės
pabrėžiamų vertybių sklaidą ir jų įtakos dalį anuometinėje visuomenėje tarp kitų ideologinių srovių. skirtingai
nuo katalikiškų ir kairiųjų jaunimo organizacijų kilmės ir
steigimosi, parūpinant joms spaudos leidinius ar kitaip
teikiant pagalbą, tautininkams artimų jaunimo organizacijų atsiradimas nebuvo organizaciškai inspiruotas jų
srovės veikėjų. jos veikiau atsirado kaip atsakas bręstant
nepalankioms aplinkybėms ir nujaučiamiems pavojams
tautinei sąmonei plėtotis.
pažangininkams, tautos pažangos partijos atstovams, 1924 metų rugpjūtį įkūrusiems lietuvių tautininkų sąjungą, ryškiausiems ir įtakingiausiems tautinės
linkmės reprezentantams, kitaip nei žemdirbiams (politinė ir ekonominė lietuvos žemdirbių sąjunga) nebuvo
būdinga orientacija į šalininkų ir prijaučiančiųjų masiškumą. būdami tautinės vienybės šalininkai, jie atsargiai
ir skeptiškai vertino ateitininkų veiklą, jų nuomone,
skaldančią jaunąją kartą. o veikla moksleivijos, būsimų
inteligentų ir vadų gretose šiems religiniams liberalams
ir indiferentams bei krikščioniškųjų pradų skelbėjams
kėlė nerimą ir žadino kritines nuomones. hierarchizuotos visuomenės vaizdiniai natūraliai vertė akcentuoti
autoritetų svarbą, nepasitikėti nesubrendusiais protais,
radikaliomis nuotaikomis ir veiksmų spontaniškumu.
j. tumas paskaitoje pavasarininkų kongrese 1921 m. birželio 23–25 d. Jaunimas Lietuvos atgimime dėstė, kad jauni
žmonės neprivalo politikuoti, o tik lavintis ir rengtis politiniam gyvenimui, o izidorius tamošaitis referate Jaunimas ir darbas kėlė autoritetų reikšmę1. tačiau pirmame
kaimo jaunimo sąjungos Pavasaris suvažiavime 1919 m.
rugsėjo 12–13 d. Kvc atstovas Karečka savo kalboje motyvavo katalikiškų organizacijų centralizacijos būtinybę,
nes reikėsią veikti suderintai ir vieningai. baigiamojoje kalboje leonas bistras pabrėžė rinkimų į steigiamąjį
seimą reikšmę ir įspėjo neapsileisti, kad neatsitiktų kaip
belgijos katalikams, patekusiems į liberalų ir socialistų
rankas. suvažiavimo rezoliucija įpareigojo pavasarininkus visur palaikyti krikščionis demokratus ir taip padėti užtikrinti katalikų šūkių laimėjimą2. nutarta į kuopas
priimti ir nekalbančius lietuviškai, bet „tikrai lietuviškos
dvasios“. antrojoje konferencijoje 1920 m. rugsėjo 3–4 d.
centro valdybos pirmininkas e. misevičius pranešė, kad

organizacijoje jau yra 125 kuopos ir apie 10 000 narių.
Kalbėjęs steigiamojo seimo krikščionių demokratų frakcijos narys K. ambrozaitis ragino aktyviai kurti šaulių
būrius ar stoti į esančius, o konferencijos rezoliucija
kvietė kandidatuoti į savivaldybes ar agituoti „už dorus
žmones krikščioniškosios kultūros šalininkus“, rengti
tautos šventes, manifestacijas ir t. t. m. Krupavičius aiškino, kad tik dorovinga visuomenė gali turėti stiprią
valstybę, o dora nėra atskiras augmuo, ji išaugusi iš kitos
jėgos – tikybos, šią nustūmus, nupuola moralė, reiškiasi
paleistuvystė, spekuliacija, girtuoklystė3. tačiau pavasarininkams savo gretose teko susidurti ir su svetimomis
idėjinėmis įtakomis, nes per iv sąjungos konferenciją
1922 m. rugpjūčio 18–19 d. nutarta apsidrausti nuo „neaiškių“ kuopų valdybų narių, kreipiančių jų veiklą priešinga pagrindiniams sąjungos principams linkme. įstatų
28 straipsnis buvo pakeistas centro valdybai suteikiant
teisę panaikinti vietines organizacijas, nesilaikančias įstatų, centro valdybos nurodymų arba nukrypstančias
„kenksmingos organizacijos pusėn“. m. Krupavičius referate Pavasarininkai ir visuomenės bei valstybės gyvenimas
ragino aktyviai rengtis rinkimams į i seimą, nes viršų gali
paimti socialistai bedieviai. priminė prancūzų pavyzdį
(„jei tauta paliauja tikėjus, ji tampa didžiausia nedorėle“). priimta rezoliucija kvietė balsuoti už aiškiai katalikiškus sąrašus4. tik vienas iš delegatų oponavo, kad
pavasarininkai – kultūrinė organizacija ir nariai negali
būti raginami balsuoti už vieną partiją.
pavasarininkų sąjunga pirmoje konferencijoje 1919 m.
pasirinko šūkį Dievui ir Tėvynei, o tikslu – auklėti jaunimą remiantis katalikybės ir demokratiškumo dėsniais,
lavinti, mokyti ir rengti savarankiškam naudingam visuomenei gyvenimui5. šią kaimo jaunuomenės organizaciją inicijavo 1911 m. gegužės mėnesį įsikūrusi lietuvių
katalikų mokytojų sąjunga ir kitų metų gegužės 10 d.
pasirodė pirmasis Pavasario numeris. vadovautasi keturiais principais: tikėjimu, dora, tautybe ir mokslu. nekrologe kunigui antanui civinskui, redagavusiam seinuose Šaltinį su skyriumi jaunimui Vainikėlis, žymiausiu
jo nuopelnu laikyta kova su pirmeivybe, kurios banga
buvo užgriebusi kone visą kaimo jaunimą, juo labiau besimokančius6. pirmoji kukli pavasarininkų konferencija
dalyvaujant 17 delegatų įvyko 1914 m. vasario 24 d. su
kuratoriais p. dovydaičiu, ateitininkų vadovu, ir a. maliauskiu. vėliau pirmojo pasaulinio karo metais Pavasaris, leidžiamas 8000 egzempliorių tiražu, kanauninko
p. dogelio teigimu padėjo išlaikyti nuostolingą Tėvynės
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sargą. trečioje konferencijoje 1921 m. birželio 21–23 d.
dalyvavo 213 delegatų, išrinktų 23 000 narių7. turėti masinės kaimo jaunimo organizacijos paramą rinkimuose
ir kasdienėje politikoje krikščionims demokratams buvo
naudinga, įgaunant kaime didesnės įtakos ir ugdantis
partinę pamainą bei vietinius aktyvistus. ir vii pavasarininkų konferencijoje 1925 m. gruodžio 28–31 d. j. tumas
paskaitoje Jaunimas ir kultūra aiškino, kad pažangos dera
siekti ne revoliucijos, o evoliucijos būdu, todėl jaunimą
reikia auklėti. visuomenininkų sekcijos rezoliucijoje laikomasi vienybės ir paklusnumo vyresniesiems būsimų
rinkimų atžvilgiu: visi pavasarininkai turi prisidėti prie
seimo rinkimų laimėjimo8. tačiau pavasarininkai bandė
veikti savarankiškiau, pavyzdžiui, sąjungos centro valdyba 1926 m. vasario 10 d. nutarė, kad nė viename rinkimų į iii seimą sąraše pavasarininkų vardo nebus9.
Kitokia liaudininkų krypties kaimo jaunimo – lietuvos jaunimo sąjungos – kilmė ir santykiai su politine
veikla. dar 1907 m. pabaigoje mokytojas a. vokietaitis
Lietuvos ūkininke kėlė mintį apie švietimo būrelių steigimą kaime suomių jaunimo pavyzdžiu. a. rimkos
nuomone, tuo metu aktyvesnieji veikė partijose ir švietimo draugijose, tik jas carinei valdžiai uždarius 1908 m.
rugsėjį kaime nutrūko ir partijų veikla. Kitų metų liepą
prie pilviškių įvyko pirmasis pažangaus suvalkijos kaimų jaunimo atstovų suvažiavimas, o 1910 m. rugpjūčio
31 d. išėjo pirmasis Lietuvos ūkininko numeris su Jaunimo
skyriumi. Kitąmet vasarą jau gyvavo 20–30 švietimo būrelių, tačiau jais susidomėjo žandarai ir pasipylė bylos10.
tik 1922 m. birželio 22–23 d. steigiamajame suvažiavime
Kaune nutarta, kad sąjunga bus nepolitinė, pripažįstant
sąžinės laisvę, o tikslas – menas, dora, kultūra. nepolitinis pobūdis buvo „įveiktas“ prieš rinkimus į iii seimą,
kai v suvažiavimas priėmė rezoliuciją paremti liaudininkus. sąjungos šūkiu pasirinktas Švieskis ir šviesk, o tikslas – „doros ir meno dvasioje išauklėtas žmogus, grindžiąs savo ir visuomenės gyvenimą pažiūrų, mokslo ir
sąžinės laisve – demokratizmu“11.
ona maksimaitinė 1983 m. balandžio 6 d. prisiminimuose apie gyvenimą voroneže 1915–1918 m. pasakojo, kad lietuvių gimnazijoje be ateitininkų ir aušrininkų buvo susidariusi Bešalių moksleivių lavinimosi
kuopa, leidusi šapirografuotą laikraštėlį. tai būdinga
1917–1922 m. idėjiniam skirstymuisi, kai dalis esamų
ir jų įtakoje būsimų inteligentų nepritapdavo su savo
pažiūromis esamose politinėse partijose ir siekė veikti
visos tautos labui, skleisti tautinę sąmonę, pasivadindavo „bepartyviais“. steigiamojoje aušrininkų organizacijos konferencijoje 1917 m. balandžio 5 d. iškilo 1916 m.
maskvoje rudenį susikūrusios aušrininkų kuopos, kuri
vėliau pasivadino laisvininkais, klausimas. jos atstovė
o. putvinskaitė paaiškino, jog atsiskyrė dėl veiklos taktikos skirtumų, per didelio aušrininkų „susocialėjimo“
ir moksleivių reikaluose veikia kartu su aušrininkais ir
ateitininkais12. Konferencija nutarė, kad laisvininkų kuopos veikla su aušrininkų organizacija jokių ryšių neturi.
Kitoje rezoliucijoje teigiama, kad praktiškai dirbant su
liaudimi sėkmingesniam veikimui politinė diferenciacija
geistina, tačiau pažangininkų ir krikščionių demokratų
nepripažino demokratais, o Santaros demokratiškumo
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klausimą paliko atvirą. revoliucinėmis sąlygomis buvusios Aušrinės šalininkų ir jos jaunųjų sekėjų idėjinės
nuostatos radikalizavosi ir tarsi turėjusi būti Santaros rezervu jaunimo organizacija atmetė tokį vaidmenį, nors
aušrininkams priklausė ir aktyvių santariečių, pavyzdžiui, balys sruoga. teisininkas j. liūdžius savo atsiminimuose apie lietuvių studentiją maskvoje 1911–1915 m.
pastebi, kad nuo 1910 m. ėjusios Aušrinės šalininkai ir
sekėjai nesiejo savęs su partijomis ir buvo laikomi ne politikais, o kultūrininkais, tačiau nesudarė tokios vienalytės srovės kaip 1912 m. nuo studentų draugijos atsiskyrę
ateitininkai. aušrininkai buvo susipažinę su marksizmu,
reformizmu, angliškuoju socializmu, rusų narodnikyste, tačiau jų dauguma, pripažindama žmogaus ir piliečio teises, daugiausia domėjosi demokratinių vertybių
skleidimu tarp tautiečių13. santaros partijos kaip kairiųjų
liberalų, linkusių į nuosaikų tautinį socializmą, atsiradimas aušrininkams politinio veikimo taktikos atžvilgiu
buvo tik galimų bendros veiklos partnerių pagausėjimas.
1917 m. pavasarį per atstovų į lietuvių seimą petrapilyje
rinkimus, kitaip nei aktyviai dalyvavę krikščionių demokratų rinkimų renginiuose ateitininkai, Santara jaunimo
nepasitelkė, tačiau gegužės 25 d. partinėje konferencijoje K. šalkauskas tai laikė viena pralaimėjimo priežasčių
ir klaida, jog rinkimų agitacijai nepritraukė jaunų žmonių14. matyt, turint omeny laisvininkus maskvoje tpp
konferencijoje 1918 m. sausio 29–31 d. voroneže priimtuose įstatuose yra pastaba, leidžianti steigti atskiras autonomiškas jaunimo kuopas, bet į partinius susirinkimus
jos turėjo teisę siųsti delegatus tik painformuoti apie
savo veiklą15. Kai Lietuvos aide (1918 09 14, nr. 87, p. 5)
pasirodė petro būdvyčio parengtas Laisvininkų žodis, atsiliepė ateitininkai. skyrelyje teigta, jog laisvininkai turi
praeitį maskvoje ir jekaterinoslave. Kriptonimu a. m.
prisidengęs autorius rašė, kad Lietuvos aide pasirodęs
jaunimo skyrelis, vadinasi, susikūrė nauja srovė. laisvininkai – tpp padaras, tad labiau jiems tiktų tautininkų
vardas, kurie savos jaunuomenės neturėjo – jos gretas
papildydavo ateitininkai. rusijoje pažangininkai bandė
kurti tautininkų moksleivių srovę, bet nesisekė. Lietuvos
aido redakcija laisvininkus pavadino jaunimo dalimi,
norinčia būti „nepartinga“, tačiau ir „nepartingumas“,
ir „bendras darbas“ yra fikcija. rašinio pabaigoje naujai srovei palinkėta sėkmės16. Laisvininkų žodyje ruošėsi
bendradarbiauti poetė b. buivydaitė (tyrų duktė), apie
tai ji pranešė laiške j. tumui17. 1918 m. balandžio 25 d.
Jaunimo skyrius pasirodė ir vilniuje socialdemokratų leidžiamame Darbo balse.
Kaip minėta, pažangininkai savo idėjų platinimu
jaunimui beveik nesirūpino. viena kita sekėjų kuopelė atsirado provincijoje. taip linkuvos progimnazijoje
mokytojas juozas gobis, vėliau vienas žinomesnių tautininkų ideologų, įkūrė analogišką tpp idėjinei krypčiai
moksleivių kuopelę Progresas. ši dėl ateitininkų reiškiamo nepasitenkinimo turėjo likviduotis. 1924–1925 mokslo metais nepatenkintieji ateitininkais naujų idėjų rado
korporacijos Neo-Lithuania veikloje, kurios, linkuviškio
autoriaus nuomone, buvo priešingos nacionalistų ir internacionalistų idėjoms. 1924 m. lapkričio 29 d. įsisteigė
Savitarpio lavinimosi kuopelė, leidusi laikraštėlį Bangos.
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1925 m. vasarį nutarta užmegzti ryšius su neolituanais. moksleiviai ateitininkai gruodžio 15 d. nusprendė,
kad saviškiai priklausyti savitarpiečiams negali18. 1918–
1924 m. šiaulių gimnazijoje veikė moksleivių tautininkų
būrelis, pasivadinęs vairininkais. leido laikraštėlį Moksleivių mintys. lazdijų gimnazijoje, pritariant direktoriui
motiejui gustaičiui, tautines idėjas palaikę mokiniai atsiskyrė nuo ateitininkų įkurdami Žaibo sporto klubą. gimnazijos ateitininkų kuopos valdyba juos apkaltino „masoniškumu“ ir savo nariams jame dalyvauti uždraudė.
buvęs Jaunosios Lietuvos centro tarybos pirmininkas
j. jurkūnas atsiminimuose pabrėžė, jog lietuviškų jaunimo organizacijų veiklos pradžioje ir pirmojo pasaulinio
karo metais buvo juntamas nepasitenkinimas, kivirčai
dėl principų, skilimai, nepatenkintieji išstodavo, burdavosi į „bepartyvines“, sporto, meno ar kitaip vadinamas
kuopeles19. tačiau nuo pirmųjų nepriklausomybės metų
partijos „įkinkė mokyklą į politikos vežimą“, kai grupelėmis susiskaldę mokiniai girdėjo tik centrų aplink
raščius, raginančius kovoti su priešingos srovės atstovais, tačiau jauniems buvo neaišku, kodėl jie turi nekęsti
klasės draugų. iš gimnazijose 1925–1926 m. įsikūrusių
Jaunosios Lietuvos linkmės kuopelių, kaip rašė steponas
povilavičius, dauguma kūrėsi meno kuopelių pagrindu
(panevėžyje, šiauliuose, linkuvoje), o Aušros gimnazijos
Kaune Meno draugija, pirmininkaujant petrui juodelei,
kone visa perėjo tautininkų pusėn20.
tik 1927 m. balandžio 21–23 d. Kaune įvyko negausus pirmasis lietuvių moksleivių tautininkų draugovės
Jaunoji Lietuva suvažiavimas. atvyko 9 atstovai iš marijampolės, panevėžio, linkuvos, tauragės, Kražių, vilkaviškio, Aušros gimnazijos ir apie 30 svečių. vaižgantas
skaitė paskaitą apie tautos idealą, i. tamošaitis – apie
mokslo ir religijos sintezę21. dauguma kuopelių įsisteigė 1926 m. gruodį. tad tautininkų idėjos sunkiai skynėsi
kelią ir iš esmės atspindėjo rinkimų į seimus rezultatus,
jog šiek tiek įtakos turi suvalkijoje bei miestuose.
svarbus bet kokios partijos ar politinės srovės sandas, garantuojantis jų ateitį, yra santykiai su akademiniu
jaunimu, būsimais inteligentais. todėl aptartina tautininkų ideologijos įtaka aukštosiose mokyklose studijuojančiam jaunimui.
l. noreika, studijavęs peterburgo universitete teisę,
informavo Viltyje apie lietuvių studentų medikų 1908 m.
lapkričio 15 (28) d. įkurtą draugiją Fraternitas Lituanica,
kuri siekia draugiškai vienyti savo narius, juos visokeriopai lavinti ir parengti plačiam inteligentiškam darbui22. iš draugijos partiškumas yra pašalintas. imperijos
sostinės Karo medicinos akademijos studentai, paakinti
latvių ir estų pavyzdžio, susibūrė į vėliau žinomos korporacijos pirmtakę. iniciatorius v. nagevičius, pritariant j. basanavičiui, ėmėsi organizuoti kolegų broliją.
branduolį sudarė Kazys oželis, pranas sližys, vladas
ingelevičius, zenonas ščeponavičius. nariai privalėjo
dalyvauti lietuvių visuomeniniame ir kultūriniame darbe, ugdyti savo kalbą, remti tautinį meną ir mokslą bei
lietuvišką spaudą, rūpintis profesine pažanga, laikytis
profesinės etikos reikalavimų, tolerancijos, turėjo pasižadėti, jog grįš į lietuvą ir dirbs tautos labui. įstatai skelbė, jog tai – ne ideologinė ar politinė, o tautinė kultūrinė
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profesinė organizacija. 1917 m., po vasario revoliucijos
rusijoje, Fraternitas Lituanica išėjo į viešumą, siūlydama
steigti lietuvių pulkus, vėliau jos nariai stojo savanoriais
į lietuvos kariuomenės karo sanitarijos tarnybą23. tai,
ko gero, vienintelė mums žinoma nelegali tautinės pakraipos jaunimo organizacija iki 1917 m. būdingesnis
tautinei linkmei iki pirmojo pasaulinio karo susibūrimas būtų prie peterburgo universiteto istorijosfilologijos fakulteto veikęs lituanistinis būrelis. jo universiteto
tarybos 1910 m. gegužės 17 d. patvirtintuose įstatuose
nurodoma, kad tikslas – moksliškai susipažinti su dvasiniu (kalba, literatūra, folkloras) ir visuomeniniu (etnografija, statistika, liaudies ūkis ir verslai) lietuvių liaudies
gyvenimu, skaitant parengtus referatus, juos svarstant ir
diskutuojant24. būrelį globojo privatdocentas e. volteris.
jam priklausė nemažas būrys rašiusių į Viltį, iškiliausias
tuomet buvo a. voldemaras.
Kitaip nei užsienyje veikusiose lietuvių studentų
draugijose, kurios idėjiniu požiūriu būdavo vieningesnės dėl gyvenimo svečioje šalyje, maskvos ir peterburgo
aukštųjų mokyklų lietuvių visuomeniniame gyvenime
nuo 1912 m. vyravo ateitininkų, aušrininkų (Aušrinės
šalininkų), socialdemokratų arba visuomenininkų (Visuomenės, leistos vilniuje, sekėjai), ūkininkiečių (lietuvos
demokratų partijos šalininkai pagal vilniuje leisto Lietuvos ūkininko pavadinimą) grupės. Konkrečiau tautininkų
pažiūrų įtaką iliustruotų studentų draugijų narių ideologinis skirstymasis, atsiskyrus besiorganizuojantiems
ateitininkams. peterburgo lietuvių studentų draugijos
1911 m. platintos anketos atsakymuose iš 73 užpildžiusių
4 nurodė, kad yra tautininkų šalininkai, o 1915 m. iš 70
pritarė tik 2 atsakymų autoriai25. Kaip pavyzdys minėtinas 1912 m. vasario 22 d. petrapilio lietuvių studentų
draugijos visuotiniame susirinkime „tautinį klausimą“
iškėlęs l. noreika, vienas tpp steigimo rusijoje iniciatorių, o 1916 m. lapkričio 13 d. kalbėjęs apie moksleivių
konferenciją maskvoje, į kurią buvo išrinktas nuo ateitininkų ir neorganizuotų tautininkų26.
situaciją nepriklausomos lietuvos visuomenėje
smarkiai keitė rinkimai į steigiamąjį seimą. jie daugiau
ar mažiau palietė ir aukštųjų kursų klausytojus Kaune.
juose, be jau veikiančių ateitininkų ir susiskaldžiusių
aušrininkų, 1921 m. pradėta galvoti apie pritariančių
tpp idėjoms subūrimą. aiškus lyderis valentinas gustainis, nuo 1918 m. rašęs į Lietuvos aidą, 1922 m. pavasarį tokios organizacijos sumanymą išdėstė Tėvynės balse
straipsnyje Politinės srovės ir universitetas27. rengiantis
vadovauti tautai jos tikslas būtų kelti asmens tautinę ir
vidinę kultūrą prisilaikant krikščioniškos doros dėsnių.
buvo apsilankyta pas j. tumą, kuris prisimindamas vizitą pastebėjo tai buvus „gryną idėją“, nes dar tik brėško supratimas, kad tautiškumą teks gaivinti tautinėje
valstybėje28. a. smetona pritarė v. gustainio išsakytai
minčiai apie studijų kreditavimą per bankus, nes partiniai šalpos fondai studentus įsuka į politikos verpetus29.
Tėvynės balse užsimezgė diskusija dėl ateitininkų „partingumo“. v. gustainio oponentai teigė, jog ateitininkai
kiek pajėgdami darbuojasi tautinėje dirvoje, jų žuvo per
nepriklausomybės kovas. sumanymas steigti universitete krikščionių tautininkų organizaciją Laisvėje buvo įver-
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tintas kaip noras suskaldyti ateitininkus, nors šie ir ne
per daugiausia rūpinasi tautiniais reikalais30. į rašinį Tėvynės balse reagavo izidorius tamošaitis, užėmęs ginties
poziciją (nr. 52). tačiau Laisvės autorius toliau tvirtino
tą pat31. Kadangi universiteto rektorius j. šimkus nerodė palankumo studentams tautininkams32, lietuvių studentų tautininkų korporacijos įstatai 1922 m. rugpjūčio
12 d. įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko
įstaigoje. steigėjai – simas virkutis, juozas vileišis, Kazys
marčiulionis, Kazys vadopalas, petras musteikis. trys iš
jų – būsimi medikai. senatui įstatai įteikti dar vasarą, patvirtinti lapkričio 9 d.33 11 d. įvyko steigiamasis korporacijos susirinkimas dalyvaujant įkvėpėjams v. gustainiui
ir b. banaičiui ir vienuolikai vienminčių. prieš pat Kalėdas įstojo 25 laisvieji klausytojai ir studentai, daugiausia
atsargos kariai ir buvę savanoriai34 (korporacijos narių
skaičius augo – 1923 11 14 buvo 58, 1924 05 24 – 96, 1925
12 15 – 179, 1926 06 01 – 192)35. to mėnesio 15 d. įvyko
pirmasis viešas korporacijos narių susirinkimas. pirmasis įstatų punktas skelbė, jog korporacija stengsis kelti
ir auklėti jos narių tautinę ir asmeninę vidinę kultūrą,
remdamasi krikščioniškosios doros pagrindu. lapkričio
10 d. įstatus paskelbė Krašto balsas. įžangoje pabrėžta,
kad nepriklausomybė ir kultūrinis kilimas glaudžiai susiję su savosios inteligentijos stiprinimu, nes inteligentai – tai politiniai šalies vadovai, ekonominio gyvenimo
statytojai, laisvės skleidėjai. būtina išauklėti tikrai tautinę lietuvišką inteligentiją, kurti ir ugdyti savas lietuvos
inteligentijos tradicijas36. vėliau rašyta, kad korporacijos
tikslas išauklėti savo narius dvasios aristokratais, kurie,
kitaip nei esami plebėjiškai nerangūs, neturintys atsakomybės, neiniciatyvūs lietuviai, turėtų įdiegtą pareigingumą – „budrų atsakomybės jausmą“, kad mokėtų gerbti
save ir kitus37. v. gustainiui atrodė, jog lietuviams trūksta drąsos, punktualumo, mokėjimo elgtis kompanijose
ir viešumoje, dėl nepakankamo studentų išsiauklėjimo,
silpnos valios, neturto daug šalintinų elgesio apraiškų38.
Kitų metų rugsėjį sugebėta išleisti lietuvių studentų
korporacijos Neo-Lithuania neperiodinį laikraštį Jaunoji
Lietuva. čia paskelbtoje deklaracijoje konkretizuojama,
kad studentai – kandidatai į vadus turi tam pasirengti.
Kryžkelėje esančiai lietuvai tenka remtis kultūra, kurios stiprinimas yra geriausia laisvės garantija39. ateitininkus pavadinus religinevisuomenine organizacija,
tautininkai apibrėžti kaip kultūrinėvisuomeninė, todėl
tikybines pažiūras palieka pasirinkti patiems nariams,
nes liaudis giliai tiki, tikėjimą reikia palaikyti. oficiozinei Lietuvai atsisakius įsileisti studentus tautininkus,
juos priėmė tpp nuo 1923 m. balandžio 4 d. Krašto balse skelbdama Lietuvių studentų tautininkų lapą. ne veltui
a. smetona, pavadinęs lietuvių inteligentiją surusėjusia
ir abejinga visuomenei, kaltino partijas jaunimo įtraukimu į politiką ir klausė, kas jį apgins40. tautininku pasivadinęs autorius aiškino, kad ateitininkų priekaištas, jog
tautiškumas reikalingas neolituanams siekti savų tikslų,
pasinaudojant liaudimi, nėra pagrįstas, nes tautininkai –
demokratai ir kilnūs idealistai. ir atmetė teigimą esą korporacija inspiruota tpp, pridurdamas, kad pavieniams
nariams dalyvauti partinėje veikloje nedraudžiama41.
1924 m. sausio 19 d. įregistruotas dar praėjusių metų
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kovo 1 d. papildytas korporacijos pavadinimas – lietuvių studentų tautininkų korporacija Neo-Lithuania, o
1926 m. lapkričio 2 d. pakeistuose įstatuose įrašyta, kad
korporacija yra „lietuvos universiteto lietuvių studentų organizacija, kuri rūpinasi savo narių dorovingu ir
kultūringu auklėjimu, laikydamasi tautos solidarumo,
gerų lietuviškų kultūros gyvenimo tradicijų ir bendrų
krikščionių doros reikalavimų“. Korporacijos valdybos
pirmininku tuomet buvo v. gustainis. vertindamas paskelbtąją studentų tautininkų deklaraciją, a. smetona
akcentavo korporacijos siekinį – tautinę kultūrą, kurios
savitumą saugo nepriklausoma valstybė, atsiribojimą
nuo šovinizmo ir antisemitizmo, norą sutelkti visus lietuvius studentus neapsitveriant konfesinėmis sienomis
kaip ateitininkai, išskyrė v. gustainio rašinį apie tautos
vado svarbą visuomenės gyvenime ir konstatavo, kad
veikimo programa yra plati, ne vien akademiška, bet
tai į gera, nes lietuvių tauta nėra dar tiek išsibudinusi,
kad būtų galima ramiai studijuoti42. Korporacijai teko
ginčytis ir bendradarbiauti su universiteto ateitininkais.
lietuvos universiteto studentų ateitininkų 1924 m. pavasario semestro veikimo apyskaitoje kova su neolituanais
pavadinta „trečiu svarbiu gyvenimo reiškiniu“. ji prasidėjo, kai a. jakštas Ateityje (1923, nr. 10) sukritikavo
studentų tautininkų deklaraciją, šie užsigavo ir pradėjo
susirašinėjimą su ateitininkų kuopos valdyba, kuriame
teigė, kad puldinėjami jie negali akademinėje aplinkoje bendrai dirbti „lietuviškai tautinio darbo“ ir atšaukė
savo atstovus iš lietuvių studentų draugovės valdybos.
pavasarį sugrįžo, tačiau ateitininkai įžiūrėjo rimtą pavojų savo pozicijoms, nes „tautininkų apetitas, kiek galint
arčiau stovėti ateitininkų ir tuomi turėti didesnį bagažą
savo narių skaitlingumui“. tokie siekiai atrodė pavojingesni už socialistų planus, nes „piktas draugas pavojingesnis už atvirą priešą“43.
akstiną studentams ateitininkams ir tautininkams
bendradarbiauti suteikė klausimas, kokia kalba vesti bendruosius universiteto susirinkimus. 1922 m. lapkričio
19 d. per susirinkimą kitataučiai nubalsavo leisti kalbėti ir
žydiškai44. siekiant sutelkti nesrovinius studentus, sutarta
steigti universitete lietuvių studentų draugovę kaip atsvarą kitataučiams ir jų bei socialistų reikalavimams atsispirti. 1923 m. gegužės 15 d. lietuvos universiteto studentų lietuvių draugovės įstatai buvo įregistruoti. draugovė
užsibrėžė vienyti studentus ir laisvuosius klausytojus (jų
būta apie 1 500), tarp jų buvo daug lietuvių, ir rūpintis
akademinio gyvenimo reikalais. stoti galėjo kiekvienas
studijuojantis lietuvis, nepriklausomai nuo pažiūrų ir tikėjimo. draugovės legalizavimui universitete pasipriešino
rektorius j. šimkus. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1923 m. birželio 23 d. rašte vrm piliečių apsaugos
departamentui nurodė, kad draugovė nežada kištis į universitetinį gyvenimą: studentai nėra moksleiviai, o laisvi
piliečiai. spalį vidaus reikalų ministras registraciją panaikino, tačiau to paties mėnesio 30 d. piliečių apsaugos departamentas pranešė Kauno miesto ir apskrities viršininkui, jog draugovė legalizuota45. tautininkų korporacijai
draugovės valdyboje atstovavo K. marčiulionis.
1923 m. vasarį įvykusiame visuotiniame universiteto studentų susirinkime žydų ir socialistų balsais buvo
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priimta rezoliucija apie žydų ir rusų kalbų vartojimą susirinkimams vesti šalia lietuvių kalbos. tai sukėlė aud
ringą pasipiktinimą. Kova dėl nacionalinės kalbos būdinga ne vien Kaunui. ir rygos universitete vyko studentų
bruzdėjimai dėl žydų kalbos įsigalėjimo46. to mėnesio 11
d. susirinkę apie 250 studentų lietuvių, daugiausia tautininkų ir ateitininkų bei jiems prijaučiančiųjų, svarstė
naujos studentų atstovybės rinkimų klausimą, nes dar
1922 m. gruodžio 4 d. įvykusiame studentų savišalpos
draugijos susirinkime tautininkai nurodė, jog narių pagausėjo nuo 450 iki 850, o jos valdyboje įsivyravo antilietuviška dvasia ir pareikalavo vadovybės perrinkimo,
kad būtų atspindimi daugumos reikalai47. socialistų šalininkai protestavo prieš svarstymą nedalyvaujant studentams žydams. naujoji atstovybė turėjo ginti lietuvių
studentų interesus. socialistai pareiškė vasario 16ąją
organizuosią savo eiseną, o bendrojoje nedalyvausią. ir
ateitininkų kalbėtojas j. leimonas, ir tautininkų atstovas
K. marčiulionis pabrėžė nelietuviško elemento vyravimą
universitete. tautininkų pasiūlymu susirinkimas priėmė
rezoliuciją, reikalaujančią patikrinti stojančių į universitetą svetimtaučių ir studentų lietuvių kalbos žinias, jos
nemokančius šalinti; žydų universitete turi būti proporcingai bendram lietuvos gyventojų skaičiui, dabar
besimokantys žydai, kurių keliagubai daugiau už realų
gyventojų nuošimtį, privalo sumokėti valstybei mokymo
išlaidas48. priešprieša nesibaigė, kai išrinktosios atstovybės delegacija išvyko į pabaltijo studentų konferenciją
tartu. savišalpos draugijos valdyba organizatoriams išsiuntė telegramą, kurioje apgailestavo, kad atstovaudama 900 narių negavo kvietimo, o dalyvaujantys išreiškia
penkioliktosios universiteto studentų dalies nuomonę.
tad socialistų vadovaujamai draugijos valdybai gegužės
1 d. susirinkime dėl tokio poelgio pareikštas nepasitikėjimas reikalaujant jos nušalinimo. priimtoje lietuvių studentų rezoliucijoje „itin pageidauta“, jog artinantis universiteto rektoriaus rinkimams ir atsižvelgiant į praeities
patyrimus svarbu, kad „ateity unto rektoriais būtų
renkami tokie žmonės, kurie remtų lietuvių studentų
reikalus ir apskritai lietuvystės klausimą bei valstybingumo idėją unto sienose“. aprašydamas šias peripetijas, K. marčiulionis jas vertino kaip idealistinės (tautinės
valstybinės) ir materialistinės (socialistinės kosmopolitinės) pasaulėžiūrų kovas universitete. socialistų šalininkai pradėjo pulti valstybinę idėją, pavojinga, kad studentai žydai pasiglemš juos ir vadovaus, nes sionistai gerai
sutaria su komunistuojančiais lietuviais49. spalio 28 d.
savišalpos draugijos susirinkime kalbos klausimu socialistai ir jiems prijaučiantys pralaimėjo50. dar rugsėjį rengiantis sutelkti studentus lietuvius bendrai posėdžiavo
tautininkai, ateitininkai ir lietuvių studentų draugovės
atstovai. tautininkas K. marčiulionis kalbėjo, kad numatyto susirinkimo tikslas – suvienyti visus studentus lietuvius „kovoje dėl lietuviškumo universitete“51. spalio 5 d.
susitarta, kad per būsimą draugovės susirinkimą į valdybą ir studentų atstovybę tautininkai ir ateitininkai iškels
po penkis savo atstovus. universitete draugovę senatas
legalizavo tik spalio 7 d., vadovaujamas naujojo rektoriaus vinco čepinskio. tądien universitete įvyko pirmas
legalus draugovės susirinkimas. ateitininkų kalbėtojas
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užprotestavo pateiktus balsavimui suderintus sąrašus.
valdyboje jų turi būti daugiau, nes organizacija gausesnė. Kaip išeitis susirinkusiesiems pasiūlyta nebalsuoti už
srovinius sąrašus, o čia pat sudaryti naujus neatsižvelgiant į organizacinę priklausomybę. daugumos balsais
atmestas universiteto senato reikalavimas nepriimti į
lietuvių studentų draugovę laisvųjų klausytojų, nes tai
daugiausia buvo valdininkai ir kariškiai52. lietuvių studentų tautininkų korporacijos taryba spalio 12 d. rašte
apkaltino ateitininkus neišlaikius solidarumo principo ir
„atvirkščiai veikus pasirašytiems susitarimams“53. universiteto ateitininkų kuopos valdyba gruodžio 1 d. atsakyme pareiškė, kad kur bus liečiami lietuvių tautybės ir
valstybės reikalai universitete, kiek rasis bendro pagrindo susitarti, bendradarbiaus su tautininkais, tačiau jiems
nereikia pripažinimo esant tautininkais ir nepatartų monopolizuoti tautiškumo Neo-Lithuanijai54.
įsisteigus korporacijai, atsirado organizacinio darbo, kuriuo veik neužsiėmė vyresnieji bendraminčiai,
centras – 1925 m. kovą iškeltas sumanymas tautiniais
pagrindais organizuoti kaimo jaunimą, 1926 m. vasarį
baigti rengti įstatai tautininkų mokinių rateliams55.
lietuvių studentų tautininkų korporacijai Jaunoji
Lietuva kurtis impulsą davė iš universiteto į žemės
ūkio akademiją persikėlę neolituanai ir šios korporacijos 1924 m. lapkričio 3 d. nutarimas steigti skyrių dotnuvoje. Ką tik pradėjusioje veikti akademijoje lapkričio 22 d. įvyko steigiamasis susirinkimas, o nepraėjus
nė savaitei korporacijos įstatus patvirtino akademijos
taryba. pirmuoju korporacijos pirmininku buvo išrinktas būsimasis premjero v. mirono kabineto žemės ūkio
ministras juozas skaisgiris, kuris prisimindamas pirmuosius žingsnius rašė, jog tautą gyvenime „bendrino“
jos kalba, papročiai, savas menas, o darbe – vienodai
teisingas visų luomų įvertinimas56. agronomas ignas
andrašiūnas teigė, kad Jaunoji Lietuva siekė ne tik gero
savo narių profesinio pasirengimo, bet ir sąmoningų lietuvių tautos sąmonės gaivintojų ir ugdytojų. tarpukariu
agronomai ir miškininkai, skleisdami ūkines žinias tarp
kaimo žmonių, turėjo rūpintis ir jų dvasiniais reikalais,
palengva keičiant ūkininkų galvojimo būdą ir padėti jų
moraliniam atgimimui. tuo tautininkai buvo labai suinteresuoti, nes šių profesijų atstovai, kaip ir kunigai, buvo
arčiau kaimo ūkininkų ir galėjo daryti įtaką jų mąstymui
tinkama kryptimi. tačiau 1925–1926 m. tautininkų vadai
jaunalietuviais mažai rūpinosi ir pati korporacija nebuvo gausi57. 1925 m. vasarą Lietuvyje pasirodė straipsnis,
kvietęs steigti tautiško jaunimo sąjungą58. valstybės gyvenimas remiasi energingąja visuomenės dalimi, jos aktyviuoju elementu, kuris gimsta ir auga tarp mūsų. dabartinę kartą galima išauklėti, kad ji garantuotų tautos
gyvybę ir ugdytų nepriklausomybę bei gerovę. jaunimas
įveliamas į partines rietenas, o tai nestiprina tautinės
sąmonės, tik ją krikdo ir demoralizuoja. inteligentijai,
nusipolitikavusiai ir sumaterialėjusiai, jaunimas nerūpi,
tad organizuotis privalės pats. jaunus sodiečius į savo
rankas turi paimti studentai jaunalietuviai. 1925 m. gruodžio 8 d. svarstyta galimybė steigti jaunalietuvių kuopeles kaime. perspektyvos įsistiprinti tautininkams tarp
kaimo jaunimo atsivėrė tik po 1926 m. gruodžio 17osios.
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Kitąmet spalio 8 d. Kauno miesto ir apskrities viršininko
įstaigoje įregistruoti lietuvių tautiško jaunimo sąjungos
Jaunoji Lietuva įstatai. stoti galėjo tik lietuviai. sąjungos
tikslas – laikantis krikščioniškos doros dėsnių ugdyti jaunimo tautinę sąmonę. antrame įstatų punkte pabrėžta:
„lietuvos nepriklausomybei saugot, tautiškai lietuvių
dvasiai ir vienybei palaikyti, sąjunga jungia jaunimą į šį
tautinį vienetą, kad bendrom jėgom galėtų įsiimtų tikslų siekti ir juos įgyvendinti“. tryliktas punktas įspėjo:
nariai neturi teisės dalyvauti tose organizacijose, kurios
priešingos sąjungos ir lietuvių tautos siekiams. dvyliktasis įpareigojo sąjungos narį mokėti vartoti ginklą ir
turėti ryžto ginti kraštą bei vaduoti vilnių („Kiekvieno
sąjungos nario vyriškio pareiga – pasiruošti atitinkamoje kariškoje srityje per kariuomenę, šaulių sąjungą savo
kraštui ginti ir vilniui vaduoti“)59.
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lietuvių katalikų jaunimo sąjungos Pavasaris kongreso Kaune
1921 m. birželio mėn. 23–25 d. protokolas, lcva, f. 572, ap. 2,
b. 11, l. 7, 12–13 a. p.
Katalikų jaunimo pavasarininkų kuopų suvažiavimo Kaune 1919 m.
rugsėjo 12–13 d. protokolas, ibid., b. 1. l. 4 ir a. p., 7, 12.
ii pavasarininkų konferencijos Kaune 1920 m. rugsėjo 3–4 d. protokolas, ibid., b. 8. l. 6, 9, 10 ir a. p., 11.
lietuvių katalikų jaunimo Pavasario sąjungos iv konferencijos 1922
m. rugpjūčio 18–19 d. protokolai, ibid., b. 16. l. 8, 9 a. p., 10.
lietuvių katalikų jaunimo sąjungos Pavasaris įstatai. – Kaunas,
1923, p. 1.
A+A Kun. d-ras A. Civinskas // Žvaigždė, 1913, balandžio 18, nr. 16,
p. 6–7.
Kan. p. dogelis. Už bočių žemę ir tikybą. Pavasarininkijos istorijos
bruožai. – Kaunas, 1939, p. 8, 9, 11, 32; dr. j. leimonas. „Pavasario“
sąjungos istorijos bruožai. – Kaunas, 1931, p. 14, 18, 33; Jaunimo sąjunga
„Pavasaris“ Vilkaviškio apskrity. – vilkaviškis, 1924, p. 6, 7.
VII „Pavasario“ konferencija 1925 m. gruodžio 28–31 d. – Kaunas,
1926, p. 32, 40.
lietuvių katalikų jaunimo sąjungos Pavasaris centro valdybos
1922–1926 m. protokolai, lcva, f. 572, ap. 6, b. 128, l. 107 a. p.
a. rimka. Iš jaunimo ratelių istorijos, Jubiliejinis Jaunimas. Lietuvos
jaunimo sąjungos dvidešimt penkerių metų sukaktuvėms paminėti. red.
j. būtėnas. – Kaunas, 1934, p. 6–8, 11.
j. būtėnas. Jaunimo sąjungos veikla nepriklausomoj Lietuvoj, ibid., p. 77,
80, 83, 117.
Aušrininkų konferencija // Aušrinė, 1917, liepa, nr. 1, p. 16–19.
j. liūdžius. Raštai. Straipsniai, atsiminimai. – chicago, 1961,
p. 220–221.
santaros konferencijos petrograde 1917 m. gegužės 25 d. protokolo
juodraštis, libr, f. 61, s. v. 148, l. 2.
Tautos Pažangos partijos įstatai // Lietuvių balsas, 1918, vasario 21,
nr. 7, p. 3.
a. m. Kas tie „laisvininkai“ // Ateitis, 1918, nr. 10, p. 257–260.
l. gudaitis. Laiko balsai. Lietuvių literatūrinė spauda 1918–1923 metais. – vilnius, 1985, p. 12.
v. ram. Iš mūsų draugovės istorijos // Jaunoji Lietuva, 1929, nr. 1,
p. 38–39; Mūsų gyvenimo kronika // Bangos, 1926, gegužės 25, nr.
2, p. 66–67; lnmbr, f. 135, s. v. 142.
Trejiems metams sukakus // Jaunoji Lietuva, 1929, nr. 5, p. 251.
s. povilavičius. Prieš trejus metus, ibid., p. 259.
j. balys. Pirmasis lietuvių moksleivių tautininkų „Jaunosios Lietuvos“
draugovių p-kų ir atstovų suvažiavimas, lnmbr, f. 168, s. v. 51,
l. 1–2.
l. n. Liet. stud. draugija „Fraternitas Lituanica“ // Viltis, 1910, vasario
5, nr. 15, p. 1–2.
h. brazaitis. Fraternitas Lituanica 1908–1944; j. meškauskas. Lietuvos
medicinos istorija. Medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio
aprūpinimo istorinė ir dokumentinė apžvalga. – chicago, 1987, p. 223.
Устав студенческого „Кружка Литвоведения“ при Императорском С.Петербургском Университете, [1910], lnmb, s. v. c rus.
15/908.
Petrapilio lietuvių studentų draugijos valdybos ir visuotinių susirinkimų
protokolai 1907 II 20 – 1917 XII 3 // Mūsų senovė, t. iii, nr. 1 (10),
p. 178; mabrs, f. 66, s. v. 3, l. 1–94.
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ibid., p. 179. mabrs, f. 66, s. v. 7, l. 148;
stud.phil. et cam. Politinės srovės ir universitetas // Tėvynės balsas,
1922, balandžio 15–16, nr. 47, p. 1–2.
j. tumas. Tautiškoji grandinė // Lietuvių studentų tautininkų Korp!
Neo-Lithuania 1922–1932. – Kaunas, 1932, p. 48.
a. sm. Prie lietuvių studentijos klausimo // Tėvynės balsas, 1922,
gegužės 21, nr. 75, p. 1.
buvęs studentas. Kenksmingas sumanymas, pastatytas ant klaidingo
pamato // Laisvė, 1922, balandžio 21, nr. 65, p. 2.
buvęs studentas. Pavyzdys, kaip nereikia rašyti // Laisvė, 1922, gegužės
12, nr. 82, p. 2–3.
a. voldemaras rašė, kad į rektorius pateko kaip liaudininkų žmogus, nes „nebuvę kur dėti“. priminė, kad būdamas vidaus reikalų
ministru ištrėmė už straipsnius Tautos balse iš Kauno redaktorę
j. tūbelienę (a. voldemaras. Kelias tamsybėn // Krašto balsas, 1923,
gegužės 23, nr. 112, p. 1; Auklėjimas ir policijos priemonės // Krašto
balsas, 1923 birželio 07, nr. 122, p. 1).
j. jakštas. Vytauto Didžiojo universiteto LTS Korporacija „Neo-Lithuania“
// Tautinės minties keliu. Lietuvių tautininkijos istoriniai bruožai. –
chicago, 1979, p. 162.
ed. zb. Korporacijos 10-ties metų darbų apžvalga // Lietuvių studentų
tautininkų Korp! Neo-Lithuania 1922–1932. – Kaunas, 1932, p. 68,
70.
Kai kurios statistinės žinios apie korporaciją, ibid., p. 87.
Lietuvių studentai tautininkai // Krašto balsas, 1922, lapkričio 10,
nr. 10, p. 2.
tautininkas. Plebėjai ir aristokratai // Krašto balsas, 1923, birželio 3,
nr. 121, p. 2–3.
stud. phil. et cam. Tautinės studentijos darbas // Lietuvos balsas, 1922,
gegužės 21, nr. 75, p. 2.
Lietuvių studentų tautininkų korporacijos „Neo-Lithuania“ deklaracija //
Jaunoji Lietuva, 1923, rugsėjo 23, nr. 1, p. 3–4.
a. sm. Druskos neturime // Krašto balsas, 1923, gegužės 24, nr. 113,
p. 1.
tautininkas. Tautininkai ir ateitininkai // Krašto balsas, 1923, balandžio
15, nr. 83, p. 2.
a. sm. Kritika ir bibliografija. Jaunoji Lietuva, lietuvių studentų tautininkų „Neo-Lithuania“ neperiodinis laikraštis (N. 10) // Vairas, 1923,
spalio 4, nr. 3, p. 19.
lcva, f. 564, ap. 3, b. 273, l. 58.
K. marčiulionis. Rasinė kova Lietuvos Universitete? // Krašto balsas,
1922, lapkričio 24, nr. 22, p. 1. įsiterpė ir a. smetona, kitą dieną
paskelbdamas straipsnį Tarp mažumos ir didžiumos.
lcva, f. 394, ap. 1, b. 563, l. 2 ir a. p., 5, 6, 9, 10, 15.
Latvijos studentų tautinio judėjimo atbalsiai // Laisvė, 1923, kovo 16,
nr. 62, p. 3.
quast juristas. Iš Lietuvos universiteto gyvenimo // Krašto balsas,
1923, vasario 10, nr. 33, p. 2.
matas. Iš L. U. studentų judėjimo // Laisvė, 1923, vasario 23, nr. 43,
p. 2.
K. marčiulionis. Dėl studentų socialistų insinuacijų // Krašto balsas,
1923, gegužės 20, nr. 111, p. 2–3.
K. aitv. Universitetas // Ateitis, 1923, nr. 3, p. 196–187; j. L. U-to
studentų savišalpos draugijos susirinkimas // Ateitis, 1923, nr. 10,
p. 569–571.
bendrųjų draugovės atstovybės, atkų valdybos ir neolithuania
tarybos posėdžių 1923 iX 25 – X 5 protokolų nuorašai, lcva, f.
564, ap. 3, b. 273, l. 150.
v. vak. Iš mūsų studentų gyvenimo // Vairas, 1923, spalio 18, nr. 5,
p. 21.
raštas universiteto studentų ateitininkų kuopos valdybai, lcva,
f. 564, ap. 3, b. 273, l. 130.
ibid., l. 126 ir a. p.
ed. zb. Korporacijos 10-ties metų darbų apžvalga // Lietuvių studentų tautininkų Korp! Neo-Lithuania 1922–1932. – Kaunas, 1932,
p. 75–76.
j. skaisgiris. Kukli tautiško darbo pradžia // Nueiti žingsniai. Korporacijos 15 metų ir Filisterių s-gos 10 metų sukakčiai paminėti. – Kaunas,
1939, p. 37.
v. jonkaitis. Keletas malonių atsiminimų // Nueiti žingsniai. Korporacijos 15 metų ir Filisterių s-gos 10 metų sukakčiai paminėti. – Kaunas,
1939, p. 60.
atkočinis. Kurkime Lietuvoje tautiško jaunimo sąjungą // Lietuvis,
1925, liepos 3, nr. 26, p. 10–11.
Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ įstatai. – Kaunas,
1927, p. 6, 8.
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Vladas Braziūnas

gija
Kalėdų eglutė lapkričio liūty

iš pašaknių

viešbuty už Jauzos
kaip aš vienas jausiuos
kambariai nejaukūs
skaito tavo plaukus

švãrios šimtmečių prarajos verias
atkeikto kūno šviesoj
užtvinusioj šieno šalinę

tavo širdį liūdną
girdi mano lūpos
dienos, skirtos mudviem
liko atvirukuos
naktys šaltos gaudžia
sapno siaubo krečiamas
kas ten krauja laužą
šliaužiančių akacijų
ant šiaudų prie jaučio
šono ir prie asilo?
kas sukūrė Jauzą?
kas šėtonui atveria
akmenis, kur teka
akmenais aptekę vis?
jei netekom tako
ko mainais neteko jis?
gatvių ãkmens tekši
tiltas kuosas lesina
ar pas ją nuneši
albinose asile –
šimtą mylių?
šimtąkart myliu
jaučiu – per Jauzą
nešk mane jauną!
Maskva, 2009, lapkričio 26

nėra pašalinių
jaunuolis, senis, juodukas ir auksaplaukė žvaigždė
ir tas, dėl pasaulio grožio beraudantis
šviesa jo šaltos, sausos, apdairios širdies
ir tavo širdies švelnumas
šaukiuosi jo pamokos
pasižiūrėk du kartu
pamilki, supanašėki, sutapk su šviesa
užtvinusia šieno šalinę
Maskva, 2009, lapkričio 26

iš po nakties
pamėkliškas miestas, tekančios saulės šviesoj
apgyventas vaiduoklių, naktį miegojęs many
sukrutėjo ir trina akis, ir rengias laukinėn
medžioklėn ir bokštai, ir smailės stogų, ir
balti nutrupėję šešėliai, ir vėliavos, saulės pašautos
krinta ant grindinio šlapio, slepias už kupranugarių
dramblotų arklių ir dramblių, asilėlių ir mulų
supančiotom priekinėm, rėkiančių, bliaunančių
prunkščiančių po nešuliais po kelionės prieš naują
kelionę per dykrą, pridygusią miestų vaiduoklių
Maskva, 2009, lapkričio 27
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atokvėpis
ką per tuos gyvenimus veikiau
klestinčioj Sodomoj ir ugny, ir požeminėj
druskos plynėje, kasyklų labirintuos
ir kelintas iš karalių ten buvau
žvaigždei gęstant, Kūdikėliui švintant
danguose raudonžemio ir šlyno
anapus, šiapus
o mano šakos
viena anglėjo
kita žydėjo
Fabijoniškės; Maskva–Viazma, 2009, lapkričio 10–28
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sielelė? atsibus
ją Pano glėbesčiuos
dar pasibūk svečiuos
kol išgaruos midus
Fabijoniškės, 2009, gruodžio 16

ties riba
pasagos kibirkštės
josi, o kur sustosi
juodosios iš baltosios
marios iš kibirkšties

fotosesija Vokiečių gatvėj

žiba vidur sniegų
žydi vaškas ir veša
pirštą sulydo ir vąšą
stirksantį iš miegų

kol nepažintas, tau beveik tas pats
bengalas ar singhalas, ar latgalis
kaimynas, minantis kasryt pro šalį
ir trinantis sušalusias rankas

šalys iš pašalių
keturios iš vienintelės
ašaros, o brangintėlės
pateka ant šilų

subrendęs brendis brenda jūros brastą
kaip atspindys, atsietas nuo vitrinos
poetas, naiviai ieškantis merginos
jo reikalams pašlijusiems suprasti

teka iš tamsaties
šoka saulės devynios
noksta Kalėdų vynas

Fabijoniškės, 2009, spalio 1 – gruodžio 16

soduos aleliuminiuos
taką žaltys išmynė
šiapus? anapus? – ties
Vilniaus rotušė, 2009, gruodžio 20

Pano midus
šešėliai aimanuos
Šeolo juodas šuo
tau iš paskos raišuos
pasmėlusiuos sapnuos
jo mirtini nasrai
jo mėlas gomurys
jis nuoskaudą nurys
bet šiepsis atvirai
na pamatei, ir ką
tikresnis aš ar tu
ar ties antru ratu
įstrigusi girta

adventus
po sidabro tiltu, prie šviežiai
supiltų kalnų, kur byra žvyras
ižas kyla, iriasi svečiai
iš dausų, iš prapulčių, iš girių
per viršūnes eina, ima siaust
mūsų šnabždesius ir vėtras tildo
susitiksim ant sidabro tilto
mes visi, kuriuos sapne mačiau
Signatarų namai–Fabijoniškės, 2009, gruodžio 22
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ad fontes
į kietą nekalbėjimo
kalbėjimo kalėjimą
įkalintas įkalbintas
apkeltas ir apkaltintas
grandinėmis apkaltas
prisipažino kaltas
Hurgada, 2009, gruodžio 26

***
Izidės ašarom papiruso laivelis
į vakarus, į mirusių saulėtekį
Patrimpui pritrepsėjai, jau sulėtinki
baigtinį žingsnį, vieno yrio kelią
kur priesaikos ir priesaikų atmainymai
ir raštas nieko vertas, vien tik žodis
dangaus sparnuočio gerklę tepražiodys
išgirsi žvirblį, jo naminę dainą
pietų purplelį, neriantį į Nerį
per Baltą Nilą keliamas regėsi
per Mėlą Nilą keliamas regėsi
gyvatė šliauš iš vakarų į šviesą
į želtą, žiaurią, ne žarų, bet šviesą
pelėsį, pelę, peleną, – namų ugnelę
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seno žurnalo plačioj paraštėj vos pradėtas eilėraštis
ką iš po sepijos patinos stengias iš paskutiniųjų
tau pasakyti bebalsis, gal jam tarsi pranašui vėrėsi
paslaptys skalsios, iš priekrančių senkančių jūrų
slenka moliuskas bekriauklis pritvinkusiom
rašalo liaukom, bus ką dažyti ir bus kuo vardus užrašyti
šitą nukirpo plikai, šitą pirko ir pardavė, šitą
palaidaplaukę, ant kranto nešiojamą vėtrų
apšvietė žaibas, išjojęs medžioti poetų
jaukas tebuvo ta nuotaka, nuotraukos varin įstingusi
Fabijoniškės, 2010, sausio 25

ratlankis
autorius ← áugere (augti)
vaiko, nekalto būtinio
baiminas prisišaukti
su gyvate margutyje
medžiais, pirmykščiu vandeniu
pakrantėj tarpstančiu moliu
senolio akim apskendusiom
namolio namolio namolio
prie morės, norėtum prie tėvo
post mortem oretur pro eo
Hurgada–Fabijoniškės, 2010, sausio 1–27

Hurgada–Luksoras–Hurgada, 2009, gruodžio 27–29

***
nuo vienišo uodo
sirenos įsijungė
šaldytuvas
Hurgada, 2009, gruodžio 31

sepija
sepijos kaulai nurudę, apgaulės ir nuotraukos
jaukios lyg vakaro vario užlietos atletiškos vazos
palaidaplaukės ant rankų nešiojamos nuotakos
neišmylėtos... svajonės velnioniškai gražios

***
ne vėjas plėšo, gainioja ne vėjas
ne vėjas laupo veidus ir lapus
ne jų dangus ir karalystė bus
išslys, išsprūs iš sėklos išsinėręs
eilėraštis, gal tik pirma eilutė
jos plaukus, susipynusius su vėjo
šukavo liūtys, ežeras lengvėjo
kryptis išdriko, dykas vėjas pūtė
iš papratimo, bet ir tas nurimo
dangus ištvino, buvo vieno lino
iš debesio sukrias kasas supynęs
dvejojo, lopšį skobti ar sūpynes
Fabijoniškės, 1993, balandžio 30 – 2005, balandžio 18, 2010, sausio 25–28
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Ana Audicka

filosofiniai motyvai
Jorge’s luiso Borgeso
kūryboje
NIEtzschE IR sPINOz A

Friedricho nietzsche’s vardas kartkartėm pasirodo borgeso tekstuose. borgesas laiko nietzsche vienu šiuolaikiškiausių kūrėjų. prisimena jį minėdamas ganą seną,
antikos laikus siekiančią ir nietzsche’s atgaivintą amžinojo sugrįžimo idėją1. borgesas nuosekliai ir objektyviai
paseka nietzsche’s požiūrį į vokiečius ir žydus tuometinėje vokietijoje, pastebi nietzsche’s, kaip tipiško vokiečių
intelektualo (kitaip nei prancūzų), laisvę nuo patriotizmo prietarų. borgesas mano, kad nietzsche buvo veikiau
neteisingas savajai šaliai. Kita vertus, jis atskyrė galią
nuo prievartos. borgesas įžvelgia svaiginantį nietzsche’s
minties turtingumą – beveik niekas iš jo raštų nepaseno,
išskyrus perdėtą jo antikos klasikos adoraciją. ypač borgesui imponavo nietzsche’s minties aiškumas net karščiausiame ginče, kažkoks „puolimo minkštumas, apie
kurį mūsų epocha, regis, pamiršo“2. viename interviu
borgesas konstatuoja, kad kai kurias nietzsche’s knygas vokiškai yra skaitęs net po keletą sykių ir apskritai
jo knygos labai įdomios. tačiau čia pat netikėtai sako:
išskyrus Štai taip Zaratustra kalbėjo, kurią pavadina suklastota biblija. ir priduria, kad, nepaisant to, kad daug
skaitęs nietzsche, niekada nejautęs jam simpatijų kaip
žmogui. nietzsche nebuvęs kuklus. jis, kaip ir blake’as,
visuomet buvo linkęs daryti pretenzingus pareiškimus.
borgesas prisipažino nemėgstąs tokių autorių3.
Ko gero, būtent kaip priešingą natūrą borgesas
mėgo benediktą spinozą. paskyrė jam net du sonetus.
viename jų, taip ir pavadintame Spinoza, borgesas poetizuoja spinozos kuklumą, jo abejingumą pasauliui ir
pasirinktą atsiskyrėlio dalią: aprašo beveik peršviečiamus judėjo, prietemoje šlifuojančio lęšius, pirštus. tada
nutapo šalto, mirtinai stingdančio vėjo gausmą ir spinozos abejingumą tam, kas jį supa:
Давно уже не трогает все это
Того, кто грезит ясным лабиринтом.
Не манит слава – этот сон бредовый,
Кривляющийся в зеркале другого,
И взгляды робкиx девушек предместья.
Метафоры и мифы презирая,
Он точит линзу без конца и края –
Чертеж Того, Кто суть Свои созвездья.4

viename interviu spinozą, šalia schopenhauerio,
berkeley ir swedenborgo, borgesas mini kaip vieną savo
metafizikos įkvėpimo šaltinių5, tačiau nepasako, kuri būtent spinozos idėja jį taip intriguojanti. detektyvas lonnrotas pasakojime Mirtis ir kompasas gauna jį į spąstus
viliojančio būsimo žudiko laišką, pasirašytą „baruchas
spinoza“. apsakyme Tlön, Uqbar, Orbis Tertius borgesas pamini, kad spinoza priskiria erdviškumo ir mąstymo atributus begalybei. tačiau pamini kaip tik tam,
nuo ko atsispirdamas galės parodyti, kaip kitaip šiuos
atributus suvokia žmonės tlöno kultūroje. pagrindinė
jiems rūpinti disciplina – psichologija. visos kitos yra tik
jai pavaldžios. Tlöno planetoje žmonės suvokia pasaulį
kaip protinį procesą, kuris plėtojasi ne erdvėje, o laiko
bėgsme. jie nesuvokia erdvės, trunkančios laike. daiktų,
reiškinių sąryšiai jiems tėra idėjų asociacijos pavyzdys6.
borgesas čia gręžiasi į hume’ą ir berkeley. tačiau kitoje
to paties interviu vietoje dar sykį pakartoja, jog manąs,
kad spinoza – viena kilniausių filosofijos istorijos ar apskritai istorijos figūrų. jungtinėse amerikos valstijose jis
matęs cenzūruotą spinozos knygą Apie Dievą (On God),
iš kurios buvo išimtas visas geometrinis spinozos aparatas: aksiomos, proporcijos, išvados, apibrėžimai. Knygos turinys borgesui pasirodęs lengvas ir patrauklus.
jis prisipažino apskritai nesuprantąs, kam spinozai visa
ši geometrija buvusi reikalinga. tiesiog, pasak borgeso,
jis patikėjęs descartes’u, kad įrodyti geometriniai teiginiai nepaneigiami ir parašęs knygą, kurios neįmanoma
skaityti7.
atrodo, kad borgesas labiau mėgęs patį spinozą nei
jo raštus, ir atvirkščiai, mėgęs nietzsche’s raštus, bet nemėgęs jo paties.

PsIchOANAlIzė IR EROtINIAI
M O t y VA I B O R g E s O K ū R y B O J E

apsakymas Tlön, Uqbar, Orbis Tertius prasideda teorine
diskusija. pasakotojas ir jo svečias bioy casaresas vakarieniaudami svarsto pirmojo asmens vartojimo rašant
romaną galimybes. romano pasakotojas galėtų praleisti
ir iškreipti kažkokius faktus bei sukelti įvairių prieštaravimų, kad tik labai maža skaitytojų saujelė sugebėtų
iššifruoti siaubingą ir banalią kūrinio realybę. staiga diskutuojantys pastebi, jog yra ne vieni: „...veidrodis žiūrėjo
į mus iš koridoriaus galo, ir mes pastebėjome (vidurnaktį
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tatai neišvengiama), kad veidrodžiai gali būti siaubingi.
tada bioy casaresas prisiminė, kad vienas iš uqbaro ereziarchų buvo pareiškęs, kad veidrodžiai ir lytiniai santykiai yra bjaurūs, nes daugina žmonių skaičių.“8
borgesas taip pat ne viename interviu prisipažino liguistai bijąs veidrodžių, nes jam baisu būti pakartotam9.
gal ką nors apie tai būtų galėjęs pasakyti psichoanalitikas sigmundas Freudas? borgesas vienu ypu atmeta jo
pagalbą, pripažindamas, kad jis su malonumu skaitęs
carlą g. jungą, tik ne Freudą. jungo protas, borgeso
akimis žiūrint, platus ir svetingas. Freudas, susitelkęs
ties seksualinėmis obsesijomis, jam atrodęs beprotis arba
šarlatanas. pasaulis borgesui rodėsi pernelyg sudėtingas,
kad jį būtų galima įsprausti į kokią nors visa aprėpiančią
paprastą schemą. savo gana aršią Freudo kritiką borgesas suminkštino, pripažindamas, kad jis taip sprendžiąs,
ko gero, iš dalies, dėl prasto Freudo tekstų išmanymo.
Kita vertus, galbūt ir Freudui ši jo sukurta teorija buvo
tik žaidimas. borgesas savo kūryboje vengė ne tik gelminio psichologizmo, bet ir atvirų erotinių scenų. apie
erotinę meilę jo ankstyvuosiuose apsakymuose randame
tik užuominas. Teologuose praslysta frazė: „... kartais vyras siekia moters meilės, kad užsimirštų, kad daugiau
negalvotų apie ją“10, bet ji skirta tik palyginimui, turinčiam sustiprinti įspūdį, kaip teologas aurelianas bando
pranokti joną panonietį, tačiau ne tam, kad pakenktų, o
kad išsigydytų nuo pagiežos, kurią pastarajam jautė. ap-

sakyme Įsibrovėlė iš rinkinio Broudžio pranešimas (1970),
dviejų vyrų meilę moteriai rašytojas sieja su smurtu.
dalindamiesi ja, bet, ko gero, negalėdami iki galo pasidalinti, du broliai sumano moters atsikratyti. apsakymo pabaigoje ji nužudoma. tai pasakojimas apie dviejų
vyrų santykių istoriją. moteris čia išnyra tik kaip erotinis
iššūkis, aptemdantis vyrų draugystę: „ir jie apsikabino
kone verkdami. dabar juos siejo dar vienas saitas: taip
skaudžiai paaukota moteris ir būtinybė ją užmiršti.“11
tik vienoje iš vėlyvųjų knygų, pavadinimu Smėlio knyga
(1975), borgesas susidomi literatūrinėmis moters ir vyro
erotinio santykio įprasminimo galimybėmis. apsakyme
Ulrika pasakotojas – dėstytojas, atvykęs į jorko miestą,
ko gero, į konferenciją – sutinka norvegę ulriką, jos pavardės niekada taip ir nesužino. pasakotojui įstrigęs ne
tiek jos veidas, „kiek ramios paslapties išraiška. santūri
šypsena, regis, ją dar labiau tolino nuo aplinkinių“. jų
istorija tęsiasi vieną naktį ir vieną rytą, tačiau įstringa
kaip neblėstantis prisiminimas. ulrika atsisako alkoholio ir cigarečių, motyvuodama tuo, kad ji feministė ir
todėl nenorinti mėgdžioti vyrų. ji, kaip ir pasakotojas,
mėgsta vienatvę ir dar labiau sudomina jį pranešimu
apie greit artėjančią savo mirtį. jų suartėjimą paskatina
ir schopenhaueris. Kai ulrika jam sako, kad jai patinka
vaikščioti vienai, jis, prisiminęs schopenhauerio pokštą,
atsako: „man irgi. galim pasivaikščioti dviese.“12 šiame
apsakyme veidrodžio simbolika vėl supinama su eroti-
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kos nuojauta: „lauktoji lova dvejinosi dulsvame stikle, o
poliruotas raudonmedis man priminė biblinį veidrodį.“
tačiau, kitaip nei apsakyme Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,
pasakotojas nugali susidvejinimo, veidrodžių ir erotikos
baimę. galiausiai apsakymas baigiasi beveik romantiška gaida: „ulrika jau buvo nusirengusi. pašaukė mane
tikruoju vardu: chavjerai. pajutau, kad ėmė smarkiau
smigti. neliko nei baldų, nei veidrodžių. Kardas neskyrė mūsų. laikas tekėjo kaip smėlis. nuo amžių amžinųjų
meilė almėjo tamsoj, ir ulrikos paveikslas pirmą ir paskutinį kartą priklausė man.“13
pirmąją erotinę savo patirtį atskleidžia ir kito Smėlio knygos apsakymo Dovanų naktis pasakotojas. viskas
vyko tik kartą, labai trumpai, aplinkui aidint šūviams ir
riksmams. pasakotojas nesužinojo jį iš smuklės lankytojų išskyrusios ir pasikvietusios belaisvės vardo. jam dar
nebuvę trylikos. Kai jis atėjo, „ji jau buvo nusimetusi
chalatą. pasislinkau prie jos ir paliečiau jos veidą. Kiek
laiko praėjo, nežinau, nebuvo nei žodžių, nei bučinių.
aš išpyniau jos kasą, pažaidžiau su jos plaukais, ilgais ir
glotniais, o paskui su ja“14. galiausiai juos abu apkurtino
šūvis ir belaisvė jam pasiūliusi nusileisti kitais laiptais.
Kritikai, pasiremdami vienu apsakymu Įsibrovėlė,
ko gero, paskubėjo skelbti suradę borgeso kūryboje homoseksualių motyvų. Kaip pastebėjo rašytojas viename
gausių savo interviu, jo asmeninė branda vyko iš lėto.

VA I z D I N I A I I R R E A ly B ė

„be schopenhauerio ir berkeley, nė vienas filosofas nesukėlė man pojūčio, kad skaitau teisingą ar bent jau primenantį tiesą pasaulio aprašymą“15, – rašė borgesas. berkeley – Xviii šimtmečio britų empirikas, suformulavęs
principą esse est percipi: egzistuoti – tai būti suvoktam.
mūsų protas kuria ne tik idėjas, bet ir materialių objektų
vaizdinius. todėl šie neegzistuoją be suvokėjo. egzistuoja
juslių, proto ir vaizduotės idėjos. realūs objektai yra proto
idėjos (mental), sudarytos iš vaizdinių rinkinių. egzistuoja
tik ribotos protingos substancijos (patys suvokėjai) ir neribota protinga substancija (dievas). tik šios idėjos gali būti
lyginamos, tik idėja gali būti panaši į idėją, todėl beveik
nėra epistemologinio pagrindo teigti, kad ji atspindi kažką
kita, pavyzdžiui, išorinį objektą, o ne kitą idėją.
borgesui ši proto idėjų pirmumo realybės atžvilgiu prielaida pasirodė labai intriguojanti. žaidimas tarp
vaizdinio ir realybės slystančia riba labai įtaigus jo apsakyme Griuvėsių rate. realybės ir sapno sąlytis juntamas
visoje borgeso kūryboje. Kartais jis nesulydo priešingybių, o veikiau jas supriešina. realybės ir sapno priešpriešos intriga struktūrina novelę Griuvėsių rate. pagrindinis
novelės veikėjas, svetimšalis, iš kažkur naktį išlipęs į
krantą ir atsidūręs esamo pasakojimo veiksmo centre,
turi – ir paties įvykių pasakotojo akimis žiūrint – nors ir
prasmingą, bet vis dėlto antgamtišką tikslą: „jis troško
išsapnuoti žmogų: troško jį išsapnuoti visą, tarsi gyvą,
ir įterpti į tikrovę.“16 ši užduotis labai sunki, ji visiškai
išsekina veikėją, todėl jis neprisimena nei savo praeities, nei paties savęs. Kam taip vargti dėl tokios keistos
užduoties? tikrovė šioje novelėje tampa idealia siekiamybe. tikrovė yra tai, kas vertingiau už sapną ir už regimybę. sapnuojantysis aistringai trokšta tikrovės, ver-
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žiasi į ją – tarsi mozė į pažadėtąją žemę. Kita vertus, jis
jaučiasi tarsi demiurgas, galįs savo sapnuose sukurti tai,
kas pranoktų sapną. tai nėra lengva, netgi kur kas sunkiau „negu vyti smėlio virvę ar kalti pinigus iš beveidžio
vėjo“17. tačiau sapnuojantysis šiuo savo judesiu jaučiasi
galįs pakartoti gnostikų aprašytą pirmojo žmogaus sukūrimo veiksmą. jam pavyksta: jis sukuria savo žmogų,
jaučiasi palaimingai – tarsi būtų jo tėvas. nerimauja tik
dėl galimos traumos, kuri ištiktų jaunuolį jam suvokus
efemeriškus savo kilmės šaltinius. jis išsigando, kad sūnus susivoks esąs tik vaiduoklis: „nebūti žmogumi, būti
kito žmogaus sapno vaizdiniu – koks tai neįsivaizduojamas pažeminimas, koks svaiginantis siaubas!“18 gal
šioje vietoje borgesui pavyko nusakyti trapius kūrinio
autoriaus ir jo sukurto literatūrinio herojaus santykius?
gal ne vienas rašantysis pamilsta savo herojus ir būtų
laimingas juos kaip nors įterpęs į realybę? tačiau novelės
pabaigoje intrigą išpina neišvengiamai priartėjusi paties
sapnuotojo mirtis. apsuptas liepsnos, veikėjas supranta,
kad beprasmiška gelbėtis, pulti į vandenį, nes „mirtis
ateina apvainikuoti jo senatvės ir išvaduoti nuo darbo“.
todėl išmintingai žengia į ugnį, kur jo laukia didysis
nusivylimas. liepsna ji pasitiko ne svilinančiu karščiu, o glamone. „sklidinas palengvėjimo, pažeminimo
ir siaubo, jis suvokė, jog ir pats yra regimybė, kažkieno
kito išsapnuota“19, – užbaigia pasakojimą borgesas. išsapnuoti herojai nemiršta realia mirtimi.

s c h O P E N h A U E R I O PA s A U l I N ė
VA l I A I R B O R g E s O l I t E R At ū R I N ė
J O s I N t E R P R E tA c I J A

borgesas nemėgo nietzsche’s – juos skyrė stilistinis mąstymo kryptingumas: nietzsche kartais skelbėsi esąs psichologas, o borgesas kaip tik vengė psichologizmo; tačiau jie turėjo bendrą filosofinį šaltinį – abu adoravo
arthurą schopenhauerį. nietzsche labiau pačioje savo
filosofinės kūrybos pradžioje: pereiti iš filologijos į filosofiją jį paskatinusi schopenhauerio knyga Pasaulis kaip
valia ir vaizdinys. nietzsche prisimena albrechto dürerio
tapytą paveikslą Riteris, giltinė ir velnias: vienišas jojantis
riteris, lydimas šuns, velnio ir giltinės, šaltai, abejingai,
be jokios vilties žvelgiantis į tolį, priminė jam schopenhauerį. „toks dürerio riteris buvo mūsų schopenhaueris:
jis neturėjo vilčių, bet troško tiesos. nėra jam lygaus“, –
sako nietzsche. schopenhauerio filosofija metė iššūkį jo
nemėgstamam sokratiškajam optimizmui. dionisiškoji
išmintis sugrįžta prie tragiško pažinimo, kai logika „įgelia pati sau į uodegą“. vėliau nietzsche atsikratė besąlygiško susižavėjimo schopenhauerio filosofija, polemizavo su jo silpnųjų užuojautos bei visuotinės metafizinės
valios prielaida. nietzsche buvo kraštutinis individualistas, bet kokia valia jam yra tik individo valia. be to,
valios samprata jam ėmė atrodyti kur kas sudėtingesnė,
nei ją pateikė schopenhaueris.
borgesas interviu, esė ir apsakymuose nuolat ištikimai grįždavo prie įvairiausių schopenhauerio minties
niuansų, vadino jį aistringu ir šviesaus proto mąstytoju20. Kai kurie borgeso sukurti pasakotojai, siekdami paryškinti kokią nors jiems įstrigusią įžvalgą, apeliuodavo
į schopenhauerio įžvalgas kaip tiksliausią atskaitos taš-
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ką. esė Herberto Quaino veikalų apžvalga nusakydamas šio
autoriaus sukurtos regresuojančių ir susipinančių pasaulių struktūros schemą, borgesas prideda, kad „apie šią
struktūrą galima pasakyti tai, ką sakė schopenhaueris
apie Kanto dvylika kategorijų: viskas aukojama aistringai
simetrijai“21. Sode išsišakojančiais takais stephenas albertas, aiškindamas pagrindiniam pasakotojui jo protėvio
tsui peno išrastą išsišakojančio laiko idėją, savo mintį paryškina irgi nuoroda į schopenhauerį (tarsi savaime būtų
aišku, jog klausytojas schopenhauerio mokymą yra gerai
perkandęs): „skirtingai negu newtonas ar schopenhaueris, jūsų protėvis netikėjo absoliučiu ar vieningu laiku.
jis tikėjo begalybe laikų, svaiginančiai augančiu tinklu
išsiskiriančių, susiliejančių ir paralelių laikų.“22 schopenhaueris nėra idėjos, kuri šiame apsakyme plėtojama kaip
siužeto intriga, autorius, bet jis būtinas tam, kad būtų
matyti, kur link šiuo atveju borgesas suka. rašydamas
trumpą knygos Išmonės (1944) įvadą, borgesas konstatuoja, kad „schopenhaueris, de quincey, stevensonas,
mauthneris, shaw, chestertonas, leonas bloy – tai labai
skirtingi autoriai, kuriuos nuolat skaitau iš naujo“23. šiame rinkinyje istorija Kalavijo forma struktūruojama taip,
kad literatūriškai interpretuotų į borgeso tekstus nuolat grįžtančią, savaip jo suprastą vokiečių filosofo idėją:
„galbūt schopenhaueris teisus: aš esu visi kiti; bet kuris
žmogus yra visi žmonės...“24 čia pagrindinis pasakotojas
susidomi įspūdingu į braziliją užklydusiu anglu, kuris
vėliau pasirodė esąs airis, kovojęs už katalikybę ir airijos
nepriklausomybę. airio veidą ženklino baisus randas ir
pasakotojas išprovokavo airį papasakoti jo istoriją. šioje,
jau kito pasakotojo, istorijoje veikia du asmenys: jis pats
ir kažkoks johnas vincentas moonas, su kuriuo jie kartu
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kovoja už airijos nepriklausomybę. pasakotojas nemėgsta moono dėl pompastiškų jo revoliucijos idealų. Kai šis
tvirtina, jog revoliucijos pergalė esanti neišvengiama, pasakotojas atsako, kad džentelmenus domina tik prarasti
idealai. tačiau, nepaisydamas asmeninės antipatijos, pasakotojas gelbsti sužeistą mooną, paslepia jį ir globoja.
galiausiai, grįžęs namo, jis išgirsta mooną kalbant telefonu ir supranta, kad šis jį išdavė. jis vejasi jį painiais namo
koridoriais ir pavijęs trumpu kalaviju visiems laikams
paženklina išdaviko veidą kraujo pusmėnuliu. įdėmesniam skaitytojui pasidaro aišku, kad čia rakursas apsisuko. tačiau apsakymo pasakotojas nėra toks nuovokus.
jis toliau klausia, kas gi iš tiesų nutiko moonui. išgirsta
retorinį klausimą: „argi nematote gėdos žymės, kuri įrašyta mano veide? aš įskundžiau žmogų, kuris priglaudė
mane: aš tas vincentas moonas. dabar niekinkit mane.“25
čia istorija baigiasi, lyg viskas būtų išaiškėję. nors daug
kas lieka neaišku: naivusis klausinėtojas, istorijos klausytojas, toliau galėtų klausti, o kas nutiko tam, kurį jis išdavė? tačiau nebeklausia. nes intriga išsemta. ši istorija
byloja: kiekvienas esame kitoks. tai įrodyta. borgesas ne
sykį ir tai kartoja. istorija Teologai taip pat baigėsi mintimi: ortodoksas ir eretikas, nekentėjas ir nekenčiamasis,
kaltintojas ir auka – tas pats asmuo26.
apsakymas Gvajakilis iš knygos Broudžio pranešimas
taip pat baigiasi schopenhauerio įžvalga kaip pasakojimo intrigos išrišimu. šiame apsakyme netikėtai nuskamba ir vokiečio filosofo martino heideggerio pavardė,
kuri šioje istorijoje panaudojama literatūriniam personažui įvardyti. tačiau aliuzija į heideggerio gyvenimą
ir jo laikyseną reicho metais akivaizdi. apsakyme veikia
du personažai – abu istorikai, tik skirtingų universitetų
dėstytojai. jiems abiem patikėta perrašyti rastus bolivaro laiškus ir jie dėl to konkuruoja. pasakotojo konkurentas žydas cimermanas, atsidūręs lotynų amerikoje,
nes heideggeris davęs ryžtingą atkirtį jo įsitikinimui,
kad vyriausybė neturinti būti prašmatnus ir jausmingas
spektaklis, o priešingai, valstybės vadovas turįs būti protagonistas, choristas, šokantis dovydas. Kita vertus, heideggeris tarsi įrodęs cimermano hebrajišką kilmę. „ši
garbiojo egzistencialisto publikacija tapo tiesiogine mūsų
svečio tremties ir veiklos pakeitimo priežastimi“27, – rašo
borgesas. tačiau heideggeris iš esmės čia minimas tik
tarp kitko, kaip „lyrinis nukrypimas“. visa intriga sukasi
apie dviejų konkurentų susitikimą. cimermanas įsiprašo pas pasakotoją į svečius, kalbasi su juo, pataikauja,
apžiūri knygas, pastebi schopenhauerio, kuris „visados
įtariai žvelgęs į istoriją“, tomus. o juk abu pokalbio dalyviai kaip tik ir kaunasi dėl teisės rašyti savo istorijas.
besišnekučiuojantys aptaria bolivaro laiškus, cimermano kilmę iš prahos, gustavo meyrinko knygą Golemas ir
ją gaubiančią prahos aurą. sutaria, kad „prahoje viskas
keista arba, jei jums geriau, nieko nėra keista. ten bet
kas gali nutikti“28. skaitytojas pradeda nebesuvokti, kur
link krypsta pokalbis, kokia jo prasmė ir kaip jis galėtų
baigtis. tik staiga cimermanas iš portfelio išsitraukia parengtą dokumentą, neva paties pasakotojo rašytą laišką
ministrui, kuriame jis neva atsisakąs savo misijos ir ją
patikįs cimermanui, čia pat išdėstydamas visus pastarojo nuopelnus. Konkurentas staiga įspraudžia parkerį
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į ranką, kad pasirašytų. pasirašymo momentą borgesas
nutyli. Kadangi istorija pasakojama būtuoju laiku, pasakotojas ją reflektuoja kaip labai nemalonią, kurią kuo
greičiau norisi užmiršti. pasirašydamas jis padarė neplanuotą veiksmą, kurio link niekaip nevedė loginės pokalbio gijos. šiam savo veiksmui jis neturėjo jokių paaiškinimų, išskyrus paties konkurento cimermano mestą frazę.
„išeidamas jis stabtelėjo prie schopenhauerio tomelių ir
tarė: mūsų mokytojas, mūsų abiejų mokytojas, laikėsi
nuomonės, jog nėra atsitiktinių veiksmų. jeigu jūs liekate
šiuose namuose, vadinasi, giliai širdyje norite pasilikti.
gerbiu jūsų valią ir dėkoju.“29

MIRtI s IR MIE gA s:
s A P N O I N t E R P R E tA c I J A

schopenhaueris knygoje Pasaulis kaip valia ir vaizdinys
(1819) kelia retorinį klausimą: ar visas mūsų gyvenimas
nėra sapnas. dar patikslina klausimą kitu: „arba apibrėžčiau: ar esama patikimo kriterijaus, leidžiančio sapną atskirti nuo tikrovės, fantazijas – nuo realių objektų?“30 šis
klausimas jaudino ne vieną filosofą ar rašytoją. marcelio
prousto romane Prarasto laiko beieškant, knygoje Žydinčių merginų šešėlyje, pasakotojas, važiuodamas traukiniu, bando susivokti, miega jis ar būdrauja. tuo tikslu
jis pats ne tik tiria sąmonės turinį, bet ją tikslingai (kaip
fenomenologai pasakytų, intencionaliai) nukreipia į pasaulio reiškinius ir daiktus: „Kad suvokčiau, ar miegu,
ar ne (netikrumas, skatinąs iškelti šį klausimą, turėjo
duoti teigiamą atsakymą), ėmiau permąstyti tai, kas
užpildė mano sąmonę prieš kelias minutes, ir išvydau
lange virš tamsaus miškelio karpytus debesis, jų minkšti pūkai buvo nekintamo, sustingusio rausvumo, kuris
nesikeis kaip visiems laikams duota sparno plunksnų
spalva arba tokia, kokia tapytojo fantazija padiktavo
jam nuspalvinti savo pastelę. bet jutau, jog ši spalva,
atvirkščiai, nėra nei neveiklos, nei įnorio padarinys, o
būtinybė ir gyvenimas.“31 schopenhaueris abejoja tokio
pobūdžio – pagal sapnuojamo vaizdinio gyvumą ir rišlumą – realybės ir sapno perskyros atpažinimo galimybe.
jo manymu, niekas jų dar realiai nepalygino, nes galima
buvo lyginti tik sapno prisiminimą su dabarties tikrove.
abejoja jis ir immanuelio Kanto pasiūlytu kriterijumi –
didesniu realybės, palyginti su sapnu, vaizdinių rišlumu.
atrodytų, kad vienintelis kriterijus, leidžiantis atskirti
sapną nuo tikrovės, „yra grynai empirinis pabudimo faktas, kuris visiškai aiškiai ir apčiuopiamai nutraukia priežastinį ryšį tarp susapnuotų ir realių dalykų“32. tačiau jis
linkęs pritarti ir thomui hobbesui, pastebėjusiam, kad
pabudimo atvejai, kaip ir užmigimo, kartais menkai empiriškai pastebimi. todėl gyvenimas ir sapnas ima lietis.
toks jų persiliejimas artimas schopenhauerio metafizinėms nuostatoms. „gyvenimas ir sapnai, – sako jis gana
metaforiškai, – yra tos pačios knygos lapai.“ rišlus skaitymas reiškia realų gyvenimą. tačiau įsivaizduojamas
knygos vartymas atsipalaidavus, skaitant tik atskirus jos
puslapius yra sapno sfera. sapnai irgi turi vidinį rišlumą
ir galiausiai schopenhaueris nesiginčija su poetais, teigiančiais, kad „gyvenimas yra ilgas sapnas“33.
borgesas kaip jam svarbią pastebi kitą, priešingą,
schopenhauerio „lyrinį nukrypimą“, teigiantį, kad vis
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dėlto ne gyvenimas, o mirtis yra sapno sfera. esė Metafora knygoje Amžinybės istorija borgesas percituoja schopenhauerį, ne kartą lyginusį sapną su mirtimi: „sapnas
žmogui – tai mirtis žmonių giminei (Welt als Wille, ii,
41)“. įspūdžiui sustiprinti borgesas dar prisimena garsiąją shakespeare’o hamleto frazę: „mirti, užmigti ir matyti
sapnus, galbūt“, pastebėdamas danų princo baimę amžinai sapnuoti negailestingus sapnus šiame mirties sapne34.
Kitoje esė borgesas pastebi, kad ir literatūra atsiranda iš
sapno. ar ne ši – sapno – sfera mažojoje borgeso prozoje
artina mirtį ir literatūrą? Kita vertus, primiršus poetinio
mintijimo taisykles ir sekant kasdienės logikos formalumu, galima borgesui, kaip ir schopenhaueriui, paprieštarauti: juk iš sapno, kitaip nei iš mirties, pabundama, grįžtama į realybę. ir kaip tik ši empirinė pabudimo akimirka
leidžia fiksuoti sapną kaip sapną ir atskirti jį nuo realybės.
juk būtent sugrįžimas iš sapno į realybę yra labiausiai
intriguojantis sapno prasmės momentas. borgesas plėtoja vienos pašnekovės pasiūlytą mintį, kad gerai būtų su
kuo nors sapnuoti bendrus sapnus. naktį susapnavus,
kad lankai egipto labirintus, dieną juos su kuo nors gali
aptarti, stebėdamasis, kodėl sapnuodamas kito nepastebėjai35. žaidimas su sapnu prasideda būdraujant. Klaikuma atsiveria tada, kai vienui vienas įstringi kuriame nors
iš savo sapnų ir nebepajėgi sugrįžti į realybę.

BAIgtINUMAs IR AMŽINyBė

esė Pragaro trukmė (knygoje Svarstymas), manyčiau, labiau pats borgesas nei jo sukurtas naratorius pasakoja
apie dvigubai užkoduotą sapną, kai sapnuodamas jau
jautiesi lyg atsibudęs, bet iš tiesų atsibundi tik kitame
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sapne. nubudęs pasakotojas džiaugiasi išsivadavęs iš
tokio košmariško sapno pančių. „man sapnavosi, – pasakoja borgesas, – tarsi aš išnirau iš kito, pilno audrų ir
katastrofų, sapno ir atsibudau nepažįstamame kambaryje. pamažu aplinka ėmė aiškėti: silpna, neaišku iš kur
prasimušanti šviesa nubrėžė geležinės lovos kojas, kietą
kėdę, uždarytas duris ir langą, stalą prie baltos sienos.
aš persigandęs pagalvojau: kur aš? ir supratau, kad nežinau. pagalvojau: kas aš? ir negalėjau atsakyti. baimė
augo. aš pagalvojau: nejaugi šis betikslis būdravimas ir
yra amžinybė? ir pagaliau iš tiesų atsibudau, drebėdamas iš siaubo.“36 pragaras, borgeso manymu, gali būti
įsivaizduojamas ir kaip amžinas būdravimas, kaip užsitęsusi amžinybė, kaip negalėjimas užmigti, išnykti iš
esaties ir savos atminties. borgesas domisi pomirtiniu
gyvenimu ne iš galimos tikėjimo atvertos perspektyvos,
bet kaip tik priešingai, netikėdamas, tik kaip vaizduotės
konstruojama galimybe.
amžinybės ir laiko santykis jam visų pirma kelia
teorinį bei filosofinį susidomėjimą. vienoje ankstyvųjų borgeso esė Amžinybės istorija filosofiniai jo interesai
glaudžiai susisieja su literatūriniu talentu aprašyti savo
paties egzistencinę patirtį. pirmojoje esė dalyje autorius
nuodugniai apmąsto laiko ir amžinybės santykį filosofijos istorijoje, surasdamas dvi amžinybės alternatyvas:
aleksandrietiškąją (platono, plotino) bei krikščioniškąją
(irinėjaus, aurelijaus augustino, jono skoto eriugenos).
jis grįžta prie platono dialoge Timajus išsakytos minties,
kad laikas – tai tekantis amžinybės vaizdas. borgesas apverčia platono metodą ir siūlo pirmiau mąstyti apie laiką,
vėliau – apie amžinybę. vėlgi apie laiką, ne kaip tekantį
pirmyn, o galbūt atgal. Kelia klausimą, kaip suderinti asmeninį laiką su matematiniu laiko skaičiavimu. borgesas
prisipažįsta, kad platono pasiūlytas idealus universumas
kaip amžinybė, kuriame nėra jokių pakitimų jį gąsdinąs
kaip nejudrus ir baisus platoniškųjų archetipų rinkinys.
jis nepasitikįs šiuo platoniškuoju mokymu apie amžinybę, nes ji esanti skurdesnė nei pats pasaulis. tačiau borgesas, nors ir nuodugniai aptaręs ir nutaręs, kad ši yra
daug turtingesnė už pačią visatą, vis dėlto nesusitapatina
ir su antrąja – krikščioniškąja – amžinybės alternatyva.
amžinybės idėją borgesas prilygina žmogaus asmens
tapatumui būtinai atminčiai. ją praradęs, žmogus tampa idiotu, praranda asmeninę istoriją. amžinybės idėja,
pasak borgeso, būtina žmonijos istorijai tarsi jos praeities veidrodis. jos iki galo neįmanoma įsivaizduoti, kaip
neįmanoma įsivaizduoti ir laiko tėkmės. tačiau lygiai
taip pat kiekvienas svajotojas ir ištremtasis, nostalgiškai
perrinkdamas atmintyje laimingas savo praeities akimirkas, savo emocinėje atmintyje kuria antlaikiškumą:
visi praeities džiaugsmai jo atmintyje susilieja į vieną
vaizdą. paskutinėje, ketvirtojoje, esė dalyje borgesas pateikia savo priartėjimo prie amžinybės jausmo išgyvenimo patirtį. tai nutiko jam visai atsitiktinai vakare išėjus
pasivaikščioti ir, užklydus į kažkurį seniai nelankytą
miesto rajoną, staiga suvokus, kad čia jis lankėsi prieš
trisdešimt metų. paukščių giesmė ir atsivėrusi tyla persmelkė jį netikėtumu. „aš pajutau, kad miriau, pajutau,
kad esu pašalinis stebėtojas viso to, kas vyksta, ir patyriau neapibrėžtą, bet aiškią baimę žinojimo, kuris yra
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paskutinė metafizikos tiesa.“37 jis nesijautė prisikasęs iki
laiko ištakų, tačiau jam pasirodė, kad jis aprėpia savyje
išslystančią ir beveik neegzistuojančią neįsivaizduojamo
žodžio „amžinybė“ prasmę. ar ši amžinybės idėja kaip
nors siejasi su asmeniniu nemirtingumu? viename vėlyvųjų esė Nemirtingumas, kurį parašė jau sulaukęs septyniasdešimt aštuonerių, jis išsako ir asmeninį egzistencinį
santykį su amžinybe. jis prisipažįsta bijantis amžinybės
ir nenorintis amžiams likti pats savimi. geriau jau tapti
kitu. „būtų siaubinga pasirodyti esant amžinu, taip ir
egzistuoti borgesu. aš pavargau nuo savęs, nuo savo
vardo, nuo savo šlovės ir norėčiau, kad tai baigtųsi.“38
borgesas sakosi netikįs asmeniniu nemirtingumu, tačiau
manąs, kad, kalbėdami savo kalba ir ją puoselėdami, mes
išliekame kitų kartų bevardėje atmintyje. aš kalbu ispaniškai, sako borgesas. Kiek mirusių ispanų gyvena manyje? – fiksuoja bevardžių savo pirmtakų nemirtingumą
retoriniu klausimu.
amžinybės ir baigtinumo motyvas įsiterpia ir į literatūrinę borgeso kūrybą. apsakymą Nemirtingasis iš
knygos Alefas (1979) struktūruoja numanoma amžinybės
baimė. jame pasakojama apie rankraštį, kuriame aprašytas nemirtingųjų miestas. pasakotojas apsako įvairiausius savo priartėjimo prie šio miesto vargus. jam reikėję
praeiti pro trogloditų, mintančių gyvatiena, garamantų,
mintančių liūtiena ir turinčių bendras moteris, gentis,
būti kretiečio strėle sužeistam į petį, kentėti dykumoje
nuo troškulio ir tik po to išvysti nemirtingųjų miestą
kitoje upės pusėje. galiausiai jis priartėjęs prie miesto ir
patekęs į požemį, kuriame buvusios devynerios durys.
aštuonerios iš jų vedė į labirintą, o šis apgaulingai atgal
į tą pačią salę, o devintosios vedė į kitą apskritą salę,
tokią pat kaip pirmoji. ši labirinto architektūra sukėlusi
pasakotojui siaubą, nes šiaip labirintai statomi žmogui
klaidinti, o šis buvęs betikslis. nemirtingųjų miestas jam
pasirodęs šlykštus. galiausiai pasakotojas prisikasęs prie
pamatinės tiesos: šlykštieji trogloditai ir buvę nemirtingieji. jie gyvenę viena mintimi ir spekuliacija, surentę
pastatą, jį pamiršo ir įsikūrė urvuose. paskendę mintyse, jie nustojo suvokti išorinį pasaulį. nemirtingojo gyvenimas tuščias, konstatuoja pasakotojas. „mirtis (arba
jos užuomina) pripildo žmonių gyvenimą kilnių jausmų
ir prasmės. jausdamiesi netvarūs, žmonės atitinkamai ir
elgiasi; kiekvienas jų veiksmas gali būti paskutinis; nėra
veido, kuris nesutirptų, kaip sutirpsta sapnuotojo veido
bruožai. viskas mirtingųjų gyvenime turi vertę – nepakartojamą ir lemtingą. nemirtingųjų gyvenime, priešingai, kiekvienas veiksmas ir kiekviena mintis – tik atbalsis
kitų, įvykusių ir neatsekamų praeityje, arba tiksli pranašystė kitų, kurie kartosis ateityje iki šleikštulio. nėra
nieko, kas neatrodytų atspindžiu, pasiklydusiu tarp nedūžtančių veidrodžių. nieko neįvyksta tik vieną kartą,
nieko nėra vertinga savo laikinumu.“39
pasakotojui pavyksta išsiveržti iš šio nemirtingumo
kaip negandos rato. jis su palengvėjimu pabaigoje konstatuoja: „greitai būsiu visa žmonija – būsiu miręs.“40
šioje vietoje kaip asociacija sugrįžta virtuali martino
heideggerio ir emmanuelio levino diskusija. jau hegelis sakęs, kad, įsisąmonindamas savo baigtinumą ir savo
mirtį, žmogus įgauna tikrąją savimonę. heideggeris taip
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pat manė, kad santykis su savo mirtimi atveria autentiškos ir neautentiškos būties takoskyrą. autentiška būtis
atsiveria artėjančios mirties siaubui ir suvokia save kaip
egzistuojančią mirties akivaizdoje. levinas, priešingai,
manė, kad mirti – tai sugrįžti į infantilumą, tapti drebančiu nuo verksmo kūdikiu. žmogus bet kokiu atveju
ilgisi amžinybės. borgeso apsakyme ši įtampa tarp amžinybės ilgesio ir mirtingumo prasmės inkrustuota labai
sumaniai.
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stanislovas Mostauskis

Kūrėjas ir beprotis –
neįmanomos
tapatybės projektas

Ž

mogus kaip išankstinė duotybė per nenusakomą
pozityvios patirties įvairovę atskleidžia ir įprasmina šį pasaulį – maždaug taip galima nusakyti požiūrį, kurį žymus postmoderno filosofas michelis
Foucault (1926–1984) pavadino didžiąja vakarų antropologine iliuzija. tik jos atsikračius, o tai reiškia – išvalius minties erdvę nuo tradicinių žmogaus sampratų,
vakarų filosofija gali atverti sau naujas galimybes. Kaip
interpretuoti šį „mizantropišką“ prancūzų mąstytojo
siūlymą? be abejo, pasitelkiant vadinamąsias „autoriaus mirties“ ir „subjekto disociacijos“ koncepcijas. šio
straipsnio tikslas: pabandyti atsakyti į šį klausimą renkantis kitą kelią ar net aplinkkelį, kuris šiuolaikinio sub
jekto problematiką susieja su klausimu: kaip įmanoma
menininko patografija?
taigi, kaip įmanomas žanras, meno kūrinyje galintis
matyti autoriaus atspindį, o autoriuje – ieškoti jo kūrinio
šaknų? Kokios prielaidos gali sujungti dvi tokias, rodos,
skirtingas sritis? arba kitaip: kaip įmanoma kalba, kuri
vienu diskursu byloja ir apie meną, ir apie beprotybę?
norėdamas į tai atsakyti, Foucault renkasi kelią, atsisakantį naudotis psichologijos ar psichopatologijos siūlomomis perspektyvomis; jo nuomone, įmanoma efektyviai
pasinaudoti tam tikra kategorinio eklektizmo forma, kuri
sugebėtų nauju santykiu susieti menininką ir jo kūrinį.
patografijos žanro ištakų Foucault pradeda ieškoti
tame istorijos tarpsnyje, kai krikščioniška europa suteikė
menininkams teisę turėti vardus. apčiuopiama šios teisės išdava – g. vasari parašytos menininkų biografijos.
jose Foucault išskiria tokius įvykius, kurie ritualizuoja menininkų gyvenimus ir suteikia jiems išskirtinumo
žymę. Ką turime omenyje? pavyzdžiui, tikro menininko
įžengimas į istoriją nėra paprastas biologinis faktas – jis
ne gimsta, o veikiau pasirodo per antlaikį plyšį, per istorijos trūkį. tai tarsi liudija, kad meninis genijus nesavalaikis šiai konkrečiai epochai, bet visada savalaikis savo
paties atžvilgiu, tai yra realizuojantis savo, kaip genijaus,
potenciją. ši potencija biografijoje būtinai turi konkretų išskirtinumo (antlaikiškumo) ženklą: piemenaujantis giotto pagerbiamas meistro cimabue apsilankymu
ir pan. toliau toks genijus turi praeiti ilgą išbandymų
grandinę, atitinkančią tam tikrą daugiapakopę iniciaciją,
kurios pabaigoje laukia svarbiausias išbandymas – simbolinis savo mokytojo įveikimas.

Kuo mums naudingas faktas, kad meninio talento
išskirtinumą atspindi biografinių faktų išskirtinumas?
pasak Foucault, vakarų renesansas į menininko individualybę žvelgė per epo prizmę, t. y. per tokią epinio žanro primestą perspektyvą, kurioje susiliejo ir archaizuotos
viduramžių herojaus konotacijos, ir iniciacinė antikinio
pasaulio problematika. susipindamos „šios tendencijos
menininko gyvenimui, o gal tik jo biografijai primetė keistas ir dviprasmes paslapties bei jos atskleidimo
struktūras...“1 tuo Foucault nori pasakyti, kad renesanso menininkui tik tada buvo leista nusikratyti anonimiškumo, šimtmečiais slėpusio epo dainiaus individualybę,
kai jis tapo epinių vertybių reiškėju. Herojaus matmuo
nuo to, kuris vaizduojamas persikėlė į tą, kuris vaizduoja.
Kitaip: autorius pats tapo herojumi, ir tik tada jo vardas įgijo suverenumą ir vertę. tokiame kontekste meno
kūrinio prasmė nebekyla iš tapatumo akmeniniam paminklui, kuris įveikia mirtį, iškeldamas savo herojų virš
arba anapus laiko. teisingiau būtų sakyti, kad jis tampa
„gestu“, kuris žmogui ir laikiniems jo reikalams suteikia amžinumo tiesą, bet kartu, o tai mums itin svarbu,
nurodo į savo gimimo vietą – stebuklų pilną menininko
gyvenimą. „tapytojas yra pirmas subjektyvus herojaus
įsikūnijimas“2, – sako Foucault. Kai „vertybinis“ apdainuojamo herojaus išskirtinumas tampa jį sukūrusio
menininko išskirtinumu, neišvengiamai auga dėmesys
menininko gyvenimui ieškant jame tą išskirtinumą patvirtinančių prielaidų. Tokiu būdu tarp kūrinio tiesos ir jo
biografijos tyrimų nusistovi privaloma sąsaja, iš kurios ilgainiui ir išaugs patografijos žanras. menininko autoportretas,
įkeltas į mitologinę sceną kažkur paveikslo kampe, yra
anaiptol ne papildomas veikėjas – tai ilgo proceso ašis,
proceso, herojaus kulto „tarnautoją“ paverčiančio to kulto objektu, heroizavimo pradžią sujungiant su savotiška
jo pabaiga. taigi menininkas užima tokias pozicijas savo
paties atžvilgiu, kurios iš principo negalėjo būti taikomos
jo apdainuojamam herojui: autorius sutapatinamas su tokia heroizmo manifestacija, kuri jo gyvenimą – ir sau, ir
kitiems – paverčia tam tikru vieniu su jo kūryba3.
Kur tai įvyksta? Kažkur ant ribos tarp autoriaus intencijos, reprezentuojančios jį kaip tokį, ir tos intencijos
realizacijos, tampančios kūrinio kūnu. tačiau ši vienybė
anaiptol nėra tokia aiški, kaip gali pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio. taip, ji pakankamai stipri, kad išliktų dar il-
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gam, bet kartu – pakankamai lanksti, o galbūt nestabili,
nes savo nužymėtoje erdvėje palieka laisvę pačioms įvairiausioms disociacijoms, konfliktams ir trintims. išgirskime, ką nori pasakyti Foucault: naujai nusistovėjusi autoriaus ir kūrinio vienybė pagrįsta tam tikra disproporcija,
kuri verčia kūrinį aiškinti individo polinkiais, o pastaruosius – atvirkštine priklausomybe ir taip toliau. minėtose biografijose tokių pavyzdžių apstu: Filippo lippi,
kurio aistros konfliktuoja su jo, kaip vienuolio, pašaukimu – jis tapė moteris genamas geismo, nes tikėjo, kad tapyboje išdegs jo aistros ugnis; uccello, „pasimetęs“ savo
darbe ir kartu pametęs iš akių svarbiausią to darbo tikslą – pasak vasari, jis būtų genialus dailininkas, jei nebūtų
švaistęs laiko perspektyvos studijoms; tintoretto, tapęs
taip, kad jo darbų stilistika supriešintų jį su visais cecho
broliais venecijoje. menininkų gyvenimai čia keistai susilieja su kūriniais, o kūriniai pradeda veikti gyvenimus.
Kartu tai pavyzdžiai, demonstruojantys, pasak Foucault,
tam tikrą herojiško ir meninio gesto netapatumą, tam tikrą konfliktavimą, kuris negresia santykių iširimu, bet
išduoda jų tapatumo dviprasmybes: čia meno kūrinys
supinamas su tuo, kas jis nėra, tampa savotišku veidrodžiu, kuriame autorius pradeda įžvelgti pats save. Kaip
tik tokios, šiandien nekvestionuojamos priklausomybės
šaknis Foucault teigia aptikęs.
Ką dar čia turime išgirsti? greta senosios heroizmo
tematikos ir nykstančių jos pėdsakų, tarp menininko biografijos faktų, jo kūrybinių gestų ir formalių rezultatų,
atveriama, o galbūt įsteigiama erdvė, kurią pradėjo regėti
Xvi amžiaus vakarai; erdvė, kurią mūsų mintis persmelkia be jokio pasipriešinimo kaip savaime suprantamą patografijos prielaidą (tai reiškia – tiesiog pamirštą); erdvė,
kurią ir užpildė mus dominantys turiniai – menininko
beprotybė. Kaip tik ši erdvė, pasak Foucault, leido sergančiam menininkui susitikti su savo kūryba, įvairiais
būdais manifestuojant sąlyčio taškus; ši erdvė leido jam
išsiskirti iš visų tų, kurie serga, bet tyli, nes neturi menininko dovanos4.
pamatinė patografinio diskurso prielaida: tam tikra
autoriaus ir jo kūrinio priklausomybės (bendrumo) forma, leidžianti autoriaus gyvenimą komentuoti kūrybos
faktais, o pastaruosiuose regėti jo gyvenimo atspindžius.
ši forma susiklostė per epinio žanro perspektyvos slinktį nuo
sukurto herojaus jį sukūrusio autoriaus link – kūrėjas tapo kūrinio herojaus savybių paveldėtoju ir drauge įsitraukė į naujo
tipo santykius su savo kūryba. šie autoriaus ir jo kūrinio
santykiai nužymi erdvę, kurioje, laikui bėgant, atsidurs
menininko beprotybė, atvira ir jam, ir jo kūrybai.
Kita vertus, Foucault ne tik atskleidžia istorines
patografinio diskurso šaknis; jam labai svarbu pabrėžti
šio diskurso kintamumą, t. y. parodyti, kad kūrinys kaip
autoriaus saviraiškos funkcija nėra konstanta, kurią vakarai
aptiko po svetimais „pavadinimais“ ir po truputį iškėlė
į dienos šviesą. Kaip viduramžių kūrinys galėjo kreiptis
į žiūrovą „anonimiškai“, taip ir šiuolaikinė epocha gali
didinti atotrūkį tarp kūrinio ir autoriaus, kartu perbraukdama jų vieningumą garantavusias funkcijas – štai kokia
kryptimi toliau nagrinėsime Foucault mintį.
Kaip konkrečiai beprotybė susitinka su menininku
per jo kūrinį? Foucault atsakymas kiek miglotas: bepro-
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tybė menininką įtaiso jo kūrinio išorėje, paversdama
aklu ir kurčiu tam, ką jis mato ir girdi. tuo, matyt, norima pasakyti, kad kūrinyje menininkas nepasirodo tiesiogiai, kaip konkretaus individo „reprodukcija“ meninėmis priemonėmis, bet kažkaip kitaip – nusakant save
vidujybės kalba, kuri regima ir išgirstama tik tam tikromis išorinėmis meno formomis. tas, kuris mato ir girdi,
autorius kaip vidujybė, ir tas, kurį aptinkame išoriškai
fiksuotomis aktyvumo formomis, praradusiomis „regą
ir klausą“ – tai du ne tapatūs, o į tapatumą pretenduojantys autoriaus pavidalai. Autorius (arba tiesiog žmogus)
pamatinio dvilypumo pavidalu: refleksyvi galia, atvira tik pati
sau; ir jos raiška išoriškai fiksuotomis aktyvumo formomis, papildančiomis empirijos įvairovę.
Foucault sako: „...psichologinis matmuo mūsų kultūroje yra epinės perspektyvos negatyvas.“5 tai reiškia,
kad minėta epinė perspektyva ir visi su ja siejami turiniai
transformavosi į žmogiškos vidujybės darinius ir epo herojus
tapo savotišku modeliu ir talpa „naujam“, nuo kūrinio neatsiejamam autoriui gimti.
čia išryškėja ir kitas svarbus momentas: autorius,
manifestuodamas save per vidujybę, regimą tik „išoriškai“, tapatinasi su tokiu žmogiškumo pavidalu, kurį atpažįstame kaip
šiuolaikinės psichologijos objektą. žmogus psichologijos požiūriu – tai tam tikra neapibrėžiama vidujybė, pasiekiama
tik per išorybę – visų rūšių saviraiškos formas, aptinkamas bet kokiame biografijos fakte. autorius – tai vidujybės žodžiai, bet jie negirdimi ir neregimi, kol, įveikę kažkokią neregimą liniją, nevirsta riksmu, gestu, meniškai
artikuliuota forma ar bet kokiu kitu gyvenimo įvykiu.
Ką čia reikia išgirsti? Patografinio diskurso šaknys,
nusakomos tam tikrais autoriaus funkcijų terminais, ir psichologinės perspektyvos šaknys – tos pačios. tai reiškia, kad
šiuolaikinis žmogus kaip psichologinės perspektyvos
rezultatas, kildinamas iš šaltinio, kuris jau rezervuotas
beprotybei. todėl, pasak Foucault, tampa aišku, kodėl
beprotybė yra neišvengiama psichologinio diskurso dalis. Įskiepijant epinio herojaus turinius menininko individualybėje, kartu įsteigiama ir jo vidujybė – ar bent jau sukuriamos
prielaidos jai augti. beprotybė, toje pačioje erdvėje kurdama savo konfliktus ir paslaptis, neabejotinai padėjo šiai
vidujybei suvešėti. Kitaip tariant, beprotybė jau prielaidų lygmenyje įrašyta mūsų vidujybėn. esant tokiai situacijai, gimstantys mokslai apie žmogų neišvengiamai
turėjo aptikti ir žmogaus vidujybę, ir kažkur joje besislapstančią beprotybę.
Vidujybės steigimas – tai procesas, per kurį autorius tarsi susidvejina, tapdamas kažkuo ne iki galo tapačiu sau, nes
tas tapatumas prarandamas įveikiant distanciją į išorybę. tai
naujas žmogus, manifestuojantis save tik išorybės formomis, nors tapatinasi pirmiausia su vidujybe. distancija,
skirianti žmogų ir jo manifestacijas, jo vidujybę ir išoriškai fiksuotus atitikmenis – tai naujojo žmogaus, žmogaus
kaip psichologijos objekto pradžia6. štai ant tokio pagrindo tampa įmanoma „menininko psichologija“. tačiau
šiai menininką dalinančiai distancijai, šiam skiriamajam
gestui, šiam nevisiškam tapatumui Foucault suteikia ir
kitą prasmę, teigdamas, kad dėmesys beprotybei menininko psichologiją lydi net ir tada, kai joje nenagrinėjama patologinė tematika. Kodėl? nes pastaroji privalo-

NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 1 (570)

mai tarpsta toje heroizmo manifestacijos vienybėje, toje
epinėje perspektyvoje, kuri menininko gyvenimą, jį patį
ir jo kūrinį sukabino į tam tikrą, tegul ir nevientisą visumą; visumą, kurioje beprotybė aptinkama ne tiesiogiai,
o kaip tam tikras struktūrinis konfliktas, kaip pamatinis
supriešinimas, o tai reiškia – kaip užmarštis to gesto, kuris tik ir pajėgus tą supriešinimą grįsti. Ką tuo nori pasakyti Foucault? beprotybė nebūtinai turi būti suprantama
kaip liga, prislėgusi menininką; net ir sveikiausias menininkas struktūriškai susivienija su savo kūryba, su tuo,
kuo jis iš principo būti negali. Toks suskaldytas darinys –
menininkas ir jo kūrinys, vidujybė ir išorybė – privalomai turi
beprotybės kaip skiriančios galios žymę; žymę, kuri yra ribos
nubrėžimas ir kartu tai atliekančio gesto užmarštis. čia mes
susiduriame su „pradžios“ beprotybe, beprotybe kaip
potencija ir kartu savotišku niekiu. šį teiginį reikia paaiškinti kartu atsakant į klausimą, kaip ši samprata taikoma psichologijos objektui, t. y. žmogui kaip vidujybės
ir išorybės priešpriešai.
Kas yra vidujybė? „uždara“ minties nuotrupų, impulsų ir kitų potyrių raizgalynė; pozityviai neegzistuojanti erdvė, bet turinti galią atlikti skyrimo gestus. o ką
vadiname skiriamaisiais gestais? vidujybės galią įveikti
savo uždarumą nukreipiant išorybėn vieną ar kitą skyrimo „rezultatą“: gestą, žodį ir t. t. žmogus kaip vidujybė
dar nėra protingas; savo troškimų, minčių ir potyrių įvairove jis dalyvauja kaip savotiška „pirminė materija“, visa
lydanti chaoso beprotybė, galinga potencija, slepianti neišmatuojamas galimybes; bet tik skyrimo gestas, „ištraukiantis“, pavyzdžiui, mintį ir paverčiantis prasminga
verbaline ištara, tik toks gestas, filtruojantis, atmetantis,
pasirenkantis, ir – svarbiausia – iškeliantis savo rezultatą išorybėn, tik toks gestas, inicijuojantis pozityviai apčiuopiamą fonetiką, jos artikuliaciją ar bet ką kita, sudaro galimybes kalbėti apie žmogų pozityviai, pasitelkiant
protingo ir neprotingo apibūdinimus. protingas (arba
beprotis) gali būti tik žmogus kaip išorybė, žmogus, apžvelgiamas pozityviai, per bet kokias išorinio aktyvumo ar jo stokos formas, žodžiu, per „simptomus“ – tai
žmogus, patyręs skirties „prievartą“, įmestas į sudalintą
proto ar beprotybės pasaulį ir privalomai išsiduodantis,
protingas jis ar ne. arba trumpai: žmogus kaip psichologijos ar psichopatologijos objektas.
beprotybė, turinti skiriančios galios žymę, – ką ši
metafora nusako? tai žmogaus vidujybė, pirmapradė,
pozityviai neapčiuopiama potencija, turinti galią atlikti skyrimo gestą, t. y. tapti savo pakartojimu ar tęsiniu
išorybėje. Kodėl tai – beprotybė? nes tai – ta teritorija,
kurioje beprotybė ir nebeprotybė dar neatsiskyrusios,
kur nėra ir iš principo negali būti jokių aiškių kelrodžių,
kas yra protinga, o kas – ne. bet kokia mintis, bet koks
impulsas, bet koks sąmoningas (ir nesąmoningas) aktas
neturi išankstinio žinojimo, koks jis – tai jis sužino per
rezonansą išorybėje, t. y. tik tada, kai įveikia vidujybę
ir išorybę skiriančią ribą. ir beprotis, ir nebeprotis gali
būti giliai įsitikinę savo teisumu; tačiau tik pozityviai
apčiuopiami jų įsitikinimų vediniai leidžia spręsti, kas
prieš mus: sveikas žmogus ar ligonis. todėl tik išoriniai
pavidalai ar simptomai leidžia kalbėti apie pozityvų pasaulį, kuris jau padalintas į protingą ir neprotingą, tik
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šiame „pasaulyje po skirties“ beprotybė gali būti atrasta
per apčiuopiamą simptomo pavidalą. tik šiame išorinių
pozityvybių pasaulyje ji tampa Kitu, atskirtu nuo proto
ir drauge atpažįstamu kaip neprotas. akivaizdu, kad
Foucault kalba apie dvi netapačias beprotybes: apie „pirminę“, pozityviai neapčiuopiamą, bet potencialiai vaisingą beprotybę, turinčią ir proto, ir neproto potencijos,
bei aktualią, nuo proto „atskirtą“ beprotybę konkrečios
anomalijos pavidalu.
norėdami tai paaiškinti, turime glaustai pristatyti
Foucault „istorijos ontologijos“ koncepciją, kuri minėtą
priešpriešą ir grindžia. pradėkime nuo klausimo: iš kokio taško į beprotybę siūlo pažvelgti Foucault? tiksliau,
kokią tyrimų strategiją, atsiribojančią nuo psichologijos
diskurso, jis siūlo? ieškoti beprotybės „šaknų“ ne individo aprėptyje, o tam tikruose lūžiniuose vakarų istorijos
taškuose. taškuose, kurie yra tarsi žemiau istorijos, istorijai nepriklauso, bet kuriuose inicijuojami tos istorijos
pokyčiai. galima tai pavadinti siekiu rasti „momentą“,
kai beprotybė dar nesupriešinta su negailestinga proto
tiesa, kai ji tebėra nediferencijuota patirtis, patirtis, nepadalinta paties padalijimo. primenu, mes kalbame ne
apie individo beprotybę, o slypinčią kažkur po istorijos
audiniu. Foucault tikslas: atrasti ta pirminį dalybos gestą,
kuris atskyrė protą nuo to, kas juo būti nebegali, į tarpusavy
nebekomunikuojančias ir tarsi viena kitai mirusias dalis; dalis,
kurios po tokios perskyros susiejamos visiškai nauju santykiu,
nes dabar beprotybė gali save atrasti tik per suverenaus, jai
išorinio proto tiesą, paverčiančią ją psichine liga. tai reiškia,
kad skyrimo gestas anapus istorijos „realizuodamasis“
tą istoriją steigia – kaip jau padalintą į protui ir neprotui priklausančias teritorijas. Kaip tik todėl pozityviai
apibrėžiamoje istorijoje į beprotį galima kreiptis tik per
psichinės ligos universalumą, tarpininkaujant atitinkamam diskursui – psichologijai, psichiatrijai, psichopatologijai ir t. t. o jų perspektyvos Foucault ir nori išvengti,
siūlydamas grįžti prie savotiškų ištakų, į teritoriją, kur
jokia psichopatologijos mokslo kategorija, net pati bendriausia, negali atlikti organizuojančių funkcijų ir būti
kelrodžiu. mat konstituojantis čia yra gestas, išskiriantis
beprotybę kaip kažką svetima protui, bet ne mokslas,
kuris gimsta tik po atskyrimo kaip jo rezultatas.
ten, kur kas nors nuo ko nors skiriama, kur brėžiama riba – tik ten ir gali prasidėti istorija. Klausti apie tą
„pirminę“, pozityviai neapčiuopiamą erdvę be vietos –
nors jokia ji ne erdvė – tai klausti kultūros apie jos ribines
patirtis, per kurias ji atstumia sau svetimus turinius, klausti
istorijos apie plyšį, kuris tampa tos istorijos pribuvėja. Kitaip tariant, kalbame apie kažką, kas skyrimo veiksmu
inicijuoja istoriją, kažką, kas istorijai nepriklauso, ir todėl neišvengiamai pamirštamas, nes atminčiai pavaldi
tik istorijos erdvė. tai koncepcija, kurioje istorija nėra
vientisa ir savipakankama – ją inicijuoja ir gaivina jėgos,
draskančios tą istoriją ir tuo pačiu judesiu, per istorijos
žaizdas teikiančios istorijai gyvybę ir galimybę žengti
naują žingsnį.
svarbu išgirsti tai, ką siūlo Foucault: europietiško
racionalaus „proto“ istoriją suvokti per nuolatinę konfrontaciją su tuo, kas jis nėra, bet kas nustato jo „išorinio
perimetro“ ribas.
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grįžkime prie individą „skaldančios“ vidujybės–išorybės koncepcijos. skirtis (ar gestas), leidžianti kažkam
atsirasti pozityviai, atsispiriant nuo nediferencijuotos
vidujybės materijos, nepastebima, arba kitaip – pamirštama; pastebima mintis, bet ne momentas, kuriuo ji atsispyrė ar buvo atstumta ir tapo kažkuo, kas jau nėra
mintis. skyrimo gestas – tai niekis, tuštuma, kažkas, ko
neįmanoma sugriebti už uodegos; tai metafora, apibūdinanti be galo trumpą šuolį iš potencijos į aktualybę, iš
vidujybės į išorybę, iš pradžios beprotybės į pozityviai
atpažįstamą beprotybę – arba taip pat pozityviai atpažįstamą „sveiko proto“ elgseną. už viso to slypi pamatinis klausimas: kas laiduoja minties kaip grynai mentalinio
veiksmo bei empirijai priklausančio kūno tapatumą, vienaip
ar kitaip tą mintį įakivaizdinančio? Filosofas į šį klausimą
neatsakė, neatsakysime ir mes.
Foucault tam tikru mastu orientavosi į psichoanalitinę pasaulėžiūrą, tačiau tai neturėtų klaidinti; jam
sąmonė savaime dar nereiškė realizuotos beprotybės
ir nebeprotybės priešpriešos, t. y. nebuvo mechaniškai
tapatinama su intelektui paklūstančiu regionu, o pasąmonė – su išstumtų patologinių troškimų ir instinktų
talpykla. skirtis – ne tarp sąmonės ir pasąmonės; pastarosios kaip bendra nediferencijuota masė ir sudaro tai,
ką vadiname vidujybe; skirtis – tarp vidujybės ir išorybės.
net beprotiškiausia mintis, net patologiškiausias troškimas nėra beprotybės požymis, kol neturi savo vedinių
išorybėje pozityviai apčiuopiamais pavidalais. žinoma,
ne mažiau tai tinka ir genialiai minčiai – be fiksacijos išorybėje ji tėra žavus meteorito žybtelėjimas „nuosavoje“
vidujybėje. todėl vidujybė nėra nei protinga, nei beprotė – arba ir tokia, ir kitokia tuo pat metu.
Ką gi Foucault nori pasakyti? Kai tik žmogus pradedamas suvokti struktūrinių antinomijų pavidalu, tarsi kontrabanda į jo sampratą – prielaidų lygmenyje – įtraukiama beprotybė. dėl to psichologija gali būti jėga, gebanti be galo
patologizuoti žmogų ir jį supantį pasaulį. toks žmogaus
modelis nepaaiškinamas be jį dalinančio trūkio, verčiančio konfliktuoti minėtas modelio dalis – kaip tik šio trūkio šešėlyje tūno beprotybė.
anksčiau kalbėjome apie vaisingą tuštumą, slypinčią anapus istorijos, bet kaip sarginis šuo sekančią kiek
vieną jos momentą; nukreipdami žvilgsnį į menininką,
mes galime kalbėti apie vidujybės tuštumą arba potencijos pilnatvę, o tai šiuo atveju yra tas pat. Meninės kūrybos
procesas tokiame kontekste – tai nesugriebiami skyrimo gestai,
kuriais vidujybė iškerpa ir atkartoja save išorybėje, virsdama
apčiuopiamais gestais ir jų modeliuojama menine forma.
bet kaip šis modelis pakinta, kai Foucault pradeda
kalbėti apie konkretų istorinį laikotarpį, apie jam būdingą „epinės vienovės“ subyrėjimą bei kūrinio kalbos išsilaisvinimą nuo autoriaus? visa tai, filosofo nuomone,
neabejotinai gąsdinantis šiuolaikinio meno situacijos požymis. požymis, reiškiantis meno kūrinio artėjimą į savo
ištakas, į pradžią, kuri kartu yra ir jo riba, ir momentas,
kuriame jis subyra. Filosofas siūlo gan apokaliptinę per
spektyvą: kiekvienas dėmesio vertas kūrinys (pradedant
hölderlino kūryba) yra tarsi bandymas susinaikinti siekiant savo ribų, artėjimas į pirminę būklę iki skyrimo
momento, t. y. siekis įsilieti į pirminės, nediferencijuotos
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beprotybės lauką kažkur menininko vidujybėje. „Kalba
užėmė nepriklausomą poziciją; ji pasiekia mus iš visur,
iš ten, kur niekas nepradeda kalbėti, bet tampa kūriniu
tik tada, kai, grįždama į savo diskurso pradžią, prabyla į
tą nebūtį. šiuo požiūriu bet kuris kūrinys yra bandymas
pasiekti savo kalbos ribas; eschatologija mūsų laikais
tapo literatūrinės patirties struktūra...“7
Kaip tai suprasti?
šiuolaikinis kūrėjas nebeturi dieviško herojaus regalijų; jam nebepritaikomas epinio vientisumo modelis, o
tai reiškia, kad nebegalima užtikrinti kūrinio ir autoriaus
vienybės. tai, ką byloja meno kūrinys, ir tai, ką sako kūrėjas, nebūtinai turi sutapti; meninė forma pamažu susigrąžina galią „kalbėti“ be autoriaus. galime tai įvardinti
autoriaus kūrybinių intencijų ir perteikiamų turinių netapatumu. arba ištarto žodžio ir jį pagimdžiusios „minties“ atotrūkio paslaptimi. Foucault tai nusako autoriaus
mirties motyvu, kurio, žinoma, nereikia suprasti pažodžiui: tai, ką pradeda byloti kūrinys, yra nebe individualūs
ir subjektyvūs turiniai, o beasmenės „būties“ jėgos, kitaip –
pirminė kalba, kūrybos šaltinis, kurio, matyt, nebegalima tapatinti su individualiai traktuojama menininko vidujybės potencija. čia dera stabtelėti ir aiškiau pasakyti,
kaip individualus meninis gestas, išorybė siejasi su sava,
bet „ne individualia“ ar „ne tik individualia“ vidujybe.
vidujybė šiuo požiūriu yra bedugnis šulinys, kanalas,
„pasąmonės“ tuštuma, užsibaigianti neapčiuopiama vidujybės–išorybės sankirta. tai, ką mes pratę vadinti sąmonės aktyvumu, yra šios sankirtos paribyje sutankėjęs
potencijos vaisingumas, gebantis tam tikru mastu save
aktualizuoti šuolyje į išorę. svarbiausia išgirsti štai ką:
šiame šuolyje vis labiau aktualizuojasi „kontrabandiniai
turiniai“, apie kuriuos autorius nieko nežino ir kurie į
žiūrovą kreipiasi tiesiogiai, be autoriaus pagalbos (bet
per jo „kūrybinius gestus“).
Meno kūrinio artėjimas savo ribų link – tai vis stiprėjantys „pirminės kalbos“ žodžiai, tarsi kontrabanda pradedantys
byloti per meninę formą. šiuolaikiniam kūriniui nebereikia autoriaus, kurio saviraiškos mechanizmas užtikrintų
ryšį su konkrečiu individu bei jo reiškiamais turiniais;
kūrinys apibūdinamas ne tik „konkrečios“ vidujybės
vertimu išorybėn, bet ir kitais, anapus autoriaus besiplėtojančiais „turiniais“. antropologinę formą, kurios
atspindžiu buvo kūrinys, pakeičia kažkas, ko nebeįmanoma matuoti žmogiškais masteliais. galbūt tai galima
vadinti tam tikra meno dehumanizacijos versija, tačiau
labai specifine: kiekviename gerame meno kūrinyje Foucault siūlo išgirsti tą autentišką būties balsą, kurį prieš
pusšimtį metų K. jaspersas priskyrė grynai šizofreniško
meno formoms.
prisiminkime, ką Foucault pasakė apie hölderlino jeną, kurioje fiksuojamas pirmas patologinis atvejis
poeto biografijoje: „jenoje vakarams po kojomis staiga
įgriuvo žemė; dievų pasitraukimas ir kartu atkaklus būvis atvėrė ten pamatinę tuštumą, kurioje europinė kultūra palaipsniui įžvelgė ir žmogaus baigtinumą, ir laiko
sugrįžimą.“8
akistata su nebūtimi, su tuo „daiktu savyje“, kurį
pavadinome plyšiu istorijoje – tai toli gražu ne tik akistata su pirmine beprotybe, neegzistuojančiu visa ko šal-
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tiniu. ši akistata – taip pat erdvė, kurią galime nusakyti dievo mirties ar begalybės užmaršties metaforomis.
pastarosios negatyviajam būties registrui neabejotinai
suteikia naujų konotacijų: čia žmogus susiduria su tuštuma, atsivėrusia „pasitraukus“ dievams – tai klasikinei
metafizikai pažįstama teritorija, kurios patirtis ribotam
žmogui bylojo apie beribiškumą ir kurią i. Kantas išstūmė į nepasiekiamą daikto savyje anapusybę. dabar tai
„tuštuma“, kuri, pasak Foucault, nebegali žmogui byloti
beribiškumo kaip kažko esmiškai išoriško – tai patirtis,
kuri žmogui skleidžiasi kaip vidinė ir kartu kaip suvereni, tai yra tam tikru mastu su juo susijusi. Kita vertus,
tai tuštuma, kuri istorijos srautą kerta skersiniu pjūviu
kaip plyšys, iš kurio ta istorija gauna kūrybinį impulsą,
bet kartu – juodoji skylė, į kurią to impulso rezultatas
orientuotas. „priimta manyti, kad XiX amžius atvėrė
istoriškumo lygmenį; bet jis tai padarė atsižvelgdamas
į rato figūrą, erdvinę, laiką neigiančią figūrą, per kurią
dievai manifestuoja savo pasitraukimą ir sugrįžimą, o
žmogus – atvykimą į gimtą baigtinumo žemę.“9 šį „rato“
modelį perkvalifikuojant kūrybos terminais, kūryba tampa tokiu baigtinumu, kuriame privalomai atsiveria plyšys,
per kurį autorius tam tikru mastu atskiriamas nuo kūrinio
kalbos – tikroji kūrinio kalba yra per plyšį bylojanti „tyla“, o
autorius – savotiška priemonė šiai tylai prabilti.
Kas yra ta nebūtis, kurią iš istorijos galime regėti tik
kaip tuštumą? pamirškime, ką jau sakėme: kad tai – pamatinė potencija, „pagrindo“ beprotybė, kuri atlieka skyrimo judesį ir drauge atsikartoja pozityviomis, „išskirtomis“ formomis. Foucault šią pamatinę potenciją pasiūlo
pervardinti visai kitais terminais, kurie stipriau pabrėžia
istorinių permainų konkretumą. minėta nebūtis – tai ta
sakrali begalybė, kurią ankstesnis žmogus pažinojo kaip
dievą. Pokyčiai, nusakomi „Dievo mirties“ metafora, pašalino
iš šios begalybės Dievo figūrą, bet pati instancija liko – kaip
tuštuma, kaip niekis. Liko ir „tas pats“ priklausomybės santykis, kuriuo saistoma istorijos egzistencija – tik dabar jau ne
dievas, o be jo likęs niekis nuolatos „stovi“ prie laiko ir
istorijos ištakų. „dievo mirtis labiau paveikė mūsų kalbą nei baimė prieš niekį: tylos, kuri pakeitė dieviškumo
principą, nebeužpildys joks kūrinys, nenorintis būti tušti
plepalai10.
tokiame kontekste tampa aišku, kodėl Foucault
nuolat kartoja nietzsche’s mintį, kad vakarų žmogus
vis labiau tampa graiku. prisiminkime vieną ikisokratiko idėją, kurią mūsų laikai su malonumu atkartoja:
žmogus yra visa ko matas, to, kas yra, nes yra, ir to, ko
nėra, nes nėra. matyt, Foucault nori pasakyti štai ką:
šiandien vis labiau tampame graikais todėl, kad būtį
vis labiau suvokiame kaip apimančią ne tik tai, kas yra,
bet ir tai, ko nėra. šiuo požiūriu Foucault koncepcija –
tai ne krikščioniškos, o labiau graikiškos, ikisokratinės
„metafizikos“ recidyvas, m. heideggerio pasiūlytos per
spektyvos tęsinys – su visomis savaime suprantamomis
išlygomis. būtis – tai ne tik istorijai priklausanti erdvė,
aprėpianti visus esamus ir įmanomus pozityvius faktus.
būtis – tai ta vaisinga tuštuma, kuri tik ir leidžia pastariesiems būti, kitaip tariant, būtis – tai pozityvus niekis,
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ontologine valdžia apdovanota nebūtis. svarbiausia, ką
nori pasakyti Foucault: pozityvios istorijos registras nėra
„savipakankamas“, todėl nepaaiškinamas be nuorodos į istorijos anapusybę.
Kita vertus, neteisinga būtų šioje koncepcijoje regėti
klasikinės metafizikos sugrįžimą (nors kantiško „daikto savyje“ pėdsakas tikrai įžiūrimas): Foucault siūloma
skiriamojo gesto ontologija nepalieka jokios suverenios
erdvės „absoliutui“ (vieniui), nebūčiai (istorijos anapusybei). yra tik tai, kas yra – istorija, savo pozityvumu ištrinanti ir nustumianti užmarštin bet kokį ją gimdančios
nebūties pėdsaką.
taigi patografinio žanro diskursas susiklostė kaip
epinio žanro perspektyvos slinktis nuo sukurto herojaus
jį sukūrusio autoriaus link – kūrėjas tapo kūrinio herojaus savybių paveldėtoju ir įsitraukė į naujo tipo santykius su savo kūryba. Šie autoriaus ir jo kūrinio santykiai
nužymi erdvę, kurioje, laikui bėgant, bus įtaisyta menininko
beprotybė, atvira ir jam, ir jo kūrybai.
patografinio diskurso šaknys, nusakomos tam tikrais
autoriaus funkcijų terminais, ir psichologinės perspektyvos šaknys – tos pačios. įskiepijant epinio herojaus turinius menininko individualybėje, kartu įsteigiama ir jo
vidujybė – ar bent jau sukuriamos prielaidos jai augti.
Kita vertus, Foucault svarbu parodyti, kad kūrinys
kaip autoriaus saviraiškos funkcija nėra konstanta. viduramžiais meninė forma į žiūrovą kreipdavosi „anonimiškai“,
nepabrėždama autoriaus tarpininkavimo. renesansas
atvirkščiai – kūrinyje siūlė matyti pirmiausia autoriaus
savybių atspindį. šiuolaikinė epocha vėl keičia požiūrį – didina kūrinio ir autoriaus atotrūkį, perbraukdama
jų vieningumą garantavusį diskursą. galima tai vadinti
autoriaus kūrybinių intencijų ir perteikiamų turinių netapatumu. arba ištarto žodžio ir jį pagimdžiusios „minties“
atotrūkio paslaptimi. Foucault tai nusako autoriaus mirties
motyvu, kurio, žinoma, nereikia suprasti pažodžiui: tai,
ką pradeda byloti kūrinys, yra nebe individualūs ir subjektyvūs turiniai, o beasmenės, dehumanizuotos „būties“ jėgos.
patografinį žanrą išmaitinusiam epiniam vientisumui Foucault priešpriešino įtrūkimą, „atpalaidavusį“ kūrinį nuo jo autoriaus, o drauge – nuo prievolės tarnauti
autoriaus saviraiškos funkcijai. toks įtrūkimas būdingas
kiekvienam geram kūriniui, per kurį pastarasis siejasi su
savo šaltiniu (nesatimi), o kartu – su grėsme joje ištirpti. ši grėsmė – tai metafora, apibūdinanti meninės formos
slinktį nuo antropologinės saviraiškos prie turinių, realiai ar
tariamai perteikiančių beasmenes būties potencijas.
1

2
3
4
5
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9
10

m. Foucault. Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. – War
szawa, 1999, p. 19.
ten pat.
ten pat, p. 20.
ten pat, p. 20–21.
ten pat, p. 21.
ten pat.
ten pat, p. 30.
ten pat, p. 29.
ten pat.
ten pat, p. 29–30.

e du a r das j uc hne vič ius . Pasimatymo laikas baigiasi, 1970
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sa nd ra Ku l iešienė

Kas tas „dailės
istorikių sodas“?

2010 m. sausio pabaigoje į Akademijos galeriją Vilniuje susirinko specifinė publika – menotyrininkai ir jų bičiuliai. Čia vyko Andriaus Surgailio fotografijų parodos Dailės istorikių sodas
atidarymas. Parodoje eksponuotos šešios didelio formato (128 x 126 cm) nespalvotos nuotraukos, kuriose užfiksuotas vienas beveik dvidešimties metų senumo įvykis. Būna vieno paveikslo
paroda, o čia – vieno posėdžio vaizdai. Andrius Surgailis, žinomas kaip subtilių interjerų fotografijų, senosios medinės architektūros nuotraukų meistras, pasirodo su jam neįprastu žanru –
grupiniu portretu gamtoje. Keista ir smalsu, kodėl fotomenininkas parodė šiuos savo darbus?
Paklausti Andrius pasiūlė žmonos – šios originalios idėjos sumanytojos, menotyros daktarės
Laimos Laučkaitės-Surgailienės.

l a i ma l auč K ai t ė s ur g ailien ė: šios parodos sumanymas turi du aspektus. pagrindinė parodos idėja tokia: dailės istorikai – pagal profesiją – tiria, publikuoja,
legitimuoja vaizdus (meno kūrinius), taigi visada lieka
už kadro; jie yra vaizdų subjektas, o ne objektas. paroda
apverčia šį santykį, ir dailės istorikės tampa fokusuotu,
išdidintu fotografijos objektu. Kitas parodos aspektas –
dokumentinis: nuotraukose – Kultūros ir meno instituto
dailės istorijos skyriaus posėdis, kuris 1991 metais vyko
gamtoje, surgailių sodyboje utenoje. a. surgailis, nuolat
fotografuojantis savo sodą, buvo toje vietoje ir tuo laiku: taip atsirado šios nuotraukos. neseniai, vartydama
andriaus negatyvų archyvą, netikėtai jas atradau. man
patiko impresionistinis šviesos žaismas gamtoje, linksmo, šmaikštaus bendravimo nuotaika bei nuotraukose pagautas sodo ir intelektualios kompanijos derinys.
net pasirodė, kad šis derinys organiškas, nes metaforine prasme galima teigti, kad meno istorikės gyvena savuose meno soduose – iš kūrinių, tarsi iš augalų, renka
savo „herbarus“, dėlioja jų „sekas“, ieško ryšių, panašumo, priežasčių. tad ir a. surgailio sukurta skenuotų
ir išdidintų sodo augalų herbaro serija taikliai įsiterpė
į ekspoziciją, savo spalvomis įsiverždama į nespalvotą
sodo vaizdą.

iš nuotraukų matyti, kad nė viena dalyvė nepozavo,
nėra žiūrinčių į objektyvą, jos net negalvojo tapti paro
dos „objektais“. iki vernisažo nė viena šių nuotraukų
nematė, taigi ekspozicija nebuvo cenzūruota. andrius
surgailis išdidino visus tąsyk padarytus susirinkimo
fotokadrus – tik šeši jų teliko, septintas buvo techniškai
sugadintas. beje, veikėjos „dailės istorikių sode“ tuomet
susirinko septynios, ir keistas fatalizmas, viena jų – rasa
janonytė pernai mirė...
j o lanta š i r K ai t ė : mes, pirmojo išvažiuojamojo po-

sėdžio dalyvės, tada net nepastebėjom, kad esame foto-

grafuojamos. o tradicija paskutiniam metų posėdžiui
pasirinkti netradicinę vietą išliko iki šiol: jie vyko pas ingridą Korsakaitę turniškėse, pas giedrę jankevičiūtę jos
namuose, pas jolitą mulevičiūtę prie meškerėlio ežero,
pas renatą dubinskaitę netoli grigiškių ir mano namų
sodelyje žvėryne, o šįmet dešimtmečio proga numatėm
nuvykti į mano sodybą prie aukštadvario.
paroda inspiravo pokalbį, prisiminimus apie lietuvos
dailėtyrą, jos situaciją anksčiau ir dabar. Kalbinau fotografijų „personažes“ ir kitas menotyrininkes, apsilankiusias parodoje: vienas jų pažinau dar prieš daugelį metų
kaip nacionalinės bibliotekos meno skaityklos lankytojas, o kitas – kaip dabartines bendradarbes, lietuvos
kultūros tyrimų instituto mokslininkes.
laima lauč Kaitėsurga ilienė: paroda skirta savotiškam jubiliejui – dvidešimtmečiui paminėti, nes 1990
metais buvo įkurtas dailės istorijos tyrimų centras – dailės istorijos skyrius Kultūros ir meno institute. paskutinis
skyriaus posėdis prieš vasaros atostogas vykdavo gamtoje, tąsyk, 1991ųjų birželį, mūsų sodyboje susirinko
lolita jablonskienė, giedrė jankevičiūtė, rūta janonienė, rasa janonytė, jolanta širkaitė, irena vaišvilaitė ir
aš, kiti skyriaus bendradarbiai dėl asmeninių priežasčių
atvykti negalėjo. Kai kurios iš nuotraukose užfiksuotų
menotyrininkių ilgainiui pasitraukė iš skyriaus: irena
vaišvilaitė išvyko stažuotis į romą ir vėliau pasiliko antrosioms studijoms, rūta janonienė nuėjo vadovauti ką
tik įkurtam vilniaus dailės akademijos dailėtyros institutui, lolita jablonskienė tapo soroso centro lietuvoje
vadove, nacionalinės dailės galerijos direktore. skyriuje
keitėsi žmonės, tačiau čia buvo sutelktas stiprus dailėtyros potencialas.

dailėtyros skyrius atsirado ne tuščioje vietoje. pradžių
pradžią prisimena vyriausioji iš institute dirbusių dailė-
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tyrininkių dr. i ng r i da K or s aK ai tė : 1961 m. pradėjau dirbti ltsr istorijos institute, kur buvo formuojamas
įvairių menų – dailės, teatro, kino tyrėjų skyrius. čia
dirbo irena aleksaitė, markas petuchauskas, vytautas
mažeika, apolonija valiuškevičiūtė, vėliau trumpiau ar
ilgiau darbavosi rachilė Krukaitė, augustinas savickas, vanda zaborskaitė, irena Kostkevičiūtė, antanas
vengris, mariana malcienė, egmontas jansonas, saulius
macaitis, viktoras liutkus, gražina Kliaugienė, iki šiol
tebedirba audronė girdzijauskaitė, gražina mareckaitė,
vida bakutytė ir kiti. šio menotyros padalinio pavadinimas ir statusas keitėsi ne sykį – tai virsdavo skyriumi, tai sektoriumi. 1987 m. menotyros skyrius trumpam
buvo perkeltas į Filosofijos, sociologijos ir teisės institutą. anuomet sunku buvo pasirinkti norimą tyrinėjimų
objektą, tematiką. į senosios lietuvos dailės istorijos
tyrinėjimus sovietmečio cenzūra žiūrėjo nepalankiai. ir,
žinoma, privalu buvo rasti bei tirti socialistinio realizmo
tendencijas lietuvos mene, eiti tarybinio meno keliu... tik
paruošus tam tikrą dirvą buvo leista pradėti pirmos XX
a. pusės meno tyrinėjimus; 1982–1983 m. pasirodė dvitomė akademinė XX a. lietuvių dailės istorija. 1900–1940.
tuomet maskva nepripažino ikikarinės lietuvos menotyros laimėjimų, tyrinėjimų. sudėtinga situacija iškilo
rengiant mokslininkus specialistus, menotyros daktarus.
vos kelias dailės istorikų laidas išleido vilniaus universitetas, vėliau dailėtyrininkai pradėti rengti vilniaus dailės institute, bet meno aspirantūros sovietinėje lietuvoje
ilgą laiką nebuvo. visi, norintys ginti mokslinius dar-
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bus, privalėjo tai daryti maskvoje arba leningrade, būta
vos kelių išimčių. moksliniai tekstai buvo publikuojami
griežtai prižiūrint svetimiems oponentams, ir tik 1994 m.
dailėtyros disertacijos pradėtos ginti lietuvoje, tačiau jų
pagrindu parengtos knygos nebuvo leidžiamos dėl lėšų
stokos. deja, ne viena jų nepasirodė iki šiol...
Kultūros ir meno instituto dailėtyros skyriaus darbuotojų iniciatyva 1995 m. pavasarį buvo įkurta lietuvos dailės istorikų draugija, siekianti suvienyti įvairiose šalies
mokslo ir kultūros institucijose dirbančius specialistus.
norą būti draugijos nariais tuomet pareiškė penkiasdešimt dailėtyrininkų. pirmąja ldid pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta ingrida Korsakaitė. ji nuolat rūpinosi
atnaujinti ir praplėsti dailėtyros pajėgas, ieškojo gabaus
jaunimo, ypač domėjosi tais, kurie ryškiau pasirodė
spaudoje. prie dailės tyrėjų grupės dar istorijos institute 1981 m. prisidėjo viktoras liutkus, 1982 m. – lijana
šatavičiūtėnatalevičienė, 1983 m. – giedrė jankevičiūtė, pille veljataga ir linas gedminas, 1985 m. – lolita
jablonskienė, jolita mulevičiūtė ir laima mertinienė,
1986 m. – irena vaišvilaitė, 1988 m. – laima laučkaitė
surgailienė, 1989 m. – rūta janonienė, rasa janonytė ir
jolanta širkaitė, 1990 m. – aistė paliušytėlugovojienė ir
helmutas šabasevičius, 1997 m. – lina balaišytė, auksė
Kaladžinskaitė ir mindaugas paknys.
1989 m. baroko dailės specialistė i. vaišvilaitė pasiūlė bendrą tyrimų temą Mecenatystė ir kolekcionavimas,
į kurią įsitraukė jolanta širkaitė, rūta janonienė, rasa
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janonytė. pradėjus dirbti irenai vaišvilaitei – dėl jos asmeninių savybių, o gal susiklosčius lemiamoms aplinkybėms – įvyko lūžis lietuvos dailės istorijos tyrinėjimuose: buvo atsigręžta į lietuvos didžiosios Kunigaikštystės
meną, XiX a. dailės istoriją, nes iki tol daugiausia buvo
tyrinėta XX a. dailė.
j o li ta mul e v i č i ūt ė : irena vaišvilaitė labai norėjo,

kad atsirastų institutas, tyrinėjantis meno istoriją. bet kaip
dabar, taip ir tada, prieš du dešimtmečius, tokiai įstaigai
konjunktūra buvo nepalanki, tad institutas susiformavo
kaip daugiadisciplininis konglomeratas. menotyriniam
institutui susiformuoti buvo sunku, nes trūko specialistų.
apskritai stigo žmonių, tyrinėjančių įvairias kultūros sritis, meno šakas, taikančių šiuolaikines metodologijas, ir tai
tapo instituto problema. bet pamažu įsivažiavom...
naujai įkurtam Kultūros ir meno institutui pradėjo vadovauti akademikas algirdas gaižutis. institutas
kūrėsi kultūros ir politikos virsmo laikotarpiu. sudėtinga buvo leisti knygas: pirma, ilgai būdavo galvojama,
ką čia tokio parašius visiems svarbia tema, o parengus
paaiškėdavo, kad sudėtinga leidinį išspausdinti. tokie
pavyzdžiai gali būti skyriaus leidiniai Žmogus ir aplinka,
Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai – ilgokai laukdami
publikavimo jie seno, o kai pasirodė, buvo nepatrauklios
išvaizdos, išspausdinti ant „laikraštinio“ popieriaus. trečiasis XX a. lietuvių dailės istorijos tomas, pradėtas rengti
dar sovietmečiu, 1990 m. pasirodė tik rotoprintinės spaudos ir, deja, be iliustracijų.
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devintą dešimtmetį lietuvoje nebuvo dailėtyros
doktorantūros, disertacijų vadovų reikėjo ieškoti maskvoje ar leningrade, tik atkūrus valstybingumą, galėjome pradėti gintis disertacijas lietuvoje. su disertaciniais
darbais nutikdavo panašiai kaip su leidiniais. pavyzdžiui, mano disertacija, pradėta 1985 metais, buvo apginta jau nepriklausomybės laikotarpiu ir iškart po gynimo
pradėjo sparčiai senti, nes buvo pasikeitusios mokslinių
tyrimų galimybės ir probleminis akiratis.
lijan a natalev ič ien ė: pamenu, anuomet buvo

tradicija metų pabaigoje rinkti geriausias skyriaus publikacijas, laureate buvo tapusi jolita mulevičiūtė. lietuvių
dailėtyrai itin stigo suvienodintos meno terminijos, buvo
jaučiamas didelis dailės terminų žodyno poreikis, tad
skyrius nusprendė jį parengti, ir 1995 m. prasidėjo sutelkto darbo metas. pirmasis didelis kolektyvinis darbas
buvo 1999 m. išleistas Dailės terminų žodynas. šiuo metu
skyriuje rengiamas kitas kolektyvinis darbas – daugiatomis Lietuvos dailininkų žodynas. 2005 m. pasirodė ilgamečio darbo vaisius – pirmasis Lietuvos dailininkų žodyno
tomas, skirtas Xvi–Xviii amžiams, rengiami kiti – XiX
ir XX amžių tomai.

laima lauč K aitėsur g a ilienė: permanentinės
lietuvos mokslo administravimo reformos dailėtyros
skyrių palietė ir XXi amžiuje: 2002 metais buvo įkurtas
Kultūros, filosofijos ir meno institutas, kurį sudarė buvę
Kultūros ir meno bei Filosofijos ir sociologijos institutai.
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l i n a b a l ai š y t ė : Kai pradėjau dirbti skyriuje, man,
kaip naujokei, susidarė įspūdis, kad posėdžiai vyksta
labai karštai, principingai ir netgi aršiai, tačiau tai nekliudo draugiškam skyriaus darbuotojų bendravimui pasibaigus diskusijoms. iki šiol dailėtyros skyriui būdingas
demokratiškas valdymas; skyriaus vadovas renkamas
rotacijos principu kas dveji metai, pastaruoju metu – kas
penkeri. taigi skyriui yra vadovavusios beveik visos jo
darbuotojos – irena vaišvilaitė, giedrė jankevičiūtė, jolanta širkaitė, lijana natalevičienė, jolita mulevičiūtė,
šiuo metu vadovauja laima laučkaitėsurgailienė.
l a i m a l auč K ai t ė s ur g ai l i e n ė: per tuos kelis
dešimtmečius subrendo „dailės istorikių sodo“ vaisiai –
skyriaus darbai. devinto dešimtmečio visuomenės dėmesys lietuvos emigracijos dailininkams paskatino
skyrių parengti kolektyvinę monografiją Išeivijos dailė
(2003). pirmaisiais XXi a. metais publikavome trilogiją, grįstą naujomis metodologinėmis prieigomis, dailės
tyrimais sociokultūriniame kontekste (j. mulevičiūtės
Modernizmo link, l. laučkaitės Vilniaus dailė XX a. pradžioje, g. jankevičiūtės Dailė ir valstybė). inicijavome nemažai teminių konferencijų su tyrimų publikacijomis,
skirtų rytų europos kraštų modernizmo, romantizmo,
dvarų kultūros ir kitiems meno reiškiniams. dar 1989
m. užmezgėme glaudžius ryšius su kaimynais – lenkų
dailėtyrininkais, rengėme bendras konferencijas vilniuje ir Krokuvoje. naujausius savo tyrimus publikuojame
žurnale Menotyra, nuo 2004 m. leidžiame tęstinį skyriaus
leidinį Dailės istorijos studijos. prie šių bendrų darbų dar
reikia pridėti daugybę individualių monografijų, šaltinių publikacijų, straipsnių, parengtų parodų ir katalogų, filmų apie dailę scenarijų. taigi mūsų sodo derlius
nemažas...

reikia tikėti, kad šiandien meno istorijos situacija lietuvoje susiklostė gana patraukliai: tyrinėtojai dirba rank
raštynuose, muziejų saugyklose ir archyvuose, turi galimybę studijuoti užsienio mokslo įstaigose ir bibliotekose.
į klausimą, kokia galėtų būti šiandienos dailės istorikų misija, jie patys ir atsako: dabartinių dailėtyrininkų
energija turėtų būti savotiškas užkratas ateinančioms
kartoms.

grįžtant prie parodos, smagu pastebėti, kad po dvidešimties metų visos dailėtyrininkės nuotraukose atpažįstamos, jos ir dabar – jaunatviškos, simpatiškos, nors...
tenka pritarti jaunesnės kartos kolegėms, kad menotyrininkės neturi išorinių išskirtinumo ženklų: nei ryškaus
makiažo, nei į akis krintančio aprangos stiliaus ar unikalių papuošalų. ryškios jos savo darbais – užaugintu
tyrinėjimų derliumi, kurį sudaro lietuvos dailės istorijos
bei šiuolaikinio meno aktualijų studijos.
palinkėkime „dailės istorikų sodui“ pavasarinio vešėjimo...

A P I E PA R O D O s A U t O R I ų

andrius surgailis gimė 1955 m. vilniuje. 1974−1979 m.
studijavo vitražo specialybę vilniaus dailės institute.
nuo 1998ųjų – vilniaus dailės akademijos Fotografijos
ir medijos menų katedros dėstytojas. Fotografuoja nuo
1969 m., sukūrė nuotraukų serijas Šviesa (1971−1986),
Vilnius nuo stogo 1972−1986, Laiminga provincija (1998).
surengė personalines fotografijos parodas vilniuje,
Kaune, utenoje, Krokuvoje, dalyvavo grupinėse parodose lietuvoje bei užsienyje. išleido nuotraukų albumus Medinis Vilnius (2006), Medinis Kaunas (2008).
sukūrė vitražus vilniaus universitete, santariškių klinikinėje ligoninėje, utenos apskrities administracijos
pastate, utenos muzikos mokykloje, jurbarko civilinės
metrikacijos skyriuje, nidos poilsio namuose Auksinės
kopos. maketuoja knygas, 2002 ir 2008 metais pelnė lr
Kultūros ministerijos apdovanojimus gražiausių knygų
konkursuose.

ju liau s K el ero nuotrauka

institutui ėmė vadovauti filosofas vaclovas bagdonavičius, o 2008 m. jo direktore pirmą sykį instituto istorijoje
išrinkta dailės istorikė jolanta širkaitė. nuo 2010 m. veikiančiame naujame lietuvos kultūros tyrimų institute
toliau dirba darni dailės istorikų grupė, pasiskirsčiusi
pagal tiriamus laikotarpius. aistė paliušytėlugovojienė, lina balaišytė, auksė Kaladžinskaitė, mindaugas paknys tyrinėja lietuvos didžiosios Kunigaikštystės kultūrą ir meną, jolanta širkaitė ir jolita mulevičiūtė – XiX a.
lietuvos dailę, giedrė jankevičiūtė, lijana natalevičienė, laima laučkaitėsurgailienė – XX a. pirmos pusės
lietuvos dailę, erika grigoravičienė – XX a. antros pusės
meną. tokia struktūra palyginti nedidelei – dešimties
žmonių – grupei leidžia aprėpti pagrindinius lietuvos
dailės istorijos etapus, nedubliuoti vienas kito temų ir
kartu integruotis į bendrus darbus.
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Apie Juos ir Jas
bei kūrybos
džiaugsmus ir kančias...
Šių metų sausį galerijoje „Akademija“ veikė VIKTORO BINKIO tapybos paroda
„APIE JUOS IR JAS“ – proga pakalbinti autorių pasinaudojo ANDRIUS KONICKIS .

nuo to laiko, kai pradėjau „meno“ kelią, nuolat galvoju
apie menininkų motyvacijas kurti. prisiklausiau, prisiskaičiau, prisigalvojau daugybę versijų. aišku, metatikslas būtų suvokti savąjį motyvą. jo atskleidimas pirmiausia man pačiam paaiškintų to užsispyrimo ir visa
aukojimo, einant savo „meno“ keliu, prasmę.
pats žinai, kad menas yra polifunkcinis fenomenas –
turi socialinę, ideologinę, ekonominę, etinę, estetinę,
edukacinę, inovacinę ir kitų funkcijų. manau, kad kiek
vienas kūrėjas, norom nenorom, pagal savo „biografiją“
(gyvenimo aplinkybes ir aplinkinę tradiciją) pasirenka
tam tikrą šių funkcijų komplektuką ir „atsiduoda“ jų reikalavimams. tai ir būtų jo kūrybos motyvai. šių motyvų
kompleksai gali laikui bėgant keistis priklausomai nuo
asmenybės evoliucijos arba būti konstantomis. meno istorija tai puikiausiai liudija.
visa tai galioja ir man, nors tapybos studijas baigiau būdamas trisdešimt vienerių ir turėdamas fiziko
diplomą. deja, jis manęs neapsaugojo nuo pienburniško
konkurencijos jausmo, jaunatviško pasipūtimo ir lengvabūdiško įsitikinimo, kad esu ne prastesnis už picasso ar
van goghą. bet dirbau daug, labai daug – norėjau kompensuoti gyvenimo tempo praradimą.
nesupranti, kodėl aš apie tai? ogi todėl, kad... keleriems metams praėjus, aktyviai tapydamas ir dalyvaudamas parodiniame gyvenime, netekau „bazinių“ motyvacijų. nebenorėjau būti „geriausiu“, atmečiau mintį,
kad „praturtėsiu“, jau žinojau, kad nieko niekuo nenustebinsiu. banalių motyvacijų komplektukas mutavo į
vienintelę – autoterapinę. įtariu, tai iš serijos „lakštingala
negali nečiulbėti“...
išlavinta fantazija, plastinės gyvenimo rekonstrukcijos mintyse dominavimas, techninis įgudimas ir azartas kuo greičiau realizuoti vaizduotėje gimusias utopijas

j u li a us Kelero nuotrauka

Atsimenu, rodos, 2002-aisiais buvome susitikę čia atidarant
Tavo skulptūrų parodą. Keleriems metams praėjus vėl pakvietei į „Akademiją“ parodyti originalių fotografijų ciklų. Dabar
štai – ir vėl šioje galerijoje – įdomi tapybos darbų kolekcija (o
ir prieš porą metų A. Mickevičiaus bibliotekos salėje turėjome
įspūdingą tapybos porciją). Anaiptol nemanau, kad tai būtų
koks nors „kūrybinis blaškymasis“, juo labiau – nesusipratimas. Ir vis dėlto maga išgirsti Tavo paties šios „žanrų kaitos“
interpretaciją.

atvedė prie nuolatinio „organizmo perkaitimo“. atrodo,
kad „nenuleistas garas“, nerealizuota medžiagoje vizija
pradeda „pūti“ organizme. Kartais net krinka miegas
(miegodamas tiesiog tęsi dienos darbus), nesaugu perėjose ir prie vairo.
iš esmės normaliai jautiesi tik darbo procese ir tam
tikrą laiką po kūrinio pagaminimo. po to prasideda naujas ciklas.
dar vienas momentas. Kai žinai, kaip viską padarysi (savo stilistikos rėmuose), atsiranda nuobodulys
ir tingulys. o nedaryti negaliu, tad nuobodulio fokuse
atsidurdavo mano „inovacijos“ (stilistikos ir žanrų kitimo priežastis). darbo procesas vėl tapdavo intensyvus
ir azartiškas. beje, mano žanrų kaita, manau, pasižymi
absoliučiu tęstinumu ir tolydiškumu. ankstesnę tapybą
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ir vėlesnę skulptūrą jungia reljefo periodas. Kai dažų
sluoksnis tapo nepadoriai storas, nebeestetiškas bei labai brangus, teko reikiamus aukščius (storius) daryti
tvirtinant prie plokštumos (jau nebe drobes, o medines
plokštes) natūralius masyvius objektus. jų buvimą slėpti po dekoruojančiom medžiagom ir galiausiai po dažų
sluoksniu. tapyba virto spalvotu reljefu. tam paskyriau
trejus metus. atėjo laikas, kai tokių „monstrų“ pradėjo
nebelaikyti tvirtinimai sienose. teko juos leisti ant grindų ir žiūrėti juos iš visų pusių. reljefas tapo skulptūra,
bet... spalvota. mano vaizduotės spalvingumo genas
nemutavo. išlindo ir čia. šiam periodui teko penkeri
metai. įrankių komplektavimas, įgūdžių formavimas ir
darbas lėtesnis. reikia daugiau laiko. teptukai tapybai
tuo metu ilsėjosi.
Fotografija visada gyveno šalia manęs. tik „nelindo
į akis“. turėjau fotoaparatą, kuriuo gaudžiau vaizdelius
kelionėse, nutapytus paveikslus ir skulptūras. Kad fotografija taptų mano kūrybiniu žanru, turėjo sutapti kelios
aplinkybės: negalėjau finansiškai patenkinti skulptūros
„apetitų“ (dirbtuvės nuoma, medžiagos, įrankiai ir t. t.),
tarp draugų atsirado fotografų profesionalų, pagaliau
išryškėjo šviesos kaip ontologinio fenomeno reikšmė
pasaulio regėjimui – ją intuityviai suvokiau jau skulptūroje.
rimčiau domėtis pasauliu per fotoieškiklį pradėjau
antroje skulptūros periodo pusėje. bet apsisprendimas
įnikti į fotografiją taip, kad rengčiau personalines savo
rankomis padarytų fotografijų parodas, atėjo po anksčiau minėto aplinkybių sutapimo. Krūva perskaitytų
antikvarinių fototeorijos ir fototechnologijos knygų, žavėjimasis savarankiška fototirpalų gamyba ir „kūrybiniu
būrimu“ po didintuvu. plius – absoliutus šio žanro pigumas: senos technologijos, medžiagų atsargos, atiduodamos už simbolinę kainą. (tiesa, užmiršau pabrėžti, kad
kalbu apie klasikinę nespalvotą fotografiją.)
Fotopatirtis žavinga. išlavintas vizualinis pastabumas. Kiekvienas pasaulio užkampis (šiukšlių konteinerio
turinys, musės akies dugnas arba andromedos ūkas) sukelia didžiulį džiaugsmą, savo buvimu liudydamas, kad
tu irgi esi šioje žemėje. čia ir dabar. o fotografinė tradicija fotografuojamą objektą pristatinėti serijomis (įvairūs
laikai ir aplinkybės) verčia stebėti pasaulio evoliuciją.
didžioji žmonijos intuicija – pasaulis gyvas.
Šios parodos eksponatai – kelių (atrodo, trijų) ciklų elementai.
Šiaip ciklų „gamyba“ mene nėra jokia naujovė, tačiau ir ne
visuotinai paplitęs reiškinys. Kokią prasmę Tau asmeniškai
turi kūryba ciklais?
čia veikia dvi priežastys: autoterapinis motyvas ir fotografinė patirtis. jeigu pagamintas kūrinys neišsemia
įvaizdžio iki galo, likutis gimdo „metastazes“, „šmėklos“
grįžta, kova prasideda iš naujo ir gali tęstis ilgai. ciklas
ir yra atskirų kūriniųmūšių visuma.
Kodėl viešinu ciklus? čia vėlgi – fotografinė patirtis.
labai mėgstu fotografiją, daug jos žiūriu, daug apie ją
skaitau ir pats fotografuoju. praktiškai įsitikinau ir sutinku su vienu teoriniu fotografijos postulatu: savo vidine
esme objektasfenomenas labiau atsiskleidžia fotografijų
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cikle negu vienoje (nors ir genialioje); pavienis fotografinis šūvis nepramuša objekto „daiktiškumo“ šarvo. šią
idėją taikau eksponuodamas savo tapybos darbus.
Vis dėlto rengiant šią parodą teko „ištraukti“ iš ciklų atskirus
elementus. Ar būtent tokią atranką lėmė koks ypatingas parodos sumanymas, idėja?
suteikčiau šiam klausimui man kiek patogesnę formuluotę: kokias idėjas bandei realizuoti 2009 metais nutapytuose kūriniuose, kuriuos pristatei šioje ataskaitinėje
parodoje. (parodą privalėjau daryti, nes buvome susitarę
prieš gal porą metų, tikslus laikas paskirtas labai nesenai
ir gana netikėtai – turėjau rodyti, ką turiu.) 2007–2008
metų tapybą, atrodo, matei ir, tikiuosi, prisimeni.
taigi 2009ųjų idėjos. jos paprastos ir net banalios
(plakatinės), atspindinčios tam tikras mūsų laiko socialines problemas. labiausiai mane „motyvavo“ kūrybai
lyčių problema. ar lytys būtinos naujai gyvybei sukurti?
ar kuriant šeimą būtinos dvi lytys, ar pakanka vienos?
Koks lyčių vaidmuo išlaikant hormoninį organizmo balansą ir romantiškai optimistinę dvasios būseną? ar gali
valdyti valstybę ar šluostyti vaikui ašarą „ne ta“ lytis?
s. huntingtonas ir F. Fukuyama, a. toffleris ir p. buchananas konstatuoja potencialų lyčių nebūtinumą ateityje.
nanotechnologijos biolaboratorijose parodė, kad ši ateitis jau čia pat, o holivudas jau kuria apie tai mitus. ar
tai blogai? Kas kaltas ir ką daryti? atsakymų daug, ir nė
vieno. aš nežinau, bet emocionaliai man liūdna. subjektyviai atsakiau taip, kaip nutapiau:
ciklas Klonai – nejauku embrionui kolboje manipuliatoriaus gniaužtuose. geriau būtų motinos įsčiose.
ciklas Jie ir Jos – darome vaikus lovoje, o ne kolboje. taip teisingiau. jeigu kalti vyrai (manau, taip ir yra),
jie turi buti „rituališkai suvalgyti“. naujos moters iniciacija.
ciklas Gladiatoriai – vyrija – kvailų ir beprasmiškų
pramogų kūrėja ir dalyvė.
pora darbų paženklinta absoliučiai asmenine gyvenimiška patirtimi. apie tai plačiau kalbėti nenorėčiau,
bet konceptualiai tai visiškai tinka ciklui Jie ir Jos.
pora žodžių apie formą: daugumai sprendimų man
tiko figūratyvinio vaizdavimo stilistika ir klasikinis komponavimas. Keliuose paveiksluose tikriausiai juntama
sąšauka su ekspresionizmo tradicija.
Kaip Tau sekasi derinti kūrybą ir pedagogiką? Atrodytų – natūrali ir labai sena tradicija: menininkas moko savo amato jaunesnes kartas. Tačiau, kita vertus, – du tokie rimti dalykai (net
ir paprasčiausiai aritmetiškai) reikalauja dukart daugiau laiko,
juo labiau – kaip čia gražiau pasakius – dvasinių resursų...
emocionali reakcija pasąmoniniame lygmenyje: galėčiau
nedėstyti – nedėstyčiau, bent jau dabar. tačiau: dėstymas
mane maitina, o kūryba tik džiugina. visada svajojau
apie atvirkštinę kombinaciją. bet tai pusiau rimtai...
o rimtai būtų taip: į pedagogiką žiūriu archipagarbiai (čia pedagogiką suprantu plačiai – kaip įvairios
patirties perdavimo kitoms kartoms būdą). ši veikla
gyvybiškai reikalinga šeimai, tautai, valstybei, kultūrai,
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galva kaip uodų spiečius – dešimtį matai, šimtus tik girdi. dūzgia.
vaizduotėje sukasi daugybė įvaizdžių. dauguma – padriki ir nesusisteminti. Keli susiformavę, jau parodyti publikai kaip ciklai. jeigu labai
„veršis lauk“, teks juos nutapyti. paprastai personalinės parodos būna
kūrybinio kelio atkarpos pabaigos.
matomas nueitas kelias ir sunaudoti resursai, daromos išvados ir įvedamos korekcijos. imamasi naujų
temų. bet tai – ne konvejeris. realybėje būna pauzių, pagreitėjimų ir
net atsitraukimų. svarbiausia turėti
„nerimą“ (lakštingalos) ir būti atsimerkusiam, fotoaparate visada turi
būti juostelė ir baterijos, o ant paletės – išspaustų dažų.
Kaip vertini kūrybinio jaunimo perspektyvas? Dabar jau klausiu ne vien iš
savo privataus smalsumo – šie dalykai
rūpi visai kūrybinei „Naujosios Romuvos“ komandai, skiriančiai vis daugiau
dėmesio įvairiems jaunimo kūrybos aspektams.
v i Ktor as b inKis. Valdovė (iš ciklo Alfos žaislai), 2007

civilizacijai ir t. t. gaila, kad šiais laikais ši veikla profanuojama ir negerbiama.
mano pedagogo pozicijoje dominuoja dėstytojo
veikla. juk dirbu su suaugusiu jaunimu, kuris iš manęs
pirmiausia reikalauja profesinių žinių: kaip piešti, kaip
tapyti. bet domėjimasis plastiniais objektų aspektais neišvengiamai indukuoja gausybę požiūrių ir kitais aspektais: socialiniais, istoriniais, kulinariniais, ontologiniais...
mokydamasis piešti blauzdą galvoji apie olimpinių žaidynių ištakas, jų tragiškas sąsajas su terorizmu, o ir apie
mūsų dienų korumpuotumą. nepasitenkinama vien asociacijomis – tai iškalbama, diskutuojama ir vienaip ar
kitaip vertinama.
manau, šioje vietoje tampu labiau pedagogu nei
dėstytoju. tenka kelti klausimus, argumentuoti atsakymus ir dalyvauti diskusijose. neįmanoma nesakyti ar
išsisukinėti vien pokštaujant – nutrūks kontaktas, užsidarys ausys ir širdys (nors humoras, beje, būtinas, tik
savo vietoje).
dėstytojui būtina kurti pačiam. jaunimas kritiškas:
„Kas toks esi, kad mus mokai?“, „įrodyk darbais, o ne
žodžiais“. visiškai nebūtina būti šiuolaikiškam. tiesiog
reikia būti atviram gyvenimui, sistemingai dirbti savo
stilistikoje, būti profesionalu. galiausiai tik tai ir sudaro
„sveiką“ autoritetą.
Menininkų įprasta klausti apie kūrybinius planus. Neprievartauju ir nereikalauju, kad atskleistum visas savo „firmos
paslaptis“, tačiau man, kad ir ne itin profesionaliai, bet vis
dėlto reguliariai stebinčiam Tavo kūrybą, tai tiesiog smalsu.
Na, sakyčiau, „sveikai“, bičiuliškai smalsu...

mano patirtis liudija, kad kūrybiniu jaunimu reikėtų laikyti 10–20 %
studijuojančiųjų vizualinius menus. likusieji – nesupratę
savo pašaukimo, vedami merkantilinių interesų. Kalbėsiu apie mažumą.
mano galva, perspektyvos puikios. apskritai geresnio meninio išsilavinimo galimybė dabar daug didesnė
negu prieš 20 metų. studijavimo formos lanksčios, disciplinos profesionaliai tinkamos, studijavimas užsienyje prieinamas. ir visa tai lydi informacinis skaidrumas.
mokėti už mokslą tenka 50–60 % norinčiųjų studijuoti.
aistra, „pradinė kvalifikacija“ ir daugiau mažiau teisingas strategavimas didina tų kūrybingų 10 % galimybę
studijuoti nemokamose vietose. Kas po baigimo? nieko!
loterija, konkurencija, adaptacija, emigracija. Kai esi jaunas (tik apie tokius ir kalbu), daug kas yra gerokai lengviau pakeliama, nei atrodo vyresniems. o „kūrybingo
menininko“ profesijos nėra. tai gyvenimo būdas. materialaus išgyvenimo šaltinis dažniausiai nesutampa su
pomėgiu „materializuoti refleksijas ir kontempliacijas“.
dar reikėtų palinkėti jaunimui optimalios proporcijos
tarp „materialinių“ apetitų, „darbo“ lažo ir nuostabaus
savirealizacijos kūrybiniame procese jausmo. čia pradžiai. o vėliau? reikia būti... optimistais.
Būkime... Gražiausių kūrybinių laimėjimų Tau ir Tavo auklėtiniams!

v iK to ras bin K is . iš ciklo Klonai, nr. 5, 2009

viK toras b i nKi s. iš ciklo Gladiatoriai, nr. 2, 2009

v iK to r as b inK is . iš ciklo Apie Juos ir Jas, nr. 3, 2009

viK toras b i nKis. iš ciklo Gladiatoriai, nr. 3, 2009
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Neurotinių būsenų
protrūkiai teatre
Apie spektaklį „Idiotas“ (pagal F. Dostojevskį), įvykusį Vilniuje Nacionaliniame dramos
teatre, 2010 m. vasario 24 d. , režisuotą Eimunto Nekrošiaus. Jam talkino scenografas Marius
Nekrošius, kostiumų dailininkė Nadiežda Gultiajeva; muziką tvarkė Faustas Latėnas, šviesas –
Džiugas Vakrinas.

P

rasivėrusios scenos gilumoje regime režisieriaus
pasiūlytą prasminę būsimų įvykių dominantę –
duris. tai veiksmo pradžios ir pabaigos ribų simbolis. už jų – kitas pasaulis, nesuvaldytas scenos magijos.
siužetinės linijos pradžią skelbia įsiveržėliai: neštuvus
tempiančios figūros juodais rūbais. iš šių keistai niūrios
ceremonijos atlikėjų prievartos išsivadavęs pakyla kunigaikštis myškinas, kad pradėtų naują gyvenimą gimtinėje, kad vėl panirtų į čionykštės kasdienybės rutiną.
suglumusiam jaunuoliui, ką tik išėjusiam iš psichiatrinės
ligoninės palatos, jau sunku orientuotis „normalių“ žmonių pasaulyje, kažin ką žadančiame ir slepiančiame.
spektaklis teka, vingiuoja tarp prieštaringų krantų
įveikdamas netikėtus slenksčius ir posūkius. Formuojasi ypatinga nekrošiaus teatro atmosfera, sklindanti
priešingomis kryptimis – nuo užkulisių iki žiūrovų salės gilumos. visa tai ryškėja kaip polifoninis režisieriaus
monologas, nukreiptas į žiūrovų salę. nuostabu tai, kad
nekrošiaus sumanymas virsta aktyvia sąveika su sale –
dialogu su žiūrovu. dialogas užsimezga tarp dramatizuojamo veiksmo atlikėjų scenoje ir tyloje susikaupusiųjų salėje. režisieriaus individualios savasties, jo užslėptų
neurozių reiškėjai – kūrinio herojai materializuoja pradinį polifoninį monologą, prabylantį iš atsivėrusios scenos
erdvės ir smingantį kiekvieno žiūrovo sąmonėn. persiritęs per rampą monologas pabyra individualių pagavų
kryptimis, virsdamas šimtabalsiu polilogu.
Idioto pastatyme regime režisieriaus pamėgtus „triukus“, koncentruojančius dėmesį į veikėjus, reikalui esant
tampančiais dinaminiais režisūrinio naratyvo atributais,
sukeliančiais sceninių žaidimų sūkurius. tai grindimis
tąsomi aktorių kūnai, lakstymai ir daiktų stumdymai
kairėn, dešinėn. čia netikėtai it laikrodžio švytuoklė iš
„padangės“ nusileidžia simbolinė apvalaina plokštė –
veidrodis, šiuo atveju susiejantis veiksmą ir su nesustabdoma laiko tėkme, ir su žvilgsniu į save, į savo vietą
beprasmybės rutinoje. šios ir kitos išradingos priemonės
ne tik pagyvina veiksmą, bet ir dramatizuoja jį, brandindamos sceninio sumanymo akcentus. žaidybinis stilius,
įsiūbuotas mizanscenų kaitos, tampa žaviu teatriniu

įvykiu, nepastebimai užsitęsusiu veik penkias valandas.
žaidžiantys aktoriai įgyja jiems priskirtus vaidmenis su
individualumo charakteristikomis, nustatytomis pagal
režisieriaus valią. sunku atskirti, kur išdykavimai, kur
beprotystė ar tikrovės šešėliai. žanrų bei somatinių patologijų ribos susipina ir galop ištirpsta.
Keli įsimintini pagrindinių veikėjų duetai ir pavieniai
jų pas išsiskiria tarsi ariozo fragmentai audringoje rečitatyvo jūroje, užliejusioje sceną. veikėjai siaučia ne tik skleis-
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dami garsus, – ūkavimais, klyksmais, dūsavimais, – bet ir
įvairiomis judesių formomis, nuslopinančiomis natūralios
kalbos artikuliacijas. suprantama, tai kelia sumaištį tiems,
kurie tikėjosi išgirsti tekstą, išsakomą pagal klasikinio
teatro tradiciją. tačiau tokia pantomimai artima maniera
yra paranki „tarptautinei“ publikai, be vertėjų pagalbos
girdinčiai ir matančiai prasmių kryptis. galbūt tai sąmoningai pasirinkta taktika, kurią nulėmė Meno forto gyvenimo būdas: nuolatinės tėvynėje atstumto teatro gastrolės
plačiajame pasaulyje, vykstančios su didžiu pasisekimu.
susidaro įspūdis, kad sceninis kūrinys neišbaigtas.
žiūrovas jaučia, kad dar ne viskas atskleista scenoje, kad
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galbūt kitą dieną spektaklyje prasivers nauji horizontai.
matyt, čia „kaltas“ režisierius, siekiantis įkūnyti dostojevskio sumanymą savaip – ypatinga nekrošiaus teatro
kalba. prisiminkime, rusų klasiko knyga neturi aiškaus
veiksmo finalo. rašytojas tarsi suteikia skaitytojui galimybę pačiam pratęsti siužetines romano sekas. spektaklio statytojas tikriausiai nusprendė vykdyti rašytojo
priesaką – išsaugoti finalinį neapibrėžtumą.
stebint režisieriaus sumanymo eigą, aiškėja motyvas kviesti daumantą ciunį atlikti pagrindinio herojaus
vaidmenį. jaunas, guvus, itin lanksčių sąnarių aktoriukas – minkštas molis, patekęs į valingo demiurgorežisieriaus rankas. Kunigaikštis myškinas nulipdomas kaip
išsekęs, praradęs kūniškas savybes ligonis, besiblaškantis tarp pradinių ir galutinių orientyrų. šiaip nekrošius
įpratęs našiai dirbti su „savais“, jo suformuotais aktoriais, tačiau yra pasirodęs ir kaip puikus pedagogas, gebantis „apdoroti“ ir įterpti į savo kohortą asmenis iš kito
stiliaus erdvės. ir tai atsiperka su kaupu: spektakliai praturtėja netikėtomis spalvų dermėmis. prisiminkime eglę
špokaitę (Otelas), andrių mamontovą (Hamletas).
Kompozitorius Faustas latėnas, jau ne kartą patyręs
intriguojančius susitikimų su nekrošiumi ypatumus, dabar taip pat neapvylė dostojevskio romano interpretuotojo pasitikėjimo. taikliai nuspėdamas ritminę sceninio
sumanymo plėtotę, pulsuojantį veiksmo alsavimą, statytojo nervo trūkčiojimus, jis sukūrė garsų serijas – kartais
chaotiškai, kartais muzikaliomis frazėmis aidinčias. muzikinio apipavidalinimo autorius puikiai įsijaučia į režisieriaus sumanymo epizodus, neurotinius proveržius.
suprasdamas, kad čia kiekvienam atlikėjui skirtas vaid
muo pasižymi tik jam būdingais požymiais – išskirtine
laikysena, judesių plastika, intonacine kalbos spalva, jis
kuria veiksmų epizodams tinkamą garsinį erdvės turinį.
atrodo, kad kompozitorius gerai įsidėmėjo tyliai režisieriaus keliamą klausimą: „Kur riba tarp beprotybės ir
tariamai sveiko žmogaus?“ Klausimą, tvyrantį abiejuose
teatro sanduose – scenoje ir žiūrovų salėje.
spektaklio scenografija ir rūbų koloritas ramūs. vyrauja juoda, balta spalva ir pilki bei rusvi atspalviai.
visa tai puikiai dera prie kūrinio realizacijos idėjos ir
stilistikos. manipuliacija šviesomis nuosaiki ir logiškai
pateisinama.
artėja spektaklio pabaiga. nastasja (elžbieta latėnaitė), sugriebusi kybantį veidrodį, šoka su jame išnirusiu savuoju likimu. sparčiai besisukančio veidrodžio
atspindžiuose visi – ir dostojevskio veikėjai, ir žiūrovai – pastebi nesustabdomas savųjų lemčių akimirkas.
Finale vėl pasirodo juodosios figūros su neštuvais, iš
kurių spektaklio pradžioje pakilęs myškinas pradėjo gyventi dostojevskio papasakotoje ir šiandien nekrošiaus
perkurtoje tikrovėje. pabaigos epizode režisierius sugrąžina herojus į kasdien vis kitaip atsikartojančią pradžią.
tai kvietimas, gal net iššūkis žiūrovams toliau už teatro
sienų pratęsti regėtą žaidimą jau savo individualiame
kasdienybės kelyje, kruopščiai slepiant asmeninių neurozių protrūkius.
2010, kovo 14
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Dulkės

A

ugustas apsireiškė ne iš karto, ne staigiai. tarytum išsirutuliojo iš kokono lyg šilkverpis ir
ėmė kantriai vynioti savąjį kamuolį. mikronas
po mikrono, beveik nepastebinai, bet nenumaldomai –
pirmyn, pirmyn, pirmyn. jeronimas nebūtų galėjęs tarti,
kad apie Kito buvimą greta anksčiau nieko neįtarė – žinojo, dar ir kaip žinojo, bet buvo įsitikinęs, kad anas yra
kažkur toli toli, už praeities ir užmaršties kalnų. laiko
dulkės storu sluoksniu buvo užklojusios veidus, žodžius,
judesius ir atrodė, kad jokie pavojai negresia. Ką ten pavojai – jokių įtarimų ar skrupulų nė būte nebūta. švarių švariausia sąžinė, giedrių giedriausias dangus virš
galvos – išėjęs po darbų į pamiškę ar paupį, jeronimas
mėgo vos ne kiekvieną pavakarę paklajoti ir pasidairyti į
padebesius, patūnoti atsirėmęs petimi į pušies kamieną,
įsižiūrėti į šakų konfigūracijas, pasiklausyti susivėlinusio
genio stuksenimo, susirasti žvilgsniu vakarę, jam mirksinčią pro medžių kepurių properšas. ir toks lengvumas,
toks gerumas pripildydavo jo esybę, kad norėdavosi eiti,
eiti ir nuveikti dar ką nors daugiau ir svarbiau nei iki šiolei buvo daręs. o nuveikęs jis buvo ne taip labai mažai
ir užkopęs gana aukštai, nors girtis ir puikuotis tuo nė
neketino – lai jo darbus pamato ir pasako apie tai kiti, jis
pats ir taip žino, ko yra vertas.
tas vakaras nebuvo kuo nors ypatingas: jeronimas
apėjo mišku įprastinį ratą, pastovėjo minutę kitą ant pėsčiųjų tilto, iš pradžių stebeilijo į upės vandenis, ramiai
srovenančius po kojomis, paskui perbėgo žvilgsniu horizontą, kuriame labai ryškiai dangų badė tai vienur, tai
kitur išsišovę naujieji dangoraižiai, paskui apžvelgė visą
skliautą, bet žvaigždžių neaptiko. jų šviesa dar neprasimušė pro miestą supantį lengvą rūką, todėl žvilgsnis vėl
grįžo prie tų iškiliųjų pastatų, dėl kurių atsiradimo buvo
kilę ginčų ir net protestų, bet jeronimas jais viduje didžiavosi, lyg pats būtų prisidėjęs prie jų atsiradimo – vilnius tampa moderniu didmiesčiu. virkauk nevirkavęs
dėl senovės, o pažangos niekam sustabdyti nepavyks.
nori nenori naujieji rūmai kils, žmogus vietoje nestovėjo ir nestovės. Kur nužengs, ką galų gale pasieks, tądien
jeronimas spręsti neketino. pagaliau tai ir ne jo reikalas – atlik, vyre, savo užduotį ir būk ramus. ir jo vidinės
darnos niekas netrikdė. šiek tiek nustebo ir net krūptelėjo, kai peržengęs savojo būsto slenkstį pasijuto esąs
ne vienas. pasimuistė, apsidairė, perėjo pirmą, paskui
antrą kambarį, kyštelėjo nosį į vonią ir tualetą, atidžiau
apžvelgė virtuvę, net šaldytuvą buvo beatsidarąs, bet
tik vyptelėjo ir mintyse suniekino save – nieko įtartina
jame nėra ir negali būti. įsijungęs televizorių, perklausė
žinias, mėgino gilintis į diskusiją aktualia dabarties tema,

bet paskui kažkodėl užsnūdo, o atsikvošėjęs vidunaktį,
skubiai išjungė aparatą ir mėgino taisytis guolį, bet vėl
išgirdo kažką netoliese esant. gal neišgirdo ir nepamatė,
o tik užuodė – dvelktelėjo toks vos vos juntamas svetimojo kvapas. įžiebė visas lempas, apšniukštinėjo visus
kampus – virtuvėje net orkaitę atsidaręs patikrino, dar
kartą žvilgtelėjo į šaldytuvą – visi daiktai tūnojo savo
vietose. pagalvojo, kad gal koks gyvūnas – pelė, žiurkė
ar kiaunė bus įsigraužusi ar kitaip nejučia įsmukusi, bet
net tarakono neaptiko, mažiausios skruzdėlytės neužmatė – jų anais metais buvo atsiradę, tokių nematytų, parvežtų kažkur iš užsienių, gal net iš afrikos. dabar, kai
atsivėrė valstybių sienos, kai prasidėjo tas vagabundiškas blaškymasis po visas pasvietes, tai ir visokio brudo
prisigabenama. juk ir pats jeronimas neiškentė – buvo
nusidanginęs net į indiją bei šri lanką, tad ir jis galėjo
kokių svetimų dulkelių ar mikrobų parsigabenti, nors iki
šiol jokių anomalijų bute nebuvo pastebėjęs. parsivežė
spalvotų akmenėlių, sarių, egzotiškų arbatžolių, apdalino tais niekniekiais artimuosius ir kaimynus, pats gerą
pusmetį mėgavosi kvapiais gėrimais, bet paskui prasidėjo tai, kas vėliau buvo pavadinta dainuojančia revoliucija ir jis prasmego tuose įvykiuose daugeliui metų. buvo
įvyniotas į juos lyg į kokią vatą, pakylėtas ir nešiojamas.
na, gal ne iki debesų, gal šiek tiek žemėliau – virš stogų ir pušų viršūnių vingio parke, bet kai jose pakibo
vienas toks skrajūnas vaidotas, jis šiek tiek atsipeikėjo
ir net susimąstė, o sugrįžęs į namus, juose dar patogiau
įsikūrė, pasirūpino ne tik savo, bet ir vaikų ateitimi, kurie vienas po kito išskrido iš gimtojo lizdo ir susirado
savuosius namus, tad senuosiuose atnaujintuose apartamentuose dabar karaliavo vienas ir ta vienuolyste buvo
patenkintas, nieko svetima neįsileisdamas, todėl nė įtarti
neįtarė, kad kas nors be jo žinios ir leidimo galėtų atsirasti. o dabar štai yra. ne tik nepasišalina, bet reiškiasi
vis įžūliau ir įžūliau. Kartais jeronimui pasirodo, kad
jame pačiame toks lyg antrininkas budinasi ir ima kelti
keistus klausimus.
– Kaip tu jautiesi? – staiga pasigirsta.
– ar tau nieko neskauda? – vėl mesteli.
tikrai jam nieko neskauda, jaučiasi patenkinamai,
jei neprasitarus – gerai ir net labai gerai. sveikata jis
niekada nesiskundė, gyveno tvarkingai – negėrė, nerūkė, neleido reikštis kitoms silpnybėms, kurioms dažnai
pasiduoda jauni ambicingi vyrai. šiuo metu jis nebuvo
labai jaunas, bet ir andai laidoku negarsėjo, nejautė poreikio kuo nors iš kitų išsiskirti ar pasižymėti, nors paskutiniuoju savęs taip pat nelaikė. Kitoje epochoje, esant
kitokiai santvarkai gal būtų ir daugiau pasiekęs... ach,
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kitoje epochoje... Kam tie tušti svaičiojimai, rasi kur kas
blogiau būtų buvę, iš savojo kaimo nebūtų išsprūdęs –
tapęs kokiu nors puodžiumi, siuvėju ar staliumi. ir tai
vargu – gal tik juodadarbiu, žemės knisliu. o dabar vis
dėlto diplomuotas ir netgi apdovanotas inteligentas, jei
neištarti dar skambesnio žodžio – intelektualas.
– o tas ordinas krūtinės ar nespaudžia? – jeronimas
net pašoka, apsidairo – žodžiai nuskambėjo labai aiškiai
ir visai šalia, bet apžiūrėjęs visus kampus ir atsidaręs
duris į laiptinę, nieko neaptiko. po velnių: ordinas ar nespaudžia krūtinės? vadinas, ar teisėtai gautas, nuopelnų
ar pakanka? ne tavo reikalas, šikniau, norėjo atsikirsti
šiurkščiai, bet susivokė, kad atsakovo, į kurį galėtų kreiptis, nėra. tai gal aš čia pats su savimi kalbuosi, pagalvojo, bet niekaip neįstengė rasti dingsties, dėl kurios būtų
galėjęs kilti nerimas ar atsirasti kokių dvejonių.
– nebuvo, nėra ir būti negali, – ištaria pats sau
garsiai, bet tuoj pat išgirsta lyg kokį šnaresį ar prunkštelėjimą. – šakės, – išsprūsta jam nebūdingas jaunimo
mėgstamas žodis. – Kokie čia monai prasideda? – bet ir
kruopščiausiai ieškodamas, jokių keistenybių aplinkoje
neaptinka.
dieną kitą, o gal savaitę ar mėnesį niekas netrikdo jo
ramybės, nežadina naktį – net telefonas tyli. tik po kurio
laiko, kai buvo bepamirštąs tuos skrupulus, pastebi, kad
namuose kažkieno vis dėlto būta. Kai kurie daiktai pajudinti iš savo vietų, o kai dienos šurmuliui nurimus gerai
įsiklauso, vienokie ar kitokie neįprasti garsai pasigirsta,
kartais net durys virsteli ar koks indas skimbteli. „negi
koks bildukas būtų apsigyvenęs?“ – pagalvoja jeronimas
ir pats save suniekina: nėra, nebuvo ir nebus prietaringas. ir tos pasakos apie namuose įsitaisančias kažkokias
dvasias yra blėnis. nes kuo kuo, o stebuklais jeronimas
niekada netikėjo, buvo užkietėjęs realistas.
– o popieriai? – vėl naujas klausimas.
– Kokie popieriai? – rikteli jeronimas. – Kokie popieriai? – pakartoja.
– tokie popieriai, tokie popieriai, – ir sukikena. –
užmirštuolėėėliaaai, – nutęsia po valandėlės toks tęvas
balselis.
ir popierių, kurie jam galėtų kelti nerimą, nėra daręs – savąsias pareigas atliko sąžiningai, jokių niekšybių
nėra iškrėtęs, bet dabar jau nebelieka dvejonių, kad jis,
tas Kitas, yra čia pat įsitaisęs ir ramiai gyvena. netriukšmauja, nesiaučia, nemėto daiktų, bet būna. pareina ir
išeina, miega, valgo, prausiasi. Kartais išgirsta, kaip jis
už sienos meldžiasi ir net negarsiai pagieda kokią giesmę: Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė arba Marija, Marija.
Kartais Lietuva brangi. galėtų jam net pritarti arba pagelbėti ieškant tonacijos. balsas jo prikimęs, kiek karkiantis,
melodija išvedžiojama ne visai tiksliai. panašiai intonuodavo senelis izidorius, troškęs tapti miestelio bažnytinio
choro vedliu, bet taip ir nesugebėjęs prasimušti dėl klausos netobulumo, nors šermenyse giedoriams sugebėdavo vadovauti.
tikro vaizdo susidaryti apie svečią jeronimas negali,
nes akyse tas Kitas nepasirodo. „ar čia kartais negalėtų
būti augustas augustinaitis, vaikystės ir jaunystės dienų
bičiulis?“ – po ilgų svarstymų ir apmąstymų paklausia
savęs jeronimas, bet aiškaus atsakymo negauna. atvi-
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rai šnekant, tam augustui nepasisekė – nepajėgė baigti
vidurinės, o paskui, suprantama, ir aukštosios. dėl užsispyrimo – nepripažino „šperų“, pasakinėjimų ir kitų
pašalinės paramos dalykų, viską mėgino įveikti pats, bet
baigėsi tuo, kad likęs kaime ėmė varyti krūminę, pastiprindamas ją dustu, arba ddt milteliais, angliškai reiškiančiais dulkes (dust). augusto paprašytas, tų „dulkių“
jeronimas parveždavo iš sostinės. Kartą kitą jam prasitarė girdėjęs, kad kai kas jų įberia į degtinę – laipsniams
padidinti. patys kartą padarė eksperimentą ir liko patenkinti. Kai jeronimas sėkmingai baigė studijas, o vėliau
ir visiems laikams įsitaisė sostinėje, gimtinėje pasirodydavo vis rečiau ir rečiau, ilgainiui tuos keistokus eksperimentus primiršo, kol galų gale jie visai jam išdulkėjo
iš galvos. o augustas, likęs kaime ir išplėtęs krūminės
gamybą, ja aprūpindavo ne tik kaimynus ir miškinius,
patiekdavo šiek tiek ir miestui. jeronimas lyg ir girdėjo, kad po kažkokio neaiškaus nuotykio augustas buvo
supakuotas ir patupdytas, o lageryje paaiškėjus, kad jis
į krūminę berdavo dulkių, buvo suluošintas, vos neatsidūrė danguje pas abraomą. grįžęs mėgino ieškoti teisybės – rašė skundus, darė kitokius žygius, bet, žinoma,
nieko nepešė. per dainuojančios revoliucijos mitingus
buvo dar kartą „demaskuotas“ kaip partizanų nuodytojas, todėl po to pradingo nebūtyje. atrodė, kad visiems
laikams, o pasirodo, ne, jeronimas klydo – jis tebėra gyvesnis už gyvą.
– jeigu tada būtum mane sudraudęs.
sudraudęs? lyg mažą vaiką, lyg piemenį? o ir tos
dulkės juk buvo parvežtos visai kitam tikslui – parazitams naikinti. su ta krūmine tik kartą kitą paišdykavo,
pažaidė, ir tiek. tikru augustino bendru niekada nebuvo, į jokius gėrimus dusto nebėrė, nei miškinių, nei
kitų piliečių jais negirdė. netgi raštiškai atsisakė bičiuliui tiekti tas dulkes. ar tas vienas vienintelis popierėlis,
kažkaip atsidūręs nereikalingose rankose, galėtų tapti
kokiu nors įkalčiu? juk visa tai įvyko dėl paprasto atsitiktinumo.
– ne visai dėl paprasto, ne visai... ar pats nežinojai,
kokia situacija buvo susidariusi mūsų apylinkėse, kieno
rankose buvo tikroji valdžia?
miškiniai tada augustinui nutarkavo minkštą vietą
ir įsakė dingti jiems iš akių. paskui visi, kurie nesuskubo susisprogdinti, buvo susemti. pasodintas kartu su
jais augustinas viską išpliurpė, todėl jeronimas taip pat
buvo tardytas kaip bendrininkas, bet paliktas laisvėje,
nes tiesiogių sąsajų su mišku įrodyti nepavyko, o kitokių
prasižengimų nebuvo padaręs. tas laiškas jam tada ne
tik nepakenkė, bet tapo tikru alibi, raginančiu vaikystės
draugą nutraukti netinkamą veiklą. tada taip, o dabar?
ar jeronimas tikrai nežinojo, jog miškiniai kontroliuoja
pašto skyrių ir patikrina vos ne visus laiškus? ar tas laiškelis negalėtų būti laikomas slaptu įskundimu?
– ne, ne, ne. pašto riktas, epochos grimasa.
tyla. ilga – dienų, savaičių, mėnesių. paskui vėl lyg
iš po žemių:
– dieeeevas mūsų prieglauda ir stipryyyybė.
ieškoti nėra prasmės – viskas išversta, išgriozta,
pakilnota, atverta. nieko nauja rasti neįmanoma. nulei-
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džia užuolaidas, uždarinėja duris, užrakina jas,
užgesina šviesas, užsikemša ausis, o vos spėja
atsigulti ir užmerkti akis, pasigirsta:
– dieeeevas mūsų...
– esu netikintis ir jokiais dievais manęs neišgąsdinsi. ten nieko nėra, supranti, ničnieko
nėra, neprisišauksi, gali pusiau perplyšti. tavo
bėdos ten niekam nerūpi.
deja, tokie išvedžiojimai pakimba ore.
– dulkė buvai, dulke pavirsi...
jeronimas mėgina įtikinti save, kad tai – tik
psichologija arba patologija, kad viskas vyksta
viduje, jo viduje, o ne išorėje, bet tie blaivūs
samprotavimai padėties pagerinti nepadeda.
pasigirdus šnaresiams, balsams ar giesmėms,
jis vėl keliasi, eina, naršo, ieško. ir vieną kartą
pagaliau jis jį aptinka, aiškiai pamato jo kontūrus. prietemoje išryškėja ne tik klūpančiojo
siluetas, bet ir kiti atributai: altorėlis, žvakės,
nukryžiuotasis. ne kur kitur aptinka, o savame
nuosavame būste, savo darbo kambaryje, prie
savo rašomojo stalo, ant kurio stovi kompiuteris, stalinė lempa ir telefonas. tiesa, neveikiantis telefono aparatas, nes dabar jis naudojasi internetu – prie buvusio telefono laido prijungtas
visas išorinis pasaulis. jam net burnoje pasidaro
saldu – internetas ir kryžius greta. tai kažkoks
absurdas, nonsensas. tokio dalyko nėra ir negali būti. negali, negali, negali.
– dink iš čia! – rikteli jis. – dink! aš nesu
tau skolingas. o jeigu ir būčiau, tai visa ta komedija nieko nėra verta. buvo tik viena silpnumo minutė, viena dulkė. seniai suėjo dešimtys
senačių.
bet jis kažkodėl nedingsta, klūpo ir tyli,
tada jeronimas užsimoja kumščiu – ranka perskrodžia orą, klūpantysis atsikelia ir ima vaikščioti po kambarį.
– išeik, – gražiuoju paprašo jeronimas. –
palik mane ramybėje. tu nieko tuo nepasieksi,
pagaliau tau juk nieko ir nereikia. juk žinau,
kad nereikia.
– prieik išpažinties, – pasigirsta balsas.
– jau buvau ir daugiau neisiu. visa tai –
niekai, saviapgaulė, burtai pagaliau.
– viešai išpažink.
– Kam to reikia? Kam nuo to bus geriau?
– tau bus geriau.
– nebus. žinau puikiai, kad nebus. tik
padarysiu gėdą artimiesiems – vaikams, vaikaičiams.
– ir tegu būna. už praeitį reikia mokėti.
– Kam ir už ką?
– už silpnumą.
– greičiau už kvailumą.
– vis vien teks atsiskaityti.
– Kodėl man? juk daug didesni nusikaltėliai vaikšto ir niekas jų nebaudžia.
– nesirūpink kitais, žiūrėk savęs.
– ir tavęs, ar ne?
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– taip, ir manęs.
– tada mirk. prasmek vieną kartą.
jeronimas nė nepajunta, kada ir iš kur jo rankose atsirado
peilis. ima juo mostiguoti ir pjaustyti orą, niekaip nepajėgdamas
smogti tam nekviestajam.
– gali nesistengti, nieko iš to neišeis.
– dar ir kaip išeis, minėsi mane.
atsitrenkęs į kietą daiktą, peilis nukrinta ant žemės. tada jeronimas čiumpa pistoletą ir ima šaudyti. jis nesusimąsto, iš kur
ant jo stalo atsirado ginklas, nors niekada jo nėra turėjęs.
– nori sušaudyti dulkes? cha, cha, cha...
– tave, tave noriu užmušti, kad negadintum man oro.
– tada teks užmušti save.
– save? Kodėl save?
– nes aš – tai tu, tu – tai aš. cha, cha, cha...
Kai išgirdę triukšmą ir nesiliaujančius bildesius kaimynai iškviečia policiją, trečiojo aukšto 13o buto durų niekas neatidaro.
Kai pagaliau jos vis dėlto atveriamos, įsibrovėliai tuščiuose kambariuose aptinka sūkuriuojančius dulkių debesis, kurie niekaip
nenori išsisklaidyti. pastangos surasti šeimininką ir išsiaiškinti,
kada ir kur iš būsto dingo daiktai, rezultatų neduoda. po kurio
laiko internete pasirodo žinutė, kad skelbiama tarptautinė jeronimo šermukšnio paieška.
vilnius, 2009

mari us zavadsKi s . Ant ilgo atminimo, 2008
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lyg įžanga į Requiem
Tęsiame 2008-ųjų rudenį mūsų išleistos knygos papildymą. Nuoširdžiai dėkojame „Naujosios
Romuvos“ bičiuliams, – šį kartą ypač Vaclovui Paulauskui ir Jonui Ivanauskui, – padedantiems
patobulinti anksti mirusių lietuvių poetų kūrybos antologiją.

Benys labėnas
1918–1949
gimė vasario 20 d. pepečiuose (lazdijų r.), iki 1940 m. – benediktas labenskas. 1939 m.
baigė lazdijų gimnaziją, 1940 m. – Kauno karo mokyklą. spaudoje debiutavo 1936 m.
žurnaluose Jaunoji Lietuva, Mūsų jaunimas paskelbė eilėraščių, keletą recenzijų ir vaizdelių, Naujojoje Lietuvoje – impresionistinės stilistikos novelių. hitlerinės okupacijos metais dirbo vilniaus saugumo policijoje, po karo išėjo partizanauti, nuo 1947 m. – šarūno
rinktinės vadas. 1949 m. kovo 7 d. Kalesninkų miške nušautas mgb agento poeto Kosto
Kubilinsko.

Kūčių vakarą

Ruduo

Tokia smarki šį vakarą patrankų kanonada,
Vargu per naktį šaudymas benusileis...
O šventas vakaras... Ateis šią naktį Kristus,
Ateis į mūšio lauką mirštantiems jų nuodėmes atleist...

Ruduo praeis pro kaimą,
Ir sodai pradės gelst.
Nukris šilkiniai lapai
Nuo vyšnios ir obels...

Ateis šį vakarą į apkasus Mažasis Kristus...
O sviediniai padangėje vaitos ir kauks...
Ateis Jisai ir čia suklups tarp užtvarų spygliuotų,
Jis šauks, bet balsas Jo nebegalės lėktuvų ūžesio prašaukt...

Ir bus nyku ir tuščia,
Graudu be galo bus...
Lyg nuotaką, lyg mielą
Išleidžiant į kapus...

Kareiviai Jį paliks ir eis atakon,
O lūpos Jo „O Tėve, jiems atleisk!“ kuždės...
Ir eis kareiviai per pusnis... Kulkosvaidžiai kvatosis...
Ir liesis kraujas... Liesis iš kareivio ir iš Kristaus pervertos širdies.

Gervės plasnos ir klykaus,
Mosuos sunkiais sparnais.
...O vieškeliu prie kryžių
Gelsvas ruduo ateis...

Tokia smarki šį vakarą patrankų kanonada...
O mėlyna naktis jau lenkiasi ties apkasais...
Danguj žvaigždžių tiek daug... Tai mūs Kūčių žvakutės...
Danguj Kūčių šviesa, o apkasuos ir širdyse tamsu visai...

[1938]
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Pranas Jonuška

A l b e r t a s Ky n a s t a s

1916–1949

1920–1944

gimė gruodžio 9 d.vėžionyse (prienų r.). mokėsi Kupiškio progimnazijoje, panevėžio gimnazijoje,
nuo 1938 m. studijavo vdu teisės fakultete. dirbo
Mūsų jaunimo redakcijoje, po karo – Tarybų Lietuvos
ir Tiesos redakcijose, 1946–1949 m. – žurnalo Jaunimo gretos redaktorius. iki 1940 m. pasirašinėjo e. jonušaičio, alg. jonaičio, e. janulaičio slapyvardžiais.
mirė 1949 m. kovo 6 d. vilniuje.

gimė birželio 12 d. pasvalyje tarnautojų šeimoje.
mokėsi Kauno Aušros berniukų gimnazijoje. 1939–
1941 m. studijavo Kauno universiteto medicinos
fakultete. prasidėjus karui evakavosi į rusiją, dirbo
penzoje stiklo fabrike, ruošė karinius aerodromus.
grįžęs į lietuvą, kurį laiką buvo šiaulių pogrindinės komjaunimo organizacijos sekretoriumi. žuvo
partizaniniuose žygiuose.

Pavasarėjantis kraštas

Pasikalbėjimas su mėnuliu

Kai pakyla pavasarį upės, –
griauna užtvaras, liejas plačiai.
Kraštas jaučia pavasario ūpą, –
Visur aidi darbo garsai.

Ir vėl matau aš blankų tavo veidą,
Mėnuli, mano drauge nuobodus,
Tiek daug naktų rymodami praleidom
Ir aš, ir tu. O miglos supo mus.

Ilgos žiemos žemę nualino.
Kraštą slėgė naktis taip tamsi.
Bet mes ryžomės naktį prašalint
ir rytojaus dienas pataisyt!

Ko liūdi tu – juk erdvėse ne vienas, –
Žiūrėk, Aušrinė šypsosi vėl tau.
O ant širdies jaučiu aš ranką tavo vėsią,
Prieky kovas, audras ir meilę aš matau.

Vis didėja kasdien mūsų jėgos, –
darbo genijus žemėj atbus!
Tų, kur laisvę nelaisvėj pamėgo,
neužkalt į nelaisvės grabus!..

Parašyta naktį, važiuojant rogėmis į Luniną, iš
kur turėjome vykti Penzon, o toliau – Maskvon,
Kad... grįžę į Lietuvą, atliktume uždavinį, kurį
mums kelia tėvynė.

Didžio darbo kelyje mes šaukiam:
Kasdienybėj sunykt nepadoru!
Ne už mūsų namus penkiaaukščius
dėjo galvas žili savanoriai!
Tik kovoj, ne išlepusį turtuos,
tave matė tautos pranašai. –
Mano krašte, pakilk, nusipurtyk
ir į tikrąjį kelią išeik!
Praeitis tau legendom ištįso.
Sentimentuose melo gana!.. –
Per žaliuojančią Lietuvą visą
žengia didžiojo darbo galia!
1939–1940
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stasys ObuchavičiusVo l u n g ė
1914–1943
gimė rygoje. 1934 m. baigė raseinių gimnaziją,
1939 m. – vdu teisės fakultetą. Kurį laiką dirbo
teisingumo ministerijoje, vėliau – švenčionių taikos
teisėju. žuvo traukinio avarijoje važiuodamas
iš švenčionėlių į vilnių. anksti pradėjo eiliuoti,
skelbė eilėraščius gimnazijos moksleivių
laikraštėlyje, siuntė į Kaune leidžiamą Skautų
aidą, pasirašydamas stasio vilbėno ar volungės
slapyvardžiu.

Ramus ruduo
Koks nerimas rytuos ir vakaruos!
Ten verda geležį, ten dunda, žvanga,
o čia pas mus toksai ramus ruduo
ir taip svajingos padūmavusios padangės.
Lyg niekur nieko – gera ir gražu,
dangum, kaip ir kasmet, ramiai sau gervės skrenda,
aplink tylu tylu – nė garso, tik girdžiu,
kaip vienas paskui kitą rausvi lapai krenta.
Ašai ramus ir nieko nebijau,
nors ir žinau – kaip gervės nuplasnojo dienos,
o vis tiktai norėtųs čia pabūt ilgiau,
norėtųs eit ir eit rudens laukais, rugienom.
Žvelgiu į vakarus – ta saulė taip meili,
ore plonutės šilko gijos skraido,
ramus ruduo, o būtų ir širdis visai rami,
Jei ne tas tolimas, tartum griaustinio, aidas.
1938, rugsėjo 23

Juozas Pavalkis
1914–1949
gimė spalio 22 d. skaisgiriuose (šakių r.). studijavo
lituanistiką Kauno ir vilniaus universitetuose, nuo
1944 m. mokytojavo šakiuose. mirė 1949 m. gegužės 10 d. romainiuose prie Kauno, palaidotas sintautuose. pomirtinis poezijos rinkinys – Baltu žiedu
baltos obelies (1998).

***

Per sniegą, per ledą į kalno viršūnę
uolos sūkuriuotos krantu
išbalusiu veidu, išblyškęs kaip drobė
įkopia tylus tremtinys.
Štai saulė raudona kaip kruvinos liepsnos
jau svyra toli vakaruos,
ir ramios sodybos lyg gyvos stovyklos
iš uždangos kyla baltos.
Ir dreba blakstienos, ir lūpos suvirpa –
trobelė žema pamiškėj.
Bet grindys nešluotos ir durys negirgžda,
prie slenksčio – pikta dilgėlė.

Improvizacija
Lyg okeano rūsčios bangos
krūtinę nerimas vėl daužo;
kaip aidas amžinas erdvyne
besparniai tavo žodžiai aidi.
Esi tu sielvarto šaltinis,
esi gyvenimas ir meilė.
Lyg gėrio genijus atklydai –
pasaulio vartai prasivėrė.
Žaismingi veido bruožai, akys
perlus lyg ryto ugnys beria.
Liepsnoju liūdesiu ugningu,
kurį mintis svajinga lydi.
Tau rožių kvapą neša vėjai,
tau baltos paukštės baltasparnės,
lyg sapnas tolimas miglyne,
per jūrą aukso valtį veža.
Ir sklaidos niūrūs debesynai,
lyg vėtros alkanos praūžę.
Esi tu saulė, mano saulė,
esi poezija ir mūza.
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Danutė Kragaitė
1956–1995
baigė joniškio 2ąją vidurinę mokyklą. būdama silpnos sveikatos po mokyklos niekur
nedirbo, tačiau įsiliejo į joniškio literatų klubą Audruvė. jos kūrybinės galios prasiveržė
sergant sunkia širdies liga, kovojant už kiekvieną gyvenimo dieną. pomirtinį poezijos
rinkinį Neužpūsk vilties žvakelės... (2002) sudarė eilėraščiai, parašyti per paskutiniuosius
dvejus gyvenimo metus.

* * *
Neužpūsk vilties žvakelės –
Noris žemę pereit basomis
Ir sugaut lietaus lašelį,
Snaigę pasivyt.
Neužpūsk vilties žvakelės –
Leisk išvyst draugų akis
Ir sulaukt Velykų ryto,
Dar gegutės paklausyt...
Neužpūsk vilties žvakelės.

Laiko kvėpavimas
Kvėpuoja laikas.
Ar girdi?
Prabėgusiom dienom
Padvelkia.
Maudžia senos žaizdos
Kaip sąnariai
Prieš oro permainą.
Ir liūdesys pridengia
Ūkana niūria.
Kvėpuoja laikas
Vienodu ritmu,
Skausmą keisdamas
Džiaugsmu,
Žaizdas giliausias
Dengdamas
Storiausiu luobu
Ir dulkėmis nuklodamas –
Išlieka tik prisiminimai.
Kvėpuoja laikas
Vienodu ritmu.
Dienos naktys
Upėmis nuplaukia
Ir negrįžta niekad.

Kas vakar rodės
Nepakartojama,
Tas šiandien
Nuobodybe tampa.
Kvėpuoja laikas
Vienodu ritmu.
Mes einame
Kovodami už būvį
Savo ir kitų.
Gyvenimas žaibu praskrieja –
Lyg ekrane vaizdai –
Ir žemiška kelionė baigias.
O laikas vis kvėpuoja
Vienodu ritmu.

* * *
Nekeik lemties nepažadėtos,
Neapsigaubki liūdesio rūbu
Ir negalvok, kad neradai čia vietos,
Nors sieloj tavo taip nyku.
Galbūt rytojus bus šviesesnis
Ir zylės ims čypsėt senam sode,
O sielos veidrodis vėl bus skaistesnis,
Nors daug kas liko tik svajone...

Raudoklės rauda
Mėnuo taką tuoj nuties,
Supsis valtis ir dejuos,
O raudoklė ežero krante
Savo skausmą išraudos.
Atsigerk žvaigždžių lietaus,
Su meldais pasimelsk tyloj –
Dieviška šviesa užlies
Vasaros nakties tamsoj.
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Nakties miniatiūra

Gelmė

Pažeme slystantis vėjas
šukuoja pievų garbanas
virpančiais pirštais.

Nebyliai maldai suklupau
nakties šventovėj.

Padangė atsidavė vakarui.
Tems.
Ir uždengs
sutemos žydinčius plaukus.
–––
Baltos gulbės plunksnos
glosto ramų ežero veidą,
skęstantį prieblandoj.
Naktis gula ant bangų
ir supasi
dangaus trupiniai vandens lūpose.

Siauraakiai šviesmečių dievai
sužiuro į mane
pro savo mažų žvaigždelių langus...
Keliais į siūbuojančią žolę,
akimis melsvėjančios padangės
širdį ištrupinti amžinybėn
– – – geidžiu.
Mano sielos šulinėly
skambčioja vanduo.
Ir sukasi ratilais žodžiai,
neištarti balsu.
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Ieškojimai
Mano sieloje ketverios durys.
Iš žalvario –
į praeitį.
Trobon šešių brolių ir vyresnėlės sesers
guminiais batais ir
šiaudais juose tarp kojų pirštų.
Maldoje pavakario tamsiai duonai
ne kartą buvau gimusi
ant suolelio, dengto linine skara.
Stiklinės –
į ramybės vienkiemį.
Tuščiais rudens parkais ir balomis
sutrūkinėjusios gatvės asfalte
geltonu lietpalčiu apgobusi pečius
miesto dulkes atidavus vėjui –
barstau savas mintis
ir ištuštėjusi ligi skaidrumo
ledo, tviskančio prieš saulę,
po grūdą saujon
surenku save iš naujo.
Medinės –
mažo pasaulėlio
mano,
kur baldai nulieti iš
smilkalais alsuojančio aksomo,
ir muzikos garsai
plevena virš daiktų.
Naktim tapytų sienų
linijom išmokau
chiromantijos –
save skaitau ne delnuose,
o drobėse senų ir būsimų darbų.
Ir kiek kelionių prasidėjo
pasiėmus baltą lapą,
kur benueičiau
visad
(netgi pasiklydus)
šičia sugrįžtu.
Ir sidabrinės durys priešais margą pievą
žydėjimą žiemužės vidury.
Sapnų bangom
ir svajomis
gaivaus tikėjimo
ištirpinu save
ant minkšto gervės sparno
ir vakarais,
pavargus nuo skubėjimo,
čia įbrendu
prisemti kišenes
dievų nektaro – – –
…..
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Kuomet kiti įsikuria
tarp juodo–balto,
spalvotus miestus išburiu
vaivorykštėn įmerkusi rankas
ir prisegu
virš pilko kasdienybės kelio
duris, kurios akimirksniu
mane iš jo išves.
Įbriskit į mane
tyliom bangom,
užmerkusi vokus
nakty
– – – meldžiu.

Sielos broliui
mes akli.
tik pirštais rankų susinėrę
link balto šilko burių brendam
vijokliais užakėjusiais miškais
nesuskaičiuosi, kiek jau amžių taip
gyvenimą
po žingsnį
po atodūsį
keliaudami kartu lukštenam.
Mūs motinų megztom vilnonėm kojinėm,
vaikystės vakarų pasikartojančiais sapnais,
rusenam patekėjusia svajone –
tu žiburiu vedi nakty,
aš žiemą pražystu tik tau.
Ir nebaisu, jei ligi kaklo semia pelkė,
ar žingsniai pinasi ir kliūva už šaknų,
sūrus, nuo jūros atlekiantis brizas
per duobę kelia, tempia už kasų...
Tu, šimtameti broli mano,
Sulėtink žingsnį greitą,
juk taip skubi –
aš savo kvapo nejaučiu...
Palauk. Kažkas į pėdą duria!..
mes netoli.
– – – spyglys nuo pajūrio pušų.
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Gyventi

v

aikystėje, kaip ir visi, linksmai draugavau su skaičiais: trys saldainiai, du vienodi meškiukai, kuriuos padovanojo dvi tetos, vienas vienintelis tėtis
galėjo mane mestelti iki lubų ir visada sėkmingai pagauti, dvi kasytės, kurios po tam tikro laiko ėmė trukdyti
būti panele, trys neišskiriamos draugės, su kuriomis taip
smagu susipykti ir dar smagiau susitaikyti, penki litai,
kuriuos lėkdama į parduotuvę praradau, bet mama tyliai įdėjo man į kišenaitę dar tris ir pamokė, kaip elgtis
su pinigais, dešimt žvakučių ant torto, kurias akimirksniu užpūčiau, o visi mano šventės dalyviai triukšmingai
plojo, pagaliau daug dešimtukų, kuriuos pelniau per
pamokas, nes mokslai man buvo tik linksmas dalykas –
viskas sekėsi puikiai.
su skaičiais teko susigrumti nuo dvylikos metų.
beje, tai prasidėjo šiek tiek anksčiau. pamenu, koks buvo
nusivylimas, kai vienuoliktojo gimtadienio proga tik iš
trečio karto užpūčiau žvakelę ant močiutės iškepto torto.
tyrimų skaičiai ėmė mane persekioti, skaudžiai žnaibyti ir keisti mano gyvenimą vos sukakus dvylikai metų.
nuo to laiko šešis kartus teko gulėti ligoninėje. įsiminiau
dviejų gydytojų veidus, nes jie buvo veiklūs ir tikslūs,
tuščiai neguosdavo.
jau kitoje gyvenimo erdvėje teko susibičiuliauti su
dešimčia vaikų – dviem berniukais ir aštuoniomis mergaitėmis. Kiti, pastebėjau, slėpdavo savo ligą arba net patys
slėpdavosi nuo žmonių. trijų miestų (druskininkų, alytaus, vilniaus) ligoninėse gyniausi nuo pavojingų skaičių,
kurie trikdė jau ir mane. po ilgokų laiko tarpų grįžusi į
mokyklą pasidariau uždaresnė su klasės draugais. sulėtėjo dešimtukų žingsniai. vilniaus klinikų vaikų skyriaus
palata, pažymėta tryliktuoju numeriu, mane blokšdavo į
nusiminimo glėbį. palatose visuomet būdavo tik po vieną siaurą langą – man jo buvo per mažai. daug skaičiau,
mažai kalbėjau, draugavau su knygų herojais. ne visoms
draugėms, likusioms ten, kur siaučia paauglystės paslaptys, ignoruojami mokytojai, o sąsiuviniuose džiūgauja
chaosas, atsakydavau į žinutes. savo gyvenimą perskyriau į du: ten ir čia. žodis ,,čia“ skamba šilčiau ir jaukiau,
nors jį aš priskyriau buvimui erdvėje, kurioje grūmiausi su
jau minėtais skaičiais. šioje erdvėje vaikai bendravo daug
šilčiau nei kasdienybėje mokslo ir kiemo draugai. Kartais
pačiai norėdavosi čia sugrįžti, nes tarp sveikų vaikų jaučiausi nevisavertė: buvo sunku vytis, pasivyti – atsilikti
dar sunkiau. ligoninėje išgulėdavau net po dvi tris savaites. tyrimų teko atlikti per trisdešimt. paskutinis buvo
tarytum paskutinis kantrybės ir vilties lašas. jaučiau, kad
laviruoju tarp dviejų dalykų: vos vos – dar.
gulinčių ligoninėse vaikų amžius nuo dvylikos iki
aštuoniolikos metų. visuomet arčiausiai manęs buvo

mama, močiutė ir senelis, mama tris kartus lydėjo mane į
ligoninę, kitus tris kartus mane lydėjo močiutė ir senelis.
pirmus tris kartus vykau į druskininkų ligoninę, du – į
alytaus ir vieną – į vilniaus.
čia viena mergina tapo net labai artima. jos likimą
žinau ir dabar, susirašinėjam elektroniniu paštu. šis užsimezgęs mudviejų ryšys buvo, kaip sakoma, šiaudas, už
kurio griebiamasi, kai...

***

aš bėgu tamsiais koridoriais, mane seka neįprasų formų
šešėliai. jaučiu, kaip juodos it derva akys stebi mane visur: iš sienų, iš langų, pasiekia net mažiausiose kertelėse.
už lango, tamsioje mėnulio prieblandoje, žėri voratinklių
gijos. juodai tviska lyg nematyti smaragdai, su niekuo
nesulyginami brangakmeniai. aš užbėgu laiptais, patenku į tamsią, siaurą patalpą. slogu. gelia pėdas, galvą
kausto spengiantis šaltis. manyje klykia balsai, tarytum
plėšo mane iš vidaus. nusimetu sulytą aksominį paltuką,
išgręžiu it skudurą plaukus, stveriu plaktuką ir imu kalti
langines. stipriai, kiek širdies plakimas leidžia, gniaužiu
rankose šaltą keturkampį medžio gabalą su aštria, šalčiu
atsiduodančia geležte. tarsi kokį kūgį. nors laibos rankos vos atsveria šį vyrišką įrankį, tačiau stengiuosi iš paskutiniųjų... Kaukšt, kaukšt. ūūū! aš nenoriu mirti, – leidžiu balsams, klykiantiems viduje, ištrūkti. aš nenoriu,
nenoriu! juk aš nemirsiu, tiesa? juk mes nemirsime, ar
ne? aš dar trokštu nors kartą pamatyt mėnulio trafaretus naktyje, piešiančius paukščiams sparnus padangėse.
noriu pamatyt, kaip ateinanti aušra užlieja jūros pakrantę ir pabudina iš saldaus miego gintaro žėrėjimą. saulės
ašarėlės... pagaliau visos langinės užkalinėtos, nusvyra
pailsusios rankos. aš saugi, mirtis čia manęs nepasieks.
tamsa mano viduje gęsta, vis aiškiau jaučiu, kaip karšta
ašara sušildo skruostus. jei būčiau saulė, verkčiau tol, kol
gintarų pakrantėje būtų apstu, o žmonės rinktų, juoktųsi,
žaistų, mėtytų vienas kitam. pakrantė gintarine šypsena
trauktų į save džiaugsmą, švelniai kutentų kojų padus,
juoktųsi ėjikams nugriuvus ant gintarinio patalo. jis žaižaruotų nuo saulės blyksnių, o žmonės, galbūt dažniau
stabteltų bent akimirkai ir pamatytų šį tyrą grožį.
retai kas stabteli pamatęs mažą skruzdėlytę, sunkiai
nešančią šapelį, ar akmenuką, besiilsintį pakelėje. ne, ne.
gyvenimas... gyveeeenti. nesvarbu, kuo būti – mažyte
skruzdėlyte ar gintaru pakrantėje. tiesiog gyventi. susmunku ant kietai suspaustos žemės. pratrūkstu. verk,
sesute, verk, kolei akiduobes apsems. iš ašarų dėliosiu
akivarus. stveriu seną mamos skarelę, dvelkiančią salsvu alyvų aromatu. alyvos kvepia salsvai, kaip ir meilė.
uodžiu mamos meilę. mama padės, mama supras, mano
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mamytė... atsargiai pirštų galiukais vedžioju skarelės
kraštelius, užsimerkiu ir įkvepiu dar kelis sykius. mintyse šmėstelėjo mamytės šypsena. ta plati šypsena, nuo
kurios mamos veidas pasipuošdavo giliomis raukšlelių
klostėmis. prisiminiau, kaip pasisveikindama paliesdavau mamos žandą. Kaip mano pirštai gaudydavo tas švelnias raukšleles nelygioje odoje. man patikdavo tyrinėti
mamos odos įspaudus: vieni gilūs ir ilgi, o kiti tokie trumpi – it seno kino filmo nuotrupos. akimirka šviesos.
jau kelios savaitės esu ligoninėje. pilki namai. Keturios sienos. drėgna. šalta. Keturi kampai. tyliai rauda.
pageltę. prisigėrę šalčio. sustingę. girgždančios durys.
balta palata, balta siena, baltos durys, baltos palangės.
viskas balta. per daug baltumo... trūksta tik minkštų,
atlasu išklotų sienų, ir aš jau būčiau ten... nuveju tokias
mintis šalin. svaigsta galva. balta spalva keistai sutavaruoja, akyse regiu ūkanotą tamsą. trumpam pradingstu.
manęs nėra. liga vis labiau užvaldo mane, bet tuo pat
metu kažkas manyje ima nenumaldomai priešintis: aš
gyvensiu. silpnai, bet gyvai. gyvensiu. taškas.

***

pirmoji ekskursija pilkų namų koridoriais. seselė liepė
nueiti pas kažkokį daktarą keistu vardu. šio vardo mano
smegenys kažkodėl neužfiksavo. matyt, nereikšmingas.
Koridoriaus viduryje, pačiame centre – vienmarškinis siluetas. neaiškus padaras. ant pakaušio, kur turėtų vešėti
gražiausi plaukai, tuščia. jokio kuokštelio. pro prasagstytą pižamą šviečia plikas kūnas. juodi ratilai po akimis. įdubusios akys. raukšlių klostė. atsisuka į mane –
žvilgsnis guvus. išduoda, kad ši būtybė gyva.
– ar paklydai? šita erdvė ne tau, – pasigirsta švelnus
merginos balsas.
suprantu. šita erdvė ne man. jiems. bet jie taip pat
žmonės. izoliuoti, atitverti. pamenu, seselė grasino, kad
nė kojos nekelčiau į ketvirtą aukštą. taip, ketvirtą, būtent
šį aukštą. slapčia pasprukau iš savo palatos, ir štai aš čia.
Kalbu su tokiu pat žmogumi kaip ir aš. gyvu. Kam ta
izoliacija? tikriausiai tam, kad nevirpintų mūsų širdžių.
ledinės širdys bijo būti suvirpintos. tai ne juos izoliuoja,
tai mus izoliuoja nuo mūsų pačių baimių.
gretinuosi prie šios merginos. ji atveda mane į savo
palatą, pasiūlo šokolado.
– ačiū, bet man negalima, – nedrąsiai pasakau.
– negalima? gyvenam kartą. vaišinkis, blogiau nebus, yra arba gerai, arba labai blogai. antrąjį variantą
palik senoms močiutėms.
jos istorija buvo kitokia nei visų mūsų, stipriai apkarpyta gyvenimo žirklių. jai nepadėjo mama, nebuvo
šalia ir tėčio. Kai paulina sužinojo savo diagnozę, mama
paprasčiausiai neištvėrė. ji negalėjo susitaikyti su mintimi, kad jos tobula mergaitė, kurią visai neseniai su didžiausiu džiaugsmu būtų vežusi į gražuolių konkursą,
dabar sunkiai serga ir auksinės jos garbanos tuoj nukris.
motina puolė į isteriją ir pasinėrė į patį dugną – alkoholio liūną. žmonės pasakojo, kad ištisas dienas ji sėdėdavo
atokiame gatvės kelkraščio kamputyje ir niūniuodavo:
„mik, mik, užmik, mielas vaikeli, mik, užmik, gražuole...“ melodija visiškai nederėjo prie šios moteriškės išvaizdos ir pozos kelio pakrašty. žmonės praeidami nusisukdavo nuo jos, jautresni tyliai praeidavo pro šalį, kiti
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dar pažerdavo protingų patarimų. moteriškė nyko akyse, pagaliau jos lopšinė nutilo. tokie žmonės užsisklendžia savo skausmuose ir kitiems niekuo negali padėti.
paulina kartą visai nesidrovėdama pasakė: „tikriausiai
mamai sunkiau nei man, todėl aš jos nesmerkiu, man
jos gaila.“
o kaipgi jos tėvelis? išvažiavo į užsienį vergauti, kad
galėtų sumokėti už dukters vaistus, kurių vis daugėjo.
„iš pradžių gėriau tik rožines piliules du kartus per dieną, o dabar geriu ir žalias, ir mėlynas. aš to nesureikšminu. žinau, kad jų daugėja, tačiau man jos gražios. ar
pameni, kaip vaikystėje žaidei parduotuvę? taip ir aš
žaidžiu su savo piliulėmis: maišau jas, statau bokštą,
įsivaizduoju, kad tai – kėgliai. žinau, po mėnesio mano
bokštas dar išaugs, bet aš galėsiu žaisti dar ilgiau.“
žalia, mėlyna, rožinė, pilka, mėlyna. skanaus, tik
nepamirškite vandeniu gerklės praskalauti, kad neperdžiūtų.
pauliną šiuo metu augina teta. „ji nuostabi. mano
gyvenimo viltis. ji visuomet mane palaiko ir sako, kad
net kai aš išeisiu, mintyse ji bus šalia. ir tai man reiškia
daug daugiau nei paprasti žodžiai. aš jau netikiu stebuk
lais, mes su teta susitaikėm su ta mintimi, kad visi žmonės ateina ir išeina, ir visai nesvarbu, kiek kelio žmogus
nuėjo, svarbiausia, kad jo kelyje liktų pėdsakų, kuriuos
kiti atsimintų dar ilgai. ar sakiau, kaip myliu savo tetą.
o tave? visus! ar sakiau tai? aš myliu gyvenimą, myliu
orą ir, kol kvėpuosiu, tol mylėsiu vis labiau!
pasivaišinu, pasėdžiu valandėlę, kitą. mergina kažkodėl
atsiveria, noriai pasakoja savo išgyvenimus man, jaunesnei, bet jos žodžiuose negirdžiu liūdesio. nė pėdsako.
viskas gerai, pasaulis gražus. ji mirs. Kada? gal šiandien, gal rytoj. gyvenimas suskaičiuotas, laikas šykštus. jis pasiglemžė auksines garbanas, putlius rausvus
skruostus, bet paliko šypseną.
– sveik, – ištariu ir skubu atgal į savo palatą.
,,Ką sakyt, kai žmogus suima tavo rankas, žvelgia į
akis ir, rodos, nuoširdžiai sako: ,,sveik“, o tu žinai, kad
negali pasveikti?..“
– tikėk... – išbėgu, gerai žinodama, kad tikrai čia
sugrįšiu.
sugrįždavau kasdien. žinojau, kad ketvirtame aukšte būti negalima, tačiau mane čia traukė lyg magnetas.
tas skvarbus žvilgsnis ir merginos akys. regėdavau
jas sapnuose, juose ji virsdavo angelu. tikriausiai sapnai man tyliai šnabždėjo apie tai, kas neišvengiama.
sapnuose ji būdavo neapsakomo grožio. auksaplaukė,
didelėmis šviečiančiomis akimis ir sparnais. baltais it
pirmas sniegas ir žėrinčiais labiau už gintaro žėrėjimą
kopose.
mano akyse pasirodo sapno nuotrupos. Kaip per
tirštą rūką brendu rasotais kaimo takeliais. vasara. Kojas
kutena tyros žolės ašaros. gaivina nuospaudas ir žaizdas. brendu ramiai, skaičiuoju baltažiedes ramunėles po
basomis kojomis ir staiga pasileidžiu bėgti. lenktyniauju
su vėju. laimiu. aš bėgu, negaliu sustoti, svaigsta galva,
gelia, gelia... ir pasirodo ji – angelas. ištiesia man savo
ranką ir tyliai sušnabžda: „tu gali pasveikti, mes abi tai
žinom.“ tada išsisklaido rūkas, ir aš pabundu. aš čia,
palatoje, o kur ji, kur toji mergina? neišeik...
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susibičiuliavome, tapome neišskiriamos draugės. aš po
truputį ėmiau jai atsiverti. papasakojau savo gyvenimo
istoriją, pasidalinome dabartinio gyvenimo rūpesčiais.
juokėmės iš vargų ir verkėm iš džiaugsmo. tačiau kartą,
kai jaučiausi gerokai silpnesnė nei įprastai, nepajėgiau
džiaugtis. tada ji šyptelėjo ir tarė: „pamedituokim.“
– dabar užsimerk. viskas aplink tave išnyko. Kankinančios mintys, ašaros, kai niekas nemato, skausmas,
kurį numalšina vaistai, dūriai į subadytas venas, sunkus
miegas, sapnai, kurie užgula ir nepaleidžia. jų nėra. aš
surinkau. užrakinsiu, o raktą išmesiu naktį pro langą.
mėnulio voratinkliai paslėps savo skreite ir niekada negrąžins. tas senas dėdė išlįs iš po debesies ir šypsosis.
jo plikė švies kaip klevo lapas, dar kabantis medžio viršūnėje bobų vasaros pabaigoje.
dabar susiliek su tamsa, pabūk juodu taškeliu.
susiliek į taškelių visumą.
juodi taškiukai, o tu vienas jų. neutralus, juodas.
tu mirksi taip pat kaip jie. ritmingai, ramiai.
ššš...
dabar atsimerk. pažvelk į pievą ten, tolumoj.
mažas mėlynas taškelis didžiulėj žalioj pievoj.
mažas. mažutukas. mėlynas. taškelis. tu esi.
Kažkam tu juodas, neutralus taškelis, galbūt pati
sau, o man mažytis mėlynas. tarp žalių mėlynas. mėlyna juk prasideda raide m. ir man patinka mėlyna spalva. dangus mėlynas, upės mėlynos, ežerų akys mėlynos, kaip ir tavosios – mėlynos. ir mylėti prasideda m.
mylėti.
žiūrėk, pažvelk čionai, – skruzdėlytė ropoja tavo
pėda.
nevyk, nemušk, ji tik nori prisiglausti.
matai, tu mylima.
pasaulis myli tave: ir skruzdėlytė, ir mėlynas dangus, ir aš...
juk aš su tavim.
ir tavo bėdos išnyko.
dabar mes trys taškeliai didžiulėj žalioj pievoj.
aš, tu ir skruzdėlytė.
ar tu laiminga?
pirmasis pasivaikščiojimas ligoninės kiemelyje. rytoj išvykstu... žiemos veidas. naktinis žibintas kelia iš
sapno nukritusį sniegą. jo skleidžiama šviesa budina
žėrėjimą. tviska it smaragdai. matau, kaip lengva voratinklio gija juda voras. jis rezga pinkles, tačiau ne tokias
kaip holivudo filmuose. plonai suvytos gijelės trapumas
lengvai supasi vėjy ir kyla šviesos link. dega voratinklis.
ugnis blyksi gijose. šviesa skrodžia voratinklio labirintą,
nukrenta snaigė. pirmoji voro auka. baltoji dangaus karalaitė, užuot skraidžiojusi šalia kitų, įstringa spąstuose.
tačiau neilgam. jos kelias ilgas – nuo dangaus iki žemės,
į sniegą, kad užklotų miegantį žiemos veidą. bet pakelėje, įkliuvusi į voratinklio pinkles, snaigė pasmerkta išnykti viena. prieš išnykdama spėja pasimėgauti euforijos
akimirkomis ir tarp pilkų voratinklio gijų pasijusti tikra
pobūvio viešnia. puošmena.
Kas geriau? ar visą gyvenimą skęsti minioje, ar
bent akimirką sužėrėti visa savo esybe ir ištirpti? aš už
tuos, kurie, gyvendami kad ir trumpą gyvenimą, spėja
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sutviskėti gerais darbais. už akimirkas. pagaliau snaigė
ištirpsta žiemos delnuose. lėtai ir gracingai, aukštai iškelta galva. tą akimirką snaigė, būdama žemėje, pasiekė
dangų, palikdama tik prisiminimą apie savo būtį voro,
voratinklio ir mano, kaip stebėtojos, širdyse. akimirkos
skonis. saldžiarūgštė žiema.
pavirst snaige, žėrėti visa savo esybe ir gracingai ištirpt žiemos glėbyje.
snaigė ištirpo – voras sudėtingiausius raštus pina
toliau. gyvenimas nesustoja, pulsuoja tuo pačiu ritmu.
pirmyn.
šviesa užlieja net menkiausius užkampius ir budina
užsnūdusį sniegą.
– Kelkis, baltapiršti, žmonės aklieji nemato deimantų, nesigroži smaragdais po savo kojomis. leisk jiems
išvysti grožį, esantį taip arti.
– ne, pernelyg akli jie, kad pastebėtų šį grožį. jiems
geriau jau riebų skreplį paleisti į sniegą, nusispjauti ant
visko. tegu tik tie, kurie moka matyti širdimi, tai pastebi...

***

pažvelgiu į dangų.
debesys tokie sunkūs, griozdiški. tingiai supasi platybėse. apgirtę tempia vienas kitą už kojų, už rankų. jų
siluetai beveik vienodi. vieni primena drambliukus, kiti
aveles. gyvūnija lėtai plaukia dangumi. galėčiau ištisas
valandas stebėti, kaip drambliukas virsta zebriuku. Kaip
nukrenta jo straublys, pailgėja kojos, ištįsta liemuo. šie
besikeičiantys paveikslaiskaidrės mane ramina. Kartais
stabteliu ir mąstau, kaip dangaus dailininkas taip greitai sugeba keisti paveikslus. o gal jų ne vienas? galbūt
ten, kažkur platybėse, pluša būrys garsiausių dailininkų
ir skulptorių, kurie leidžia mums kas minutę pasigėrėti
vis naujais vaizdais? o gal tai vėjas, vyriausiasis ganytojas, gano debesis – dangaus aveles? veja jas pulkan ir
vėl išskiria. Kokią neklaužadą avelę palieka pavieniui
pasiganyti – matyt, nusipelno nelaboji. šiandien dangus
tikrai paslaptingas. jaučiuosi taip, tarsi stebėčiau zoologijos sodo pasirodymą danguje. nusišypsau. drambliukas ir vėl numetė straublį. vilkas liko be dešiniosios ausies. hm... nukando kokia lapė gudragalvė. o debesys
slenka lėtai... sunkiai. Kodėl šiandien jie tokie pavargę?
vos prieš porą mėnesių mano stebėtas dangus buvo toks
guvus, energingas... galbūt dailininkai pavargo? gal išėjo atostogų, o gal vėjas susirgo kokia baisia plaučių liga
ir nebegali taip stipriai pūsti? ne. tai žiema. jos sunki
ranka paliečia ir dangų...
jaučiu šalto žiemos vėjo gaivą... šiek tiek riečia
nosies galiuką, bet kartu ir sušildo. švelniai apkabina
pečius, apglėbia rankas, šmurkšteli po mamos skarele,
užuodžia jos kvepalų aromatą, atsikosi ir bėga nuo manęs. begėdis. nepatiko jam mano mamos kvepalai. pabėgo net uodegą pabrukęs. šis žiemos vėjas ypatingas.
jei man reiktų jį nupiešti, aš pieščiau jį melsvą su keletu
pilkų šešėlių, nes gamtos gaivalas, kaip ir žmogus, gali
sužeisti, įskaudinti... ak, jei galėčiau jį pagauti. jei galėčiau suspausti jį rankose, pamatuoti jo galią. išgirsti
kuždesį. užuosti, kaip jis kvepia. o jei pati galėčiau tapti vėju... skraidyčiau po menkiausius žemės kampelius,
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nuskrisčiau ir į marsą ar saturną. Kaip žuvelė nardyčiau
visatos erdvėse. išmatuočiau žemės plotį. apkabinčiau
kiekvieną sutiktą žmogų, paglostyčiau varganą katę,
šmirinėjančią gatvėmis. žiemą pasveikinčiau kiekvieną
praeivį, pakštelčiau savo ledinėmis lūpomis skruostan
ir pabėgčiau, palikdama šaltą bučinį. skruostai paraustų
iki pat raudonumo, ir niekas nežinotų, kad tai aš. savo
mylimiausią berniuką sveikinčiau bučiniais kiekvieną
popietę. gėrėčiausi stebėdama jo rausvus veidelius ir
sušalusią nosį. Krizenčiau sau paslapčia, niekieno nepaliesta ir nematoma. ir kvepėčiau paslaptim. mane galėtų užuosti, bet negalėtų pagauti. niūriomis žiemomis aš
velčiau nedorėlių plaukus, o šiltomis vasaros popietėmis
apglėbčiau ir šildyčiau liūdinčius. mano šilti, saulės nubučiuoti sparnai apglėbtų pavargusius jų pečius. taip,
vėjo rankos juk saugios. Kaip šilti motinos delnai. skriečiau, sukiočiausi sūkuriukais, retkarčiais stabteldama
ir priversdama kiekvieną odos lopinėlį suvirpėt iš malonumo. iš lūpų sklistų gražiausios melodijos – juokui.
bet atitolstu nuo begalybės savo minčių ir žengiu tolyn.
matau plaukiančius nuogų medžių siluetus. nors imk ir
aprenk. tokie laibi ir sustirę. šakos tiesiasi dangaus link,
lyg prašydamos pasigailėti ir sušildyti nuogus pečius. jei
aš stovėčiau pakelėje tokia apsinuoginusi, mano močiutė
tikriausiai iš proto išsikraustytų. o į medžius, rodos, niekas nekreipia dėmesio. lyg jų nuogumas būtų ne naujiena. vis toji žiema – viską verčia aukštyn kojom.
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besišypsantis angelas reimso katedroje prancūzijoje, 1250

***

prieš išvykdama aplankau savo angelą, kurį ne kartą
regėjau sapnuose – pauliną. tą dieną ji buvo kitokia.
ramesnė nei įprastai, tačiau skruostais nepaliovė tekėti
ašaros. ji kalbėjo daug ir labai jausmingai, o aš sėdėjau
ir klausiausi:
– Kaip dažnai mąstau apie tuos, kuriuos visai neseniai galėjau suspausti savam glėby ir tyliai sušnabždėti: „myliu.“ o dabar... nėra jėgų to padaryti. aš noriu
apkabinti, noriu pajusti draugo šilumą, užuosti jo kvapą, tačiau negaliu. Kiek dar liko neapkabintų žmonių
ir neištartų žodžių. grąžinkit viską. ar pajėgsiu išlikti
savimi, kai gyvenimas mane taip mėto? aš nesijuokiu.
blakstienos virpa, tačiau ne iš meilės. rodos, gyvenimu
jau grojau kaip gražiausiu instrumentu, siekiau aukštybių ir per pačią kulminaciją, kai viskas jau atrodė ranka
pasiekiama, sustojau. Kūrinys nutilo, melodijos natos išsilakstė. girdžiu tik spengiančią tylą. grąžink man norą
gyventi. mokėsiu. pasauli, būk geras, pažadu, šį kartą aš
mokėsiu gyventi. gyvensiu, o ne egzistuosiu. Kas dieną
mylėsiu tave vis labiau. aš verksiu, juoksiuos, tamsią
naktį dainuosiu dainas, keliausiu nežinomais keliais.
manęs bus pilna visur. mano juoko prisipildys kiekvienas žodis ir eilutė. nenoriu būti ta žvakė, kuri vos įsiliepsnojusi užgęsta. geriau jau degsiu, bet iki pabaigos.
Kartais gyvenimui reikia apsiversti aukštyn kojom, kad
išmoktum gyventi. eikš, mielas drauge, apkabinsiu, kiek
tik blėstančios jėgos leis, o gal tik pirštu prisiliesiu, tačiau
būsiu šalia. pasaulis mane nuvylė, o gal aš pasaulį, todėl
nuo šiol aš susikursiu pasaulį savyje.

***

jis bus kitoks nei taviškis, kupinas spalvų. mano pasaulis
kvepės pavasariu. Kas rytą čia atskris drugeliai ir pievoje krebždės žiogai. naktį čia žibės paklydėlės žvaigždės
ir rodys kelią. ne man. man jo jau nereikia. jums, brangieji, ieškantys ir nerandantys, o gal norintys rasti per
daug. tebūnie tos žvaigždelės tokios, kurios parodo kelią
į tikrąsias svajones, o ne į parduotuvę, pilną blizgučių.
šlamštas. pelenės, princesės, kurpaitės, auksas. Kam visa
tai? tikėsiu auksu, kurį nešioju širdyje. tikėsiu savimi,
tavimi. taip, aš tikėsiu net gėriu, kurį matau tavyje. melsiuos žvaigždėms, tau, dievui. išstumsiu liūdesį. šią minutę aš mylėsiu dar labiau. sekundės skubės gyventi, o
mano juokas apkabins tave...
ji ištirpo akyse, kaip regėta snaigė, o aš likau kaip
tas voras ir privalau regzti savo tinklus. sapnas apie angelą virto realybe.
atsisėdu į tepalais trenkiančią autobuso kėdę, užmerkiu akis ir matau pauliną. jos šypsena įstrigo manyje
amžiams. aš grįžtu namo. gyventi.
angelai nemiršta, tik gęsta žemėje...
druskininkų Ryto gimnazija, iii g klasė
Konsultavo mokytoja izabelė ūsienė
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H a rol da s

BauB in a s

Ruletė
tarp lūpų vakaro nuorūka ir geležis
šeši lizdai o tik vienam gegutė su rakteliu ant kaklo
sukasi lizdai gegutė išsigandusi į tašką susitraukia
giliai atsidūstu ir

trekštelėjimas
lizdas tuščias
laikrodis paliečia grindis ir ciferblatas įskyla rodyklės užsikirsdamos spjauna
naują sekundę tavo lūpos kvepia migdolais taip kvepia jog paragavus jų sąmonė blėsta
tai vynas sakai po akimirkos vynas kaltas kartoji neturėjo taip būti ir sniegas
taip sniegas ant skruostų srūva negyvai kaip praeiviai srūva centre ir
sučiumpa už skvernų čigonė sako padėk mano vaikui jos rankos pervertos adatom
metalinių gyvačių žymės įsikirtę į riešus giliai sako duokit duonos
maža jos mergaitė ir įsikimba į apsiausto kišenę nes skverno nepasiekia
aš ištiesiu obuolį o čigonė nori monetos ir spjaunu į jos gyvates ir metalą
tavo lūpos migdolais srūva iš mirusių lovų ir priegalvių kaip vakaras blėsta
aš vėl atsidūstu ir viskas iš naujo

trekštelėjimas
lizdas tuščias
gegutė tyliai alsuoja ir aš nežinau kuris lizdas atveria ir spjauna tuščią oro srovę kaip naują
čiurkšlę šviesos spjauna monitorius skaitmeninė upė gula ant pirštų raibuliai jos negyvi kaip
suluošintos kinivarpų obels šakos geriasi į odą smulkūs spindintys kristalai gurkšnis dar aqua vitae
ir gyvybė pulsuoja kartu su grubiomis lentomis lyg plaučiai bekraščiai ji linksta ir plečiasi
sakyki kur dingo migdolai kur dingo upė ir neatmeni miegi ar sąmonė nyksta

trekštelėjimas
lizdas tuščias
kur mano miegas o dieve tu po kojomis mano užminu veidą
esi žolė ten po sniegu upokšnio dievukas uždūsta užakus jo burnai
sapnai be migdolų be lūpų su bedugnėmis kurios į tave iš aukštai
trykšta kaip ledas nuo stogo skardinio aš pažadu daugiau negerti gyvybės
vandens su vaizdiniais baltame kokone aš pažadu ir iškeliu šimtąjį stiklą
gyvasties su iliuzijos užtaisu geriu ir bedugnės pakvimpa tavim baime pulsuojančius glostai
pirštus ir aš vėl iš naujo svirtelę nuspaudžiu

trekštelėjimas
lizdas tuščias
ir krenta metalas šalia ciferblato ten skimbteli kur turi būti rodyklės
mėtosi gegutės krumpliaračiai ir tyli dangus pagaliau užgesinęs vakarą
taip beprotiškai tyli ir gija po gijos tavo lūpos be migdolų vėsta ir penktąkart aš bandau
nutrūkti tavo rankos toli prieš mane veidas iškreiptas laiko
pražiodytas ledo pleištu melsvais pirštais konvulsiškai paleidžiu gegutę
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trekštelėjimas
ir žaibas įsminga į smilkinį
mano mieloji tavo juodi plaukai ir kaip sniegas išbalusi oda veidas beakis išsižioti liepi ir lėtai dedi sidabro obolą
kristi į krioklį paleidi tavo šaltos tokios glamonės tu klausi ar myliu ir nustembi kai aš atsakau jog tiesa mano mieloji tavo dalgis trumpina plaukus ir sruogos virsta lelijom baltom šalti Acheronto krantai ir angelai melsvu rūsčiu
nubraukia paskutinę leliją nuo valties nurengia rūbus dingo pilkas granitas ir beprotiškas aukso spindėjimas geriu
aš tave nors ir be migdolinio dvelksmo išgeriu paskutinį tuščią lizdą mano mieloji tavo juodas apsiaustas nutraukia
uždangą nuo Eliziejaus laukų šmėklų tylūs verksmai ir dejonės apgaubia mano skruostus aš tavęs taip ilgai laukiau
lelijos išauga iš pirštų ir amžinoji tamsa su rodyklėmis paskutinį kartą užsikerta ir apgaubia kūną
aš ganausi po mirusio dievo miškus ir nerandu vieno migdolo

Skęstantis
veidrodžio paviršius išlinksta ir
kakta dangaus vakarėjančio trūksta per pusę
raudonis užlieja mūrus miesto negyvo ten prekijas
dėlioja monetų rietuvę ir išbrauko skaičių eiles
ant aukso ryškėja pėdos raguotų šešėlių
mėsininkas nusišluosto prakaitą atsidūsta ir kerta dar
keletą gyvuliui smūgių veršis spiria į aptvarą ir medyje
dusliai žmogišką pėdą palieka
duobkasys tarp pasišiaušusių šaltyje kryžių butelį atkemša
keli lašai vyno kartaus krenta į žemę
dirvos ir uosio įkapėse miega draugas jo mylimas
laikrodžio bokšto viršūnę merkia tamsa
beakiai siluetai krištolines pėdas susidaužo į grindinį
nišas vienatvės skaudžiai kerta sulankstytos rodyklės
kaulai siūbuoja naktinis varpų gaudesys užaštrina delčią
blyškų mėnesį kybantį lyg lūžusi ostija virš
atšalusio mūro lavono mūsų kaulai virsta švytuoklėmis
ir mes iš naujo sapnuojame laiką
debesys pritvinkę nuodingos tulžies paslepia žvaigždynus
smuklės langai apsiblausia ir nematyti plieno svyrančio virš bičiulio pečių
mus plaka stiklas rasotas ir per ugninę plėvę vandens neatrandame
patamsyje tyro šaltinio mus plaka naktinis kauksmas šunų
slėnyje ežeras praryja smilgas ir ledas užlieja gatves
užlieja kaukolės skliautą miestas nugrimzta
kūnas panyra į mėnesio atvaizdą
tarp sidabro žuvų gličios žolės apipina riešus ir neleidžia iškilti
tvinksniai tyla ir bokšto viršūnė sulūžta pro skilusį
ciferblatą išteka laikas pavandenijęs
veidrodinis paviršius vėl tampa lygus tik blyškaus dalgio krašte
susprogsta užsilikęs tarp lūpų mano
pasaulio paskutinis atodūsis
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Aš turėjau gimti žiurke
Aš turėjau gimti viduramžiais
Kai nebuvo jokių revoliucijų, Froido ar rusiškų sputnikų
Turėjau gimti žiurke
Su didele pilkšva uodega ir buku alkanu snukiu
Jei aš būčiau gimęs viduramžiais, suprantama, žiurke
Aš begėdiškai tuštinčiausi į valstiečio klėtyje užsilikusį pusmaišį miltų
Ir valstietis grauždamas duoną vadintų ponus žiurkėmis dėl kartumo burnoj
Aš tikrai turėjau gimti žiurke
Išpampusia, pilka su buku snukiu ir dideliais dantimis
Kurią sadistinių polinkių kupinas inkvizitorius uždėtų ant kankinamojo pilvo
Uždėtų ir užvožtų po kibiru
Pabarbentų
Dar pabarbentų
Tada žiebtų žvakes ir ugnimi laižytų metalą
O aš – ant minkšto pilvo nagais
Adrenalino kiekis smegenyse pasiektų apogėjų
Ir aš imčiau draskyti minkštus audinius
Vis giliau ir giliau, o ten už kibiro šauktų jis arba ji – nesvarbu, tai abstrakcija
Kol nutiltų ir budelis nuėmęs kibirą išvystų mano kruviną snukį
Pilve išraustoje duobėje, įsisukusį į klykti nustojusius audinius
Aš turėjau gimti viduramžiais ir mano kailyje veistųsi blusos
Kai juodojo maro dalgis būtų baisesnis už pažadus kirpti algas
Viduramžiais, kai damos pamačiusios žiurkę nesiraitojo sijonų ir neklykė
Kada jų pudruotuose perukuose utėlės buvo normalus reiškinys
Kada feodalas pamatęs žiurkę įpintų į jos uodegą degantį skudurą
Vasalai raitytųsi ant žemės iš juoko ir kumščiais išdaužytų neiškultus rugius
O aš klykdamas ratais būčiau fejerverku, kuris tais laikais, suprantama, egzistavo tik Kinijoje
O frazė „Made in China“ tada dar nebuvo virtus ironija
Aš tikrai galėjau gimti žiurke, bet viduramžiais
Alchemiko laboratorijoje lakčiau spalvotus eliksyrus
Ir nesisupčiau sūkuriuojančiuose lapuose ant virvės
Tikrai nesisupčiau, juo labiau ant virvės
Nes būčiau žiurkė ir ėsčiau grūdus
O virš galvos mėnesienos dalgiu ropotų rasa
Dangaus absoliutas praryjantis viską – net ir žiurkes
Praryjantis viską – net ir viduramžius.

84

NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 1 (570)

85

mundic a r a

Žmogus kine

T

amsi kino salė, tik baltas ekranas lyg pro stiklą
žvelgiančio neregio negyva akis išsiskyrė iš tamsos.
man visada atrodė, kad kino salė – tai maža erdvė,
kurią galima pamatyti tik pro rakto skylutę ir tik naktį.
aš čia užaugau ir iki šiol gyvenu. nežinau, ar ilgai,
kartais atrodo, kad visą amžinybę čia tūnau, bet dažniausiai viskas yra nauja ir nepažinta. tai priklauso nuo
filmo, kurį rodo. iš tikrųjų aš juos ir rodau: paleidžiu
projektorių, tada melsvos dulkelės lekia tiesiai į ekraną
ir įsirėžia jame kaip vaizdas, daugybė vaizdų, kuriuos
stebi begalė tamsių galvų, o už jų stoviu aš. aš stoviu
ir už projektoriaus, bet niekas to nežino, niekam tai nerūpi. tyliai ramiai stebiu kino salės gyvenimo veiksmą,
tokį lėtą lėtą ir dėl to tokį patrauklų. tačiau aš jam nepriklausau, mano gyvenimas yra visai kitur. jį galima suskirstyti į du visai atskirus pasaulius: išorinį, materialų ir
vidinį. išorinis – tai kasdienybė: darbas ir mane supantys
žmonės bei reakcijos į juos. vidinis – tai visai kas kita. jis
yra manyje, juntamas, bet neapčiuopiamas, todėl protu
suvokti jo egzistavimą sunku, nes jo kaip ir nėra. tačiau
aš visą laiką praleidžiu šalia šių dviejų sferų. būnant
stebėtoju nekyla jokių abejonių dėl kurio nors pasaulio
realumo. o suabejoti galima tik šia realybe, nes čia viskas laikina ir kinta. tai vyksta savaime net ir nieko nekeičiant. stebėdamas šiuos du pasaulius iš šalies, tampu
tarpininku, prieinamu kelioms energijoms vienu metu.
tai nepaprastas jausmas, tada nereikia kuo nors kur nors
būti, tiesiog balansuoji erdvėje, begalybėje, į kurią kartą
įėjus išeiti labai sunku, nes tai yra prigimtis, tikrovė.
vidinis pasaulis nevientisas, daug jo dalelių dar nepažintos ir kartais man atrodo, kad aš irgi esu tik dalelė
to pasaulio ir kad ne jis man, o aš jam priklausau. mane
nusisavino mano pasaulis, kuriame aš visada būnu. nesvarbu, kas vyksta išorėje, visada galiu išgirsti vidinę
tylą. vos girdimus garsus, kurie yra manyje ir nuolat
primena, kad išorė nėra viskas ir kad aš jai nepriklausau.
tai yra pasaulis žmonių, kurių galvas aš stebiu užgesus
kino salės šviesoms. jie visi sėdi netekę šešėlių, pasinėrę į
filmą, vaizdus, kuriuos sukuria mano valdomos mažytės
švytinčios dalelės. vidus man nuolat primena, kad vien
dėl šios vietos, kurioje man suteikta garbė būti ir galimybė reikštis, esu kitoks žmogus. o gal tiesiog niekas. gal
manęs paprasčiausiai nėra. taip man ima atrodyti, kai
žiūriu filmą, tada išnykstu ir būtent tą akimirką aiškiausiai pajuntu išorės ir vidaus ryšį. aš tampu nieku, kai
susilieja šios dvi erdvės, o tiltą tarp jų nutiesia kinas. ne
vien filmai, bet ir pati salė, ekranas, projektoriaus erdvė
ir žmonės. būtent jie ir tampa visa lipdančia mase, kuri

išorę sulipina su vidumi, ir tada tampu neapčiuopiama
būtybe. o žmonės, kiek daug apie juos sužinojau ir supratau sėdėdamas jiems už nugarų. tūkstančiai dėsnių ir
begalybė išimčių... o svarbiausia – kad pasiektum žmogų, reikia daug daugiau. man patinka stebėti žmonių,
besirenkančių į salę, judesius, kurie atrodo tokie panašūs. rodos, visi žmonės buvo išmokyti, kaip reikia elgtis
kino salėje: kaip judėti, kalbėti ir net ką galvoti. stebiu jų
judesius, aprangą, šukuosenas... bandau nuspėti amžių,
charakterį, pomėgius... nežinau, kaip man sekasi, tik
juntu, kad mano žvilgsnis klajoja panašiai kaip profesionalaus operatoriaus valdoma filmavimo kamera, besistengianti įtikti reiklaus režisieriaus fantazijai. Fiksuoju
detales, žvilgsnius, aplinką, tarsi žiūrėčiau kino filmą,
o kur nukreipti objektyvą, kokią prasmę suteikti ir ką
nutylėti, renkuosi tik aš. esu ir genialus režisierius, gyvenantis dvilypį – kūrybos ir asmenybės – gyvenimą, ir
akylas operatorius, tyliai šnipinėjantis žmonesaktorius.
dėl to jaučiu dėkingumą salės lankytojams. jie man suteikia galimybę patenkinti kūrybinį alkį ir paįvairinti
vienišo kūrėjo gyvenimo repertuarą... nejudu iš vietos,
bet keliauju aplinkui, stovėdamas skrendu, plaukdamas
nesušlampu...
netrukus po filmo stebiu grįžtančių į realybę veidus. vieni anksčiau, kiti vėliau atsistoja. Kas ploja, miegoję dar tik budinasi, kiti šluostosi ašaras ir visada būna
tokių, kurie stengiasi sutramdyti kvaitulingą juoką – šie
patys įdomiausi, nes jie dėvi ryškiausias kaukes, kurios
neleidžia jiems galvoti ir jausti, todėl jie tiesiog kvatoja. galų gale jie visi išeina, tada įsivyrauja trumpa tyla,
kurią galiu girdėti ir užuosti. tyla – mano bendrininkė. ji ataidi pasaulį, kuris mane dengia ir saugo nuo
pražūtingos išorės. nors materialaus pasaulio iki galo
dar neperpratau, bet filmai, kurie yra veidrodiniai jo atspindžiai, man atskleidė pakankamai, kad to pasaulio
vengčiau. Kartais mąstau apie galimybę susitapatinti
su kokiu nors filmo herojumi, kurio išorė labiausiai atitiktų mano vidų, bet taip aš paviešinčiau savo pasaulį
ir jis jau nebebūtų mano. taptų suterštas ir paniekintas
tų, kurie nieko nevertina ir tenkinasi materijos atliekomis. taip, tai atliekos, nes tai, kas gera, lieka viduje, o
kas nereikalinga – pašalinama lauk ir žmonės tai vadina
realybe, kuriai kuria įvairius dėsnius, įmantrų žodyną,
kai užtenka į viską pažvelgti atidžiau ir atsakymai ateina savaime. bet žmogus, ką mato, tuo ir tiki. juokingas
padaras. infantiliška rasė, kuriai aš priklausau. tai mane
džiugina, nes taip dar lengviau į viską žvelgti iš šalies,
savęs su niekuo nesutapatinant, tuo pat metu veikti kaip
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nedalomai šios žemės dalelei. ironiška, bet vienatvė yra
nuolatinė mano palydovė, aplankanti mane dažniausiai
tada, kai kino salė būna pilna žmonių. tada aš trokštu
būti toks pat žmogus kaip ir visi, bet atsitrenkiu į savo
vidinę sieną, kuri neleidžia man nukrypti nuo individualistinio pasaulio suvokimo. tą akimirką norisi staugti
kaip vilkui, bet tik tol, kol suprantu, kad ir esu vilkas,
kurio staugimo niekas neišgirstų. vienišas, pilkas, bet
stiprus, nes turiu savo namus – girią. tankią girią, kurią
užsiauginau savo viduje ir kuri saugo mane nuo to, ko
aš bijau, o gal saugo tuos, kurie išsigąstų manęs, jei per
arti prieičiau prie jų pasaulio, namų, bet baisiausia mintis – ten man joks žmogus neleis įsibrauti, nes nevaldoma
žvėries prigimtis yra tai, ko žmogus labiausiai saugosi,
juk ta jėga gali jį sužeisti, įsibrauti į sustyguotas jo mintis
ir sugriauti iliuzijas, kurios jį daro stiprų...
bet kartą viena mano vidinio pasaulio karalijos
zonų – sapnai – tapo man nepavaldi. vienas sapnas,
labiau primenantis viziją, išsprūdo iš mano įtakos zonos, kurioje laikau visus sapnus, su kuriais kartais pažaidžiu. bet šis sapnas buvo man dar nematytas, gal jis
naujai atklydo į mano pasąmonę, šito pasakyti negalėjau. Keisčiausia tai, kad jis buvo visai man nepavaldus
ir kiekvieną sykį vis toks pat: „ani, į vietą! anička,
eik į vietą! ani, į vietą!“ sapne šie žodžiai skambėjo
rusų kalba ir, nepaisant išraiškingumo, man nekėlė jokių asociacijų. o didelės ir apvalios rusvai žalios akys,
žvelgiančios tiesiai į kažką, esantį už manęs, man nieko
nepriminė. žinojau tik tai, kad šis kvietimas (komanda)
skirti ne man. tačiau gilus žvilgsnis intrigavo, o žodžiai:
„ani, į vietą! eik į vietą, ani!” kiekvieną naktį skambėjo mano pasąmonėje. niekaip nesupratau, kas tas žmogus, negalėjau nusakyti ir lyties: vieną kartą atrodydavo vienaip, kitą kartą kitaip. tik didelės akys, ir nieko
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daugiau. nepažinojau to rusų tautybės žmogaus, kaip
ir nežinojau, kas ta ani. sapnas visiškai tuščias, nors
jame puikiai suvokiau save kaip stebėtoją, daugiau jokių
ženklų ar prisiminimų. ryškiai geltona spalva ir balsas,
nenusakomas balsas. akys – tai, kas kerėjo ir baugino,
kalbančios be žodžių, tik man nesuprantama kalba.
Kadaise sau prižadėjau niekada nesiliesti prie to, ko
bijau, bet šį kartą negaliu. jaučiu bauginantį šaltį, dvelkiantį iš sapno, bet privalau išsiaiškinti, kas tas žmogus
ir kodėl aš jį regiu taip aiškiai. žinau, kad tai – ne dvasia,
o reali būtybė, todėl tikiu, kad jei atėjo į sapną, tai mums
lemta susitikti ir gyvai.
per pietų pertrauką išėjau į gatvę. iš pradžių mane
apkurtino mašinų gausmas ir apakino saulės šviesa, atsispindėjusi nuo stiklinių pastatų. netrukus persmelkė
vienatvės jausmas. o menkumas tapo mano jėga, nes
supratau, kad esu toks pat nereikšmingas, tad toliau galėjau ramiai tęsti savo žygį. nuėjau pirma pasitaikiusia
gatve, kurios nebuvau matęs jau daugybę metų, kaip ir
nemačiau jos apklotos sniego ar lapų patalu. šias gamtos metamorfozes tiesiog praleidau, nors ne kartą jas
mačiau kino ekrane ir įsivaizdavau save, apsuptą baltų,
lėtai krintančių snaigių ar grėsmingo rudens vėjo draskomų lapų.
o dabar aš buvau čia ir ėjau tolyn. nežinojau kur,
kol nepriėjau parko – žalio lopinėlio betono jūroje. nėriau tarp medžių ir ten nurimau. stebėjau jų šakų judesius, lapų mozaiką, lajos raštą, kol supratau, kaip turiu
nužvelgti kiekvieną žmogų, kad pro šalį nepraslystų tas,
kurio man reikėjo, o gal ir manęs jam. jaučiau, kad tai –
ne atsitiktinumas, nes šis sapnas privertė mane veikti.
išlįsti iš amžinai dirbtinomis spalvomis mirgančio ir netikro, visai surežisuoto savo kiauto.
girdžiu besiblaškančią širdį. jaučiu, kad sutiksiu,
privalau sutikti. einu takeliu, dairausi, nepakreipdamas galvos, o mano žvilgsnis lyg nepatyrusio operatoriaus valdoma filmavimo kamera desperatiškai klajoja
po žmonių veidus, ieškodama tinkamo kadro, meniškos
karikatūros savo idėjai išreikšti. einu... tolstu ir artėju...
nežinau nei kiek laiko, nei kur klaidžiojau, kol vėl atsidūriau toje vietoje, kai, užuot ėjęs tolyn palei gatvę, pilną
burzgiančių metalo ir plastiko dirbinių, įsmukau į medžių prieglobstį, kur jie mane nukreipė ir išmokė, kaip
reikia ieškoti, bet dabar aš vėl ten pat – bejėgis, silpnas,
alkanas žmogus.
įeinu į kavinukę, atsisėdu ir pirmą kartą į rankas
paimu meniu. atsiverčiu ir išsirenku, nebepamenu ką,
pasakau padavėjai užsakymą, ji meiliai šypsosi. žiūriu
jai į akis ir man jos nieko nesako, tyli, o gal aš apakau ir
netekau galios skaityti. ne, tiesiog beprotiškai pasiilgau
sapno, noriu jį vėl susapnuoti, kad nereikėtų ieškoti ir tos
akys visada būtų su manimi. bet sėdžiu ir valgau. automatiškai kilnoju šaukštą, nejaučiu skonio. užsikirtau, nebegaliu sustoti skenuoti žmonių, jie vienas po kito lekia
man pro akis... išprotėjau. geidžiu vėl sapnuoti, panirti
į sapną, kad galėčiau viską išsiaiškinti.
valgau. su šakute prilaikau maistą, kol peilis atpjauna kąsnį. tada dedu į burną. įsivaizduoju, kaip maistas
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prisiliečia prie liežuvio ir dantys jį sudoroja, bet nieko
nepajutęs nuryju. suprantu tik tai, kad nemiegu.
vėl seku akimis žmogų. mergina, nerūpestingai susirišusi plaukus, eina lengva, ryžtinga eisena... sėdasi
prie staliuko. matyti, kad jai tai įprasta. gal net pasijuoktų, jei sužinotų, kad aš pirmą kartą kavinėje, ir tik todėl,
kad ieškau žmogaus, kurį mačiau sapne.
ji sėdasi, stebiu, kaip atsiverčia meniu. valgau ir stebiu jos lengvus, įprastus rankų judesius. mano žvilgsnis
kyla aukštyn, nuslysta marškiniais, pasiekia kaklo linkį...
ji gana toli, bet tai netrukdo ją tyrinėti. aš tapau vandeniu, tyliai sruvenančiu jos veidu, smulkiomis, tvirtai sučiauptomis lūpomis, varvančiu nuo nosytės ir kylančiu
aukštyn kakta plaukų link. žiūriu į ją, o vaizdas liejasi...
tada priėjo padavėja, pasakiau, kad noriu sumokėti. o
merginai, kurią stebėjau, atnešė maistą ir ji mąsliai, susikaupusi valgė. pagaliau atsiskaitymo procedūra buvo
baigta ir aš pakilau eiti. troškau tik grįžti į savo namus,
filmus, kino salę, pilną žmonių šešėlių. išeidamas paskutinį kartą žvilgtelėjau į merginą ir tik dabar pamačiau jos
akis. tokios didelės, artimos ir labai pažįstamos! staiga
mano kūnas tapo viena didele plakančia raumeninga širdimi... negalėjau patikėti, bet tai buvo tos pačios akys,
negalėjau suklysti. ėjau tiesiai prie jos staliuko, man dar
nespėjus ištarti nė žodžio, ji pakėlė dideles akis ir persmeigė mane klausiamu, šiek tiek priekaištingu žvilgsniu. žiūrėjo ir laukė. giliai įkvėpiau ir tariau:
– aš tave sapnavau.
ji tik sumirksėjo ir jos veide pasirodė ironiška šypsenėlė. aš pajutau šaltį, kuris reiškė, kad nesuklydau.
– ir ką? – nuskambėjo balsas iš sapno.
– tu turi šunį ani, – tai nebuvo klausimas.
ir taip nemažos jos akys išsiplėtė taip, kad man pasirodė, jog jeigu jos plėsis dar – praris visą kavinę ir mane.
bet ne, ji vėl reikšmingai sumirksėjo ir tarė:
– o mes pažįstami?
tas balsas! norėjau, kad ji kalbėtų ir kalbėtų, o aš
klausyčiausi, ir man nieko daugiau nereikėtų, bet aš turėjau atsakyti ir atsakiau:
– manau, kad labai gerai.
dar vienas ironiškas šypsnys ir žvilgsnis, kuriame
kažkas buvo.
– gal kitą kartą, aš neturiu noro.
tai buvo nuovargis. aš buvau ji, todėl viską jaučiau,
o ji galėjo būti manimi, bet to nenorėjo.
– manai, dar susitiksim?
– nežinau, bet gali duoti savo telefono numerį.
tai ir padariau. parašiau jai skaičius ir palikau vieną,
kaip ji ir norėjo.
Kai grįžau į savo būstą, prieš mane vėl atsivėrė akys, jos
manęs nepaleido. tyliai, ramiai drumstė mano pasąmonės monotoniją.
tą vakarą iškilau į viršų ir pamačiau pasaulį, kuriame gimsta filmai – mano langas ir gyvenimo spalvos,
tačiau įsidėmėjau tik vieną žmogų. norėjau suprasti, ką
tas žmogus reiškė ir ką aš jam jaučiau, bet negalėjau to
įvardinti ir į galvą neatėjo joks atsakymas, kad ir kaip
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įtemptai mąsčiau ir stebėjau detales, viskas aplinkui tylėjo ir aš užmigau.
ryte visa tai buvo lyg sapnas ir aš vėl skendėjau savo
pasauliuose. staiga į juos įsibrovė žodinė žinutė. mes lakoniškai susitarėme, kur ir kada susitikti ir susitikome. o
tada ji išklausinėjo beveik visko apie mane, bet domėjosi
tik išoriniu gyvenimu. aš atsakinėjau sąžiningai ir atvirai. tiesiog sakiau taip, kaip yra, o ji visai niekuo nesistebėjo ir aš greitai pajutau ryšį su ja. ji irgi atsakinėjo
į mano klausimus, bet daugiau nutylėjo nei pasakė. žinios, perduotos žodžiais, žmogaus esmės neatskleidžia.
leidau jai vadovauti. išsiskyrėme pasisakę vardus. jos
vardas, nors ir netikras, jai tiko.
susitikome dar kartą. atvirumo nelaukiau, jo ir nebuvo. žmogus mane intrigavo, ir to užteko. jos išorinis
grožis? ne, jį įžvelgiau tik per trečiąjį mūsų susitikimą.
tada ji mane nusivežė į savo namus. jos mašinoje sėdėjo
ani. didelis gražus šuo, kuris buvo panašesnis ne į ją, o
į jos ambicijas. netrukus nuvažiavome. viduryje didelio
kambario stovinti plati lova išdavė aistrą. mes dar kurį
laiką šnekėjomės, o paskui ji atvirai pasakė savo ketinimus. sutrikau, nors tai nujaučiau, tik nepripažinau iki
paskutinės akimirkos. nesakiau taip, bet nesakiau ir ne.
tada ji manęs paprašė nueiti į dušą. drebėjau iš netikrumo ir baimės – ji buvo saldi. nežinojau, kaip elgtis, todėl paklusau. Kol aš rengiausi, – tai truko ilgai, – garsiai
reiškiau savo nustebimą ir kitus nenusakomus jausmus,
ji tvarkėsi nagus. pagaliau atsistojau po dušu, paskui ji
padarė tą pat. bijojau pamatyti nuogą jos kūną ir nejaukiai sėdėjau ant lovos, kol ji ruošėsi pas mane ateiti. stebėjau drabužiais nepridengtą jos figūrą ir ji man pasirodė
graži. tas vaizdas pakerėjo, o lytis atrodė gaivi ir daili.
mes mylėjomės. tačiau, nepaisant glaudaus mūsų kūnų
kontakto, nebuvo nei bučinių, nei meilės... o to man labai trūko, bet riba buvo nepralaužiama: ji, kad ir kokia
miela, tarsi praeidavo pro šalį, o aš vis laukiau, tačiau
likdavau vienas.
tai netrukdė mėgautis kūniškais malonumais, kurių visą laiką nesąmoningai troškau. mums pradėjus
bendrauti džiaugiausi dėl naujos patirties ir atradimų.
tačiau mums dažniau susitinkant ji vis labiau stengėsi
dominuoti. tai atrodė kvaila, nes aš naiviai tikėjau dviejų
žmonių lygiaverte partneryste ir ne iš karto leidau sau
pastebėti jos valdingumą. vis grimzdau į priklausomybės nuo jos ir jai liūną. branginau ir gėriau į save kiekvieną jos judesį, žodį, parodytą dėmesį ir tikėjau, kad viskas
pasikeis. ji mane įvertins, pripažins ir gal net pajus tokius
pat šiltus jausmus, kokius aš puoselėjau jai...
bėgo laikas, vienus seksualinius ir moralinius įgeidžius keitė kiti, bet ji prie manęs neartėjo ir aš pradėjau
gniaužti ir slėpti jausmus nuo jos. Kartais net pabrėžtinai
rodžiau, kad man nerūpi, gerai taip, kaip yra, nors toli gražu taip nebuvo. išorė, kaip visada, neatspindėjo vidaus, ji
suskilo į kelias dalis, tarp kurių aš pasiklydau, negalėjau
susiprasti, nepaliesta liko tik vidinė būtis. šios nusprendžiau jai neatskleisti, nes žinojau, kad jai to nereikia.
tapau negailestingu stebėtoju. viską – ją ir save –
mačiau iš šalies. manęs nebežeidė jos elgesys ir nuo-
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taikos, vėl buvau saugus savyje. į išorę nusileisdavau
tik pasismaginti ir pasijuokti iš šių materialių tariamo
realumo formų, kur gyveno ji. ten ji save kankino, beatodairiškai įtikėdama didžiausiomis šio gyvenimo apgavystėmis ir beviltiškai siekdama galios, kuri ją sustip
rintų ir apsaugotų. viskas būtų gerai ir teisinga, jeigu
ji nebijotų pati savęs ir nebūtų savo pačios priešas. žinoma, dėl visų žmogų kankinančių vidinių negandų ir
chaoso yra kalta visuomenė, bet ji manė esanti virš jos
ir vis vien pakluso jos padiktuotoms normoms ir stereo
tipams; tai atrodė didžiausias laimėjimas, bet stebint iš
šalies – dar didesnė tuštybė. tačiau ji nebuvo tuščia. tik
aštrus protas neleido iškilti gražiai sielai, kurią ir regėjau
jos akyse, kai šios pasirodė sapne: šiam pasirodymui aš
suteikiu itin daug prasmių. o dabar suprantu – tai buvo
paskata man išlįsti ir pradėti žaisti šiame pasaulyje tam,
kad turėčiau ką duoti ir kuo dalintis, nes kitaip mano
gyvenimo filmas būtų neužbaigtas ir neturėčiau teisės
savęs vadinti kūrėju.
tad tęsiau kelionę. buvau su tuo žmogumi ir viską priėmiau. ji norėjo veikti, o aš – stebėti. ji gyveno, o
aš – kūriau. akylai stebėjau mūsų bendravimo virsmus.
mano jausmai niekur nedingo ir nepasikeitė, bet aš jų nekontroliavau, leidau jiems būti ir man padėti. jautrumas
pradėjo tarnauti kaip tobulas pažinimo ir empatijos įrankis. nesistengiau nuslopinti net skausmo ar prisirišimo,
viskas buvo be galo reikalinga, kad galėčiau ją glausti
prie savęs ir neatbaidyti stebėtojo vaidmeniu, kuris jau
buvo tapęs mano esme.
jos dvasingumas ryškėjo per aistrą ir seksualumą,
kūnišką alkį, kurį pasotinti jai buvo būtina. ji bangavo.
staiga pastebėjau, kad ji – jūra. tokia didelė, plati, neaprėpiama... iki vandenyno dar toli, bet jos nuotaikos ir

elgesys priklausė nuo vėjo ir vidinių srovių. per audrą
jūra sunaikina aplinką ir išmeta dalį savo turtų. tokia pat
buvo ir ji, tik be galo žmogiška. bandau prisiminti mūsų
meilės valandas, kai susiliedavo mūsų šokantys kūnai,
kurių judesiai sukeldavo nepakartojamus jausmus ir sukurdavo vaizdus lyg menines fotografijas.
Kol lieti – jauti. po to viskas nutyla. nuščiūva – kaip
gamta prieš audrą. viskas egzistuoja po pilku šydu, kol
praplaukia tamsus debesis ir nulyja lietus. išlenda saulė
ir balos išdžiūsta, daugybė mažų lašelių, ką tik buvusių
paskirų vandens rutuliukų virsta šiltu, nematomu garu
ir kyla į viršų, link dangaus, vėl į debesis. ir tik dabar
galiu pasakyti, kad nieko nėra. Fotografija išbluko, o
debesis nupūtė vėjas. lengvas pakrantės brizas, galingas viršuje.
pėdos, įkištos į batus, neša kūną, apmuturiuotą medžiagomis. Kiekvieną ėjimo akimirką pėdas skiria keliasdešimties centimetrų atstumas ir jos niekada nesusitinka,
nors neša tą patį kūną, kelionėje jos būna atskirai.
mano pakreipta vieniša galva už daugybės kitų galvų stebi pasaulį pro rakto skylutę, kurią iki begalybės išplėtė meilės paskatintas vingiuojantis gyvenimas. buvau
elektros laidas, kuriuo tekėjo elektros srovė. bet kibirkščių taip ir nebuvo. todėl funkcionavimas nesutrikęs ir
projektoriaus viršuje dega žalia lempelė, kuri reiškia, kad
baltame ekrane tuoj nušvis vaizdas. žinau, kad jame suksiuosi ir aš. dėl to šiek tiek nerimauju, nes pirmą kartą
išvysiu save ekrane. mano veidas ir kūnas bus sudėti ir
mažyčių žybsinčių kvadratėlių, nepriekaištingai susiliejančių į vieną, nedalomą visumą. žinau, kad tarp žiūrovų
bus ir ji. tai mane ramina. vėl prisiliesiu prie jos auros,
tik šį kartą aš ją nurengsiu ir mes mylėsimės užsimerkę,
kad niekas mūsų nematytų...
2009
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Edward Reilly

Brianu šlifuota kalba:
pasivaikščiojimas po akmenuotas erdves
Kaip akmentašys iškala raides uoloje, taip ir poetas
įbrėžia žodžius vėjyje. Kiekvienas poeziją (ποίησις) kuria
pagal savo būdą ir sugebėjimą pasirinkta technika (τέχνη).
šiais laikais tie, kurie nori rašyti poeziją, naudojasi prieštaringais ir neaprėpiamais poezijos pavyzdžiais. įprasta
suteikti laisvę kiekvienam poetui atrasti savo kryptį. lidija šimkutė pasirinko sunkų kelią, nepaisantį po 1960
metų priimtų akademinių literatūros reikalavimų. ji rašo
jau per 30 metų po pirmojo rinkinio Antrasis ilgesys (1978)
publikavimo. verta paminėti, kad pirmos jos knygos buvo
parašytos lietuvių kalba ir išleistos jav, vėliau lietuvoje,
nes australijos lietuvių bendruomenė per maža. vėlesni
leidiniai buvo dvikalbiai, kaip ir naujausias poezijos rinkinys Mintis ir uola / Thought and Rock (2008). jos rašymo
ir publikacijų tęstinumas parodo poetės ryžtą ir nuolatinį
kūrybos tobulėjimą.
priimta manyti, kad poezijoje yra trys elementai: visa
apimantis impulsas, siekiantis nežinomybės, liežuvis, suteikiantis tam impulsui formą, ir pagaliau žodinė kalbos
išraiška. bet yra ir ketvirtas elementas – daina, kuri suteikia šimkutei vietą kaip lyrikei ir naujos dainos verpėjai. pateikiu šį terminą, nes anglų kalba liaudies daina nepakankamai perteikia emocinę gilumą ir lingvistinę sudėtį, kuri
yra integrali dainos dalis. reiktų atskiros studijos norint
paaiškinti dainos prasmę. trumpai galima pasakyti, kad
tai liaudies meno forma. Kaip airių sean nós ar portugalų
fado. l. šimkutės kūryba nėra pagrįsta anglų baladės tradicija, bet vis dėlto atrodo tarsi išsiurbta iš aforistinių iškarpytų ar išvingiuotų emily dickinson (1830–1886) eilių.
tai minimalistinis stilius, suteikiantis didesnio lankstumo
skaitant su išraiškiais gestais ir muzikiniu pritarimu. toks
stilius primena isadoros duncan (1877–1927) saviraiškos
bandymus atgaivinti poezijos skaitymo aspektus, kurių
praradimas buvo niūri industrializacijos pasekmė. Klausytis ir stebėti šimkutę, pateikiančią poeziją savo unikaliu stiliumi, yra žengimas į pasaulį, kuris daugeliui jau
prarastas.
rinkinys prasideda dideliu sufijų poeto rumi (1207–
1273) klausimu: Kalba kyla iš minčių, bet iš kur ateina mintys?
šiais laikais madinga ištraukti citatą iš sufijų ir kitų mistikų, dažnai nesuvokiant jų konteksto ar implikacijų. bet čia,
matyt, eilės buvo atidžiai atrinktos ir turėtų būti kiekvieno
eilėraščio skaitymo prasmės gairės. rumi kilo iš persijos.
jo tėvas pervežė šeimą į saugesnę graikų įtakoje esančią
anatoliją, kur jis galėjo suteikti išraišką savo filosofinei ir
teologinei koncepcijai, turinčiai daug bendro su indų bu-

lidija šimkutė. Mintis ir
uola / Thought and Rock. –
lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, vilnius, 2008
distų ir senomis indoeuropiečių tradicijomis. m. milani
nurodo, kad sufijų judėjimas iš esmės buvo persiškas, linkęs padėti savo sekėjams surasti kelią į savęs pažinimą1.
viename trumpame eilėraštyje rumi save atskleidžia kaip
tikras persas, kuris įsivaizduoja auštantį pasaulį:
Jūra subangavo,
Mintys iškilo iš jos,
Skleidžiančios savo balsą...
rumi atskleidė savo esminį panteizmą, nurodydamas
įžvalgą, kad dievybė veikia pasaulį. čia tas pat suvokimas,
kurį išreiškė homeras savo poseidono aprašyme ir m. K.
čiurlionis (1875–1911), lietuvių mistikas, savo simfoninėse
kompozicijose ir tapyboje. tokia yra ir l. šimkutės pozicija, kaip ir šiose eilėse, kur net nebylios „peteliškės skrydis
suderina kalbą“ taip, kad „žodžiai ima švytėti“:
K A I SA ULĖTOS DIENOS

verčiasi kūliais
nuo amžino spindesio
į abejingumą
netikėtas
peteliškės skrydis
suderina kalbą

ir žodžiai ima švytėti (p. 28)
Knyga yra suskirstyta į keturias dalis. pirmajam ciklui
parinkta sapfo Cikadų tyla citata – Žodžiai, kuriuos tariu / yra
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tik oras – kaip dūzgenantys afroditės karvelių sparnai nurodo, kad esame apsupti paslapties ar kažko mistiško2.
poetas yra ne tik žodžio meistras, bet ir šamanas: jis
veda skaitytoją į nežinomybę, kad įgytų pažinimo (gnosis).
šimkutė pateikia panteistinę koncepciją ir žengia toliau,
patvirtindama, kad žmogiškos pastangos yra reikalingos
norint pagerinti pasaulį. pavyzdžiui, vaizduodama žemaitijos moteris, dirbančias rugių laukuose, ji pasąmonėje
regi – tai jos žemę paverčia daina:
RUG IŲ L A UKŲ V E IDA I

basos
raumeningos kojos
Žemaitijos
moterys
paverčia žemę
daina (p. 16)

šie eilėraščiai yra tarsi darbo maldos, nes jie irgi kuria
poeziją. taip poetė išreiškia pasigėrėjimą lauko darbais,
suteikdama poetinio švytėjimo toms dirbančioms žemaitijos moterims. vėliau jos minkys tešlą ir keps kasdieninę
duoną, dainuodamos ištisas ilgas dienas. šimkutė vartoja žodį daina lietuviškoje eilėraščio versijoje tarsi ženklą,
nurodantį, kaip giliai tos moterys įleidusios šaknis į savo
žemę ir kultūrą, kokia stichiška jų veikla, reikšmingesnė
negu bet koks istorijos užrašytas puslapis. Kiekviena atskira moteris yra tarsi moira, likimo verpėja, sielos dainininkė, ir krentantis dainos ritmas nuaidi per visą knygą.
paskutinieji šio ciklo eilėraščiai nuslysta į tamsesnius
apmąstymus, kai žmonijos laimėjimai ataidi tik prisiminimais, nes neišliko babilono sodai (p. 30) ir „ištuštėja / vilniaus gatvės“ (p. 32). šimkutė čia užrašo 1992 metų datą,
primenančią tą pavojingą laikotarpį. atrodo, tarsi būtume
apleidę savo dieviškumą, o gal dievai apleido mus, nes
durys „užsitrenkia“ ir pridengia mintis (p. 36), o žodžiai
suskamba tarpuose tarp eilučių.
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ER DVĖ

suteikia
žodžiams
garsą (p. 38)

ir – paradoksaliai – tyla tarp žodžių įgyja savo prasmę.
antro eilėraščių ciklo Mėlynas vėjas įvado fragmentas – mėlynose rankose baltos peteliškės – parašytas christiano loidlo (1957–2001). prieš keletą metų loidlas išvertė
lidijos šimkutės poeziją į vokiečių kalbą (Weiße Schatten
/ White Shadows, 2000). loidlas mirė tragiškomis aplinkybėmis. gal jo ir kitų mirusiųjų dvasia tvyro šiame eilėraščių cikle ir primena apie vėlinių žvakių mirgėjimą
kapuose, kur
NUM IR ĖLIŲ A K Y S

už horizonto
susitinka sekmadieniais
kur sielos puotauja
ir grįžta į šviesą
kodėl dangus stebisi
tavimi ir manimi
kodėl dangus klaidžioja
su tavimi ir manimi (p. 44)
šis ciklas – tarsi rauda, niūrus ir liūdnas kaip airių
caion arba graikų threnoidia. graudus tonas išlieka visame
cikle, kai „tolimas balsas“, „atodūsis“ ir „amžina tyla“ įsirėžia „į akmenį“ (p. 60).
trečias ciklas Medžių kaulai pradedamas tang dinastijos išminčiaus tu Fu (712–770) aforizmu – Mėnulis šaltai
šviečia / ant baltų kaulų. šis poetas panaudojo savo padėtį
moraliai įsipareigodamas baisioje krašto civilinėje nesantaikoje, kai Kinija nyko ir jo paties sveikata šlubavo. jo kūryba perteikė to laikotarpio gyvenimo įtampą. čia šimkutė
nuveda skaitytoją į šiuolaikinę pragaro versiją –
NEONO K LY K SM A I

apakina
išvargintą upę (p. 72)

čia gatvių ubagai maldauja ir gąsdina praeivį, o
miesto griuvėsiai sudaro foną sielos kelionei į nežinomą
paskirtį. gal klaidžiojant antikinėje romoje, stumdantis
manhatane ar dvokiančioje Kalkutoje įsiėdęs pyktis nuaidi Williamo blake’o vizijomis – žaibais, trenksmu (p. 77),
šmėklomis (p. 80) ir pantera (p. 96). bet šimkutė, atrodo,
įrodinėja, kad ši vieta panašesnė į graikų ir romėnų pomirtinį pasaulį negu į krikščionių priimtą džiaugsmingą
rojaus viziją. mirusieji gali būti meilės atpirkti per paprastą
prisiminimo aktą, nes
kartais
užmiršę
Kanklininkas dainius Kesminas ir pianistas rohanas drape’as per knygos
pristatymą melburne 2009 m. gruodžio 6 d. jūratės sasnaitis nuotrauka

prisimename (p. 98)
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lidija šimkutė su muzike margery smith
ir nobelio premijos laureatu j. m. coetzee
pristačius knygą adelaidėje 2008 m.
gruodžio 5 d.

paskutinis eilėraščių ciklas Mintis ir uola prasideda j.
m. coetzee (gimęs pietų afrikoje 1940 m., dabar gyvena
adelaidėje) eilėmis: Neginčytina – žodis ateina iš kalbos prieš
kalbą. autorius rausėsi į nepakeliamą s. becketto kūrybos
tylą. coetzee rašo ir kalba apie kalbą lyg žvelgtų šalta akimi, lyg skulptorius, suteikdamas formą, kaip šimkutė čia
prasitaria, – su šaltu kaltuvu ir geležiniu plaktuku rankose.
ši pasirinkta citata sustiprina šimkutės kūryboje pasikartojančius pirmykščius įvaizdžius. paskutinis eilėraščių ciklas pagrindžia nobelio premijos laureato parašytą įvadą:
„rinkinio Mintis ir uola eilėraščiai yra nepaprasto skaidrumo. jie parašyti pasaulio atsivėrimo būsenoje, kai poetinė
įžvalga kyla staiga kaip skriejantis paukštis.“
šis ciklas sukuria ramybės būseną. pirmykščiai įvaizdžiai pasikartoja knygoje kaip rudens aidai: pušys ir
ąžuolai, krentantys klevo lapai, tylus gulbės sklendimas /
nuramina bangas (p. 106), mergaitė vingiuoja zigzagais
dviračiu (p. 118), žvejai niūniuoja rytmečio rūke (p. 112)...
visa tai – ramus paprastumas:
SAU L Ė NUK RITO

ant tavo peties
mintys beveik

permatomos (p. 124)
dar sykį skaitant šį rinkinį klausiausi Witoldo lutosławskio (1913–1994) kompozicijų henri michaux (1899–
1984) eilėraščiams. man šiuo metu atrodo, kad ši knyga
sukurta itin muzikaliai. Kaip muzika skamba ne tik žodžių deriniai, muzika sklinda arkoje tarp tylumos, mirties
kontempliacijos, gyvenimo paslapties, kaip verksmas dėl
gyvenimo prarastumo ir liūdnos žemės padėties ir baigiasi

susitaikymu su gyvenimo nepastovumu, pasisavindama
rytietišką panteizmą, mąstyseną apie gyvenimo vienybę
su gamta, kur viskas susilieja, „laikas nuplauna / žodžius /
susilieja jūra dangus / mintis ir uola“ (p. 122).
ankstyvesniuose šimkutės poezijos rinkiniuose bandžiau atkreipti dėmesį, kaip ji reagavo į šį kraštą, į australiją, kaip ją sutrikdė nežinoma vieta ir egzilis... peržengusi
šią būseną, ji pradėjo lengviau valdyti kalbos permainas ir
vietovės pasikeitimus. šiuo metu, manau, šimkutę galime
įsivaizduoti transcendentinėje erdvėje: ji pasirinko savo
kalbą ir stilių, jos eilės gula greta subtilios sapfo, įžymios
mary barnard (1909–2001) ir glaustos emily dickinson
poezijos. <...> šimkutė nuėjo „vidun“, tyrinėdama ir užrašydama įtampą tarp išorinio pasaulio ir vidinių sferų3. bet
vidun galime leistis tik iki tam tikro taško, ir to proceso
kaina baisi. skaitant paskutiniuosius eilėraščius justi, kad
poetės balsas, tikėkimės, tik laikinai, nuėjo į tylą, kuri priklauso jūrai ir uolai. išsilaisvinti iš šios tylos gali tik ateity,
kaip sapfo nusako „nemirtingais“ žodžiais, kurie kyla iš
„kvėpavimo“4, kitaip sakant, iš pačios sielos.
iš anglų kalbos vertė l. p.
1

2

3
4

m. milani. Cyclical history, gnosis, and memory: a study in the role
and significance of Mystical Poetry as a medium of Popular Culture for
Persian Sufism // Papers from the Buddha of Suburbia: Proceedings of
the Eighth Australian and International Religion, Literature and the Arts
Conference 2004: http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1257/1/
milaniF.pdf
W. harris. Sappho: The Greek Poems. – middlebury college, 1994,
p. 60: http://community.middlebury.edu/~harris/sappho.pdf
ten pat, p. 103.
sappho. Fragment 28, tr. m. barnard: http://www.britannica.com/
bps/additionalcontent/17/18179/poemsbysappho
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Rimantas Marčėnas

teatro užkerėti
Pasvarstymai apie faktų ir jausmų tiesą Dovilės Zelčiūtės romano „Gastrolės“ paraštėse

nereti atvejai, kai rašytojui, sėdusiam rašyti istorinio romano, taip iki skausmo rūpi menine forma skaitytojui
išsakyti savo širdyje subrandintas idėjas, kad pasirinkto
istorinio laikotarpio realijos, tai, ką su tam tikra išlyga
galime pavadinti istorine tiesa, nustumiama į šalį. taigi
skaitytojui pasiūlomos tokios „žaidimo taisyklės“, kai į
istorinius faktus, konkrečiai įvardinto laikotarpio žmonių
jauseną ir mąstyseną raginama per daug nesigilinti. tokia
lyg ir istorinė beletristika turi teisę gyvuoti, o kartais autorius pasiekia tokių įtaigumo ir išliekamumo aukštumų,
apie kurias galima tik svajoti. apsiribosiu primindamas
vienintelį nemirtingą kūrinį – a. dumas Trys muškietininkai. nors jame minima nemažai istorinių vardų ir įvykių,
daugelis literatūrologų linkę jį vadinti aukščiausios prabos
nuotykių romanu. ir su tokiu apibūdinimu būtų sunku
ginčytis. Ko gero, retesni atvejai, kai autorius, nepamiršdamas jam rūpinčių idėjų, vis dėlto stengiasi autentiškai
perteikti vaizduojamo laikotarpio dvasią. dovilė zelčiūtė, ko gero, nustebs, jog, perskaičius jos romaną Gastrolės,
man parūpo jį priskirti prie istorinių romanų, nors nuo
jame pavaizduotų įvykių prabėgo vos keli dešimtmečiai.
pavartodamas „įvykių“ sąvoką, turėjau omenyje nebūtinai konkrečius, nesunkiai atpažįstamus lietuvos ir Kauno
dramos teatro įvykius bei personalijas, o visų pirma įtaigų
laiko dvasios atskleidimą. Kai kas paprieštaraus šūktelėdamas: „bet juk tai meilės romanas!“ iš anksto sutikčiau
su vienu teiginiu: meilės tema iš tikro yra savotiškas šio
romano stuburas, be jos šis kūrinys galbūt išvis nebūtų
gimęs. nesunku pajusti, kad autorė sėdo jo rašyti ne dėl
poreikio atskleisti sovietmečio poveikį lietuvos kultūrai ir
ne dėl moralinės pareigos nušviesti konkretų Kauno dramos teatro istorijos tarpsnį. nors, be abejo, autorei rūpėjo
ir tai. tačiau būtų nuodėmė nepastebėti, kad apie minėtą
leitmotyvą, lyg apie stuburą, lipdoma daugelis kitų labai
svarbių siužetų ir temų, meistriškai ir įtaigiai perteikiančių
autentišką vaizduojamo laikotarpio – artėjančios soviet
mečio pabaigos – dvasią.
rimčiau recenzuoti šio tikrai ryškaus poetiško kūrinio
meninio įtaigumo požiūriu nesiruošiu visų pirma todėl,
jog suprantu, kad prozininkui, anaiptol ne literatūrologui,
tai būtų lyg ir per drąsu. Kita vertus, romanas man priminė apie jau kurį laiką stalčiuje be naudos dulkantį istoriko
diplomą. šiaip ar taip, Gastrolės, be kita ko – konkretaus
lietuvos istorijos tarpsnio paliudijimas ir sąžiningas atspindėjimas. ne mažiau sąžiningas už bet kokią istoriko
monografiją. tad kodėl mums nestabtelėjus ir ties istorinės
tiesos aspektu, atspindėtu ar neatspindėtu šiame kūrinyje? tačiau tuoj pat ėmiau save tramdyti: juk toks žiūrėjimo
rakursas neišvengiamai iš subtiliausių, į jokias lentynėles
nesutalpinamų nuojautų ir jausmų srities viską pamėgintų

dovilė zelčiūtė. Gastrolės. – Alma littera,
vilnius, 2009
perkelti į racionalumo sritį, skatintų ieškoti romano personažų poelgių logikos ar, priešingai, nelogiškumo.
pati poetė, o šiuo atveju romanistė, d. zelčiūtė savo
pagrindinės veikėjos akvilės lūpomis, man regis, gana aiškiai pasakė, kodėl gimė šis kūrinys. esą metų metus akvilė
troško, kad išbluktų atmintis, kad nustotų jausti, kad jai
pasidarytų visiškai tas pat – mėlynos, žalios ar rudos buvo
jo akys, ar jos apskritai kada nors buvo... bet ar iš tikro ji
to atminties išblukimo troško tada, tuoj po didžiosios netekties, ar trokšta dabar? atrodo, kad ne. tikrai ne.
ir štai mes atsiduriame romano veiksmo dabartyje, kai
visos akvilės mintys – tik apie andrių, apie aktorių vanagą. nors toji dabartis buvo prieš daugelį metų, akvilės širdyje viskas taip gyva, galbūt gyviausia ir tikriausia už dabartinį dabar. Kaip netrukus supranti, aktorius andrius ir
yra pagrindinis romano personažas vyras. jis pristatomas
pirmuose knygos puslapiuose; pristatomas ne po truputį – iš karto atskleidžiami esminiai jo charakterio bruožai.
ir tą aktorių vanagą, kuriam kūrinyje paskiriama nemenka meniškai įtaigaus teksto dalis, nežinia, ar akvilės, ar
romano autorės dėka, netrunki išvysti kaip gyvą. jau vien
ko vertas „bauginančiai plaukuotų“ jo rankų aprašymas.
ir tą jo judesį, atsmaukiant megztinio rankoves, nesvarbu
ką besiruoštų mergaitės garbinamas vyras daryti – kurti
dainos tekstą, ar... kasti žemę sode – išvysti taip aiškiai, lyg
filme. paskui autorei jo portrete belieka pridėti tik vieną
kitą detalę. viskas pajaučiama paauglės mergaitės širdimi,
suvokiama jos protu ir pasakojama jos lūpomis. taip pat ir
tie kitu šriftu surinkti teksto gabaliukai, puslapis po puslapio užimantys vis daugiau vietos, kur pasakojama trečiuoju asmeniu – lyg akvilės dienoraštis, lyg būsimo jos kūrinio gabalai. po kiekvieno perskaityto puslapio vis aiškiau
supranti, kad jei nebūtų andriaus, nebūtų ir romano. jos,

NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 1 (570)

akvilės, andrius – ne kolekcininkas. jis sako akvilei: „aš
tave myliu... be jokio tikslo, be gundymo vyliaus ar siekiamybės.“ dabar, po daugelio metų, akvilė šitai supranta.
bet ar galėjo suprasti tada, būdama paauglė?
nuo pat kūrinio pradžios neįmanoma nepastebėti
šiaip jau knygų leidyboje nedažnai pasitaikančių reiškinių, tarkim, kai atskiri žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis: „mano andrius apelsiną nulupo man, ir man į
akis žiūrėjo, ir mano ranką lietė, ir klausėsi manĘs.“ (p.
8) tai lyg aktoriui perskaiktyti skirti žodžiai, kurie turėtų
būti ypač akcentuojami, nes tai labai svarbu pačiai akvilei. savęs teiraujiesi: ar toji jaunutė mergaitė ir vidutinio
amžiaus vyras vienodai stipriai myli vienas kitą? ir čia pat
save sugėdini: ar tai įmanoma pasverti ir ar šitai iš tikro
svarbu? galima sakyti, kad visi svarbiausi romano įvykiai
rutuliojasi teatre arba yra tiesiogiai su juo susiję. net ir
tai, kas nutinka akvilės namuose, mokykloje ar, tarkim,
pajūryje, yra tik savotiški teatrinio gyvenimo atgarsiai ir
atspindžiai. taigi lietuvių literatūroje mažai eksploatuota
socialinė aplinka – teatras ir teatralai su savo repeticijom,
spektakliais, gastrolėm – jau vien tai žada beveik neliestas
temas, siužetus, motyvus. ir skaitytojas nėra nuviliamas –
jam suteikiama galimybė ilgam nepastebimai įsikurti teat
ro užkulisiuose, repeticijų salėje, kai ten dar tik brandinamas būsimas spektaklis. nors nemenka romano veiksmo
dalis vyksta teatre, skaitytojas gali pajusti ir sužinoti, kuo
aktoriai gyvena už jo sienų. Kita vertus, net ir atsidūrę už
teatro sienų melpomenei tarnaujantys žmonės vis dėlto
lieka teatre. toks viliojantis, net stebuklingas aktoriaus
gyvenimas... juk nemažai vaikų, ypač mažamečių, ne tik
svajoja būti aktoriais, bet ir būna: vaidina mamas, tėčius,
pasakų herojus. mergaitės vaidina gražuoles, berniukai
drąsuolius, tačiau vaidinti neigiamus personažus vaikystėje visi atsisako. daugelis mano kartos berniukų buvom tarzanai arba rusai, vokiečiai, aišku, tarpusavyje kariaujantys.
deja, nebuvome lietuvos partizanai – tėvynės laisvintojai,
nes apie juos mūsų tėvai nedrįso net užsiminti. tačiau pagrindinei Gastrolių veikėjai lyg ir labiau pasisekė – ji nuo
mažens regėjo daug sudėtingesnius, dramatiškesnius, ne
vaiko akims skirtus reginius. akvilė iš tamsiausių prie
scenių matydavo, kad ne šiaip kokie nepažįstami žmonės,
o jos tėvai scenoje serga, kenčia ir miršta. nors tai – tik
spektaklis, jai nė kiek ne lengviau. „Kiekvienąkart jie nuodėmingai tai atlieka iš tiKrųjų, antraip būtų netikri iš
viso: – ir namie ir teatre.“ (p. 12) tad ar verta stebėtis, kad
mergaitė nepajėgia adekvačiai suvokti realybės? antai jos
tėtis palatoje, tikroje palatoje, ne scenoje, prie jo prijungti
kažkokie vamzdeliai, gydytojas šnibžda, kad jeigu jos tėvą
operuos – gali mirti, neoperuos – tikrai mirs. o mažoji
akvilė sako mamai: „paklausk jo paties (t. y. tėčio – R. M.).
Kaip jis norės, taip ir bus.“
akvilės neapleidžia jausmas, kad jos „veiksmai, tėvų
ir sesers judesiai – tik gerokai nuvaidinto, mielo ir pažįstamo spektaklio dalis“. netrukus prasidės tikrasis gyvenimas, o dabar – tik repeticija. šis motyvas, teatro suformuoto vaiko jausena, kai spektakliuose suvaidinti įvykiai
tikresni už vadinamąjį realų gyvenimą, o ir tasai realus
gyvenimas – tik spektaklis, romane pakartojami ne vieną
kartą, tačiau tai jausenai nusakyti autorė nepristinga vis
naujų žodžių ir atspalvių. štai dar vienas teatro vaiko jau-

93

senos niuansas. akvilė mąsto: „jei aš būčiau tokių dukrelių, va tokių merginų, kaip mudvi su rože, mama, tai iš
nevilties pasitraukčiau į kokį vaidmenį (paryškinta mano – R.
M.), apsimesčiau, kad manęs iš viso nėra.“ tasai teatrinio
gyvenimo vaizdavimas iš vidaus, manau, daugeliui skaitytojų – įdomi egzotika. bent jau manęs užkulisių parodymas, teatrinės „virtuvės“ aprašymas tikrai nenuvylė. apie
teatralų gyvenimą, tik jau žvelgiant suaugusios moters –
teatro primadonos džulijos lambert – akimis, taigi daug
ką pamatant visiškai kitaip, kalbama s. maughamo kūrinyje Teatras. taigi tam tikrų sąšaukų ir sąskambių tarp šių
kūrinių galima aptikti. bet kitaip ir būti negalėtų.
ir vis dėlto akvilė retkarčiais suvokia, kad realus gyvenimas skiriasi nuo teatro. tas suvokimas ją glumina.
tarkim, tąkart, kai sesuo rožė, šokdama nuo tilto turėklų
į upę, susižeidžia. ji pyksta ant sesers už tai, kad ji supainiojo žaidimo taisykles. „čia ne teatras, – pyksta akvilė. –
niekas laiku nenuleis uždangos ar dramatišką akimirką
neišjungs šviesos. čia nėra joKių garantijų ir atsargumo
priemonių.“ (p. 23) ji negali suprasti sesers, kuri užsigeidė
paragauti neprognozuojamo, t. y. realaus, gyvenimo.
nuolat į romano audinį įaudžiami akvilės užrašai,
lyg dienoraštis, lyg rašoma pjesė. tie dienoraščio teksto
intarpai įtaigūs ir prasmingi. tačiau nelengva save įtikinti, kad paauglė, kad ir kokia būtų talentinga ir išprususi,
sugebėtų šitaip logiškai ir racionaliai dėstyti savo mintis,
žodžiais perteikti jausmus. Kita vertus, viskas sąlygiška
ne tik teatre, bet ir gyvenime... tuose įkandin įvykių sekančiuose akvilės užrašymuose fiksuojamos jai svarbios
realijos ir... įsivaizdavimai. antai toje „pjesėje“ aktorius
vanagas sutapatinamas su jos pamiltos knygos Ana Karenina herojumi vronskiu: „vronskis nusimeta drabužius ir
pasileidžia jūron. jūros raitelis... jo lenktyninis žirgas lekia
vis tolyn, įdegusi figūra tolsta.“ (p. 26)
autorė vykusiai išnaudoja žodžių pakartojimo efektą,
kuris akivaizdžiai sustiprina įspūdį. net ir mažiau atidus
skaitytojas pajunta, ką tai reiškia akvilei: jis, andrius, „bučiuoja man ranką, man ranką, man ranką, bučiuoja man
ranką ir skubiai perbraukia pirštais per plaukus“.
nors meilės leitmotyvas, lyg kokioje simfonijoje,
skamba kaskart iš naujo tai su didele jėga, tai kiek tyliau,
vis vien negali atsistebėti jaunutės mergaitės jausmų gilumu ir pastovumu: „beveik dvi savaites Kasdien jį regėsiu. dvi savaites... namuose skaičiuodavau dienas iki
spektaklio ar repeticijos, kol jį pamatysiu, o dabar – kasdien! matysiu, koks jis būna rytmetį, kaip vakare nuovargis it grimeris pertvarko jo veidą: nuleidžia lūpų kampučius, pripildo akis liūdesio... dvi savaites!“ (p. 31)
pati akvilė nėra narciziška būtybė. savo fiziniam „aš“
ji stebėtinai kritiška, neegoistiškai gėrisi tik savo seserimi rože. ji gal ir norėtų atsiriboti nuo gyvenimo prozos,
skendėti dvasingumo ūkuose, kaip K. paustovskio Aukso
rožės personažai, bet nuo realybės kirčių pabėgti nelabai
stengiasi.
prieštaringas mintis sukelia dar vienas šio kūrinio
bruožas – atrodo, autorė supranta, kad nuolat išlaikyti
aukštą, pakylėtą mergaitės meilės gaidą ne tik nelengva,
bet ir savotiškai rizikinga, netikėtu, negailestingai ironišku
žagtelėjimu tartum nuleidžia skaitytoją ant žemės, padeda
jam atsikvėpti, į viską pažvelgti iš šalies. antai akvilė nori
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pabučiuoti savo dievinamo andriaus ranką, bet negali,
nes ji ką tik kaip suvenyrą kairiąja ranka „nudžiovė“ ir už
palaidinukės užkišo jo pieštuką. taigi šis trofėjus dabar
„remiasi į papus“ ir trukdo pasilenkti.
Kartais stebiesi: kaip čia atsitinka, kad romantiška
meilė, poetiškas tekstas mergaitės lūpose, kurį nevalingai
pertraukia mylimojo žagsėjimas dėl nevirškinamo befstrogeno, dažniausiai tarpusavyje „nesipjauna“. ir vis dėlto
tos kūrinio tekste pasigirstančios autoironiškos gaidelės
ne visuomet atrodo tikslingos ir priimtinos. Kartais jos
prasilenkia su daugeliui nesvetimu estetiniu jausmu. pagalvoji: o gal buvo galima apsieiti be tokių natūralistinių
konkretybių. Kokia jų prasmė? štai ką tik buvo kalbėta
apie romantiškus akvilės jausmus aktoriui vanagui ir
čia pat – pora lyg ir žaismingų sakinukų: „pritupiam po
kriauše. apsiusioju savo brangią atsiminimų vietą.“ paaiškinu: tai vieta, kur apsalusi nuo meilės akvilė kalbėjosi su
„savo andriumi“.
panašių intymių (o gal natūralistinių?) scenelių aptinkame ir daugiau. tarkim, apie visokius „marliukus“, kai
mergaitei prasideda mėnesinės. šitokie aprašymai būtų
ypač rėžę skaitytojo klausą XX a. pradžioje. verta prisiminti, kokios aršios kritikos prancūzijoje, vienoje tolerantiškiausių ano meto šalių, už panašias scenas savo romane
Žerminalis susilaukė e. zola. dabar, tampeksų epochoje, šitokiomis konkretybėmis nieko nebenustebinsi. ir vis dėlto
neiškenčiu nepasiteiravęs: ar jos iš tikro būtinos? ar be jų
aptarimo kūrinys būtų kažkaip nukentėjęs? abejoju.
po šių kritiškų žodžių staiga pagalvojau: o gal tokio
žodyno ir panašių scenelių paskirtis priminti skaitytojui,
kad veiksmas vyksta ne romantiškame Xviii, o XX amžiaus pabaigoje? ir jeigu veiksmas būtų atkeltas į mūsų
dienas, tos scenelės, be abejonės, būtų dar drastiškesnės.
nūnai, kalbant apie meilę, kuri sutapatinama su atsitiktiniu seksu, romantiškos gaidelės išvis nebe madoje – jaunam skatytojui jos sukeltų pašaipų juoką, geriausiu atveju – nusistebėjimą. na, o akvilės autoironija turi daug
atspalvių. neretai ji iš tikro nuskaidrina nuotaiką ir leidžia
„perjungti bėgį“ nuo skaudžių dalykų prie komiškų. antai
sesuo rožė pešioja akvilei antakius, nors šiai pašėlusiai
skauda. rožė pasiūlo: „aš tau galiu skustuvu, nebūk apžėlusiais antakiais, sese, visi manys, kad tu brežnevo anūkė.“
tačiau akvilė įsitikinusi, kad jos andrius regi tik sielą. o
jų sielos taip susiglaudusios, kad nebeatskirsi.
d. zelčiūtė savo romane stabteli ir ties buities „sovietiniame rojuje“ tema. tačiau apie tai kalba glaustai, nes ir
autorei, ir jos personažams ne tai svarbiausia. tai tam tikri,
jau įprastais tapę nepatogumai, prie kurų vis dėlto galima
prisitaikyti. dvasiniai dalykai nepalyginti svarbesni. tačiau visiškas buitinių dalykų nutylėjimas viską kardinaliai
iškreiptų ir neleistų įtaigiai ir autentiškai pavaizduoti to
meto žmonių psichologijos niuansų. antai, aktoriai (nuo
savęs pridurčiau, kad ir daugelio kitų profesijų inteligentai) „už geresnę mėsą arba apskritai už mėsą turi kažkaip
atsilyginti pardavėjui, gydytojams – už močiutės kelialapį į
sanatoriją ar vaikų atleidimą nuo pamokų“ ir t. t. pagalvoji:
ne tik vakarų europos pilietis, bet ir šiandieninis dvidešimtmetis lietuvis panašių realijų išvis neįstengs suprasti.
bet ar jas reikia ištrinti iš atminties? dėl gyvenamojo meto
autentiškumo – ne! tačiau bent jau man įdomiausia pasi-
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rodė tai, kaip tokia ne vieną dešimtmetį užsitęsusi realybė
veikė anuometinį jautresnį jauną žmogų: „akvilės gyvenimo aplinka kažkokiu neįtikimu būdu skyla į dvi: saugiąją,
tikrąją – namus ir teatrą – bei priešiškąją, „fašistų“ – visa,
kas už jos.“ (p.33)
nemažai teatrinės autentikos. manau, kad ji iš tikro
būtina, nes per šias realijas dar vienu aspektu perteikiama
ano meto dvasia. lyg kokiame dokumentiniame filme matome, kaip į rajoninį miestą gabenamos spektaklio dekoracijos, kaip nušiurusiame kultūros namų kabinete sustamos
sudedamos lovelės, kaip retsykiais, prieš tai į pasienius išstumdžius suolus, miegama salytėse, kur vaidinant sėdėjo
žiūrovai. moterys gulasi prie sienos, vyrai – prie lango. jie
turėtų ginti moteris, jei kokie vietiniai girtuokliai sugalvotų jas užpulti pro langus... nejučia pagalvoji: ar taip jau
esmingai pasikeitė nūdienos žmonių, dirbančių teatre ir
ypač televizijoje, moralė ir tarpusavio santykiai?
ir vėl tasai į kraują įsigėręs istoriko profesionalo kritiškumas man šnabžda: romane ne taip jau mažai gabaliukų,
kur akvilė kalba ir mąsto ne kaip paauglė, o kaip mąsli
suaugusi moteris. supranti, kad autorė iš pat pradžių apsisprendė apie viską kalbėti jaunutės savo herojės lūpomis, ir toks pasirinkimas ją šiek tiek varžo. ir vis dėlto...
„jokios tikros teisybės iš viso nėra... teisybė tik tai, ką tuo
metu juntu ir kaip jaučiuosi, todėl vienam sakau vienokią,
o kitam – kitokią. nėra vienos teisybės, netikiu tuo.“ ar
tai paauglės mintys?
tasai prakeiktas istoriko pedantiškumas ragina sudėlioti taškus net ir tose vietose, kurios kiekvienam anuo
metu Kaune gyvenusiam žmogui ir be to sudėliojimo
matomos. visi suprantame, kad d. zelčiūtė labai įtaigiai,
talentingai pasitelkdama menines priemones, atspindėjo
konkretų Kauno teatro istorijos tarpsnį. net neabejoju,
kad toji rašytojos pateikta meninė teatro istorijos panorama, nors fragmentiška ir subjektyvi, o gal kaip tik todėl,
kad subjektyvi, giliau įsirėš skaitytojui į atmintį ir suvirpins širdį negu profesionaliausio teatrologo monografija,
be „nereikalingų“ emocijų, besivadovaujanti vien faktais.
jeigu pripažinsime, kad tai – meninis Kauno teatro istorijos tarpsnio atspindys, turėsime sutikti ir su tuo, jog kai
kurie romano personažai turi prototipus andainykščių aktorių galerijoje. Kita vertus, tai – romanas, kaip raudonu
šriftu užrašyta ant knygos viršelio. skaitydamas romaną,
nenustoji savęs klausti: ar tai, kad svarbiausi jo personažai atpažįstami ir turi prototipus realiame gyvenime, gerai
ar blogai? verta pastebėti, kad atpažįstami mūsų įžymieji
aktoriai, įrašyti į lietuvos teatro istoriją. gink dieve, nesakau, kad tai konkrečių žmonių, pieštų iš natūros, kopijos! net ir fotoaparatas, priklausomai nuo to, kieno jis
rankose, gali išryškinti žmogaus fizinio kūno grožį... arba
defektus. o jeigu tos rankos ypač jautrios, gali atskleisti
ir dvasinę žmogaus esmę. nelabai tikiu, kad yra rašytojų,
kurie savo kūryboje išsiverčia išvis be prototipų. Kai kurie
rašytojai vieną ar kitą kūrinio personažą tartum sulipdo iš
kelių pažintų žmonių, kartais „pasiskolina“ tik kurį vieną
esminį sutikto žmogaus išorės ar charakterio bruožą. net
rašydamas istorinį romaną apie tolimą praeitį, negali išsiversti „nepavogęs“ kai kurių gyvenime sutiktų žmonių
bruožų. tarkim, kaip gali rašytojas įtaigiai pavaizduoti
karalienę mortą, jeigu šykščiai taupiuose senųjų kroni-
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kų tekstuose apie jos išorę beveik nieko nekalbama. o tų
mums svarbių žmonių dvasinis pasaulis ano meto kronikininkams išvis nerūpėjo. net apie mindaugo išorę galime
spręsti tik iš prieštaringų užuominų svetimkalbėse kronikose. būdamas paauglys, svajojau: o kad galėčiau keletą
amžių nusikelti į praeitį ir nors valandėlę pasiklausyti
kalbančio mindaugo ar gedimino, stebėti jų gestus, veido
išraišką. nūnai racionalus istoriko protas aiškina: nelabai
būčiau supratęs, ką jie kalba... taigi tolimą praeitį užsimojęs vaizduoti rašytojas yra priverstas pasirinkti panašų
kelią, kaip tai daro dailininkai, tapydami ldK valdovų ar
jų žmonų portretus. tik gerokai ūgtelėjęs sužinojau, kad
iki pat Xv amžiaus pabaigos nė vieno įžymaus lietuvos
žmogaus portretas nebuvo nutapytas iš natūros – visi tie
portretai yra dailininkų vaizduotės vaisius. j. matejkai tapant garsiąją žalgirio mūšio drobę vytauto portretui pozavo kunigaikštis adomas sapiega. šitai sužinojęs, gerokai
suglumau ir net savotiškai nusivyliau. taigi gal vis dėlto
sutikime, kad rėmimasis prototipais nėra joks grožinės literatūros minusas.
romane būtų nerimta ieškoti hierarchijos, į kurią autorė pagal svarbą suskirsto savo personažus. tik viena
aišku – ne tik pasakotojai akvilei, bet ir „jos andriui“ kūrinyje skirtos pirmųjų smuikų partijos. ir į aktorių vanagą galime pažvelgti tik jį beprotiškai mylinčios mergaitės
akvilės akimis. turime tikėti bent jau tuo, kad mergaitei
svarbiose situacijose andriaus ištarti žodžiai jos atmintyje
„įsirašė“ tiksliai, taigi tiksliai mums, skaitytojams, retransliuojami. nuojauta sako, kad paveikslas nėra pagražintas.
juolab kad akvilė jį myli visokį, – ir blaivų, ir mirtinai
girtą. jai net patinka nuo jo sklindantis alkoholio kvapas
iš dalies todėl, kad tuomet jis būna maksimaliai nuoširdus
ir atviras. nors rašytoja pasistengia, kad skaitytojui nekiltų jokių abejonių, jog akvilė žavisi andriaus vyriškumu,
jo aktorine meistryste, gėrisi principingumu ir meile ne
plačiajai tarybų sąjungai, o tėvynei lietuvai (o juk anais
laikais žmogui tai galėjo prišaukti vien nelaimes), tačiau

tuo pat metu neslapukaudama kalba apie jo, švelniai tariant, susibroliavimą su buteliu. tiesa, ta mergaitė linkusi
manyti, kad jos garbinamą vyrą iš vėžių išmušė lietuvos
nelaisvė ir virš galvos pakibusi nykiojo saugumo grėsmė.
išgaunamas netikėtas efektas: alkoholyje užsimiršimo ieškantis aktorius vanagas nėra sumenkinamas ar pažeminamas. priešingai – tasai jo lyg ir silpnumas, tos jo girto, beveik kliedinčio kalbos ir šūkalojimai parodo visą jo kančios
gelmę. Kančios ne dėl savęs, kančios dėl visos lietuvos. ir
iš tikrųjų, koks skaudus ir nesumeluotas vanago patriotizmas. girti atsivėrimai – tačiau patys tikriausi. ir kaip įsirėžia atmintin tasai vanago dainos Lietuva – ne mūsų, kažkokio skundiko su klaidomis užrašytos iš klausos, teksto
taisymo paties vanago ranka epizodas. ir svarbiausia – toji
didi aktoriaus drąsa saugumiečio akivaizdoje, sėdint tarp
ledinių saugumo mūrų, kai nežinai, ar iš čia išeisi gyvas,
pasirašyti po tuo „antitarybiniu tekstu“... pačios paauglės
mergaitės galvelėje nedaug politikos, ir tai, ko gero, natūralu. jeigu ne jos mylimojo vanago aiškiai išsakomos
pažiūros, kažin ar politika jai išvis rūpėtų. Kaip čia neprisiminsi s. nėries ir jos mylėtų vyrų... ir pati akvilė apnuogina savo sielą: „man nereikia jokios lietuvos, jeigu joje
nėra mylimo žmogaus. tada ir manęs nėra. tai kas man iš
to, kad ji laisva.“ (p. 173)
jeigu į mergaitės lūpas būtų įdėti kitokie žodžiai, psichologiškai jie neįtikintų. ir vargu ar reikėjo pridurti tą lyg
ir jos, o iš tikrųjų autorės balsu nuskambėjusį akvilės pasiteisinimą: „žinau, kaip egoistiškai dabar galvoju, tačiau
bent jau sąžiningai.“
ir visi kiti personažai, su kuriais autorė mus supažindina, įstringa atmintin, o neretai ir širdin. subtiliai ir
nepastebimai atskleidžiami akvilės santykiai su mama.
potėpis po potėpio ryškėja šviesus, tačiau nenusaldintas,
mamos portretas. autorė nepašykšti įdomių psichologinių
pastebėjimų. nors mamos auklėjimo metodai labai liberalūs, tačiau kai kartą ji prikiša dukrai melą, ši galvoja: „pasakiau jai toKią tiesą, kokia būtų pakenčiama. Kaip ji gali
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norėti mano tiesos, jeigu iš esmės jos nenori? ji nenori
žinoti, ji bIJo žinoti...“
pagalvoju: ar paauglei tokios psichologinės įžvalgos
nėra per daug gudragalviškos? ir tuoj pat sau primenu,
kad tai – meno kūrinys, ne mokslinė psichologo studija.
o jeigu mes logikos ir psichologijos imtume ieškoti holivudiniuose filmuose?..
nors mes kalbame apie romaną, o ne apie šeimos
santykių vadovėlį, tačiau akvilės šeima, tėvų santykiai
su dviem dukromis galėtų būti neįkyraus ir tolerantiško
auklėjimo pavyzdys. Kartais iš akvilės lūpų nuskamba
nusistebėjimas dėl mamos nesupratingumo, bet tą lyg ir
nepasitenkinimą nustelbia pagarbos ir prieraišumo gaida.
apie akvilės tėvą, aktorių skaudžių, kalbama ne per daugiausiai. tačiau jo laiške žmonai ir dukroms tarp eilučių
tiek daug pasakoma apie patį laiško autorių ir taip esmingai atskleidžiamas jo artumas trims savo šeimos moterims,
kad, rodos, nebėra ką ir bepridurti.
tie, kurie nėra vienturčiai, o augo greta seserų ir brolių, neliks abejingi jautriai papasakotiems seserų santykiams. pažįstamas jausmas, kai nuolat save pasitikrini pagal vyresnį brolį, šiuo konkrečiu atveju lyg ir nemylimą,
o iš tikrųjų labai mylimą sesę rožę. suprantamas ir jaudinantis savo minčių, jausmų, elgsenos pasitikrinimas.
romane įtaigiai perteikiami subtiliausi jautrios paaug
lės psichologijos niuansai. tarpais tai panašu į froidišką,
be jokių pagražinimų analizę. bet toji analizuojamoji tokia
nepagiežinga, o ir jos nudėmėlės tokios menkos, kad per
išpažintį kunigo jai skirta net ir menkiausia atgaila tikriausiai pasirodytų per griežta. net ir savo mylimojo žmonai
skirmantei ji neapykantos nejaučia. nebent įžvelgia neteisybę, kad teatrui tolima moteris yra didžiojo aktoriaus,
jos andriaus, žmona.
nelieka nepastebėti ir mozaikiški iš atskirų gabaliukų sudėlioti, bet pamažu aiškiai regimi aktorės voverytės
bei kai kurių kitų aktorių, vyrų ir moterų, portretai. tartum skaitydamas karaliui mindaugui nedraugišką volynės metraštį, suvokiu, kad tasai daugiau negatyvių negu
pozityvių aktorės voverytės bruožų išryškinimas vis dėlto pateikia ir nesufantazuotų pastebėjimų bei faktų. na, o
rašytojų subjektyvumas, ypač kai jiems prieš akis iškyla
realūs prototipai, neišvengiamas. juk tik garbėtroškos valdovai iš dvaro dailininkų reikalaudavo nutapyti pagražintus jų veidus ir kiekvieną neva užtarnautą jų mundurus
puošiantį ordiną. tačiau, ačiū dievui, nūdienos rašytojai
netarnauja jokio valdovo dvarui, nebent kartais pasiduoda
įsivaizduojamo skaitytojo diktatui.
ilgą laiką rašytoja nepadovanoja skaitytojui jokio dramatiško įvykio, jokios intrigos. manyčiau, jau vien todėl
romanas yra savotiškas lakmuso popierėlis skaitytojui –
detektyvų, o dar labiau visokių veiksmo ir siaubo filmų
sugadintam žmogui. tai kuo puikiausia proga kiekvienam
pasitikrinti savo sielos sudiržimo laipsnį. bet juk ir tarp
šiandienos skaitytojų į valias tokių, kuriuos sujaudins neapsakomai šilta, žmogišką, aktorišką bendrystę subtiliai
perteikianti scena, kai visa trupė ir aktorių vaikai pagaliau
sulaukia paskutiniuoju traukiniu atvažiavusios aktorės
laimos dukrelės rasos.
su stulbinančiu įtaigumu aprašoma režisieriaus ir
aktorių protu bei visais jausmais subrandinto, į sceną jau
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veržte besiveržiančio spektaklio Karaliaus valanda peržiūros scena. dažnas anų laikų teatro gerbėjas šią neužmirštamo autoriaus neužmirštamą pjesę mintyse pavadins
kitu – tikruoju vardu... visom odos porom jauti: ne tik visiems spektaklio aktoriams, bet ir akvilei labai labai skauda supratus, kad spektaklis arba neišvys dienos šviesos,
arba bus negailestingai kupiūruotas. į jokio meilės romano
tekstą tokia scena netiktų, nes ten ji būtų svetimkūnis. ir
vis dėlto po peržiūros – po savotiškos spektaklio premjeros, kai „ministerijos šuniukų tarp žiūrovų nebėra“, nes
sovietiniai „teisingos“ ideologijos tarnai demonstratyviai
išėjo, aktoriai ir konservatorijos aktoriukai glėbesčiuojasi:
„mišios. aukojimas įvyko“. aukojimas ant tėvynės laisvės aukuro.
o jau vėliau publika, žiūrėdama išmėsinėtą, bet vis
dėlto dar gana daug apie pavergtos tautos godas bylojantį
spektaklį, šaukia „bravo!“ ir pagalvoji: ne taip svarbu, ar
tai jaunutės mergaitės, ar nuo brandaus amžiaus kalvos į
dramatiškus ano meto įvykius žvelgiančios romano autorės požiūris. dramatiškus teatrui, dramatiškus visai lietuvai. dvasinės įtampos požiūriu tai – viena svarbiausių šio
kūrinio aukštumų.
skaudi ir tuo pat metu šviesi romano pabaiga. šekspyriška pabaiga. nepaisant tos skausmingos, krūtinėje
kvapą užgniaužiančios gaidos, vis dėlto patiki, kad ir
mūsų lengvų suartėjimų ir lengvų išsiskyrimų laikais
įmanoma taip mylėti. tik ne kiekvienam duota. susijaudinęs perskaičiau tą lyg ir epilogą ir pagalvojau: juk ir mano
naujame romane Sosto papėdėje jauna kunigaikštienė, stebėdama, kaip laužo liepsnose į dausas pakyla jos žuvusio
vyro vėlė, troško gulėti šalia mylimojo kūno ir kartu su
juo iškeliauti amžinybėn. epizodai panašūs. bet norom
nenorom turėjau sau prisipažinti, kad nesuradau nei tokių
subtilių žodžių, nei atspalvių šioje žemėje likusios mylinčios moters sielvartui išsakyti, kokius surado d. zelčiūtė.
ir kažin ar savo nesubtilumą galėčiau pateisinti tuo, kad
Xiii amžiaus moteris savo jausmų tikriausiai nebūtų sugebėjusi perteikti panašiais poetiškais žodžiais: „Kol sirgo,
tūkstantį kartų norėjau virsti įkapėmis, pridengti skausmingas pragulas... tapti deguonimi, palengvinti dusulį,
būti nosine kosulio putoms nušluostyti. vėliau – gultis į
karstą, abiem tapti vienų namų gyventojais. tegu susimaišo su žemėmis mirusios rankos, susipina kojos, burnos
sulimpa į nebeatskiriamą bučinį, nuslenka ir tampa žole
plaukai...“ (p. 184)
taigi pabaigoje lyg savęs, lyg kitų šį tikrai neeilinį lietuvių literatūros kūrinį skaičiusiųjų klausiu: ar tai meilės
romanas? jeigu jį vis dėlto ryžtumės priskirti šiam beletristikos žanrui, privalėtume pridurti, jog kalbame apie labai
netipišką atvejį. rašytojai neką mažiau rūpi ir socialinės to
meto realijos, kitų teatro žmonių likimai ir ypač – politinė
nelaisvos lietuvos situacija. ir jokiu būdu negalėtum tvirtinti, kad tai – tik meilės istorijos fonas ar dekoracijos. tad
kas gi tai – jaudinamai įtaigus ir nebanalus pasakojimas
apie dviejų žmonių meilę (atrodytų, ką gi dar negirdėta
apie tai įmanoma papasakoti) ar tuo pat metu ir sąžiningas, kaip reta autentiškas, meniškas sudėtingo ir prieštaringo lietuvos istorijos tarpsnio paliudijimas?
2010, kovo 12
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Knyga apie trapų
užgrūdintos poetės gyvenimą
zina nagytėKatiliškienė, pasivadinusi liūne sutema, tikriausiai viena iš nedaugelio, neišdrįsusių iš čikagos pakrašty prisijaukintos „savo žemės“ sugrįžti į realią, dabar
jau kitokią, bet vis dėlto gimtinę, kuriai kadaise, būdama
septyniolikmetė gimnazistė, su širdgėla tarė sudie. 66 metus svetur poetė vaikšto aplink tą atminties upėje vis išnyrančią ir vėl skęstančią „lietuvą / sietuvą“, kurią prisipažįsta mylinti, tik bijanti prieiti arčiau. negailestingo laiko
verpetas prarijo beveik viską, kas buvo pažinota, patirta
ir išjausta, ko ilgėtasi, pas ką būtų verta sugrįžti. visada
vengusi viešumos ir dėmesio, užsisklendusi ir užsisvajojusi, skaudaus likimo ir sunkios buities vėtyta ir grūdinta
poetė liūnė visam gyvenimui emigravo į sutemos vardu
pakrikštytą savo eilėraščių šalį. į tą „nuo dangaus ir žemės
nepriklausomą“, „neperkamą ir neparduodamą“ sapnų,
vizijų ir šešėlių kraštą, kur galima susigrąžinti viską, ką palikai, kas kadaise išslydo iš rankų, praėjo nepastebėta, sudilo. čia gali darsyk pasėdėti po kerinčiomis žydinčiomis
vyšnaitėmis tetos mortos sode, pasikalbėti su mirusiais, išgirsti protėvių mintis, parašyti pirmąjį savo eilėraštį, ištarti
skausmą, netektį, vienatvę, nebūtį ir su viskuo susitaikyti
(tebūnie!), pakilti iš pelenų ir gal net pradėti naują gyvenimą. Kūryba – vienintelis likęs šviesiai liūdno džiaugsmo
šaltinis, vienintelis išsigelbėjimas ir viltis atsigręžus pamatyti ne vien žiojinčią tuštumą ir skaudulių žarijas. apie tai,
kas esame, ką įgyjame ir ką paliekame gyvendami čia ir
dabar, tylomis pamąstom kiekvienas. poetę pamilstame už
tai, kad ji moka kalbėti vidinio regėjimo ir dvasinės išminties nuskaidrintais žodžiais.
Kodėl likimas liūnei sutemai vieną po kito išmušė iš
po kojų visus žemiškus ramsčius – gimtinę ir tėvynę, kodėl
apkartino meilės ir motinystės džiaugsmą, kodėl paeiliui
atėmė visus artimiausiuosius – tėvus, vyrą, draugus, abu
brolius, abu vaikus – ir paliko vienui vieną liudyti savo gyvenimą? ar šis neįkainojamas liudijimas, skaitytoją pasiekęs
šešių jungtinėse amerikos valstijose išleistų poezijos knygelių ir kelių lietuvoje pasirodžiusių rinktinių pavidalu, o
ypač paskutiniuoju sukrečiančiu keliasdešimties eilėraščių
rinkiniu Tebūnie1, pasak valdemaro Kukulo, privertusiu eilinį kartą klausti, kas yra poezija, – bent kiek palengvina
žmogišką jos praradimų naštą? recenzento nusistebėjimą
tuo, kaip beveik aklinai užsisklendusiai poetei pavyksta
„sukurti tokį universalų pasaulį... tarsi „iš nieko“ tokius didelius dalykus, kurių nei paliesi, nei aprašysi“, seka išvada,
kad „reikia ilgo, tragiško gyvenimo, dar didesnio, skausmingesnio, dramatiškesnio kūrybinio kelio, kad žodis – pats
vienas – virstų visų atpažįstamu ženklu, kad metafora, simboliu taptų ne tik gimtinės kraštovaizdis, jos paminėjimas,
bet net elementarus mylėto ir mylimo žmogaus vardas.“2

virginija paplauskienė.
Liūnė Sutema: Gyvenimo ir
kūrybos keliais. – Naujasis
lankas, Kaunas, 2009
iki šiol liūnės sutemos gyvenimas buvo beveik „nepaliesta žemė“, į kurią žvelgti buvo leista tik iš poetinės
„niekieno žemės“ perspektyvos. neseniai išvydusioje šviesą biografinėje knygoje Liūnė Sutema: Gyvenimo ir kūrybos
keliais, kurios autorė – poetės vienišės pasitikėjimą ir draugystę pelniusi ištikima lietuvių išeivijos kultūrinio paveldo
tyrinėtoja virginija paplauskienė, pagaliau papasakojamas
tas ilgas ir tragiškas liūnės sutemos gyvenimas, kuriuo ji
rašė ir kuriuo po savo kūryba pasirašė. nuoseklų, vaizdingą,
įtaigiai sukomponuotą ir apgalvotą, išminties ir pačiai
liūnei artimos romantizmo dvasios kupiną pasakojimą
knygos autorė lyg brangų rankų darbo vėrinį suvėrė iš
minčių, rastų poetės dienoraščiuose, jos ir jai artimų žmonių atsiminimų, laiškų, biografinių įvykių, iš liūnę supusios aplinkos ir kultūrinės terpės eskizų, iš šeimos albumo
nuotraukų, vyro mariaus Katiliškio piešinių, įvairių dokumentų ir rankraščio faksimilių. Keliolika metų kruopščiai
rinkusi poetės prisiminimus iš pirmųjų lūpų, ištyrinėjusi
visą jos kūrybinį kraitį, dienoraščius, užrašus, jos pačios
ir jai rašytus laiškus, prisijaukinusi ir prakalbinusi poetei
artimus žmones, virginija paplauskienė leidžia kalbėti ir
apibendrinti jiems patiems, užimdama nepriekaištingą sąžiningos klausytojos ir biografės poziciją.
greičiausiai ne vieną poetės paslaptį žinanti autorė
išliko išmintinga ir santūri, nepateikė sensacingų poetės
atsivėrimų, kuriuos paprastai medžioja autoriai komersantai, nedramatizavo ir neaštrino ir taip skaudžių jos gyvenimo briaunų vien tam, kad skaitytojas būtų sukrėstas ir
pultų tuoj pat naršyti liūnės poezijos po internetą ar ieškoti jos knygų. priešingai – net labiausiai skaudinę įvykiai ar
išgyvenimai (nuolatinės artimų žmonių netektys, nepagydoma sūnaus negalia, dažnai kirbėjusi poetės abejonė, ar
ji apskritai gyvena, ar tik vaikšto šalia gyvenimo) pateikiami
su giliu liūnišku susitaikymo atodūsiu, kurio dvelksmas
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įkvepia daiktams poezijos. gal tai ir reiškia tikėjimą ar
bent viltį, jog įtemptomis jausmo virvėmis surišti, vienas
kitą liudijantys gyvenimas ir kūryba, pasaka ir tikrovė turi
bendrą tikslą, prasmę ir negali išnykti be pėdsako?
vis dėlto širdyje kirba klausimas, kaip dabar, pasirodžius solidžiai jos gyvenimo ir kūrybos studijai, jausis
poetė, visą gyvenimą beveik niekur neišvykusi iš lemonto
prerijose prisiglaudusios „savo žemės“ (juk net neturėjo
jav pilietybės dokumentų!), niekuomet netroškusi pripažinimo, itin atsargiai rinkusis kiekvieną viešumon ištartą
žodį, visuomet „vengusi įsileisti į „savo erdvę“ atsitiktinius žmones“?3 ar neišsigąs, kai į dešimtmečius saugotą
jos šeimos ir kūrybos erdvę prigužės įvairaus plauko smalsuolių? o gal priešingai – jai palengvės, kai skaitytojas (o
norisi tikėti, kad ši knyga atsidurs visų pirma išmanančiųjų rankose) sužinos, jog trapi, drovi, šeimoje visų mylima
mėlynakė mergaitė zina nagytė, vaikystėje tėvo švelniai
vadinta „paukščiuku“, nemokėjo gyventi tik sau, kai pajus
jai iš po kojų išslydusią lietuvišką žemę 1944ųjų vasarą,
kai kartu su henriku dar kartą sugrįš į gyvu meno muziejumi vadinamą drezdeną tą baisiąją užgavėnių naktį, po
kurios, pelenų dienos rytą, išniro liūdnas visiškai subombarduoto miesto vaizdas. Kai supras, kas įkvėpė ir brandino jos poetinį talentą, tik sutvirtėjusį nuo kasdienių išgyvenimo rūpesčių naštos, kai sužinos, kaip jautriai ir švelniai
galima kalbėti apie tėvus, brolius, vyrą, draugus, visus
brangius žmones nė neužsimenant apie kada nors patirtas
nuoskaudas. šviesi ir pakili šią biografinę knygą gaubianti
atmosfera, kurioje gražiai įkomponuojamos poetės aplinką
vaizdžiai atkuriančios detalės, yra didžiulis knygos autorės nuopelnas, jai puikiai pavyko surasti liūnės sutemos
pasaulį geriausiai atliepiantį pasakojimo būdą, paprastą,
neprikrautą jokių teorijų, metodologijų, dvelkiantį moteriška
šiluma ir solidarumu.
beveik trečdalis knygos skirta aptarti kūrybai, paeiliui kiekvienam išleistam eilėraščių rinkiniui ar rinktinei,
stengtasi nieko nepražiopsoti, užčiuopti ir įvardyti svarbiausius poezijos motyvus, įvaizdžius, temas ir netgi tai,
kas beveik neapčiuopiama, kaip brolis poetas henrikas
nagys sakytų – ką sunku paliesti net pirštų galiukais.
liūnės sutemos pasaulis, kad ir koks būtų liūdnas, sužeistas, egzistenciškai ištuštėjęs (menininkui tai gali tapti net
pranašumu), visada spinduliavo vaiskia poezijos šviesa,
kuri saugo sielą nuo metafizinės baimės ir nevilties. prieš
keletą metų skiriant liūnei sutemai nacionalinę kultūros
nepaprastai susijaudinusi – kaip, matyt, ir dera išleidžiant
pirmąją knygą – lilijana ablėnaitė atsiprašo skaitytojų,
teisinasi nebaigusi nei literatūros, nei dailės, nei muzikos
mokslų, abejoja dėl meninės savo kūrybos vertės ir tyliai prašo: „pabūkit šalia, paklausykit manęs...“ Kur kas
drąsiau bei ryžtingiau nusiteikę knygą įžanginiu žodžiu
palydintys profesionalai. Filologijos daktarė palmyra Katinaitė įsitikinusi, kad lilijana – puiki lietuvių liaudies dainų atlikėja, subtili jų interpretuotoja, o dailės akademijos
profesorius jonas gudmonas jos tapyboje įžvelgia techninį
laisvumą, gebėjimą išlaikyti spalvinę ir stilistinę visumą,
o piešiniuose – išraiškingai judesį perteikiantį linijos gyvumą. tai teikia vilčių, kad „lieptelis tarp mūsų“, kurio
nuoširdžiai tikisi knygos autorė, netruks atsirasti...
a. K.

ir meno premiją „už dvasinės saugos poeziją rinkinyje
Tebūnie“, šie esminiai jos kūrybos bruožai buvo deramai
pastebėti.
Knyga apie liūnę sutemą kartu pasakoja ir apie šeimą, kurioje gimė ir užaugo du talentingi lietuvos poetai –
sesuo ir brolis, siejami tvirtos sielų bendrystės. atskirti
geografiškai (vis dėlto gyveno skirtingose, kad ir kaimyninėse šalyse), tarpusavio dialogą jie neretai perkėlė į savo
eilėraščius – brolio sakalas, didysis magas apsigyveno sesers kūriniuose, o jos vaikystės lėlės, jos šąlanti ir vėl atgyjanti dvasios polėkio upė, šešėlių ir prieblandų spalvos
dažnai atsikartoja brolio poezijoje, kuri verta sulaukti atidesnio tyrinėtojų dėmesio. ryškiai knygoje spindi ir tvirtas, vyriškas, herojiškai tragiškas marius Katiliškis, kurio
talentą zina Katiliškienė itin vertino. įdomūs algimanto
mackaus – duonos kasdienės ir juliaus Kaupo – trečiojo brolio portretai – su šių draugų netektimi ilga poetei skirtų
praradimų grandinė ėmė pastebimai trumpėti (kiekvienas
praradimas, tai tik dar vienu praradimu mažiau prarasti).
turininga, gražiai išleista virginijos paplauskienės
knyga turėtų būti brangi ir visiems, kam apskritai rūpi
išeivijoje gyvenusių mūsų poetų ir rašytojų likimai ir kūryba, ant kurios pamatų penkis dešimtmečius laikėsi okupuotos tautos dvasinė gyvastis. deja, atgimimo pradžioje
triukšmingai nuskambėjusi bernardo brazdžionio sutiktuvių euforija ir vienas kitą viję išeivijos kūrinių leidimai,
karštas domėjimasis į lietuvių literatūros ir kultūros istoriją sugrąžintomis asmenybėmis, pamažu aprimo, grimzdo į praeitį, pasitraukė į uždaras universitetų auditorijas,
apsinešė vienadienių, menkaverčių poreikių ir politinių
peštynių dulkėmis. ir kaip laiku, vadinamuoju sunkmečiu,
pasirodė knyga, iš kurios prakalbo talentingų, savitų, bet
į tautos pranašus niekada nepretendavusių išeivijos šviesuolių patirtis, įtikinamai liudijanti, jog ištverti ir nepalūžti
įmanoma tik emigravus į savo sielos ir vaizduotės pasaulį. Kažkur ten, tarp dangaus ir žemės, po mėlyno sniego
apklotu, didžiajam magui ranka palietus debesį, pabudo
liūnės upelė ir paskui jonvabalio žiburėliais virtusias mylimų žmonių sielas tebeskuba į rojų.
1

2

3

liūnė sutema. Tebūnie. – lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
vilnius, 2006.
v. Kukulas. Viena iš daugelio, bet vienintelė // Nemunas, 2007, gegužės 6, nr. 203.
v. paplauskienė. Liūnė Sutema: Gyvenimo ir kūrybos keliais. – Naujasis
lankas, Kaunas, 2009, p. 13.

lilijana ablėnaitė.
Baltoji vilkė. –
Petro ofsetas,
vilnius, 2009
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Angelė Jasevičienė

Nusikaltimas ir bausmė Kazbekijoje
algis Kuklys, rašydamas pastarąjį savo kūrinį Kazbekija –
jo kapas nežinomas, pasuka lengviausiu keliu – nesivargina
kurdamas naujus, skaitytojų niekur anksčiau neaptiktus
siužetus, o konstruoja romaną žvilgčiodamas į kitų autorių
kūrybą. siūlyčiau pasižvalgyti platesniame literatūrinio
olimpo kontekste ir atrasti sąsajas, leidžiančias lyginti šį
romaną su kitų rašytojų tekstais.
totalitarinės valstybės Kazbekijos paveikslas turi
nemažai panašumų su jurgos ivanauskaitės sukurta
simuliakrine placebo organizacija (Placebas). abi jos tėra
fikcijos, socialinio gyvenimo parodijos, ironizuojančios stereotipus kuriančią ir aklai jų besilaikančią visuomenę. romanų centre – tragiškos maištaujančių, besistengiančių išsaugoti savo individualumą veikėjų istorijos (tomas Firsas
Kazbekijoje, julija ir tadas Placebe).
skirtumas tas, kad a. Kuklio romane individus luošina totalitarizmas, o j. ivanauskaitės romane – vartotojiškumas. tačiau abiejų doktrinų tikslas išlieka tas pats – žmogaus nuasmeninimas palenkiant jį tuometinės valdžios
ideologijai. tam pasitelkiamos skirtingos priemonės: Placebe žmonėmis manipuliuojama naudojant reklamą bei žiniasklaidą, o su nepaklusniais sistemai a. Kuklio romano
veikėjais susidorojama fiziškai.
šioje vietoje galima prisiminti du peterio bergerio ir
thomo luckmano išskirtus „konceptualinio, arba palaikančio tvarką visuomenėje, mechanizmo atvejus: terapiją
ir naikinimą“ (peter berger, thomas luckman. Socialinės tikrovės konstravimas. – Pradai, vilnius, 1999, p. 143). terapija
suvokiama kaip pastangos integruoti individą į visuomenę. jos veikimas atsiskleidžia stebint j. ivanauskaitės personažų naratyvus, kurie, naudojant reklamą ir kitą masinę
propagandą, tampa nuolankiais placebo vykdomos politikos puoselėtojais. naikinimas – nepaklusnaus individo
pašalinimas iš visuomenės – taikomas a. Kuklio veikėjams. romane „pašalinimas“ traktuojamas vienaprasmiškai – mirtis.
sistema naikina nepaklusniuosius, galvojančius kitaip, nei priimtina valdžiai. toks vaizduojamas pagrindinis romano herojus, žmogžudys tomas Firsas. tačiau
jo įvykdytas žmogžudystes Kazbekijos saugumui atleisti
lengviau nei pateisinti kitą „nusikaltimą“ – siųstuvo konstravimą, kuriuo Firsas ketino susisiekti su užsienyje gyvenančiu broliu. už bendravimą su kitataučiu, arba, Kazbekijos terminais kalbant, „tėvynės išdavystę“, veikėjas
negailestingai nubaudžiamas. žiaurūs jo kankinimai per
apklausas primena ričardo gavelio Vilniaus pokeryje aprašomus vytauto varvagalio kankinimų metodus.
tačiau skaudžiausiai tomą Firsą baudžia jo paties
sąmonė, sklidina košmariškų sapnų, nuolatinės baimės
būti susektam, depresijos. savo sielos būsena veikėjas artimas raskolnikovui iš Fiodoro dostojevskio Nusikaltimo ir

algis Kuklys. Kazbekija –
jo kapas nežinomas. –
Versus aureus, vilnius,
2008
bausmės. jis, kaip ir minėtas personažas, svarsto galimybę
prisipažinti, nes sąžinės graužimas tampa nepakeliamas:
„... nebijau bausmės, kuri mane pasieks. aš netgi jos laukiu.
galbūt ji išgelbės nuo širdgėlos ir nuo viso pragaro, kurį
savyje nešioju. dabar esu panašus į rudą erkę, išpampusią
nuo tamsaus kraujo. tačiau ji bus sutraiškyta. iš jos beliks
tik dėmė.“ (p. 119)
Firso pagundą pasiduoti teisėsaugai nuslopina meilė
sūnui ir to sūnaus motinai, dėl kurių ir buvo įvykdytas
nusikaltimas. tačiau sūnus per mažas, kad tai suvoktų.
negana to, būtent sūnaus motina sita, vienintelis artimas
Firsui asmuo, įskundžia mylimąjį policijai.
skundikai ir prostitutės, pasak autoriaus – mažiausiai
pagarbos nusipelnančios asmenybės. totalitarinėje Kazbekijoje skundžia ir išduoda visi: šioje valstybėje neegzistuoja meilė žmogui. Kazbekijoje vyraujanti nužmoginimo
politika lyginama su komunizmu, vyravusiu visose totalitarinio režimo šalyse, net ir tuometinėje tarybų lietuvoje:
„... kažkada ir mano šalis buvo panaši į tokią niūrią Kazbekiją, o jeigu atidžiau apsidairytume, tai „užuostume“ anų
laikų kvepalus“ (p. 6). Kurdamas graudų, o kartu ironišką
Kazbekijos paveikslą, a. Kuklys savotiškai aprauda sovietinio režimo aukas.
žmogus – mažas sraigtelis ideologiniame valstybės
aparate. jis užguitas, engiamas ir vienišas. toks vienišas,
kad pradeda kalbėtis su daiktais: „...aš jau pradedu kalbėti
su daiktais, nes su jais kalbėdamas niekada nesusipyksi. jie
pritaria nuolankiu, draugišku tylėjimu.“ (p. 101)
pagrindinio veikėjo refleksijoms, vidiniams monologams romane skiriama daugiausia vietos. Kaip ir kituose
a. Kuklio kūriniuose, pastarajame romane veiksmo yra
mažai. Firsą skaitytojas aptinka planuojantį sitos vyro
žmogžudystę ir regi jau po įvykio: pats nusikaltimo procesas lieka tarp eilučių. Kur kas svarbesnės nusikaltėlio
mintys, jo vidinio pasaulio audros. apie antrąją žmogžudystę sužinoma tik iš kruopščiai veikėjo skalbiamo
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megztinio: jis pats nėra tikras, pasmaugė senąją birbilovą, ar ne.
versdamas Firsą klaidžioti savo pasąmonės labirintais, autorius „užliūliuoja“ skaitytoją, nes nesukuria nei
įtampos, nei intrigos. romano siužetas plaukte praplaukia
pro akis, taip ir neužkabindamas, nesukrėsdamas.
idėjiškai kūrinys stiprus: ir sugalvotos situacijos, ir
personažų portretai – įtikinantys. tačiau jų paprasčiausiai
per daug, todėl nei veikėjų naratyvai, nei patys įvykiai
nėra išbaigti. neaiškios lieka geriausio Firso draugo roberto mirties aplinkybės, apskritai jo mirtis romane – netikėtas autoriaus minties šuolis. blankus ir mylimosios sitos
paveikslas. Kur kas įtaigesnis ir spalvingesnis viešbučio
komendantės naratyvas, nors ji – antraeilis personažas.
susidaro įspūdis, kad autorius truputį daugiau nei
pusantro šimto puslapių apimties romane mėgino sutalpinti didžiulį informacijos ir minčių kiekį. pasirodė, kad
užmojo būta per plataus. galbūt būtų buvę paprasčiau
susikoncentruoti ties viena idėja ir jos įgyvendinimui skirti
visą romaną? juk, pavyzdžiui, F. dostojevskis Nusikaltime
ir bausmėje susikoncentravo vos ties vienu įvykiu – senutės
nužudymu, kurio užteko išrutulioti puikų, psichologiškai
įtaigų romano siužetą. tai jokiu būdu nėra skatinimas sekti
užsienio klasikais, bet pasimokyti iš jų tikrai yra ko.
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dvi pirmosios a. Kuklio romano dalys Dienoraščiai.
Fragmentai ir Neišsiųsti laiškai, skirtos pagrindinio veikėjo
refleksijoms aprašyti, iš esmės dubliuoja viena kitą. tik
paskutinėje dalyje Protokolai autoriaus žiūros taškas pasikeičia, personažas matomas iš šalies. šioje dalyje atsiranda
daugiau veiksmo, net ir somnambuliška tomo Firso figūra
įgauna inercijos.
a. Kuklio romano personažai yra ne veikiantieji, o
jaučiantieji, todėl jų patiriamų jausmų gama labai plati.
pagrindinis veikėjas tomas Firsas atsiskleidžia ir kaip
nuolankus komendantės gerbėjas, mylintis vyras bei tėvas, paslaugus nuomininkas, ištikimas draugas, ir kaip
šaltakraujis, savo aukų nesigailintis žudikas. matyt, tokia
nuotaikų ir jausmų puokštė vienam asmeniui per sunki,
todėl galiausiai autorius savo herojų numarina urano kasyklose. taip patvirtinama knygos pradžioje išsakyta mintis, kad „žmogus yra sudėtingesnis už kompiuterį ar kitą
prietaisą“ (p. 6).
sudėtingai, komplikuotai asmenybei atskleisti arba ją
sukurti reikia kūrybinės jėgos, talento ir didelės kantrybės.
talento bei kūrybingumo rašytojui a. Kukliui nestinga.
telieka pažaboti savo minčių eržilus ir kitą romaną konstruoti kantriai apgalvojant visas siužeto peripetijas. juk nei
genijais, nei klasikais ne gimstama, o tampama.

Pasaulį išgelbės moteris?
Tik
Tik
Tik
Tik

po to, kai bus nukirstas paskutinis medis,
po to, kai bus užnuodyta paskutinė upė,
po to, kai bus pagauta paskutinė žuvis,
tada jūs suprasit, kad pinigai yra nevalgomi. (p. 66)

Kas turi nutikti, kad žmogus, planetos grobuonis ir
visų gėrybių vartotojas, suprastų šią elementarią tiesą?
viktoro stirpeikos romane žmones ima bausti pati gamta. iš pradžių gyventojus alina siaubinga sausra (išdžiūsta šuliniai, nebelieka vandens, kyla gaisrai), išlaikiusius
šį išbandymą užklumpa didžiuliai šalčiai (sniego lavinos
palaidoja ištisus miestus ir kaimus).
viskas prasideda nuo nekalto išradimo, savotiško jaunystės eliksyro, pavadinimu Luida. žmonės, vartojantys
preparatą, nebesensta. pasaulyje įsigali amžinos jaunystės kultas, klausimas „Kiek tau metų?“ nebetenka prasmės. šalių ekonomika sparčiai vystosi: statomi modernūs
pastatai, suklesti turizmas, parduotuvėse šluote šluojami
madingi jaunatviški rūbai bei aksesuarai, didėja gimstamumas. tačiau yra ir kitoks, kur kas siaubingesnis, nei
buvo tikėtasi, Luidos poveikis: darosi sudėtinga nustatyti
asmens tapatybę, nes išvaizda kardinaliai keičiasi, išauga nusikalstamumas. tiesa, su tuo dar galima kovoti, bet
galiausiai paaiškėja, kad gaminant preparatą naudojamos
medžiagos labai teršia gamtą, aplink saulę atsiranda įtartinas ratas, planetos temperatūra nesustabdomai kyla.

viktoras stirpeika, Luida. –
Kopa, Kaunas, 2008
draudimai vartoti Luidą beprasmiški, žmonės gaminasi
preparatą namuose. negelbsti net popiežiaus papildytas didžiųjų nuodėmių sąrašas, kuriame įrašomas naujas
punktas – „aplinkos teršimas“ (p. 41).
sprogimas įvyksta netikėtai: žemę ima siaubti minėti
kataklizmai, primenantys pasaulio pabaigą. tačiau autorius per daug myli savo planetą, kad leistų jai išnykti. atsiranda grupelė žmonių, ištvėrusių stichijos šėlsmą.
pagrindiniai romano veikėjai – emilija ir urielis. romantiška jaunuolių draugystė vainikuojama jungtuvėmis,
netrukus pasaulį išvysta jų atžala Karolis. per katastrofą
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šeima slepiasi tėvų sodyboje, kurioje pralaukia ir gaisro
pliūpsnius, ir sniego pūgas. Kūrinio heroje tampa emilija,
ne veltui pavadinta karžygės emilijos pliaterytės vardu.
moteris, visą gyvenimą žavėjusis didvyrėmis, tokiomis
kaip žana d‘ark, pati tampa didvyre. ši misija veikėjai
nulemta jau praėjusiame gyvenime: „praeitame gyvenime
tu buvai emilija pliaterytė. Kartais vaidmenys būna labai
dideli, jiems atlikti neužtenka vieno gyvenimo. šį kartą
tu vėl vedi žmones, bet dabar į dar didesnę laisvę. tu dar
nebaigei savo vaidmens.“ (p. 284)
iš prigimties apdovanota ne tik grožiu, bet ir tvirtu
charakteriu (rašytojų taip mėgstamas stereotipinis herojų
modelis), ji suburia grupę žmonių, su kurių pagalba imasi
atstatyti sugriuvusį miestą. veiksmas vyksta vilniuje, todėl skaitytojas, sekdamas siužeto vingius, jaučiasi taip, lyg
pats vaikščiotų pažįstamų rajonų gatvėmis.
emilijai tenka ne tik kurti naująjį pasaulį, bet ir kovoti su priešiškai nusiteikusiais kitų rajonų vadeivomis
(sliekas, buldogas). prieš akis iškyla tipiškai graudus lietuviškas peizažas: gaujos kovoja tarpusavyje dėl savivaldos teisių mažame teritorijos plotelyje. romano pabaigoje
vis dėlto laukia akibrokštas, nes nugali, kad ir kaip būtų
keista, ne stiprūs, o dori ir teisingi emilijos šalininkai, kuriantys savo naująjį pasaulėlį iš gėrio ir grožio.
to gėrio, grožio, idilės ir lipšnių žodelių romane, tiesą sakant, gerokas perteklius. nežinodamas, kas romano
autorius, galėtum pagalvoti, kad tekstą parašė kunigas.
romane nuolat linksniuojamos tokios moralinės vertybės
kaip dvasingumas, dora, ištikimybė, meilė, draugystė,
pasiaukojimas. veikėjai gana tiesmukai suskirstyti į dvi
stovyklas: gerieji (emilijos komanda) ir blogieji (buldogas su savo pakalikais). blogieji, be abejo, neturi nė vieno
gero bruožo (žiaurūs plėšikai, narkomanai), o gerieji – nė
vieno blogo. emilijos šeimyna kartoja kone šventųjų likimus: mylintys vienas kitą žmonės skiria savo gyvenimus
kilniems darbams, aukojasi dėl kitų.
sunku pasakyti, gal mūsų, naujosios kartos lietuvių
skaitytojų, širdys pernelyg sudiržusios, kad nesugebame
džiaugtis tyromis meilės istorijomis? tačiau literatūra turi

Kelis tekstus kadaise Žaliojoje Lietuvoje publikavusi paslaptingoji eglė iš paparčių netikėtai dingo iš skaitytojų
akiračio... dabar Krikšto mamai kukliai dedikuota knyga
pradžiugino senus autorės gerbėjus ir, reikia manyti, pritrauks naujų skaitytojų dėmesį. nuo mažens eglė mėgo
gamtą ir meną, Kauno taikomosios dailės mokykloje įgijo
menininkės siuvinėtojos specialybę, tačiau – vos atsigavusi
po sunkios ligos – paliko triukšmingą sostinę ir su dviem
mažais sūnumis įsikūrė apgriuvusioje lūšnelėje atokiame
žemaitijos kaime. „visada ieškau tik gėrio, negali būti,
kad žmoguje nebūtų nė kibirkšties dievo“, – nedvejodama
sako menininkė atsiskyrėlė ir tai galima laikyti savotišku
jos credo, o knygoje kartais leidžiasi į teoriškesnius svarstymus: „protui progresuojant sparčiau už dvasią, gėriui ir
žmoniškumui lieka vis mažiau vietos. tai ar žmogus taps
gėrio įsikūnijimu?.. Kiekvienas iš mūsų privalome būti tuo
pokyčiu, kurį norime regėti pasaulyje.“

a. K.

priversti susimąstyti, pamokyti. o mokytis geriausia, kaip
žinome, iš klaidų. Luidos herojai neklysta. jie sukurti pernelyg tobuli, kad juos būtų galima vadinti stipriais personažais. prisiminkime kad ir vinco Krėvės šarūną ar Fiodoro
dostojevskio raskolnikovą – jie buvo tikrai ne pavyzdingi
tipai, tačiau kokia jėga, kokia dvasia alsavo šie herojai!
v. stirpeikos romano veikėjai, išgyvenę savotišką pasaulio pabaigą, naują gyvenimo etapą pradeda dar tobulesni negu buvo. dabar jie pasiryžę ieškoti gyvenime vien
prasmės ir išminties. „... turim ieškoti išminties. turime
surasti, kurioje mūsų minčių dalyje slepiasi parazitas, neleidžiantis pamatyti savo veiksmų pasekmių. reikia tai
perprasti ir ištrinti iš sąmonės. Kitaip nespėsim nė mirktelėti, kaip atsiras naujas hitleris, naujas leninas ar dar
kažkas“, – sako emilija (p. 92). išmintis ir prasmė romane tampa sielos gerumo sinonimais, išmintingas žmogus
negali elgtis nedorai.
gerais darbais romane paprasčiausiai užsižaidžiama,
įpusėjus knygą, toliau skaityti darosi nuobodu. Kartais
šypsnį kelia tam tikri fantastiniai arba pernelyg naivūs
epizodai: protinga emilijos sūnaus žiurkė miknė, gydanti
šeimą atneštomis žolelėmis, perdėtai emocingas, net egzaltuotas veikėjų reagavimas į tam tikras situacijas (kolektyvinė miestiečių rauda bažnyčioje), nenatūraliai „saldūs“
bei idiliški emilijos ir urielio santykiai ir kt.
suprantama, kaip autorius konstruoja siužetą, modeliuoja įvykius – jo apsisprendimo reikalas. skaitytojų skoniai taip pat skiriasi, todėl vienos neginčijamos nuomonės
ar interpretacijos nėra ir negali būti. trumpai apibendrindama išsakytas mintis, galiu pridurti tiek: romano siužetas tikrai vertas kino filmo (apokalipsės idėja dabar itin
paklausi), autoriaus potencija kurti ilgos apimties fantastinius nuotykių romanus taip pat akivaizdi. v. stirpeikai
belieka toliau tobulinti savo stilių, pasimokyti įtampos kūrimo ir jos išlaikymo gudrybių, pagalvoti apie originalius
personažus (pamirštant istorinių veikėjų reinkarnacijas). ir
kas žino, gal po kiek laiko mūsų akis pasieks viena skaitomiausių knygų.

eglė jačkonytė. Kiek pakelia sparnai. – Naujasis lankas,
Kaunas, 2009
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Nieko bloga nenutiks...
meilė ateina, o knygos pasirodo kaip vaikai. stoviniuoji
knygyne, kur jų šimteriopai daugiau nei žmonių, o jos –
tokios daiktiškos – gulinėja ir ilsisi lentynose, parašytos ne
skruzdėms ar žiogams, ir nori, kad kas paimtų ir atverstų.
Kad kiekviena knyga yra susitikimas su kitu žmogumi –
banaloka mintis, tačiau, kitaip nei žmonių gyvenime, su
knyga galima niekada nesiskirti. poeziją skaito prisiekę
mėgėjai, kurie su mylimais autoriais stengiasi bendrauti
dažniau. ir skaitymas intymesnis nei prozos. Kaip kokių
asmeninių laiškų. šiuolaikinės poezijos suvokėjui nepakanka vaizduotės, reikia pasitelkti ir kontekstų žinojimą,
išplėsti autoriaus erdvę sava bendraautoryste, o kad suvoktum nauja – domėtis nuolatos... taip galvojau per šiųmetinę vilniaus knygų mugę, kur akys raibo nuo pavadinimų ir lankytojų gausos.
laikau vainiaus bako Pretekstus, antrąją autoriaus knygelę, žinau, kad studijuoja filologiją, o savo kreipimosi žodyje po linksma ir giedra nuotrauka ragina eiti gerti arbatos
ir tikina: nieko bloga nenutiks. atrodo, kad yra gana ryškus
jaunųjų kolegų, rašančių eiles, būryje. tame būryje ir indrė
valantinaitė su vandens stichijų ryškinamu moteriškumu,
biržietė aušra Kaziliūnaitė, be jokių prietarų drąsiai vyriškai ironizuojanti viską, kas užkliūva guvioms mintims, rytietiškai minimalistinė agnė biliūnaitė, džiazuojantis tomas
petrulis, išmoningai buitines ir kitas detales sudėliojantis
donatas petrošius ir ištisa virtinė nepaminėtų, bet taip pat
savaip išsiskiriančių, kad su jais nesiskirtų gerbėjai. jie aktyvūs ne tik eilėmis, bet ir kitose meno sferose. tai, matyt,
tikrojo profesionalumo ir postmodernizmo bruožas. lyrinė
išpažintinė išsisakymo tradicija lietuviškoje poezijoje senka,
ji laisvesnė ir „netaisyklingesnė“: „proziškėja“ ir miestėja,
tampa daiktiškesnė, lyrinis herojus gerokai užmaskuotas,
įsiveržusi daiktavardžių daugiskaita puikuojasi galingu žodynu ir netikėčiausiais žodžių ryšiais. beje, moterys jau
okupavo dramaturgiją. poezijoje taip pat stebina drąsa ir
geru skandalu, o vyriškoji pusė lieka santūresnė.

NEtRUKUs
IšlEIsIME

vainius bakas.
Pretekstai. – Naujoji
Romuva, vilnius, 2009
daug išgyvenimų suklojo į tekstus vainius bakas.
galvojau, kad dabarties joje nerasiu, tačiau krizė nepraeina pro šalį. skyrelis Komunalinė kronika savaip išdėsto
rūpimus dalykus – ironiškai, piktokai. vien ko vertas lyg
ir feministinei temai skirtas eilėraštis apie mėsą su „polietileniniu nuometu“. galima pavadinti tikrai grakščiu ir
švelniai sau įgeliančiu. o Alisoje triušis, matyt, iš baltojo
šokolado, triuškinamas aštrių holivudiškų dantukų, visi
antistebuklinės istorijos veiksmai pateikti paveiksliukiškai
šmaikštaujant.
Pretekstai – apgalvotai parinktų eilių rinkinys, yra
prologas apie bites ir autobiografiškas Puslapis, išplėštas
iš Raudonosios knygos vietoj epilogo. daugelyje tekstų nevengiama klasikinio eiliavimo, sakysim, užlingavo „tavo
gintaro sostinė nuolat vėluoja pabusti...“ tačiau mokama
ir prasmingai laužyti eilutes verlibro pavyzdžiuose. gali
rasti iš neoromantikų laikų vakarus, žvaigždes, sraigių
karietas, bet yra ir skalpelis iš ligoninės žodyno. jei susidomėsi, abejingas neliksi. o perskaičius knygą tikrai nieko
bloga nenutinka.

Man penkeri ar septyneri metai, žengiu sau tokiu mielu,
taip artimai – ligi dėmelės ant baltaplyčių namų – pažįstamu kiemu, kuriame išgyvenau per dvidešimt metų, nuo
pat ankstyvos vaikystės, žengiu pro butelių supirktuvę,
pro gretimo namo kampą, nutrypta, šiurkščiais kuokštais
styrančia kiemo žole, įprastu taku miško link, suspaudęs
rankoje savo darbo lanką ir kelias strėles, kaip kad esu
žengęs dešimtis, o gal šimtus kartų – koks sumažėjęs,
susitraukęs, susigūžęs pasaulis nuo anų šviesių laikų,
pasidavęs mano užsispyrimui laikyti save suaugusiu!
Žengiu sau, ir staiga būrys tekinų balandžių šnarėdamas
ūžteli pro mane…

