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Virginija Paplauskienė

Sielos dalelę
tarp žmonių paskleist

I

šeivių rašytoja Alė Rūta (Elena Nakaitė-Arbienė)
savo jubiliejinį 95-ąjį gimtadienį pasitiko su nauja
knyga Sklėriai. Iliustruoti atsiminimai byloja apie
garsios Sklėrių giminės ainius, kuriems ir ji priklauso.
Knygą apipavidalino jos dukra – Rasa Arbaitė-Chamberlain.
Renginių ir minėjimų banga, skirta Jubiliatei, prasidėjo Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje
(toliau – MLLM), kur saugomas rašytojos archyvinis
rinkinys; minėjimai vyko ir Rokiškio bibliotekoje, kurioje saugoma asmeninė Alės Rūtos biblioteka. Pavasarį
Vytauto Didžiojo universitete išeivių rašytojams skirtoje
konferencijoje pranešimus apie Alę Rūtą skaitė dr. Ingrida Žindžiuvienė ir dr. Irena Ragaišienė. Jaukų ir gražų
minėjimą Čikagoje surengė Lietuvių rašytojų draugijos
pirmininkė Stasė Petersonienė. Minėjimų banga atsirito
ir į Los Andželą – ten, kur Alės Rūtos ilgiausiai gyventa,
svajota, kurta ir dirbta vardan Lietuvos.
Paskutinį pavasario sekmadienį, gegužės 29 dieną,
Los Andželo radijo klubas Lietuviškos melodijos (Lithuanian Melodies) ir JAV Lietuvių lendruomenės kultūros
skyrius kartu su ateitininkais surengė Alės Rūtos pagerbimo popietę ir knygos Sklėriai sutiktuves. Jame dalyvavusi pati Jubiliatė tarė padėkos žodžius visiems ją prisiminusiems. Ji atvyko lydima rūpestingos dukros Rasos
ir jos vyro Russello Jameso Chamberlaino. Rasa Arbaitė
meniškai iliustravo per dešimtį Alės Rūtos knygų. Jas
sieja ne tik Mamos ir dukros santykiai – tai dvasinis
dviejų artimų sielų, subtiliai jaučiančių meno pasaulį,
dviejų bendraautorių ryšys. Knyga Sklėriai yra bendras
kūrybinių jų apmąstymų vaisius. Renginyje dalyvavo ir
rašytojos vaikaičiai.
Pagrindinį pranešimą apie Alės Rūtos gyvenimą
ir kūrybą skaitė šio straipsnio autorė, kurios atvykimu
rūpinosi filantropai Nijolė ir Vitalis Lembertai. Jųdviejų
pastangomis straipsnio autorei buvo suteikta galimybė
dalyvauti šiame renginyje, skaityti paskaitas, bendrauti
su rašytojais ir kaupti archyvinę išeivių rašytojų medžiagą ir kituose JAV miestuose.

D a u g g e r o pa d a r y t i . . .

Kalbėti apie rašytojo kūrybą galima įvairiais aspektais.
Literatūrologas Roland’as Barthes’as teigė, kad tyrinėjant rašytojo kūrinius reikia atmesti asmeninį jo gyvenimą, nereikia gilintis į aplinką, kurioje gyventa bei kurta.
1980 metais S. Greenblatto įkurta Naujojo istorizmo mo-

Elena ir Edmundas Arbai vestuvių dieną. Vilnius, 1943

kykla, išpopuliarėjusi 1990 metais, atvėrė tyrinėtojams
platesnes galimybes gilintis į autoriaus asmeninį gyvenimą bei jį supančią politinę, visuomeninę, socialinę
aplinką. Naujojo istorizmo mokyklos sekėjas Philippe’as
Lejeune’as itin aktualino rašytojo autobiografinę medžiagą siekdamas ja pagrįsti ir rašytojo kūrybą. Pasak
jo, rašytojas per autobiografinius tekstus, kalendorinius
užrašus, kuriuose išryškėja jo aprašomi istoriniai įvykiai,
ir asmeninio gyvenimo detalės, atskleidžia savo santykį
su aplinka.
Prieš keletą metų Alė Rūta perdavė į MLLM savo
archyvinį rinkinį: apie praeities įvykius iškalbingai byloja fotonuotraukos, dokumentai, laiškai, tačiau ypač
svarbūs ir reikšmingi poetės dienoraščiai, rašyti nuo
1935 metų iki šių dienų. Alės Rūtos gyvenimas driekėsi
per Rusiją, Lietuvą, Vokietiją, JAV. Tvarkant ir tyrinėjant
rašytojos medžiagą atsivėrė biografinės detalės, išryškė-
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jo aplinka, kurioje poetė gyveno Lietuvoje, Vokietijoje ir
Amerikoje. Praskleiskime Alės Rūtos dienoraščius ir susipažinkime su jos užfiksuota gyvenimo tėkme.
Alė Rūta gimė svečioje šalyje – Rusijoje, Sankt Peterburge. Ūkininkas tėvas Jonas Nakas, vengdamas tarnybos vokiečių kariuomenėje, kartu su žmona Emilija
Sklėriūte iš Kunigiškių, Svėdasų parapijos, pasitraukė į
Rusiją. Svečioje šalyje pasaulį išvydo pirmagimė Elena.
Krikšto tėvu tapo motinos brolis Alfonsas Sklėrius – tuomet buvęs Lietuvos savanoris, vėliau – nepriklausomos
Lietuvos pulkininkas, per bolševikų okupaciją ištremtas
į Sibirą, kur buvo nukankintas, ten ir palaidotas. Krikšto
mama – tėvo sesuo Veronika Šmalstienė, kuri, kaip ir pridera, globojo savo krikšto dukrą ir vėliau, jai atsidūrus
Vokietijoje, parūpino iškvietimus į JAV.
Nakų šeima iš Rusijos sugrįžo į Lietuvą ir gyveno
Rudžių kaime, čia gimė trys broliai ir dar viena sesuo.
Elenos prisiminimuose išliko šviesūs senelių Barboros
ir Ciprijono Sklėrių paveikslai. Pirmuoju mokytoju tapo
tėvas – prisimena, kaip kartu „skaitydavo“ šv. Magdalenos istoriją, Šventųjų gyvenimus, Ūkininko patarėją.
Šeimoje buvo branginama knyga. Pradžios mokyklą
lankė Kamajuose, vėliau mokėsi Rokiškio gimnazijoje.
Klasės auklėtojas, literatūros mokytojas, Petras Rapkevičius skatino kurti. Pradėjo eiliuoti ir bendradarbiauti
gimnazijoje leidžiamame laikraštėlyje. Nakų šeima su
penkiais vaikais sunkiai vertėsi, tačiau, Alės Rūtos teigimu, mamutės dėka jai pavyko pradėti studijas: „Jai esu
už viską labiausiai dėkinga. Ji mirė gan anksti, sulaukusi 60-ies metų. (Savo romane Motinos rankos atvaizdavau

Emilijos ir Jono Nakų šeima. Už tėvų stovi vaikai (iš kairės): Elena,
Alfonsas, Vytautas, Algis ir Birutė. Rudžiai, 1939
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Elena Nakaitė su savo auklėtiniais Vilniaus Pavyzdinėje mokykloje, 1942

jos gyvenimą.) Ji daug man pasakodavo apie „senybą“.
Iš jos išmokau pasakoti. Ji buvo stiprios ir labai tvirtos
moralės. Mus vaikus ji mylėjo, stengėsi nemoralizuoti, o
viską įdiegdavo natūraliai – savo pavyzdžiu.“
Tėvo raginama Elena pasirinko agronomiją – praktišką specialybę, tačiau, būdama romantiškos prigimties,
ilgėjosi meno. Perėjo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinį fakultetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Įsiliejusi į studentišką gyvenimą, veikė Birutės korporacijoje. Kaune gyveno pas giminaičius Povilą ir Olgą
Sklėrius, tačiau nuolat trūko pinigų įvairioms išlaidoms.
Iš namų beveik nieko negaudavo, tekdavo verstis privačiomis pamokomis. Sudėtingos materialinės sąlygos
pakoregavo studijų planus. Gavusi Klaipėdos pedagoginio instituto stipendiją, išvyko siekti mokytojos diplomo.
Mokslai sekėsi puikiai, itin patikdavo dėstytojų Ašmanto ir dr. Klemenso Ruginio paskaitos. Baigusi studijas,
buvo pripažinta diplomuota mokytoja ir pradėjo dirbti
mokykloje. Elena siekė, „kad tik greičiau, kad tik greičiau
pačiai užsidirbti ir nors mažą dalelę brangiems tėveliams
atsilyginti. Taip skaudu, kad dar esu bejėgė, kad į jų priekaištus nieko negaliu atsakyti, o tik viena kentėti... Dievuli brangus, kad greičiau galėčiau įdiegti jiems vilties
kibirkštėlę! Taip trokštu visados ir visiems kuo nors patarnauti, ką nors gera padaryti. <...> Mano tikslas – būti
paprasta, kuklia mokytoja, būti mažų, nekaltų sielelių
drauge; ir, man rodos, tada aš galėčiau daug gero padaryti... Nors daryti gera visada yra progų... Dievuli brangus, neleisk man klaidžioti painiais gyvenimo takeliais,
kad nepaklysčiau; parodyk, apšviesk tikrąjį, man Tavo
skirtąjį gyvenimo takelį...“ (1935 m. rugsėjo 25 d.)
Elena Nakaitė mokinių ir mokytojų buvo gerbiama ir mėgstama. Ji ne tik skiepijo meilę lietuvių kalbai,
bet ragino domėtis literatūra, skaityti naujas knygas,
domėtis istorija, o gabesnius skatino kurti. Mokykloje
surengdavo nuotaikingas šventes, rašė scenarijus, pati
juos režisavo: „Dirbau visa siela, visomis jėgomis; viską
padariau ką tik galėjau, kad tik suteikčiau nors truputėlį džiaugsmo mažutėlių sielelėms. Nežinau, ar aš tikslą
atsiekiau – vieni buvo patenkinti, kiti gal nepatenkinti... Tik mano siela rami, nes norėjau vien gero, troškau
visiems suteikti džiaugsmo. Parodėme, ką mokėjome;
paskui žaidžiau su vaikučiais, ėjau rateliu, Jurgeli, meis-
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Alės Rūtos rankraštis

treli, Uodas skrido į mišką... Mačiau šypsančius veidelius,
mačiau laime spindinčius sielos langelius – nekaltas akeles, ir aš šypsojausi su jais, ir buvau laiminga.“ (1936 m.
sausio 13 d., pirmadienis)
Elenai visuomeninės veiklos nestigo: „Moterų susirinkime sekretoriavau, skaičiau referatėlį apie šv. Teresėlės
Kūdikėlio Jėzaus gyvenimą; paskui prašiau motinų, kad
nepagailėtų keleto centų vaikučiams dėl vaikų laikraštėlio. Paskui registravau prenumeratas; nunešiau pinigus
kunigėliui.“ (1935 m. gruodžio 29 d., sekmadienis)
Iš tėvų paveldėjusi gilų krikščionišką tikėjimą, nuolat dėkojo Viešpačiui už teikiamas malones: „Koks geras
Tu, Dievuli! Kaip gražus tavo kūrinys – pasaulis! Vakar dar ilgai nėjau miegoti. Stovėjau ant laiptelių, prisiglaudusi prie gimtųjų namelių prieangio. Vakaras toks
tylus. Mėlynas dangus, žibančiomis žvaigždelėmis nusagstytas. Tos žvaigždelės, rodos, lyg angeliukų akelės,
meiliai žiūri į žemę. Pievose klojasi melsvai balti rūkai.
Melsvame dangaus fone stovi tylūs, susimąstę medžiai.
Žalias sodas, paskendęs tamsoje, atrodo paslaptingas,
kažką giliai mąstąs. Tarp dangaus ir žemės, rodos, nusitiesė ilgas aukso kelias, kuriuo lekia mano siela, skrajoja
žvaigždžių takais, išsiilgusi Amžino Grožio, kurio čia tik
silpnas šešėlis tėra...“ (1935 m. liepos 25 d.)
Jauna siela degė noru puošti pasaulį, skleisti grožį.
Aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje veikloje,
meilė ir ištikimybė Tėvynei pastūmėjo tapti Šaulių sąjungos nare: „Įsirašiau į šaules. Kažkaip baugu... Mamytė
taip neleido, ji taip bijo... Ne, Šaulių sąjunga nėra taip
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baisi, kaip man pirmiau rodėsi. Kas gali būti gražesnio,
kaip mylėti savo Tėvynę, dirbti jos gerovei, jos laimei. Aš
noriu mylėti Kristų ir Tėvynę! Noriu gyventi pirmiausia
dėl Amžinos Tėvynės, dėl Kristaus, o dėl Jo meilės noriu
mylėti savo Tėvynę ir visus ir viską. Aš noriu tik meile
gyventi! Bet ką aš gera padarysiu, kaip įrodysiu darbais
savo meilę, kad esu tokia mažytė dulkelė? Bet aš noriu
būti naudinga brangiai Tėvynei, artimui. Padėk man,
Kristau! Juk Tu viską gali, Tavyje ir aš, maža dulkelė, galiu ką nors gera padaryti. Kokia laimė gyventi su Juo, dėl
Jo, siekti Jo...“ (1936 m. kovo 27 d., penktadienis)
Elena Nakaitė troško tęsti literatūros studijas. Ji išvyko į Vilnių, čia gavo darbą Pedagoginio instituto Pavyzdinėje mokykloje ir vakarais pradėjo studijuoti siekdama gauti dar vieną diplomą. Darbas mokykloje buvo
įdomus, studentai gabūs: „III b kl. – mano auklėtiniai.
Jie manimi pasitiki, viską man nuoširdžiai pasipasakoja.
Man gera jų klasėje, kaip namie, kaip tėviškėj. Ir jei kas
nors negera būna toje klasėje, jeigu juos kas bara, jeigu
jiems nesiseka, man būna skaudu, tarytum man pačiai
būtų bloga. Myliu labai savo auklėtinius ir norėčiau,
kad jie būtų geri ne tik man, bet ir visiems mokytojams,
ir visiems žmonėms. Nuėjau į VI skyrių. Ne auklėtiniai,
svetimi, mažai pažįstami mokiniai. Bet, nežinau kodėl,
taip greit pripratau prie jų. Nežinau, kodėl tokie jie man
artimi, kaip broliai, kaip sesutės. Aš jų pasiilgstu ir laukiu
pamokos, kada galėsiu pas juos nueiti. Jie jau nebe maži
vaikai, su jais galiu pasikalbėti, jiems galiu nuoširdžiau
ką nors papasakoti, įspūdžiais pasidalinti. Norėčiau, kad
jie daug žinotų iš literatūros, kad mokėtų gražiai raštu ir
žodžiu reikšti savo mintis. Norėčiau, kad jie gerai mokytųsi ir išeitų gyvenime gerais žmonėmis.“ (1940 m. spalio
18 d.) Mokiniai žavėjosi jaunąja mokytoja: po daugelio
metų kunigas, fotomenininkas Algimantas Kezys ir rašytoja Vytautė Žilinskaitė gražiai prisimena talentingą ir
jautrią savo mokytoją.
Po darbo, vakarais, Elena tęsė mokslus Vilniaus universitete. Dienoraštiniai įrašai byloja, kokios tai buvo
įdomios, nepakartojamos studijos, minimi didžiausi autoritetai – V. Mykolaitis-Putinas, V. Krėvė-Mickevičius,
istorikas I. Jonynas. Kūrybiškai inspiravo Vytautas Mačernis, Bronius Krivickas. Šilčiausi santykiai iš Universiteto laikų išliko su poete Julija Švabaite, Genovaite Dumčiūte-Breidmaniene, rašytoju Pauliumi Jurkumi. Elena
Nakaitė parašė ir sėkmingai apsigynė diplominį darbą
Žmogus Pečkauskaitės kūryboje.
Atrodė, kad niekas negalės sudrumsti pakylėto Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo, tačiau istoriniai įvykiai rikiavosi mažų tautų nenaudai. Vienas pavojus sekė
kitą: „Mūsų Brangi Tėvynė išvengė kompromiso keliu
karo su Lenkija. Audros juodi debesys, staiga iškilę mūsų
padangėj, šiuo tarpu nuslinko, nesprogo ant mūsų galvų. Kraujas nebuvo pralietas. <...> Dar niekada nepajutau
tokio stipraus patriotinio jausmo, kaip šiomis Lietuvai
sunkiomis dienomis. Dar niekad Tėvynė neatrodė taip
brangi. Vaikščiojau vakar beržynėly. Taip liūdnai šlamėjo
nuogi berželiai. Ir rodos, kad nieko negailėtum, net savo
gyvybės, kad tik nė vienas mūsų Tėvynės žemės sklypelis nebūtų svetimų pavergtas, nė vienas berželis nepravirktų svetimus išvydęs.“ (1938 m. kovo 20 d.)
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Gyvenimas Vokietijoje buvo skurdokas ir alkanas,
tačiau ir tokiomis sąlygomis intelektualai bandė atkurti
tai, kas liko Lietuvoje. Buvo įsteigtos Lietuvių rašytojų
draugija, Žurnalistų sąjunga. Alė Rūta pradėjo bendradarbiauti spaudoje, 1946 metais įstojo į Lietuvių rašytojų
draugiją tremtyje. Vokietijoje debiutavo poezijos knygele Be tavęs (1946), išleido prozos kūrinėlių knygą Likimo
keliu (1947). Jos kūryba kritikų nebuvo palankiai sutikta,
tačiau radosi ir tokių, kurie palaikė ir skatino nenusiminti ir toliau rašyti. Vienas tokių buvo dainingos poezijos
meistras Jonas Aistis.
Atsiradus galimybei, 1947 metais Arbų šeima išvyko į Ameriką.

L aik a s šeim ai, r a šy toja ms,
kūrybai

Elena ir Edmundas Arbai. Los Andželas, 1960

Grėsmė tvenkėsi virš Lietuvos ir įsiveržusi pirmoji
bolševikų okupacija atnešė daug skausmo: „Vietoj laisvės – vergovė. Vietoj gerbūvio – skurdas. Vietoj broliškos
meilės – neapykanta, kerštas, kalėjimas... Parašai, šūkiai,
dainos – rusiškai. Argi jau nusibodo gimtoji mūsų kalba? Toji kalba, kuria motina lopšelyje mus kalbino, kuria
liūliuojami augome, brendome. Lietuva mūsų brangioji,
kokia Tu nelaiminga! Visa Tavo istorija tamsi, liūdna. Tie
22 metai taip greit pralėkė! Ak, daug minčių, daug skaudžių minčių veržiasi iš širdies. Tik nevalia kalbėti, nes
„laisvė“, raudona „laisvė“...“ (1940 m. lapkričio 7 d.)
Po pirmosios rusų okupacijos į Lietuvą atėjo rudojo
maro laikai, keliantys nerimą dėl vyrų, brolių, artimųjų
gyvybės. Susituokusi su Edmundu Arbu-Arbačiausku,
Alė Rūta jaudinosi dėl mylimo vyro likimo. Atūžusi antroji bolševikų okupacija baugino intelektualų persekiojimais ir gąsdino trėmimais. Arbų šeimos apsisprendimas
buvo staigus: trauktis nuo persekiojimų į Vakarus.

L i e t u v o s g r e i t n e b e pa m at y si m

„Iš Lietuvos pasitraukiant plūdau ašarose per visą kelionę traukiniu iki Vokietijos. Nujaučiau, kad Vilnių ir
Lietuvą greitai nebepamatysim. Turėjom pasitraukti, nes
vyras dalyvavo pogrindžio veikloje“, – pasakoja apie šią
kelionę Elena Arbienė. Gyveno Austrijoj, Vienoj, vėliau –
Vokietijoje. Abu su vyru studijavo, tačiau subombardavus universitetą pasibaigė ir mokslai. Švabijos žemėje
gimė dukrelė Vijolė. Elena įsidarbino vaikų darželyje.
Sunki materialinė padėtis slėgė motinos pečius, rūpėjo
pirmagimės sveikata. Trūko maisto, rūbų, ne kartą į vokiečių namus teko nešti geresnius daiktus ir keisti juos į
duoną, miltus, kiaušinius.

Pirmoji vieta Amerikoje, kur bandė įleisti šaknis, buvo
Detroitas. Elenai teko dirbti įvairius darbus, o laisvalaikį skyrė visuomeninei ir kultūrinei veiklai. Pagausėjusi
šeima – sūnus Arimantas bei duktė Rasutė – pareikalavo
didesnio dėmesio, tad teko riboti visuomeninę veiklą ir
atsidėti šeimai. Sąžiningai ėjo žmonos ir motinos pareigas. Svetur itin reikšmingas tapo motinos vaidmuo atžaloms, nuo jos priklausė, ar svečioje žemėje bus išlaikytos
lietuviškos tradicijos: „Už mūsų kiemo – gatvėj, mokykloj, mieste, – Amerika, – o mūsų namuose, viduj, kiemely – Lietuva. Toks buvo mūsų šeimose dėsnis. Namie
kalbėjom tik lietuviškai.“ Alės Rūtos vaikai ir vaikaičiai
puikiai kalba lietuviškai. Ne tik savus, bet ir svetimus
vaikus mokė lietuvių kalbos – kilnaus noro vedama dirbo Detroito ir Los Andželo lietuviškose šeštadieninėse
mokyklose (tik vieną dieną per savaitę). Tokių mokyklų
darbas tęsėsi ir vasaromis Ateitininkų ar Skautų stovyk
lose. Persikėlus gyventi į Kaliforniją, aktyviai įsiliejo į
bendruomenės veiklą, įstojo į Lietuvių rašytojų draugiją
JAV. Itin aktyvi buvo LRD veikloje. Kartu su poetu Bernardu Brazdžioniu buvo išrinkta į LRD valdybą. Poetui
pirmininkaujant Alė Rūta buvo Valdybos sekretore net
tris kadencijas po trejus metus. Kiti valdybos nariai buvo
Bronius Raila, Pranas Visvydas, Augustinas Gricius. Alei
Rūtai teko bendrauti beveik su visais išeivijos rašytojais:
siuntinėti informacinius biuletenius, tvarkyti įvairius organizacinius reikalus. Posėdžiai dažniausiai vykdavo
Arbų namuose. „Kolege Ale, kurk samovarą“, – paprastai gaudavau iš pirmininko „įsakymą“ prieš Valdybos
posėdį ar iš toliau atvykstant kokiam svečiui rašytojui.
Mano laikas buvo paskirstytas šeimai, rašytojams, kūrybai. Abu su vyru dalyvavom parengimuose su įvairiomis
programomis – politinėmis ir kultūrinėmis temomis. Viskas buvo daroma dėl Lietuvos. Gaunamas pelnas iš parengimų buvo skiriamas lietuviškam jaunimo švietimui,
labdarai – Lietuvai“, – pasakoja rašytoja. Elena taip pat
buvo veikli ateitininkių Birutės korporacijos narė.
Los Andželo lietuvių bendruomenė buvo viena veik
liausių Amerikoje. Čia buvo įkurtas Dailiųjų menų klubas, kuris rengė įdomius literatūros vakarus, koncertus,
meno parodas. Alė Rūta buvo nuolatinė tokių renginių
paskaitininkė. Los Andželo Lietuvių fronto bičiulių organizacija pradėjo rengti literatūros vakarus ir kvietėsi
rašytojus ne tik iš visos Amerikos, bet ir iš Australijos,
Vokietijos, Kanados, o vėliau ir iš Lietuvos.
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Vilniaus universiteto diplomas

Pl u n k s n a – g e r i a u si a m a n o
dr au gė

Alė Rūta nuo gimnazijos suolo jautė trauką literatūrai,
menui. Jau gimnazijos laikraštėlyje spausdino savo kūrybą, studijuodama dalyvavo literatūros vakaruose. Nepriklausomos Lietuvos spaudoje skelbė eilėraščius, noveles:
„Džiaugiuos, vaikiškai džiaugiuos! Net juokas pačiai iš
savęs. Šokinėjau, juokiausi, meldžiaus... Kiek laimės, kai
gali savo sielos dalelę tarp žmonių paskleist – Studentų
dienose radau savo eilėraštį. Gavau ir iš Vaikų vado redaktoriaus laišką. Prašo bendradarbiauti jų laikraštyje.
Džiaugiuos, kad yra progų, yra skaitytojų. Kursiu. Rašysiu. Skleisiu mintis, kokias tik turiu gražiausias ir, kiek
pajėgsiu, gražiausiai. Tik ar sugebėsiu?“ (1938 m. spalio
19 d.) „Literatūros-meno vakaras praėjo Institute be galo
gražiai. Skaičiau. Gera dalintis savo mintimis, gera tiesti
mintis į visų širdis.“ (1941 m. vasario 23 d.) „Daug žodžių veržiasi iš širdies. Galėčiau dabar taip visą naktį
rašyti. Rašyti, rašyti, rašyti – mieliausias mano darbas!“
(1940 m. gruodžio 26 d., Kalėdos)
Kiek džiaugsmo buvo, kai 1942 metais gavo pirmą
įvertinimą – žurnalo Žiburėlis premiją už vaikams parašytą vaidinimą Žiogas ir skruzdės: „Telegrama. Žiburėlio
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redaktorius sveikina laimėjus premiją. Džiaugtis ar susimąstyti? Ir viena, ir antra. Ne dėl pinigų, ne dėl populiarumo, tik džiaugiuos dėl šito padrąsinančio žingsnio
pirmyn. Kažkaip gera, šviesiau akyse pasidarė. Eisiu
dabar tvirtesniu žingsniu į literatūrinį darbą. Mintį savo
drąsiau reikšiu.“ (1942 m. liepos 28 d.)
Pasitraukusi iš Lietuvos, Vokietijoje rašė nuo šeimos
rūpesčių atlikusiu laiku. Debiutavo poezijos knygele, o
vėliau išleido ir noveles. Pamėgusi prancūzų literatūrą,
išvertė į lietuvių kalbą romaną Madame Bovary. Jaunai
moteriai sunkiai sekėsi suderinti kūrybą ir pareigą šeimai: „Mano mūza nesugyvena su virtuve. Kai tik įžengiu
į virtuvę, neberašau ištisomis savaitėmis.“ (1944 m. birželio 17 d.) „Mano plunksna – geriausia mano draugė.
Aš nežinau, ką rašysiu, bet rašyti begaliniai išsiilgau.“
(1944 m. rugsėjo 11 d.)
Amerikoje augino vaikus, mokytojavo, plėtojo kultūrinę ir visuomeninę veiklą. „Mano kūrybos procesas –
vis paskubomis, spontaniškai, rašant beveik iki išsekimo.
Esu „atliekamo laiko“ rašytoja. Nostalgijos vedama, rašiau vis daugiau – ir į periodinę spaudą ir „sau – į knygas“. Taigi rašymas „atliekamu laiku“ sugulė į daugiau
nei 30 knygų. „Visų mano knygų alfa ir omega – nostalgija. Gimtinė. Kaimas, kur užaugau. Rytų Aukštaitijos
kaimas, kuriame žmonės gal ir buvo skurdūs, bet dažniausiai sveiki siela. Kur tikėjimas, darbo meilė, šventės
ir savi papročiai gaivino, guodė ir mus į gyvenimą vedė
tiesiu keliu...“ – taip savo kūrybą apibūdino Jubiliatė.
Kiekviena Alės Rūtos knyga – savitas ir originalus
pasaulis. Jos herojai – ūkininkai, kuklūs kaimo mokytojai, literatai, rašytojai, dainininkai, kariškiai, valdžios
žmonės. Rašytojos plunksna piešė gyvenimą: vieną prie
kito rikiavo istorinius įvykius. Alės Rūtos kūrybai būdingas tradicinis realistinis pasakojimas, vidinis monologas, lyrinių ir epinių vaizdų pynės. Rašytoja itin brangina kūrybos žodį: subtiliai naudoja įvaizdžius, parenka
taiklias metaforas. Alės Rūtos kūryboje atrandame daug
autobiografinių detalių: „Kiekvienos knygos idėja gimdavo mąstant apie Tėvynę, jos ilgintis, knygos „veikėjai“
atsirasdavo – bent vienas, du – iš buvusių pergyvenimų,
o kiti susiformavo vaizduotėje... Visą siužetą kurdavau
mintyse, tarpais kiek pakeisdama, su „veikėjais pasiginčydama“. Kai jau ir fabula išsirutuliuodavo (mintyse)
tada, tarytum įsčiose išaugintas, išnešiotas vaisius, jau
gimdavo, turėjo gimti kūdikis – knyga. Tada sėsdavau
rašyti. Ką reiškia „sėsdavau“? Juk laiko atsirasdavo vos
valanda per parą, geriausiu atveju – dvi valandos. Taigi,
kad neišsidraikytų mintys, kad ir „veikėjai“ – neiškriktų,
kartais ant didesnio lapo pasižymėdavau planą, veikėjų
vardus, bruožus, jų charakterius. Gal to išmokau ar įpratau iš vyro architekto. Ir aš pasidarydavau lyg „preliminarinį romano planą“. Nebuvo su kuo pasitarti, nebuvo
ko paklausti. Turėjau artimų ir draugų – tai mano laimė.
N. Mazalaitė, J. Švabaitė, J. Jankus, J. Gliauda, J. Tininis,
Bern. Brazdžionis ir kt.“
Literatūros kritikai palankiai vertino rašytojos kūrybą, daugelis romanų buvo premijuota: „Buvau nustebinta, Draugo romanų konkurse pirma premija ir greitai
išleista knyga Trumpa diena.“ Rašytojas Pranas Alšėnas
laiške Alei Rūtai rašė: „Seku dabar Trumpą dieną Draugo
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Alė Rūta, Pranas Visvydas, Danutė Mitkutė-Mitienė, Birutė
Pūkelevičiūtė ir Bernardas Brazdžionis. Los Andželas, apie 1975 m.

atkarpoj ir žaviuosi. Ji man artima ir miela dar ir dėl to,
kad tarmiškai parašyta. Gi tas tarmiškumas – labai artimas mano gimtojo krašto – Aukštaitijos tarmiškumui.
Taigi, skaitydamas jaučiuosi tarytum gimtuosius Vidiškius (Ukmergės apskr.) aplankęs. Dieve, padėk Jums,
miela Laureate, ir toliau nepailsti: dirbti, kurti ir auginti
bei auklėti gražią šeimynėlę, būti gera kūrėja ir gera motina. Ta pačia proga linkėjimai Jūsų mielam vyrui, kuris,
tikiu, taipogi buvo vienas iš kūrybos akstinų bei įkvėpėjų.“ (1955 m. vasario 9 d.)
Kita knyga, kuri pelnė pripažinimą, buvo Kelias į kairę (1962). Pati rašytoja ir išskiria šias dvi knygas – „man
jos ir liko brangiausios, nes praskynė kelią į kolegų pripažinimą“.
Įvertinimo sulaukė ir romanai Trumpa diena (1955),
Pirmieji svetur (1984) – apdovanoti dienraščio Draugas
literatūrinėmis premijomis, už romaną Kelias į kairę paskirta Dirvos literatūrinė premija, už biografinę apysaką
apie Bern. Brazdžionį Margu rašto keliu – laikraščio Darbininkas literatūrinė premija, už biografinį novelių romaną apie operos solistę Vincę Jonušaitę-Zaunienę Mėlyno karvelėlio šviesa – Šaulių sąjungos Niujorko premija,
už romaną Vargingos tėvynės vaikai 2000 metais paskirta
Lietuvių rašytojų draugijos premija, kurią įsteigė Lietuvių fondas.
Daugelis mokytojų ir jos mylimų mokinių yra romano Vargingos tėvynės vaikai prototipai. Literatūros kri-
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tikas Valentinas Sventickas laiške Alei Rūtai rašė, kad
„apskritai dėl Vargingos tėvynės vaikų neturėtumėt per
daug kuklintis. Visai garbinga knyga. Pastaraisiais metais tokio panoraminio tradiciškai parašyto romano apie
„vargo Lietuvą“ kaip ir nebuvo. Knyga atras savo vietą
literatūroje.“ (2000 m. rugpjūčio 25 d.) Šį romaną galima
laikyti autobiografiniu.
Dar daugiau autobiografinių detalių atrandame
naujoje rašytojos knygoje Sklėriai, kuri dedikuota Emilijai Sklėriūtei-Nakienei ir jos broliams Kajetonui bei Alfonsui. Per šios šeimos tragediją atsiskleidžia ir tragiški
daugelio Lietuvos sūnų ir dukterų likimai. Alė Rūta rašė:
„Mano krikštatėvis – Alfonsas Sklėrius – Sibiro kankinys,
vyro sesuo Oliukė, daugelis mano giminių, kolegų, net
mano mokinių perėjo kalėjimus, Sibirus – kančių kančias. Daug ką bandžiau įprasminti kūryboje. Rašiau iš
širdies – kaip dovaną Lietuvai.“
Žymios genties likimas realistiškai pavaizduotas
knygos puslapiuose: rusų ir vokiečių okupacijos, negailestingi trėmimai, priverstinis intelektualų „išstūmimas“ į Vakarus. „Šiame pasakojime mano dėmesys
ilgiau sustoja prie dviejų brolių Sklėrių: iškilaus dailininko Kajetono ir Sibiro kankinio Alfonso, garbingo Lietuvos kario pulkininko. Tai mano dėdės, kuriais daugiau
negu didžiuojuosi. Kiti bus trumpiau paminėti; man
artimesni ir labiau pažįstami ras daugiau vietos šiuose
puslapiuose. O siauriausiai bus apibūdinti tie Sklėrių
vaikai, anūkai, proanūkiai, kurių niekada nebuvau sutikusi, apie kuriuos mažiausiai girdėjau ir žinojau. Tačiau tikras dalykas, kad plati Sklėrių gentis ir giminė,
likimo išsklaidyta po visą pasaulį, sutelpa vienoje mažoj
širdy – manojoj...“
Knygoje rašytoja atskleidžia kai kurių giminaičių
pataikūniškumą ir kolaboravimą su sovietais. Pirmą
kartą grožinėje literatūroje prabylama „žemės godumo
tema“. Atgavus Nepriklausomybę ir Lietuvoje, ir išeivijoje, atsirado daugybė pretendentų į žemės savininkus,
ko gero, tiek ir žemės Lietuvoje nėra... Neatsitiktinai ši
tema atsirado rašytojos knygoje: jai rūpi Sklėrių „kiemo
likimas“. „Ciprijonas ir Barbora sukūrė, išgražino tą sodybą... Gal kai kurie medžiai buvo sodinti jų prosenelių,
bet sodai, laukai prisisunkę jų prakaito, pievos ir kiemas
prisigėrę Barboros dainų. Senelio Ciprijono pastatytas
kryžius, išmargintos klėčių ir trobos durys, langinės. <...>
Deja, daug kas karo sunaikinta, bet ir pamatų akmenys
tebealsuoja darbščiųjų sėliškos kilmės aukštaičių siela.“
Rašydama šią knygą, Alė Rūta siekė įamžinti Sklėrių vardą, pastatyti artimiesiems paminklą, išsakydama
slaptą svajonę: „...kad ateity grįžtų taika, ramybė, teisingumas, kad visi, ypač giminės, užmirštų pažiūrų skirtumus, dirbtų savai tautai, kurtų ir puoštų savo Tėvynę Lietuvą. Kas tą sėlių-aukštaičių žemelę bepurentų, o Sklėrių
sodyboje, kad atsirastų muziejus su dailininkų Kajetono
ir Sibiro kankinio Alfonso kūryba, su kitų Sklėrių giminės darbais – iki pat proanūkių. Tai būtų ir istorinio Sklėrių KIEMO ĮAMŽINIMAS IR DOVANA LIETUVAI .“
Leiskime šiai gražiai svajonei išsipildyti...
Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus
rinkinių
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Mano senas drauge...

Ne vien saulė šildė Panevėžį šį rudenį. Mylimos poetės Elenos Mezginaitės kūryba kaip gaivaus
oro srovė perbėgo per krūtines, palietė širdis, ne vienam išspaudė ašarą („...kaip sunku per vėją
į akis žiūrėti!..“), paliko ilgesį...
Net keturios kultūros ir švietimo įstaigos – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės
biblioteka, Panevėžio muzikinis teatras, Panevėžio lėlių vežimo teatras, Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija – suvienijo pastangas, kad būtų deramai paminėta Elenos Mezginaitės sukaktis.
Poetės 70-mečiui buvo skirtas įvairaus žanro renginių ciklas.
Mažieji žiūrėjo Tetos Elenos pasaką pagal pjesę „Skiltuvas“. Įvyko Lietuvos moksleivių ir
jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas; jo dalyviai dainavo po dvi dainas, kurių
vieną – pagal E. Mezginaitės eilėraštį. Dailininkų grupė „Keturi“ (Arūnas Augutis, Osvaldas
Juška, Vydmantas Mačiulis, Artūras Stančikas) surengė parodą-dedikaciją „Mano senas drauge...“. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje atidaryta dailininkės Ritos Kosmauskienės sukurta
kilnojamoji nuotraukų ir faksimilių ekspozicija dabar keliauja per Lietuvos bibliotekų sales.
Prieš pat Poetės gimtadienį į Panevėžio muzikinį teatrą, kur vyko iškilmingas vakaras-minėjimas „Mano senas drauge...“, plūdo Elenos Mezginaitės talento gerbėjai, draugai. Dalyvavo
dainų autoriai ir atlikėjai Alvydas Jegelevičius, Ilona Papečkytė, Sigitas Stankūnas, Laimis
Vilkončius, Rimantas Bagdonas su vokaliniu kvartetu „Camerata“, Panevėžio muzikinio teatro
orkestras (vad. Vidmantas Kapučinskas), choras (vad. Algirdas Viesulas).
Keli Poetės bičiulių ir bendražygių prisiminimai – „Naujosios Romuvos“ skaitytojams.
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Ž MOGĖ VAR D U E L ENA

„Elena, tu esi puiki žmogė...“
Girdžiu, kaip švebeldžiuodama (taip mokėjai tiktai tu) sau kikeni į saują susiriesdama – „Aš esu žmogė
Elena...“ Tai pasijuoktumėm kartu smagiai, skaniai pažvengtumėm iš tokio kreipinio, bet tokio žodžio mūsų
kalboj, deja, nėra – kaip ir „vaikės“. Juk kai gimsta duk
ros, vyrai sako – vaikų neturiu, užtat mamos savo mergaičių vaikais nevadina, nebent vaikutėm, vaikutėlėm,
vaikeliukėm...
Tad džiaukimės, patriarchališkojo ego atstovai, tokia
daugiskaita – kartu su mašalais, skalbiniais, lašiniais,
ėdalais ir kitais vyriškais galais – kad moteriškos giminės
tėvynė ir kalba mus, vyrus, šitaip gerbia, bet ar mes tikrai
pakankamai gerbiam moterišką giminę – gimdančias ir
kuriančias moteris?..
Taigi apie visų mūsų mielą draugę-žmogę Eleną –
moterišką, rašantį ir kuriantį žmogų, lietuvę-aukštaitę,
žurnalistę, poetę Eleną Mezginaitę – tylų, kantrų ir ištikimą draugą. Kad ir kartą per metus susitiktumei, vis
vien ryšį su Elena jausi ir niekad neprarasi, nepamirši,
kaip ir užkrečiančio ir džiaugsmingo jos juoko. Kiekvienas susitikimas su žmogumi, kad ir nepažįstamu, jai
buvo lyg šventė, kurios, atrodytų, ji laukė metų metus.
Už tą ryšį, už tą brangią Elenos dovaną – jos draugystę
ir ištikimybę – ne vienas aš esu nepaprastai dėkingas likimui. Daugybė jos posmų yra skirti artimiems ir brangiems žmonėms – giminėms, draugams, kolegoms. O
mano dainos pagal Elenos eiles – irgi iš to ryšio, tos tylios
draugystės, jos laiškų su eilėmis, iš rūpesčio žmogaus
ir tėvynės likimu. Tai ne banalu, tai tikra, tai – iš Aukštaitijos ir Dzūkijos žemės, kur nuo Punsko iki Kupiškio
tolydžio skamba tas dzūkiškai aukštaitiškas „kū“... Bet
ir be tų tarmiškų pakukavimų būdavo aišku, kad mūsų
abiejų gimtieji namai-lizdai seniai pamynė tvoras ir išaugo iki tėvynės dydžio, o gal dar toliau?.. Gal tai metai,
vedantys mus į tikrąją brandą, o gal tai tėviškės ilgesys
ir tikrosios šaknys?..
Elenos akys... Rodos, pati žemė jomis žvelgia tuo
drėgnu žvilgsniu – apgaubia, apkabina, traukia į save.
Tam žvilgsny – Aukštaitijos lygumos, rudenio miškai,
žolynai, upelių gyslos, paukščių balsai. Tam ašarotam,
atviram ir mylinčiam žvilgsny – susitikimo džiaugsmas
ir išsiskyrimo liūdesys, rūpestis ir meilė, ir ta žmogiškoji
Elenos paslaptis, kurios mes iki galo neperpratom, neįminėm, o gaila...
Spektaklis baigias, uždanga leidžias ir visas paslaptis praryja užkulisių tamsa...
Bet – tu buvai, tu tebesi, tu liksi ir išliksi. Teskamba,
tenušviečia Tavo vardas meilę lino tėviškei.
A l v y d a s J e g e l e v i či u s

El e n a va r d u L a u k y s

Su Elena teko ropinėti po Rokiškio krašto žemę. Tiesa,
ne vienu metu ir ne toje pačioje vietoje. Gerokai vėliau –
1967-aisiais, kai jau stovėjom ant abiejų kojų, mūsų keliai
susibėgo Panevėžyje, laikraščio nepaprastai gražiu pavadinimu – Tėvynė – redakcijoje. Elena tuo metu jau buvo
baigusi žurnalistikos mokslus universitete, rašė kultūros,
jaunimo temomis. Rašė ir eilėraščius, nors kolegoms jų

Su kompozitoriumi Alvydu Jegelevičiumi

neskaitydavo. Bent jau man. Ne kartą teko matyti ant
stalo gulinčiame jos korespondentiniame bloknote ar tiesiog ant laikraštinio popieriaus skiautės stambia vyriška
rašysena išguldytus posmus.
Šiaip mus labiau siejo „gamybiniai santykiai“. Ypač
po to, kai Elena tapo laikraščio atsakingąja sekretore. Dabar redakcijose gal jau išvis neliko tokio etato. O tuomet
atsakingasis buvo tiesiog numerio darytojas. Jam reikėjo
raginti korespondentus greičiau rašyti, paskui skaityti ir
taisyti jų straipsnius, apskaičiuoti, kokį plotą užims rašiniai, numatyti tekstams vietą puslapyje, parinkti iliustracijas, padaryti tikslų būsimo numerio maketą ant popieriaus. Netikslumas labai jau brangiai būtų kainavęs, nes
pagal maketą spaustuvėje vadinamosios laužytojos rankomis rinkdavo metalinį puslapį. O tokiame puslapyje lik
viduoti eilučių perteklių ar per didelę nuotrauką – visai ne
tas pat, kaip dabar paspausti kompiuterio klavišą.
Nežinau, kiek Elena redaguodavo tekstus, bet trumpinti juos mokėjo. Sprendžiu pagal tai, kad autoriai dėl
to nepriekaištaudavo. Ypač ji mokėjo parinkti ir kadruoti nuotraukas, mokėjo atsisakyti nereikalingų detalių,
išryškindavo esmę. Beje, Elena domėjosi ir menine fotografija, nuolat lankydavosi fotoparodose. Turbūt fotografiniam suvokimui įtakos turėjo ir jos vyras Petras Čiplys,
aktyvus to meto fotografas menininkas.
Manau, kad atsakingojo sekretoriaus pareigos Elenai nebuvo prie širdies, konvejerinis laikraščio leidybos
darbas sunkiai derėjo su menine prigimtim, jai reikėjo bendravimo su kūrybos bendraminčiais, teatralais.
Juokaudavom, kad redakcijoje pas Eleną įsikūrė teatro
filialas.
Atminty liko taupus, talpus jos, kaip žurnalistės, sakinys. Ji meistriškai mokėjo parinkti įvykio detales ir daryti apibendrinimus. Jau vėliau, dirbdama Panevėžio balse,
Elena rašė savaitės komentarus. Ir tai būdavo ne tik kultūros, bet ir politikos, visuomeninio gyvenimo apžvalgos.
Laikraščiui visada reikėjo daug rašyti. Ir Elena tai
mokėjo. Seniau buvo įprasta – jeigu viename numeryje
susikaupia du ar daugiau vieno autoriaus rašinių, redaktorius paprašo vieną straipsnį pasirašyti savo vardu,
o kitus – slapyvardžiu. Gal dėl vaizdo, kad rašo daug
autorių... Įvairių vardų prisigalvodavome – Beržinis, Šileikis, Eiva, Salys... Elena dažniausiai slėpdavosi už slapyvardžio Algirdas Laukys.
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Kodėl jai patiko to nediduko juodo vandens paukštelio baltu snapu pavadinimas, nežinau. Juk yra kur kas
kilnesnių sparnuočių, jau nekalbant apie kitus gyvūnus.
Pasirinkimą greičiausiai lėmė jos kuklumas, nenoras išsiskirti. Iš kaimo ji dažniausiai grįždavo su puokšte smulkių lauko gėlių, kurių pati prisiskindavo, ir nemenu, kad
Elenos stalą būtų puošę prakilnūs stambūs žiedai. Tiesa, Elenos gyvenime buvo vienas egzotas. Ne gėlė, bet...
lūšis. Kažkas jai padovanojo mažą „kačiuką“. Deja, jis
paūgėjo, ėmė kelti didelių rūpesčių ir buvo išgabentas į
zoologijos sodą. Lūšiukas paliko jai ilgesį ir gėlą.
V i s v a l d a s T e b e l i šk i s
Elenos bendradarbis iš Tėvynės pastogės

L EMT I E S D I EN Ą

Negaliu rašyti atsiminimų apie Eleną, negaliu į jos gyvenimą žvelgti iš tolo, o jei ir mėginčiau tai daryti, manau, kad mano pasakojimo epizodai būtų banalūs, stigtų
būties ženklų, leidžiančių atpažinti tai, kas būdinga tik
Elenai. Elena – man visą laiką yra dabartis. Ji yra mano
gyvenime, kai mėginu suprasti mūsų laiką, žmonių gyvenimus, save pačią. Kartais man atrodo, kad tęsiu pas
kutinį mūsų pokalbį.
Vilnius. Mokslų akademija. Tuoj prasidės Lietuvos
rašytojų sąjungos suvažiavimas. Su Elena susitinkame
prieš įeidamos į salę. Jai apkabinant mane, pajuntu ne
tik draugiškumą, ne tik tai, kad valandų valandas praleidome tuose pačiuose namuose – jaučiu, kad ji tiesiog
nori manęs nepaleisti, nori mane turėti. Anksčiau niekada taip stipriai nejaučiau, kad esu jai reikalinga. Žiūriu į ją, veide matau tai, kas pastebima tik paskutiniųjų
metų jos nuotraukose – nuovargį. Laikysenoje atpažįstu
mezginaitišką gyvumą, bet jis nebėra toks lengvas, koks
būdavo, atrodo, jai reikia pastangų būti savimi. Man tai
neįprasta. Elena sako, kad reiktų eiti išgerti kavos. Sutariame palaukti pertraukos. Vos įėjusi į salę, ji beveik
susiduria su Petru Palilioniu. Vėl aukštaitiškas, artimų
žmonių prisiglaudimas vienas prie kito. Mes dar nežinome, kad nepraeis nė pusdienis, ir baigsis susitikimai,
pokalbiai. Liks tik baimę keliantis laiptų prisiminimas.
Pertrauka. Mokslų akademijoje paruošta kavos. Mažojoje salėje ją pilsto iš termosų ir dalina suvažiavimo dalyviams, bet reikia lūkuriuoti eilėje. Noriu atsistoti į eilę,
man šiek tiek šaltoka po rytinės kelionės iš Kauno. Elena
labai nori eiti į Trečią brolį (Rašytojų sąjungos kavinę), primygtinai kviečia ir mane, sako, kad ir Jonas (Strielkūnas)
eisiąs. Sutinku, tik pasakau, kad pasiimsiu paltą. Elena
nekantrauja kuo greičiau išeiti. „Kam tau tas paltas? Einam taip. Taigi netoli“, – skubina ji mane. Pasiimu paltą,
ji pasiima savąjį. Žiema. Lauke minusinė temperatūra,
Rašytojų sąjungos rūmai netoli Mokslų akademijos, bet
ne tame pačiame kieme. Elena elgiasi taip, lyg nesuvoktų,
koks metų laikas, ir veržte veržiasi kuo greičiau patekti į
Rašytojų kavinę. Ji šiek tiek sutrikusi, lyg kažko bijanti.
Mes išeiname iš Mokslų akademijos. Elena skuba.
Rašytojų sąjungos kavinėje atsisėdame prie stalo, ji
sako, kad dabar jai gerai, jau gerai. „Tavo mama be reikalo nestojo į Rašytojų sąjungą, – sako, – reikėjo stot.“
Mėginu pasakyti, kad mano mamai, jau sulaukusiai
brandaus amžiaus, sunku prašyti būti priimtai, rinkti re-
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komendacijas, dalyvauti svarstyme. Elena manęs negirdi, kalbina Strielkūną: „Girdi, Jonai? Aš teisingai sakau.
Nastutės kūryba verta stojimo į Sąjungą. Reikia stoti.“
Jonas ramiai pritaria, bet jis ne toks aktyvus, o Elena
rankomis, visu kūnu, balsu tvirtina: „Reikia.“ Primenu
jiems, kad mama – traumuotas žmogus, ne kartą stovėjusi prieš visokias tyrinėjančias ir smerkiančias komisijas,
jai sunku. Vėl užsimenu apie amžių. Elena pykteli: „Na,
ir kas tas amžius? Jonai, argi amžius svarbu?“ Paskui
atsidususi prisipažįsta, kad ir jai kartais primenamas
amžius: „Man pasako kartais, girdi, esam senos gvėros.
Kas tie metai? Tu į save pasižiūrėk. Kiek tau metų? Kiek
tu jaunesnė?“
Kai Elena pirmą kartą atėjo į mūsų namus, buvau
primokė. Tąkart užlipau jai ant kelių ir paklausiau: „Kiek
tau metų?“ Elena pasakė, kad suaugusiųjų paprastai šito
neklausiama, bet sužinojau, kad jai dvidešimt penkeri.
Dabar Elena nebesupranta, kiek man metų. Mūsų pokalbyje pauzė. Kas jai darosi? Po kurio laiko pokalbis atgyja, ji prisipažįsta, kad labai trūksta Nastutės namų. „Ten
buvo gerai. Jonai, ten mums buvo gerai.“ Medicininis
išsimokslinimas verčia mane pagalvoti apie trumpalaikius sąmonės trikimus ir gresiantį insultą. Paklausiu, ar
ji miegojo naktį, kokia jos sveikata. Ji šiltai nusišypso, pasigiria, kad nakvojo pas Mėtą ir jai buvo patogu, tiesiog
triumfuoja sakydama, kad dabar jai gerai, jau gerai. O
kas buvo prieš tai, kas buvo sunkaus? Ji aiškiai nepasako,
tik sužinau, kad gulėjo ligoninėje, bet ten buvo neblogai,
pailsėjo. Elena išsiima telefoną ir sako paskambinsianti
Mėtai ir pasakysianti, kad dabar jai iš tikrųjų viskas gerai. Skambina. Mėta kurį laiką neišgirsta skambučio. Jonas šį tą pasako apie Aistę ir Rimvydą. Elena žiūrėdama
į mane sako: „Tu žinai, aš dažnai pagalvoju, kad laimingi
žmonės, kurie neturi vaikų.“ Ji vėl skambina Mėtai. Šįkart pasiseka pasakyti, kad dabar jau viskas gerai.
Kas tose tylos pauzėse iki žodžio dabar? Mūsų gyvenimas: dažni susitikimai, kai gyvenau Panevėžyje, reti, kai
gyvenau Kaune. Tame gyvenime – šiltas vasaros vakaras.
Pagaliau visi Elenos eilėraščiai sudėti į rinkinį. Segtuve –
pirmosios knygos rankraštis. Ji ir džiaugiasi, ir jaudinasi,
ir abejoja. „Vis einu ir ieškau“, – sako rankose laikydama
leidyklai parengtą rankraštį. Su ja lengva kalbėti ir kartu
ieškoti prasmės. Elena atvira įvairiems požiūriams, bet
visą laiką yra, kas mus vienija. Žemė, laukai.
Vieškeliai ne tik poezijoje. Dar nėra knygos Vasarų
vieškeliais, Mėta dar vežimėlyje, o ir aš dar maža mokinukė. Išeiname pasivaikščioti, miesto gatve tolyn, tolyn,
kol atsiduriame tolokai už miesto, viename iš kaimų.
Žemė kvepia pavasariu, sutikta kaimietė pasisveikina.
Ten žmonių dar nesužeidęs susvetimėjimo virusas, be
to, Elena iš Tėvynės (rajono laikraščio).
Elena pasakoja apie vieną rašytoją, sakiusį, kad, jei
literatūriniame pasaulyje pasirodė naujas vardas, reikia
jam duoti per galvą tiek, kiek įstengiama. Jei atlaikys –
tikrai literatas. Mes nesvarstome, ar tai teisinga, tik žinome – visada reikia atsilaikyti. Šias idėjas skleidęs rašytojas nieko reikšmingo taip ir neparašė, bet nuo tokios
filosofijos mes netapome nei artimesni, nei talentingesni,
o tokia „kritika“ suluošino ne vieną asmenybę. Dabar,
kai turiu jau daug savos ir mano konsultuojamų žmonių
patirties, šia tema noriu kalbėtis su Elena. Ji tebėra mano
gyvenime, tik fiziškai Elenos nėra.
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Su ja tebesikalbu apie vieną mūsų pažįstamą žmogų – geranorišką, padariusį daug gerų darbų, bet po
KGB išpuolių prieš mano mamą, kartais nuo mūsų namų
besitraukiantį tolyn. Mes nieko blogo apie tą žmogų nesakome, tik jo nesupratame. „Neatrandu, ant ko visa tai
suverta. Kažkokia širdies linija žmoguje turi būti“, – sako
Elena.
Dabar noriu kalbėti su Elena apie lengvai sužeidžiamą ir sunkiai apginamą širdies liniją. Mes sužeisti
istorijos, totalitarizmo. Vieną sakėme, kitą galvojome.
Vėliau atėjo laikas išlaisvinti tai, kas buvo neteisėtai represuota. Suledėjęs dvasinis skausmas ėmė skeldėti, o
ledo briaunos buvo aštrios aštrios, žeidžiančios iki kraujo. Tuo metu manęs Panevėžyje jau nebuvo, bet mintimis
kalbuosi su Elena ir apie tą laiką, nes jis yra pakeliui į
paskutinę mūsų pokalbio dieną, į supratimą, kas slypi
tylos pauzėje prieš žodį dabar, prieš mintį, dažnai kartotą paskutinėmis jos gyvenimo valandomis iki nelaimingo
įvykio ant laiptų: „Dabar man jau viskas gerai.“
Ilgokai pasėdėjusi su Elena ir Jonu, seniai pasibaigus
kavos pertraukai, bet dar prieš pietus, grįžtu į Mokslų
akademijos salę. Suvažiavimas tęsiasi.
Pietų pertrauka. Noriu pamatyti Eleną, ieškau jos,
nueinu į kavinę – nėra nei jos, nei Jono, grįžtu atgal.
Klausinėju kitų, ar nematė. Tyla.
Vakare susirenkame į kauniečių užsisakytą autobusą, pajudame iš Vilniaus. Dovilė Zelčiūtė pasakoja, kas
atsitiko Rašytojų sąjungoje ant laiptų. Man sunku visa
tai aprėpti mintimis. Skauda.
J ūr a t ė S u čy l a i t ė

L A I ŠKA S E L ENA I
Su Tavimi ir be Tavęs kelintą žiemą
ant Tavo knygos – kalija,
ir kaip kas vakarą už sienos
šunelis graudžiai skalija...
Iš albumo išslysta nuotrauka. Apverčiu – užrašas: „Panevėžys, 1981 m. rugpjūčio 26 d., Algirdo 21-ojo namo
kieme: Bronius Ribokas, Juozas Mėdžius, Jonas Strielkūnas, Rimvydas Strielkūnas, Anastazija Sučylienė, Elena
Mezginaitė.“
Visi išeiname. Po vieną. Negaliu parašyti atsiminimų apie Eleną Mezginaitę. Man ji – ne tik poetė ir draugė, ji man – visas Panevėžio laikotarpio gyvenimas. O
Panevėžyje praėjo ilgiausia viso mano gyvenimo dalis.
Ne atsiminimus apie ją rašau kasdien, o laiškus, kurių
niekur išsiųsti ir nebegalima. Rašau juos ne ant popieriaus ir ne rašalu, mintimis ir ašaromis bemiegę naktį,
klausydama dainos apie liną – jos dainos, jos žodžių, jos
gyvenimo. Beriu jai neišsakytus žodžius, barstydama
kopų smiltimi jos dabartinę buveinę Šilaičiuose, dėdama geltonas chrizantemas – vasaros šviesą. Jeigu man
bus leista, ir šiandien parašysiu Tau, Elena, eilinį laišką,
šįkart – atvirą.
Atsimeni, kaip Tu, lydima poeto Jono Strielkūno ir
jo raginama, ryžaisi aplankyti dar nepažįstamą mane?
Nustebai, kad ketverių durų aikštelėje Jonas nuspaudė
ne 9-to ir ne 11-to buto durų skambutį, o skaičiumi ne-

paženklinto. Durys be numerio? Taip mes jį vadinome:
butas be numerio. Tu tada ir pagalvojai, kad viskas keistoka, gal ir nereikėjo eiti: moteris, kiek Tau jau teko girdėti, gyvenimo aplamdyta, gerokai vyresnė už Tave...
Ir tos durys ne tokios kaip kitos, šalia esančios... Įėjai
pro tas statybininkų užmirštas paženklinti duris. Įėjai
ir pasilikai. Visam likusiam gyvenimui. Panevėžio literatų mėgstamas ir lankomas butas tapo ir Tavuoju. Tu
dar kūreisi kaimynystėje – Basanavičiaus gatvėje. Todėl
susiglaudė du gyvenimai, ne visai panašūs, bet labai artimi, du butai, į kuriuos buvo galima užeiti bet kuriuo
paros metu, kada panorėsi – išeiti. Gali užeiti viena arba
atsivesti draugus.
Pusantro kambario bute be numerio vietos užtekdavo visiems. Kavos puodelis atsirasdavo, o jei pritrūkdavo, iškratydavome iš plonų savo piniginių kapeikas.
Parduotuvė buvo to paties sudvejinto namo pirmame
aukšte.
Du butai: Algirdo ir Basanavičiaus gatvėse – buvo
mūsų namai. Prisimeni, kaip Tavo namuose dėliojome
pirmąją Tavo knygą? Vasara buvo karšta. Gulime ant
plikų, dar neapaugusių baldais kambario grindų, kvepiančių švara ir drėgme, ir svarstom, kuriam eilėraščiui
kokią vietą skirti. Suprantu ir tada supratau, kad Tau
mano paramos nereikėjo. Aš turėjau tik nelengvą metų
patirtį, o Tu turėjai tai, kas neįgyjama, nenuperkama,
Aukštybių dovaną – TALENTĄ. Dovanodama pirmąją
savo knygą taip gražiai užrašei: „Bendraautorei ir margų
mano vieškelių liudininkei. 1975 m. lapkritis.“ Ačiū. Tik
vieno, mano nenusipelnyto žodžio reikėjo nerašyti.
Po Tavo knygos sudėliojimo prakalbai apie mano eilėraščių rinktinę. Pavartėm, padūsavom, padėliojom ir...
padėjom į stalčių. Buvo ne mano metas.
Mano eilėraščių pluošteliai ėmė rodytis kolektyviniuose leidiniuose, o knyga Tarp nakties ir dienos – tik
1994 m. Kaune. Tuo rinkiniu Tu džiaugeisi ne mažiau už
mane. Žydėjo obelys.
Vėl lapkritis – slenkstis į žiemą...
Tu jau rami. Tu jau Anapus,
kaip upė iš krantų išėjus...
Buvai, esi ir būsi baltas sapnas,
nutilusi šviesos nešėja.

Su poetu Valdu Kukulu ir fotomenininku Algimantu Aleksandravičiumi
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Kūrybos vakaras Panevėžio
rajono tarybos rūmuose 1975 m.
Iš kairės: aktorius Laimonas
Noreika, poetė Elena Mezginaitė,
poetas Marcelijus Martinaitis,
Kultūros skyriaus vedėja Rita
Pribušauskienė, bibliotekininkė
Gėlė Andriušaitienė, kritikas
Kęstutis Nastopka

P OST SC RIPTUM
Nežinau, ar kam nors pavyko išsiuntus laišką pajusti,
kad pasakė viską, ką norėjo ir turėjo pasakyti, kad nebeliko nieko neišsakyto, nutylėto, pamiršto. Man nepavyko.
Net atvirame laiške.
Elniuk! Taip Tave vadindavau rašydama trumpas
žinutes ir palikdama jas ant stalo mano ar Tavo butuose,
kartais Tėvynės redakcijoje – Tavo darbovietėje. Žinau,
kad tie trumpi rašteliai, tos suglamžytos žodžių skiautės:
„Ateik“, „Palauk“, „Paskambink“, neišliko. O jei ir būtų
išlikusios, kuriuose namuose reikėtų jų ieškoti? Kuriame bute? Tu pakeitei adresą Panevėžyje – persikraustei
į naują erdvesnį butą daugiabučių kvartale Kniaudiškėse. Aš net du kartus keičiau ne tik butus, bet ir miestus:
Panevėžį – į Kauną, Kauną – į Klaipėdą.
Elniuk! Taip vadindavau Tave rašteliuose, taip vadinu ir šiame atvirame laiške. Krikšto duotas iškilmingas
ir gražus Elenos vardas tiko visiems, man norėjosi kažkokio artimesnio, šiltesnio, tinkančio Tau vienai. Lengva,
šuoliuojanti Tavo eisena, miškų glūdumos ir laukų laisvės besiilginčios tamsiai rudos akys priminė stirną, todėl,
neatsiklaususi Tavęs, pakrikštijau Mezginaitę Elniuku.
Elenytes ir elenutes Tu jau buvai praaugusi viskuo: eilėraščiais, dainomis, išmintimi ir tikėjimu žmogumi.
Tai patvirtina užrašas ant man padovanotos knygos
Provincijos tango:
Nastule, reikėtų rašyti kitą datą – 1966 metai – ir tylomis
džiaugtis, kad nėra didesnės idėjos už žmogų. 1989–1990.
Kur mūsų būta, kur nebūta, o vis tiek viskas čia pat, Lietuvoj... – užrašei ant Tavo parašyto 1980 m. Minties išleisto
leidinio Panevėžio rajonas.
Maža mūsų šalelė, bet kelių daug: išvaikščioti visų
negali. Visų upių neišbraidysi, į visų ežerėlių akis nepažiūrėsi. Pavažiuojame traukinuku iki Rokiškio ir pėsčiomis iki Tavo kaimo. Smagu eiti su Tavimi, lietuviškus
laukus apžvelgti.
– Padėk, Dieve! – sveikini laukuose dirbančius žmones.
Jie sustoja, atsako į Tavo sveikinimą, šypsosi. Čia –
tavo kraštas, Tu čia visiems sava, pažįstama, laukiama.
Ilgas mūsų draugystės kelias nuo 1966 m. tebesitęsia, nes aš dar gyva, nors žiūriu į rudens nugeltonintus
lapus ne pro mūsų pražiūrėtus langus ir ne į Tavo nepamirštas liepas.

Nastulei – už liepas po tavo buvusiais langais, už vakaro saulę iš tų langų, už duris, pro kurias įėję nebeišeina, nes
žmogaus durys atsiveria tik kartą.
Dabar Klaipėdoje, mano lange, ornamentus braižo
ne liepų, o pušies šakos. O kas dabar Panevėžyje žiūri į
liepas, praaugusias mūsų draugystės pradžią?
O laiškus Tau ir toliau kasdien rašysiu. Atsiliepk
man pušies malda sutemose, vėjyje besiblaškančių žuvėdrų klyksmu įdienojus, lietaus ašara, riedančia lango
stiklu saulei leidžiantis. Atsiliepk!
			

A n a s t a z i j a K a n o v e r s k y t ė-S u čy l i e n ė

M ū s ų El e n a

„Ji – dangaus pabučiuota“, – taip pavadino Eleną Mezginaitę Panevėžio J. Miltinio teatro aktorė Gražina Urbanavičiūtė. Dar žmonės sako, kad tokie poetai iš Dievo...
Iš kur buvo Elenos traukos jėga? Gal iš to, kad ji
nesistengė atrodyti geresnė negu buvo, jai buvo visiškai
svetimas apsimetinėjimas, ji buvo atvira ir dėmesinga
vienodai visiems, su kuriais jai tekdavo bendrauti, nesvarbu, ar tai buvo garsūs, ar labai paprasti žmonės.
Ji vadovavo regėjimą praradusiems pradedantiems
literatams. Jie patvirtina, kad be jos pagalbos tikrai šviesos nebūtų išvydusios Zenono Kavaliausko arba Janinos Pipirienės knygos. Pažadintos kūrybinės jėgos išlieti
savo išgyvenimus eilėse – Elenos nuopelnas. Jos pataisymus, supažindinimus su eilėdaros postulatais literatai
prisimena ir dabar. Ir ne tik tai. Ne vienam įsiminė Elenos
padrąsinimai, nuraminimas apkabinus, paglostymas.
Pati E. Mezginaitė sakydavo esanti ištikima savo
amatui, retsykiais ji netgi pati sukritikuodavo kokį savo
eilėraštį. Žodis jai buvo šventas dalykas. Kartais, ieškodamos tinkamo, išsitraukdavom keletą senų knygų
(M. Lutherio ir kt.), o ir lietuviškų leidinių. Kol nerasdavom reikiamo žodžio, idiomos ar atitikmens, nenurimdavom. Versdavome žodynus, ieškodavom.
Elenos eilėraštį Tostas jos bičiulis Valentinas Strelkovas išvertė į rusų kalbą. Svečiai rusai rasdavo panašumo
į M. Cvetajevą... Mes raginom Eleną imtis vertimų iš vokiečių ar rusų kalbų, kurias ganėtinai neblogai mokėjo.
Ekspansyvioji Elena žadėdavo pult tuoj pat, tik laiko likdavo vis mažiau ir mažiau.
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Elenos padorumo indeksui priskirti kuklumą būtų
ne visai tikslu. Teisingiau būtų įvardint visišku nesirūpinimu buitimi. Anais laikais vaikščiojo su palaikiu rudeniniu paltu daugelį žiemų. 60-mečio minėjimą Elenai
surengė Panevėžio lėlių vežimo teatro režisierius Antanas Markuckis. Pilna salė laukė jubiliatės, o ji vėlavo. Mat
bičiuliai ieškojo jai tinkamo apdaro...
Kartą Elenai buvo pasiūlyta su kultūrine delegacija
vykti į Ispaniją. Ne vienam aimanavo, jai atrodė stačiai
nepadoru sau naudot tiek pinigų. Dar ir sugrįžusi ji ne
kartą save kaltino.
Stebėtinas buvo jos ryšys su gamta. Priešais butą
Projektuotojų gatvėj buvo plynas laukas. Toks peizažas
buvo ne jai. Parsivežė medelių sodinukų, pati susodino
juos priešais langus. Be jokio reglamento. Tai buvo „Elenos giria“. Nusileisdavom žemyn kas su puodu, kas su
buteliu vandens, laistydavom jos girią. Ji tvirtai tikėjo,
kad, pasak Aristotelio, „gamta turi sielą“. Dabar jos medžiams per dvi dešimtis... Kiekvienas Elenos rankų paglostytas.
Mirties nuojauta – štai kas stebina ir šiurpina. Ar ji
žinojo, kad gulės „užmiesčio kapinyne mažam kalne“?
Vietos laidoti miesto kapinėse, šalia žinomesnių, neatsirado.
Kas prisimena jos šėliones, supras prieštaringą Elenos asmenybę. Ji buvo žmogus, kuriam leista nukrypti
nuo įprastinių normų. „Paskutiniai lašai kartūs“, – rašė
H. Heine. Elena vis prispausdavo ranka vietą, kur yra
širdis. Ji silpo, o tausot savęs nemokėjo.
Eleną Mezginaitę pažinojo daugelis. Panevėžy – visi.
Kaip versmė nuvilnijo konferencijos, vakarai, susitikimai. Mokiniai kuria muziką Elenos eilių žodžiams, o Panevėžio lėlių vežimo teatre mažyliai vis iš naujo godžiai
žiūri Tetos Elenos pasaką vaikams...
Netektis kai kada gera. Ji parodo, kas turėta...
Romualda Merkienė

Ž O D I S E L ENA I ME Z G I NA I TE I

Ar bus kada nors įmanoma su Tavim atsisveikinti? Sakyčiau – ne. Pasivogiau tik mažą dalelę Tavęs – tik truputį Tavo intonacijų. Daugiau nieko iš Tavęs nesugebėjau
pasivogti...
Bet dar vis iš Tavęs tebesimokau Tavo svaigiojo
aukščio – be panikos pralaimėti. O Tu tam turėjai drąsos ir narsos. Juk iš tikrųjų šioj žemėj nieko neįmanoma
laimėti, nebent ištverti. „Laimėti“ mes mokame visi. O
ištverti? Kad ir pilką, beveiksmę, beprasmę dieną... Gal
todėl, kad Tavyje buvo tiek daug kosmoso, tegul ir pridengto marškoniu... Tavyje buvo daug karališkumo, visai nesirūpinančio forma ir išvaizda. Tavyje buvo daug
gesto – išlakaus – lyg iš pušies ar žirgo... Tiesios eigasties
prieš vėją ar pūgą.
Tu galėjai bet kur įkurti žiburį, atsigerti iš delno, būti
soti vien duona.
Keistai daug išmanei apie dangų. Rodos, net ir būdama žemėje, juo dengeisi. Turbūt tvirtai žinojai, kad
dangus neišduoda.
Tavo rankos buvo sutvertos glostyti ir apkabinti –
mažiausiąjį, vienišiausiąjį. Neturėjai baimės prieš vadi-

Su aktoriumi Donatu Banioniu

namąjį „didįjį“ – dažnai įžiūrėjai jame silpną ir nelaimingą...
Tavimi buvo galima absoliučiai pasitikėti – išeiti į
kalnus ir sugrįžti, sėsti į valtį ir išplaukti...
Tavyje buvo kažkas iš girios gelmės... Atrodo, kad
tu galėjai prisijaukinti vilką, vaikščioti žarijom, šokti
flamenko... Iš tiesų, pereidavai tiltų turėklais. Aukštis
turbūt buvo tavo siekiamybė, bet jis žadėjo krytį. Ir Tu
puikiai tai supratai.
Tu turėjai itin daug drąsos Gyventi. Ir mane provokavai išdrįsti. Bet aš buvau viena negabiausių Tavo mokinių. Aš neišmokau nugyventi nė vienos dienos kaip
paskutinės, o Tu turėjai daug tokių dienų ir naktų...
Žinau viena – šioj žemėj mes neturime dublerių. Niekas taip nevaikščios gyvenimo briaunom kaip Tu.
Niekas taip nepalies žydinčių linų, bręstančio javo,
niekas taip nepastebės nepastebimo žiedo.
Niekas taip nestos basa koja ant žemės. Niekas taip
neatleis klaidos, nes Tu niekados nepretendavai į neklystančią. Niekas taip nepaguos kito. Taip gyvatiškai nenujaus svetimo bėdos ir baigties, o, beje, ir savosios...
Lygiai taip, kaip nepretendavai būti žymia poete, bet
iš esmės ja buvai.
Jeigu prabiltų apie Tave visi artimai pažinoję, tai
būtų didžiulė atminties knyga. O Tu žiūrėtum į ją ir
sakytum: ,,Gyvenimo jau neberasta, o knygos vis teberašomos.“ Atleisk už netikslumą, Elena. Tu pasakytum
„gruntauniau“ (tai iš Tavęs pasisavintas žodis).
Kai eisiu pro žydintį linų lauką, žinosiu, kad ten siūruoja dalelė Tavęs...
E l v y r a P a že m e c k a i t ė
Tekstas buvo skirtas nekrologui, bet liko neišspausdintas

Gintaro Lukoševičiaus, Stanislovo Bagdonavičiaus nuotraukos ir iš
asmeninio Arno Simėno archyvo
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Čia lengvo gyvenimo
niekad nebus...
Knutas Skujeniekas (g. 1936) – vienas iškiliausių šiuolaikinių latvių poetų. Debiutavo poezijos
rinkiniu „Lyrika ir balsai“ (1978). Dabar originaliąją jo kūrybą ir vertimus iš lietuvių, švedų,
ukrainiečių, slovėnų, ispanų, serbų, makedonų, graikų, lenkų, suomių, danų kalbų reprezentuoja aštuoni raštų tomai. 1993 m. poetas tapo Jotvingių premijos laureatu, 2008 m. jam įteikta
Baltijos asamblėjos literatūrine premija, 2011-aisiais jo kūryba įvertinta aukščiausiu Latvijos
literatūriniu apdovanojimu – už gyvenimo nuopelnus. 2004-aisiais Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla išleido K. Skujenieko eilėraščių rinktinę „Aš esu toli viešėjęs“.
Kūrybiniu K. Skujenieko credo galėtų būti šie jo žodžiai: „...rašytojo darbas – tai misija.
Misiją suvokiame kaip profesiją, kaip žodį. Ir dar vienas momentas – tai ir nacionalinė misija,
nes čia mes dirbame su mūsų gimtąja kalba. Mes kažkokiu būdu ją papildome, stumiame į priekį, turtiname. Faktiškai nėra nė vienos kitos kultūros srities, kuri taip glaudžiai būtų susijusi
su mūsų tapatybe kaip latvių literatūra. Tai ir ryšis su latvių kalba.“
Ši publikacija iš jubiliejinių K. Skujenieko metų interviu tebūnie lietuviškas pasveikinimas
poetinio žodžio meistrui, vertėjui poliglotui.
Arv y d a s V a l i o n i s

I š l ė to t y l i a i a š t a riu
Ar atsimenate, kada parašėte pirmą eilėraštį?
Šešerių septynerių metų. Skaityti išmokau ketverių kartu
su vyresniu broliu. Žinias jaunimas greitai perima. Dabar
tai pastebiu savo vaikaičiuose. Vyresnysis lanko pirmą
klasę, jaunėlis eina, liaudiškai šnekant, į „zuikučių darželį“. Bet jis jau daug ko pramokęs. Dabar vaikai yra kur
kas savarankiškesni. Šitie nepražus.
Jūs irgi nepražuvote, net tada, kai jus, dvidešimt šešerių jaunuolį, įkalino Mordovijoje priverčiamojo darbo stovykloje...
Aš juk negalėjau sėdėti nudelbęs galvą ir visą laiką aimanuoti, kur patekau. Netgi tokiomis aplinkybėmis žmogus turi save sergėti. Žinoma, išlaikydamas principinį
požiūrį, kad ir kur atsidūrei ir kas tau nutiko. Protestuodavome, atsisakydavome eiti į darbą per religines šventes – Velykas, Kalėdas. Kasmet pranešimais, vertimais į
įvairias kalbas paminėdavome Rainio dieną. Mūsų kultūrinis gyvenimas buvo gana turiningas. Mano įkalinimo metais stovykloje buvo apie penkiasdešimt vyrų. Tai
tyliojo 1959–1963 metų teroro banga. Ji buvo suplanuota
įbauginti atskiroms žmonių grupėms, bet kiti apie tai
nieko nežinojo ir nesidomėjo. Okupacijos muziejuje iki
šiolei nėra jokios medžiagos. Nors stovykloje buvo įkalinti tie, kurie, tarnaudami armijoje ir laivyne, buvo sukūrę pogrindines organizacijas. Tai rimta.
Sugrįžęs po įkalinimo, devynerius metus laukėte savo pirmosios eilėraščių knygos išleidimo. Kodėl taip ilgai?

Stovykloje išmokau priešintis sistemai. Ne mosuodamas
mietu ar kumščiais, bet grumdamasis alkūnėmis – nenusileidžiant ir neleidžiant savęs sugniuždyti. O rezultatas
buvo toks – atsidūriau prie nesovietinės poezijos. Sugrįžus namo, ne kartą manęs prašė paliudyti lojalumą.
Nerašiau. Ak, koks esi užsispyręs, sakė man. O kur man
skubėti, atsakiau. Kai išėjo knyga Sėkla sniege (1990), daugelis laukė įkalinimo stovyklos poezijos, bet rinkinyje
buvo poezija, parašyta stovykloje.
Kada užčiuopėte savo poezijos nervą – pranašišką, lyrišką, ironišką, tokį kerintį?
Poezijos reikalavimus jau daugmaž žinojau, bet to per
maža, dar būtina nuolatinė jausena ir mąstysena. Šeš-
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to dešimtmečio pabaigoje ir septinto pradžioje daugelis
labai talentingų poetų vis dėlto buvo nepakankamai savarankiški ir originaliai mąstantys. Mes visi buvome auginti vienoje statinėje ir per vieną kaištį maitinti. Tačiau
buvome skirtingi – Ojaras Vacietis turėjo vieną talentą,
Vizma Belševica – kitą, Imantas Auzinis – dar kitą ir taip
toliau. Jiems ši kova su aplinkybėmis ir savęs tobulinimas galbūt buvo ilgesnis, išskyrus Belševicą, kuri savo
gyvenimo ir poezijos padėtį suvokė gana anksti. Todėl
stovykloje palaikiau su ja tvirčiausią ryšį laiškais.
Ar prisimenate 1989 metų birželio 6 dieną, kai sužinojote apie
savo reabilitaciją?
Reabilitaciją gavau iš valdžios, kuri mane pasodino. Tai
reikšminga. Žinią apie savo reabilitaciją gavau Miunchene Laisvosios Europos radijo redakcijoje iš teletaipo: „TASS
praneša.“ Visas gyvenimas tam tikra prasme yra operetė! Su latvių redakcijos vaikinais tai atšventėme netoliese
esančioje lauko kavinėje su konjakėliu.
Stovėjote už barikadų, Baltijos kelyje. Ką po daugiau kaip dvidešimties metų manote apie atkurtą valstybės nepriklausomybę?
Šiandien man lengviau tai suvokti. Stovėdamas už barikadų, jau regėjau, kas bus. Kai tauta dainavo, sakiau: už
dainavimą reikės mokėti. Žmonės neapskaičiavo, kokius
pavojingus griuvėsius verčia ant savęs gaudami nepriklausomybę. Mes dar esame tarp griuvėsių, ne ekonominių, o kur kas svarbesnių – dvasinių.
Apie ekonomiką daugmaž aišku. O kaip buvusios santvarkos
griuvėsiai atsiskleidžia dvasiškai?
Pirmiausia žmonių nepastovumu. Kas kadaise dirbo
pas kolūkio brigadininką, dabar gali nuvykti pas Airijos
brigadininką. Aš neteisiu žmonių. Kai reikia kęsti badą,
žmogus ieškos būdų išgyventi. Tačiau nepastovumas jau
labai ilgai kultivuojamas. Jis prasidėjo ne sovietmečiu.
Jau Ulmanio laikais, kai, pavyzdžiui, ūkininkams nereikėjo patiems galvoti, kur dėti savo produkciją. Tai atkeršija dabar. Žmonės, kabindamiesi nagais ir dantimis, turi
mokytis visiškai naujos patirties.
Kita vertus, su nepriklausomybe įgijome nepaprastai gilaus provincialumo. Juo nepersirgome pirmosios
nepriklausomybės metais, ir nuo to išsilaisvinti bus labai
sunku. Bet nesakyčiau, kad nieko gero nenutiko. Esame pernelyg susižavėję negacijomis. Daugely valstybių
užsienio svečius pirmiausia veda į pasiekimų parodą.
Mes – į Okupacijos muziejų. Mes negalime prašyti kitų,
kad jie visą laiką būtų šalia ir mus gerbtų. Gailestis ir pagarba yra nesuderinami. Mes turime sutelkti visų sričių
laimėjimus ir jais didžiuotis.
Iš visų sričių, žinoma, labiausiai skaudu, kai kultūrai bado
davinys...
Reikia skirti du dalykus. Žmonės rašys knygas, rankraščius, muzikuos, vaidins teatre, nes turi tokį potraukį. Net
badmiriaujant bus kuriamos naujos vertybės. Bet jos nepasieks žmonių.
Pasieks tik tai, kas lengviausia, padrika...
Padrikumas, arba subkultūra, o ne kultūra. Bet drauge
pabrėšiu, kad ji nepaprastai reikalinga visuomenei. Sub-

Su akademike Dace Markus ir profesoriumi Alvydu Butkumi per pirmąjį
Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavimą (Kaunas, VDU Teologijos fakultetas,
2005, rugsėjo 22)

kultūra yra agresyvaus būdo ir ji pretenduoja į kultūros
vietą, bet tokia negali tapti, nes ji neturi būtino profesio
nalumo lygmens.
Kurias kultūros sritis vyriausybė turi būtinai paremti?
Nuo amžių mums viskas buvo labai gerai, net genialūs
atlikėjai, bet palyginti mažai naujų iškilių kūrėjų. Reikia
paremti kūrybą. Originaliuosius latvių raštus pirmiausia, jie palaiko kalbą ir yra unikalūs. Jeigu finansiškai
neremiama literatūra, vis didinamas PVM, visos kalbos
apie latvių kalbos išsaugojimą ir puoselėjimą yra absoliučiai tuščios. Žmonėms prilimpa prasta latvių kalba,
kuri skamba per radiją, televiziją. Mokyklose gimtosios
kalbos mokymas nėra prestižinis. Ir nemąstoma, kaip jos
mokyti kitaip. Dar ilgai ir sunkiai teks prakaituoti, kol
sukursime pakankamai perspektyvią ir elegantišką kanceliarinę, teisinę, diplomatinę kalbą.
Grįžkime prie poezijos. Metams bėgant, poezijos eilutėse Jūs
sutinkate netgi pagarbiai pasenti, dar ir su ironija...
Mano poezijoje visad buvo kipšiukas. Akimirką galiu
būti labai rimtas. Bet greitai nuo to pavargstu. Man šia
prasme nėra nei viršaus, nei apačios, nei balto, nei juodo.
Pagavos momentu galiu įšvirkšti ironijos, ir man atrodo,
kad ja garnyro nesugadinu.
Ko gero, daug rašote?
Jau kuris laikas ne. Buvo laikotarpių, kai per trejus, net
per penkerius metus neparašiau nė eilutės. Ir dėl to labai
nesijaudinau. Per visą atgimimo laiką nieko neparašiau,
pradėjau maždaug 1993 metais. Neturėjau vidinės būtinybės, reikėjo daug ką kita daryti. Dažnai teko prieštarauti kai kurioms klasikinėms nuostatoms – poetas esą
amžinai jaunas, amžinai rašąs. Tai paistalai. Arba dar –
rašytojas rašo visiškame transe ir nesuvokia, ką rašo. Tai
irgi paistalai. Šios nuovokos išlikusios dar nuo romantizmo laikų.
Kaip Jūs leidžiate savo dienas?
Daugiausia darbuojuosi su praktine medicina, dirbu
kaip profesionalus pacientas (juokiasi). Bandau save saugoti, mažinti informacijos plūsmą. Man pakanka radijo ir
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Savo namuose po 75-mečio iškilmių
(Salaspils, 2011, rugsėjo 7)

televizijos žinių, pats galiu padaryti išvadą, kas vyksta.
Esant mano metų vis dėlto svarbiausia sielos ramybė.
Daugiausia laiko leidžiu tvarkydamas dalykus, kurių
užuomazgas dabar matau, mano požiūriu, neįgyvendintus, tai aš puikiai suprantu. Kaip sodininkas...
O ką sodininkas mato?
Manau, kad mes vis dėlto išsikapanosime. Po karų, badų,
marų mūsų tauta visad susitelkia ir pamažėl atsikuria,
nors nebe tokia turtinga. Mes labai stebiname pasaulį
savo negausumu. Vieni galbūt tai priima kaip tam tikrą
prakilnumą. Mane užvaldo liūdesys, kad mes nesusipratome patausoti savęs. Tačiau neprarandu vilties.
Jūsų eilutės: „Aš pradedu gyventi savo amžiaus pabaigoj /
pats savo Latvijoje / ar buvo verta? / į saulėtekį kaip į vėliavą
žvelgiu / į saulėlydį kaip į vėliavą žvelgiu / ir iš lėto tyliai aš
tariu / taip“ – nuostabios. Sakykite, kokie čia eilėraščiai ir fotografija ant sienos?
Tai mano eilėraščio vertimai į daugelį kalbų. Norėčiau
juos šiandien išleisti atskira knyga (ši knyga pasirodė
poeto jubiliejaus išvakarėse – vert. past.). Įžanga yra: Šis
eilėraštis (Saga knygoje publikuojamas 33 kalbomis –
vert.) parašytas 1964 metais sovietų priverčiamojo darbo
stovykloje Mordovijoje, 500 km į rytus nuo Maskvos. Ir
nuotrauka padaryta tais pačiais metais, vienintelė legali, po to uždraudė fotografuoti. Žmogus, iš kurio atimta
laisvė, tėvynė ir šeima, ieško prieglobsčio, atminties ir
vilties kažkokioje mažytėje, bet mieloje smulkmenoje.
Eilėraštis buvo dedikuotas mano žmonai, o kai vėliau
jį skaičiau Stokholme, Paryžiuje, Krokuvoje ir kitur, iš
klausytojų atsiliepimų supratau, kad jis nebepriklauso tik mums abiem. Marškiniai, suprantama, jau seniai
sunešioti, saga ištrūkusi ir dingusi. Bet modelis sieloje
išlikęs toks stiprus, jog šiemet švenčiame mūsų pusės
amžiaus jubiliejų – auksines vestuves. Už tai aš savajai siuvėjai esu amžinai dėkingas ir skolingas. Eilėraštis
išspausdintas tik 1990 metais, kai Latvija iš naujo įtvirtino savo nepriklausomybę. Dabar eilėraštis paplito po

pasaulį. Nuoširdžiai dėkoju visiems vertėjams ir tiems,
kurie padėjo šiuos vertėjus surasti. Man tai istorija, tačiau
artimi ir tolimi žmonės tebekenčia dėl savo įsitikinimų.
Šią nedidelę daugiakalbę knygą skiriu visiems politiniams kaliniams ir jų artimiesiems.
Kalbėjosi I l z ė V y t u o l a (Latvijas Avīze)

Knutas Skujeniekas

Saga
Kaip vyšnia, kur viršūnėj uogą,
Paskutinę užsilikusią, saugo, –
Taip aš saugau marškinių sunešiotų
Vieną vienintelę sagą.
Kai nebėr jau nei vilčių, nei suvenyrų,
Ir kai per sunki našta jau lenkia,
Aš užanty paknyburiuoju sagą,
Įsiūtą tavo rankų.
Apmaudui meto ir bado,
Sniego ir miego pykčiui
Tu prisiuvus mane prie akyto gyvenimo
Meilės ir amžinybės dygsniais.
Naktis įveikė dieną. Žiūriu į langą,
Vienintelį, kuriame šviesa dega.
Ne į langą. Į gyvastį man ant krūtinės,
Tavo įsiūtą į sagą.
1964
Iš latvių kalbos vertė V l a d a s Br a z i ū n a s
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M at a i to k s r e i k a l a s y r a . . .
<...>
Aš visada turėjau kitokių interesų nei aplinkiniai žmonės. Jau nuo vaikystės kai kas mane laikė galbūt kvailiu
ar bukagalviu; taip dažnai nutinka, jei esi šiek tiek keistesnis žmogus. Kita vertus, iki tam tikro amžiaus turėjau
polinkį aktyviai darbuotis. Ačiū Dievui, nuo to išsilaisvinau, kai baigiau vidurinę mokyklą ir pradėjau studijuoti. Būtent tada pamačiau, jog tas aktyvumas yra beprasmis, ir kad tame bare aš iš esmės neturiu jokio talento.
Tai buvo tarsi savotiška praba. Aš buvau, pavyzdžiui,
moksleivių komiteto aktyvistas, po to klasės komjaunimo aktyvistas, mokyklos moksleivių komiteto narys.
Turėjau įvairių įpareigojimų, o tada vyresnėse klasėse
tos dvyliktokės damos – gi Latvijos krepšinio rinktinė,
gi lengvosios atletikos komanda – suprantama, visaip
šaipėsi iš manęs. Įstumdavo mane už rašomosios lentos
ir neišleisdavo, nors buvau atėjęs, taip sakant, oficialiais
reikalais, pasirašyti kažkokių popierių.
Ar tu buvai drovus? Aktyvus ir drovus?
Taip, drovus. Ir toks uždaras. Man buvo gana sunku įsitraukti į kompaniją. Aš buvau ir drovus, ir pagyrūniškas.
O tai paprastai pridengia kažkokį, – na, nežinau, – galbūt
patirties, trūkumą. Viskas vyko lėtai ir sunkiai. Kai patekau į stovyklą, turėjo praeiti šiek tiek laiko, kol supratau
padėtį ir prisitryniau, nes buvau didelis introvertas, tad
daugelio buitinių dalykų aš beveik nepastebėdavau.
Na, pavyzdžiui, kokių?
Stovykloje politrukas man pasiūlė, jei sutikčiau, dirbti
bibliotekoje. Šiaip gana inteligentiška profesija, bet, ačiū
Dievui, tai neįvyko. Būčiau sutikęs. Tiktai vėliau supratau – žinoma, po kolegų švelnių mostelėjimų su tvoros
mietu. Pagal įkalintųjų etiketą tai būtų visiškai neleistina.
Jeigu būčiau gavęs šį darbą, man už tai būtų reikėję mokėti duoklę, ir tai aš būčiau supratęs tik vėliau.
Todėl, kad būtum turėjęs ypatingą palengvintą padėtį?
Taip, taip! Todėl administracija gana greitai savo rekomendacijose pabrėžė, kad aš atsisakiau visuomeninio
darbo. Bet tai buvo tipiška, beje, vienintelė teisinga, pozicija; gerai, kad aš dėl nežinojimo giliai neįklimpau ir
netapau, sakyčiau, totaliai ignoruojamas kitų. Tai būtų
buvę tragiška. <...>
Ar pradėjai publikuoti eilėraščius universitete?
Nežinau, ar buvo mano eilėraščių, nors tuomet juos rašiau, bet tenai buvo mano vertimų, vienas pirmųjų – lyrinis pasažas iš Byrono Childe Harold’s Pilgrimage. Didelio
anglų kalbos bagažo neturėjau, bet kažkaip, pasitelkęs
žodyną – dabar aš tiksliai nebeprisimenu. Nebeprisimenu ir to teksto. Žinau tiktai, kad jis buvo, sakykim taip,
ritmiškai lygus, geri rimai – šie profesionalumo bruožai
tikrai buvo. Tai buvo ir mano pirmuosiuose eilėraščiuose. Vidurinėje mokykloje daugiausia verčiau rusus, pavyzdžiui, Nekrasovą. Tada rusai turėjo labai madingą
poetą, žinoma, sentimentalų, – bet tuomet sentimentalumas buvo retenybė, – Stepaną Ščipačiovą, kuris dar iki
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šiolei Rusijos provincijoje yra nepaprastai populiarus.
Jo eilėraštukai – tokie trumpi lyriniai; tada aš bandžiau
juos versti.
Universitete jau buvo solidi kompanija: tenai sukiojosi Ojaras (Vacietis), rodos, penktakursis. Kadangi
Ojarui nelabai sėkmingai susiklostė pedagoginė praktika, jis metė mokslus net negavęs diplomo. Įsižeidė, nes,
kaip poetas, jis buvo sutiktas išskėstomis rankomis, o
kaip pedagogas buvo įvertintas vidutiniškai. Prie studijų
pabaigos, man atrodo, buvo (Lija) Brydaka, (Janis) Pluotniekas, Marta Barbalė, Harijus Galinis. Beje, rusų grupėje buvo Ojaro ponia Liudmila (Azarova). Taigi šioks toks
gyvenimėlis tenai virė. Buvo literatūrinis susivienijimas,
vyko įvairūs aptarimai, rengėm konkursus – pavyzdžiui,
vertėjų konkursą.
Ir kaip tenai sekėsi tau?
Šįkart neprisimenu, ar aš verčiau, ar buvau vertinimo
komisijoje. Nebeprisimenu. Žinau, kad tenai buvo daug
kitų, kurie vėliau neturėjo nieko bendra su poezija. Vykdavo aptarimai. Prisimenu, kad viename aptarime mane
vertino Ojaras – ir gana entuziastingai. Gal net per daug
sau leido, nors iš tiesų tie eilėraščiai nebuvo to verti. Bet
Ojarui pasirodė, kad esu baisiai įsižeidęs ir neatsikračiau
nuoskaudos. Niekada – iki pat jo mirties – negalėjau įrodyti priešingai.
Vieną kartą aš irgi startavau kaip Jaunųjų autorių
seminaro autorius. Tuomet mano referentai buvo Janis
Pluotniekas ir Monta Kroma, kuri nuoširdžiai man patarė nesidarbuoti poezijoje. Na, sąžiningai pasakius, jeigu
aš šiandien būčiau išvydęs tokius eilėraščius... Na, galbūt
būčiau geraširdiškesnis, bet ne pernelyg. <...>
Ar išsaugojai to laiko eilėraščių?
Iš to laiko neišliko, tik iš vėlesnių studijų metų, kai mokiausi Maskvoje. Tai tokie mieli, sentimentaliai lyriški
posmeliai, vėliau jie tiko gitara grojantiems vaikinams
sukurti romansą. Labai gražų. Iš principo tai jau galima
laikyti poezija.
Mokydamasis Maskvoje, aš smegenis pripildžiau
globaliais mastais ir globalių idėjų, bet tuomet šituo sirgo
visi, – tereikia paskaityti Vaciečio Einšteinianą ir Belševicos Klodą Izerlijų, – kuo tada aš prastesnis? Aš irgi turėjau
platesnių polėkių! Na, su tais platesniais polėkiais mane
čeka ir supakavo. Ir tada stovykloje, po viso šio triukšmo,
kai galėjau pradėti rašyti, per kokius metus ar pusantrų
prirašiau gana daug šios globalios makulatūros be savarankiškų poetinių ir psichologinių vertybių, tiesiog iš
žurnalo Вокруг света pasiskolinęs.
Institute jau buvo šiokia tokia laisvės dvasia.
Jei palygintum universitetą ir po to Gorkio literatūros institutą
Maskvoje – ar institute buvo laisviau mąstančių ir įdomesnių
kolegų, ar ir tenai ideologine prasme buvo laisviau nei čia?
Ir taip, ir taip. Ten vis dėlto buvo internacionalinė bendruomenė, tenai ši amplitudė buvo labai plati. Prisimink,
koks tai laikas – lenkų maištas užgniaužtas, o vengrų dar
neprasidėjęs. Tuo metu pasirodė garsusis Chruščiovo
pranešimas. Taigi aš buvau tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Ir tada pamažu prasidėjo. Nacionalistai kūrė
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metus, kai ji atvykdavo į sesiją. Kurį laiką aš buvau vienintelis latvis institute. Bet paskui atsirado studentų iš
kitų aukštųjų mokyklų ir susikūrė Baltikums. Jis įsisteigė
lietuvių bendravimo bazėje ir tapo visų baltijiečių meniniu ansambliu, klubu – bendru susibūrimu. Estija ir Lietuva savuosius šiek tiek rėmė, o Latvija buvo nepaprastai
priešiškai nusiteikusi. Sakė, kad tai – nacionalistų lizdas
ir panašiai. Ji išties neklydo!

Su literatūrologu Kęstučiu Nastopka (Salaspils, 2006, rugsėjo 4)

bendrą frontą prieš rusų šovinistus. Mūsų pusėje buvo
ir mus palaikančių rusų. Kai pajauti, kad kažkokie šovinistai pradeda skeryčiotis ar iš ko nors tyčiotis, šneka
trumpa – į snukį.
Kai kelis norėjo pašalinti iš komjaunimo ir instituto
už antisovietinius opusus, – du rusus irgi rengėsi pašalinti, – į komjaunimo susirinkimą atėjusiam rajono partijos komiteto atstovui buvo pasakyta: čia, gerbiamasis,
jums ne vieta, jūs, matyt, nežinote VLKJS įstatų. Susirinkimo pirmininkė sako: dabar demokratija, balsuojam. Balsuojama ir perbalsuojama – tų dviejų vaikinų
neišmetė nei iš komjaunimo, nei iš instituto, tik pareiškė
papeikimus.
Taigi mes kovojome ir prieš grynai politinę demagogiją. Tai buvo geras užsigrūdinimas. Kovojome ir kitais
frontais. Mane tenai stropiai išnaudojo kolega Matsas
Tratas. Ateidavo pas mane ir sakydavo: o dabar tu man
papasakosi apie asociacijas, o dabar tu man pasakosi apie
sąmonės srautą...

Nacionalistų lizdas tiktai todėl, kad tenai susibūrė baltijiečiai,
ar todėl, kad jūs tenai diskutuodavote ir apie politiką?
Reikalas buvo toks: be abejo, mes to laiko sąmonės lyg
meny nekvietėme tuojau pat prie nepriklausomybės laikų pusryčių. Ir ne tik mes, būtų galima sakyti, jog ilgą
laiką visa Latvijos visuomenė dar nebuvo tokia subrendusi, tai buvo pavienių radikalų svajonė, gal net be tinkamo pagrindo. Pagaliau kiekvienam obuoliui, kiekvienai
kriaušei yra skirtas laikas. O kalbėjome apie tai, ką mes
galime šiam reikalui padaryti, kaip pagerinti padėtį. Tarp
mūsų buvo ekonomistų, metalurgų, kelių inžinierių –
įvairiausių sričių specialistų iš visų kraštų. Dieve, laimink
Latviją nedainavome, nes vis dėlto reikėjo saugotis <...>

Sąmonės srautas – iš kur tu imdavai tą sąmonės srautą?
Mes labai plačiai vartojome lenkų kalbą, taip pat čekų ir
serbų, kurių šiek tiek pramokom, kad galėtume skaityti
spaudą, kurioje, palyginti su sovietine, buvo gana daug
skirtingos informacijos. Taip susipažinome su šiuolaikine anglų, prancūzų, amerikiečių literatūra. Aš perskaičiau ir Sartre’ą, ir Faulknerį, perskaičiau lenkiškai, nes
rusiškai dar tik pradėjo rodytis pirmosios užuomazgos:
tokios nedidelės sutrumpintos publikacijos, viena kita
knyga. Tuomet lenkų Literatura pasiekdavo mus be ypatingos cenzūros. Ten buvo lenkų disidentų reportažų
apie Vengrijos įvykius. Kiek leido aplinkybės, lavinomės.
Buvome baisiai išalkę, o tada žmogus gali praryti neįsivaizduojamai daug. Informacija buvo labai skurdi, bet
mes išmokome atsirinkti.

Iš publikacijų supratau, kad tau dažniausiai į lagerį rašė trys
rašytojai: Vizma, Maris (Čaklajis) ir Imantas Auzinis. Tu savo
laiškuose labai auklėjai Marį...
Taip, jis buvo jauniausias šioje kompanijoje, su kuriuo
bendravau laiškais. Jis dar nebuvo išleidęs pirmosios
knygos.
Mes uoliai skaitėme spaudą, skaitėme ir keitėmės
ja. Literatūriniai aptarimai buvo irgi labai gyvi, buvo
ir diskusijų, kiek kuris laikosi tvirtai, kiek kuris yra
parsidavęs, konjunktūros klausimais. Dėl Vizmos man
buvo visiškai aišku, kad ji nebus konjunktūrininkė. Ji
savo poziciją buvo atvėrusi, kai mes susitikdavome
Maskvoje institute – ten įvyko tikrasis jos lūžis. Ir tada,
kai mes drauge dirbome 1962 metų pavasarį, tarėmės,
kaip reikėtų organizuoti rinkimų kampaniją per Rašytojų sąjungos suvažiavimą – tai irgi buvo pagrindinė
priežastis, kodėl mane „supakavo“. Ir Vizmą norėjo
areštuoti, parą ją palaikė tardytojo kabinete, bet neareštavo ir paleido namo, tenai surengę kratą. Kitus, kurie
čia dalyvavo, visaip drabstė purvais spaudoje, kol jie
įteikė kolektyvinį protestą: jeigu nenustos jų šmeižti,
jie viešai padės ant stalo savo Rašytojų sąjungos nario
bilietus. Tuomet tai buvo labai rimtas reikalas. Šmeižtas
trumpam pritilo.
Su Auziniu neturėjau ypatingų problemų – jis buvo
maištingas, bet vangus, santūrus, tai pastebėjau tik vėliau. Maris vis dėlto tada ir vėliau koketavo su konjunktūra. Jis buvo įdomus ir smalsus vaikinas. Jis, atvykėlis iš
provincijos, panoro užkariauti Rygą. Konkistadoras. Po
to jis norėjo užkariauti Maskvą, bet nesėkmingai. Todėl
susirašinėjant su juo tonas buvo griežtesnis nei su kitais.
Ir, ko gero, ne be pagrindo.

Ten buvo ir Vizma (Belševica), ar ne?
Taip, tais pirmaisiais metais mes buvome kartu: Vizma
buvo antrakursė, aš – pirmakursis. Vėliau Vizma perėjo
į neakivaizdinį. Mes susitikdavome tik porą kartų per

O kaip tu vertini Zieduonį?
Nebuvau ypatingas Zieduonio gerbėjas ir faktiškai dabar toks nesu. Yra toks dalykas: Zieduonis – šiltnamio
augalas. Būtų galima pasakyti, kad jam pastatė specialų
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šiltnamį. Jis parašė daug labai gerų, gal net genialių eilėraščių, bet tai ne tie, kuriais jis didžiuojasi, jis juos paprasčiausiai užrašė. Beje, panašiai buvo ir su Ojaru. Bet
Zieduonis iš tiesų sėkmingai ėjo konjunktūros keliu – jį
galiu gana tiksliai susieti su visomis politinėmis permainomis. Mums dabar bandoma įteigti, kad jis buvo tarsi
ledlaužis ir pirmeivis – nieko panašaus! Jis visada buvo
pirmasis po – kaip seismografas, kuris registruoja įvykį.
Labai artima analogija su Jevtušenka. Skirtybė yra tik
tokia, kad Zieduonis neparsidavė. Tačiau jis niekada nė
kiek nenukentėjo, nebuvo represuotas – taip, kaip vėliau
jo mokinė Mara Zalytė. Ojarui juk irgi buvo draudimo
tarpsnis, jau nekalbant apie Vizmą. Zieduonio adresu
nebuvo jokios oficialios smerkiančios kritikos. Ir visa ta
ąžuolų išlaisvinimo kompanija – tie adeptai, kurie ėjo
kartu su juo, gana smarkiai nukentėjo nuo ČK, kitaip nei
jis. Jis turėjo ypatingą, saugų režimą ir geriausias sąlygas,
kokių neturėjo nė vienas jo kolega Latvijoje. Ir atrodo,
kad jos tęsiasi iki šių dienų.
Bet juk negalima paneigti: jis mylimas iš tikrųjų.
Matai, čia yra vienas dalykas: kai paskaičiuoji, koks yra
ilgalaikis propagandos rezultatas... Tai juk dešimtis metų
sistemingai skiepyta – kaip tu nepradėsi mylėti? Kita vertus, jeigu žmogui suteiktas toks laisvo žmogaus statusas,
jis gali daug ką užrašyti. Šiltnamy irgi galima gražias gėles užauginti, to aš jokiu būdu neneigiu.
Matai, aš, pavyzdžiui, rašiau nesovietinę poeziją. Aš
nerašiau antisovietinės poezijos – ne todėl, kad bijočiau,
man tai iš principo buvo nepriimtina – panašiai kaip komunizmas ar antikomunizmas. Nes jie baisiai dogmatiškai suvokia pasaulį. Tai manęs nedomina. Būtent dėl šios
priežasties man pasiūlė parašyti kelis eilėraščius, kur aš,
sakysim, patvirtinu savo lojalumą – tuomet būtų išleista
knyga. Bet tokių eilėraščių neparašiau.
Ir dar vienas kadaise tautos numylėtinis – poetas (Janis) Peteras?
Dėl Petero yra truputį sudėtingiau, jam labiausiai koją
pakišo pernelyg kuklus išsilavinimas. Jo gamtos dovana
atsiskleidė pirmoje knygoje, dar antroje. Esmė yra tokia:
gamtos dovanos per maža, ją turi lydėti ir intelektas, kurį
visą laiką reikia lavinti. Tai būdinga daugeliui senosios
kartos atstovų: išsilavinimo stoka. Taip buvo visiems,
įskaitant ir mane, nes šie kolegos nemokėjo nė vienos
užsienio kalbos – jiems buvo nepaprastai sunku palaikyti ryšius. Rusų kalba iš tiesų davė labai daug, ji padėjo
bendrauti ne tik su kolegomis rusais.
Ar tu galėtum tvirtinti, kad latvių poeziją labai veikia rusų
poezija?
Aš manau – taip. Asmenine patirtimi galiu patvirtinti,
kad ji yra pagrindinė mano mokykla. Esu labai dėkingas.
Rūsų poezija yra viena iškiliausių poezijos pasaulyje – žinoma, greta anglosaksų, gal net pranašesnė už prancūzų;
gal jos istorija šiek tiek trumpesnė, bet jau nuo aukso ir
sidabro amžiaus ji tapo labai subtili. Mums ji labai artima dėl struktūros giminingumo – mes galime ją suprasti
geriau nei kitas struktūras.
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Iš moderniųjų slavų, regis, mes geriausiai pažįstam abu nobelistus – Brodskį ir Miłoszą...
Brodskis man truputį nuobodus, man jis atrodo per plepus.
Dėl ilgų eilučių?
Ilgų frazių. Miłoszą žinau truputį mažiau. Mane labiau
domina tai, kur aš labiau jaučiu pačią Lenkijos žemę, nes
joje nepaprastai daug įtampos ir dramatizmo. Šiuo metu,
pavyzdžiui, skaitau Stanisławą Barańczaką. Laikausi patikrintų vertybių. Žinai, daug naujos informacijos man ir
nereikia. Aš esu XX amžiaus žmogus.
Aš suprantu, ne tau tokios refleksijos, kas būtų, jeigu būtų.
Ir vis dėlto – jei nebūtų buvę tos stovyklos, kaip manai, kaip
būtų susiklostęs tavo gyvenimas?
Pasakysiu nuoširdžiai, tai prognozuoti absoliučiai neįmanoma.
Tavo galva, ar būtum buvęs poetas?
Gal būčiau, bet, žinoma, klausimas, kokio lygio. Būčiau
galbūt galėjęs plaukioti kokiame vidutiniame lygmenyje.
Galėjo būti ir kitaip, nežinau. Nes galėjo gyvenime ir be
stovyklos nutikti koks nors tiesiog tragiškas lūžis. O kai
dėlioju pliusus ir minusus, tikrajame likutyje turiu pliusą
iš stovyklos. Nes mačiau, kaip iš tikrųjų tenai... Žinoma,
kai patekau į stovyklą, galėjau vėl pradėti iš tikrųjų rašyti. Išgeri arbatos ar kavos, kaip dopingo – kartais sugrįžęs
iš darbo esi toks pavargęs, bet kai išgeri, pusantros valandos jauti palaimą. Mane gniuždė tai, kad aš rūkiau –
barake negalėjau rašyti, todėl sėdėdavau nešildomame
prieškambaryje. Rašai, kol pirštai sustingsta, tada šildai,
po to vėl rašai. Kai palaima praeina, tada gali slankioti
ratais, nueiti pas vaikinus į gretimą baraką, paskaityti
jiems naujausių savo rašinių, na, kažką pabubenti. Įkalinimo pabaigoje tai jau tapo sistema – rašiau kiekvieną
dieną. Iš pradžių, kaip sakiau, turėjau begalę tų globalių užmačių. Turėjo praeiti nemažai laiko, kol supratau,
kad geriausi mano eilėraščiai gimė mano silpnumo valandėlėmis. Kol aš pasiekiau tai, kad ėmiau užrašinėti
atsitiktines akimirkas – stovykloje prie to priartėjau per
paskutiniuosius pusantrų metų. Aš supratau, kad tenai
yra tikroji jėga.
Nesinori kalbėti banaliai, bet ar tas paprasčiausias būdas, kaip
tu apibrėžei, būtų tavo įėjimas į save?
Tiktai tenai iš esmės viduje yra išorinis pasaulis – pirmiausia emocinis to meto ir stovyklos koloritas. Tik per
lyrinę prizmę... Kai išėjo Sėkla sniege, daug žmonių buvo
nustebę, nes tokios poezijos iš stovyklos jie nelaukė. Aš
tiesiog kategoriškai tvirtinau, kad tai ne stovyklos poezija, o poezija, rašyta stovykloje. Įdomu, kad tada, kai artėjo įkalinimo pabaiga, apie 1968-uosius, kai man buvo likę
metai, – išėjau į laisvę 1969 metų balandį, – aš vis labiau
grimzdau į save. Bet taip buvo ne tik man. Pastebėjau,
kad taip buvo visiems, kalėjusiems stovykloje. Ilgainiui
aš praradau glaudžius ryšius ir tapau tarp kitų tarsi ligoniu. Buvau tarsi kitame pasaulyje. Mes darėme tai, ką
reikėjo daryti, kalbėjome, ką reikia kalbėti, bet aš nebebuvau šalia. Vis daugiau vienas, vaikščiojau vienas... Iš
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Pojubiliejiniai džiaugsmai ir
rūpesčiai (Salaspils, 2011, rugsėjo 7)
V l a d o Br a z i ūn o nuotraukos

pradžių buvau labai nustebęs, kaip žmogus nunyksta
šiame gyvenime. Ir tada konstatavau, kad taip nutiko ir
man. Kad tai neišvengiama.
Gerai, tu baigei stovyklos „mokyklą“ ir grįžai į vadinamąją
„didžiąją zoną“ – kaip tai buvo?
Pirma reakcija: parvažiuoju namo, sėdžiu virtuvėje, Inta
man įpila stiklinę pieno. Aš gurkšteliu porą gurkšnelių
ir paduodu stiklinę jai. Mes stovykloje taip gėrėme kavą
arba arbatą: du gurkšniai, daugiau nevalia, toliau leidžiame ratu. Nė vienas net nepagalvodavo apie trečią gurkšnį, nes iškart būtų partrenktas ir išmestas. Kitą dieną
mes išvykome. Mane pasitiko kolega Čaklajis. Prieš tai
buvau pas jį ir susipažinau su Laima Lyvena, kurią iki
tolei žinojau iš jos eilėraščių. Ji irgi džiaugėsi – pagaliau
tu namuose! Viskas labai jauku. Po to nuvykome į Rašytojų sąjungą. Redakcijoje Literatūra un Māksla sutikau
Vytautą Liūdeną ir dar kažką. Po to užsukom į Rašytojų sąjungos sekretoriatą. Sekretorė Lija Brydaka sutiko
natūraliai, džiaugsmingai. Nuskubėjo virti kavos, nes
susirinko jau būrelis žmonių. Prie durų vienas kresnas
vyras čiupo mane į glėbį – tarsi matytas, bet negaliu pasakyti, kas. Pasirodo – Andrejus Voznesenskis. Tąkart
jis man padovanojo savo knygą. Aš su juo susipažinau
Maskvoje, kai Vizma Literatų namuose šventė savo trisdešimties metų jubiliejų. Tuomet užsimezgė jos romanas
su Andrejumi. <...>
Esi sakęs, kad tavęs nesupranta, vadina harmonijos poetu, nes
nemato paslėptos disharmonijos.
Taip, tai buvo Valdžio Kikano ištarmė. Matai, kas yra:
kiautas iš išorės blizga ir galbūt iš tiesų atrodo harmoningas. Bet iš esmės tai yra harmonijos ilgesys. Visas gyvenimas visais požiūriais yra disharmoniškas – žmogus
juk niekad negali pasiekti to, ko tikėjosi – visad išeina
kitaip. Daugeliu atvejų tai net nenuspėjama. Ir tai poezijoje kažkaip transformuojasi.

Tada tu poezijos forma statai savo idealų pastatą?
Ne. Nes aš, pavyzdžiui, manau, ir tai jau esu sakęs, kad
lyrinė mano poezija yra karti. Jeigu būtų harmoninga, ji
privalėtų būti totaliai šviesi ir gal net saldi. <...>
Barikadų dienomis sakei, kad mes turime labai aukštą politinę
kultūrą ir primityvią estetiką. Ar dabar nėra taip: primityvu
ir viena, ir kita?
Kai kuria prasme didžiajai daliai žmonių estetika nereikalinga. Ji nedomina jų, tai – ne jų problema. Mažai
žmonių, kurie šioje krizės situacijoje nori ir geba kapanotis. Ir tada atsiranda nacionalinių vaikinų, kurie užsigeidžia politinės karjeros, bet neturi jokių naujų idėjų,
atsilikę dviem šimtmečiais, iš Pirmojo atgimimo. Tai toks
hipertrofuotas ulmanizmas, déjà vu. Dabar jie su savo apklausa apie šimtaprocentinę latvių kalbą mokyklose tik
drumsčia vandenį. Man visad atrodė teisingas prieškario
ir iki Ulmanio principas – ne asimiliacija, o integracija.
Jeigu nori, kad rusų vaikai niekintų šią valstybę jau nuo
mokyklos suolo, – nes ten jų nemokys rašyti ir skaityti rusiškai, nemokys tikrosios rusų kalbos, – reikalauk
mokyklose vien latvių kalbos. Man atrodo, jog visiškai
pakanka 40 proc. gimtosios kalbos ir 60 proc. valstybinės kalbos. Labai svarbu, kad rusai ir kitataučiai galėtų
išlaikyti savo etninę tapatybę – jei tam skiriama valstybės
parama, tada ir valstybė pelno didesnę pagarbą. Tada
yra bazė, ant kurios galima kalbėti ir apie kažkokius interesus – žmonės turi būti Latvijos patriotai, nesvarbu,
kokios skirtingos būtų pozicijos. Bet dabar mes nuo politinės diferenciacijos barikadų laikais esame nusmukę
iki elementarios etninės diferenciacijos – paties žemiausio lygmens. Aš labai tikiu, – tepadeda Dievas, – kad ta
viltis išsipildys ir tas referendumas susikompromituos.
Bet irgi aišku, kad čia jokio lengvo gyvenimo niekad nebus, tokia vieta.
Kalbėjosi I e v a L e ši n s k a (Rīgas Laiks)
Iš latvių kalbos vertė Ar v y d a s V a l i o n i s
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Romas Daugirdas
melioracija

statika

laisvi

kaip iliuzijų
kiemsargiai šunys
įkaušę nuo žemės traukos
kaip manekenai
paskutinio veiksmo
kuriems nesisekė
dainuojant verkti
ir prisirišt prie jūros
jūriniais mazgais

suspaudę šonus
gipsinių arklių
mes veržėmės pirmyn
lyg nuodėmių varovai
kur diversantas provokuoja
išpažintį
jau prinokusią

po ilgo karo
su pagalvėm
vienodais tarpais
išrikiuoti
gatvės vidury
lyg taikiniai
automobiliams
užsimerkusiam krašte

per pievas ir laukus
kur tulpės miršta geltonai
ir nesikryžmina
su sveiko proto
vaisiais
jau nusirengę
po baltom
žemėlapių dėmėm
ir išplakti prožektorių šviesos
mes trumpiname naktį
kuri nepasibaigs

gundymas
mes buvom
lyg vanduo
jau šimtmetį laikytas
grafine
ir ruošėmės į suplanuotą
gaisrą
kur išgaruoja burbulai
jausmų
kur tiro tigras
persirgęs eretiko
sapnais
nepatingės nurausvint
skruostų
ir išvilios ant balto
siūlo
priversdamas pakeisti
pyragaičių rūšį
nes tai mums sekasi
geriau
nei repeticijos
finalo

bet nebeliko to
kuris priimtų
gimdymą tikėjimo
iš praeities repertuaro
kur veiksmas vainikuos
kažką daugiau
negu siūbavimą
ant savo išnaros

viskas kaip niekas
kai į sieną sulįs
mūsų kūnų molekulės
kai ji grius
suaižyta judesio
liekanos
ir privers mus
suaugti
su dulkėmis
ar nusėsti stiklainiuos
rūsy
ir bus viskas
kaip niekas
kaip nematomi debesys
virš nepatirto
gyvenimo

turbūt jau išalsuoti
būdvardžiais
lyg nimbais
turbūt beveik laisvi
nes angelai
pakibo už parankių
ir nuvedė jau tuščią
kūną

neatėję
tie neatėję
tikrai neišeis
neišskris pro peizažo
skyles
maldomis nušlifavę
sparnus
savo ilgesio seilėm
nelopys
ir žvaigždėm neužsprings
iš dangaus
nusileidusio šiąnakt
po kojom
nestovės
kaip rodyklės
į rojų
neskaičiuos
ko dar trūksta
kad pavyktų
ten nepatekt
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Sala

vėlinės

aktas

gulėjom dykvietėj
tarsi nupjautos
eglės
lyg būtų
kas nusamdęs
išpirkti kaltę
mums nežinomą

mus praspjovė
kiaurai
kad galėtų suvert
ant žaibų
kad neišgelbėti
dar pasisuptume
kol neįklimpome
musgaudžių juostose

mes pasiklydome
tarp taburetės
kojų
ir guldėme į lopšį
vienas kitą
tarsi norėtume pabėgt
iš švenčių baudžiavos
ir brovėmės
į vienas kito
kūną
kaip sliekai
ir kraują vertėm
dulkėm

lašėjo pienas
iš dangaus –
turbūt mėnulis
žindo saulės krūtį
tačiau lašų
nusileidimo trajektorijos
tik gaubė
mūsų kūnus
lyg nykstančios salos
sargybinius

variantas
ši užuomazga gimdė
tik mazgą
kuris vertė mus tapti
byrančio smėlio
rinkėjais
burę iškelti
ant ledo lyties
ir išmargint spalvotom
lemputėm
blyškų nesąmonės
veidą
ir priaugti pilvais
prie grindų
kad regėtume
ateitį drovią
po sijonais
pasiūtais iš uždangos

ir perkošti rūko
savo sielom
surinktume
nuo debesų atsiskyrusias
garbanas
tarsi draugus
iš anapus

rytojus
kai degė
ne saulėlydis
bet pinigai
ir kvietė į skerdyklą
lyg saloną grožio
kad viską
pamatytume
kaip paskutinį kartą
ir giltinė pakeistų
savo spalvą
ir sunerimtų
kad nesugeba nuvest
keturpėsčio rytojaus ten
kur atsiras jam
paklausa

jas čiulpėme
lyg paskutinę
skęstančiųjų mintį
ir ji iškėlė
į paviršių
kol baigėsi
šis aktas

jūra
mes buvom apsivėlę
jūra
ir ant kabliukų
rangėmės
norėdami iš atminties
ištraukti nuoskaudas
ir kilom ant bangų
beginklėm sielom
tarp tiršto nebuvimo
nuolaužų
ir registravom savo
pulsą
tarsi botagą
sukvailėt
kad nematytume
kaip oksiduojasi
išdidžios tiesos
ir didina putų
kolonijas
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Liucija Armonaitė

Nidoje, kur Dievas tapė...

Atrodytų, likimo pokštas, kad tapytojo Romualdo Kuncos, ramaus, kuklaus ir labai delikataus
žmogaus, antras vardas buvo Audrūnas. Ir simboliška, nes šiemet, per R. Kuncai atminti skirtą
tapybos plenerą „Nidos ekspresija“, šėlo gaivališkos audros...

P L ENERA S I R JO TRA D I C I JO S

Šį rudenį Nidoje 17-ąjį kartą vyko tradicinis tarptautinis tapybos pleneras Nidos ekspresija, tęsiantis ekspresionistines Brucke (1905–1930) menininkų kolonijos Nidoje
tradicijas. Vilniečio tapytojo Sauliaus Kruopio inicijuotas
pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje sumanytas pleneras
rengiamas kasmet, nors ir kaip spaudžiamas finansinių
ar kitokių problemų. Nidos ekspresija jau turi gražią ir
vertingą kūrybos istoriją, įspūdingą plenere sukurtų darbų, eksponuotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, parodų
žemėlapį.
Parodyti tikrai yra ką. Juk per septyniolika metų
Nidos ekspresijoje kūrė apie 300 menininkų iš Lietuvos ir
daugiau kaip 20 užsienio valstybių atstovų. Sukurta per
600 tapybos ir grafikos kūrinių, kurie buvo pristatyti
115‑oje parodų Lietuvoje ir užsienyje. Tačiau svarbiausia Nidos ekspresijoje – menininkai. Plenere kūrė ryškiausi
šalies menininkai; tarp jų – Dalia Kasčiūnaitė, Gražina
Vitartaitė, Vija Tarabildienė, Irena Daukšaitė-Guobienė, Aloyzas Stasiulevičius, Valentinas Antanavičius, Algimantas Kliauga, Henrikas Čarapas, Arvydas Baltrūnas, Antanas Obcarskas, Gintaras Palemonas Janonis,
Vilmantas Marcinkevičius. Trys menininkai – Audrius
Puipa (1960–1997), Arūnas Vaitkūnas (1956–2005), Romualdas Kunca (1935–2011) – jau paliko mūsų pasaulį.
Jų šviesiam atminimui kolegos skyrė plenerus ir savo
darbus. Toks buvo ir pastarasis tapytojų susibūrimas
Nidos ekspresijoje: jungtinis Nida–Juodkrantė–Užupis pleneras, skirtas Maestro Romualdui Kuncai, šių metų birželio 28-ąją iškeliavusiam Amžinybėn, atminti. Jungtinis,
nes vilnietis R. Kunca, daug metų kūręs savo dirbtuvėje Užupyje, buvo aktyvus Užupio menininkų kolonijos
dalyvis. Gyveno ir kūrė tarsi dviejuose pasauliuose. Jis,
daug dėmesio savo kūryboje skyręs sostinės senamiesčiui, sukūręs įsimintinų natiurmortų ir portretų, visa
savo esybe veržėsi į Nidą, kurioje pirmąkart apsilankęs
dar 1957‑aisiais, taip buvo pakerėtas Neringos grožio,
kad kasmet po kelis kartus čia atvykdavo. Tapė, liejo
akvareles. Daug bendravo su vietiniais gyventojais. Čia
jis buvo savas, artimas ir labai laukiamas. Abipusę tapytojo ir neringiečių meilę tarsi sutvirtino 2008 m. Neringos
savivaldybės nupirkta R. Kuncos 52 darbų kolekcija. Tai
didžiausia vienoje valstybinėje institucijoje – Neringos
istorijos muziejuje – saugoma R. Kuncos kūrybos palikimo dalis.

KUK L U S I S I NTE L EKTUA L A S

Net visažinis internetas apie Romualdą Kuncą pateikia
labai nedaug informacijos. Verta prisiminti ir gal kiek
papildyti žinias apie ryškų mūsų dienų Lietuvos tapytoją. Gimė Veliuonoje. 1957-aisiais, per studijų Lietuvos
valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) priešdiplominę praktiką, kuriai vadovavo profesorius Antanas Gudaitis, pirmąkart apsilankė Nidoje.
Kuršių nerija taip pakerėjo, kad, norėdamas čia ilgiau
būti ir tapyti, paprašė nukelti jo diplominio darbo Buriuotojai Nidoje gynimą. Likęs Nidoje, daug kūrė, kurį laiką dirbo dailininku apipavidalintoju ir „kultmasoviku“
Jūratės viešbutyje, organizuodavo ekskursijas po kopas.

A s t o s V a s i l i a u s k a i t ė s nuotrauka, 2010
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A s t o s V a s i l i a u s k a i t ė s nuotrauka, 2009

1959-aisiais baigė institutą. Su žmona medike, gavę nukreipimus dirbti Klaipėdoje, įsikūrė uostamiestyje. Tačiau, kaip prisiminimuose rašė R. Kunca, specialiosios
tarnybos, atradusios įvairių priekabių, privertė vadovus
išvaryti jį iš tarnybos ir dirbtuvės; liepė „čiuožti“ tolyn
nuo jūros. Grįžo į Vilnių. 1965–1999 m. dėstė Vilniaus
M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dabar Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla). Nuo 1962 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos–Prancūzijos asociacijos narys. Beje, tik dėl
R. Kuncos energijos ir užsispyrimo išsaugotas prancūzų
kalbos knygynėlis sostinės Didžiojoje gatvėje. Pavyko
įrodyti, kad prancūziškų knygų reikia ir vilniečiams, ir
jam, kiekvieną mėnesį iš savo pensijos nusiperkančiam
knygą prancūzų kalba...
Lietuvoje surengta daugiau kaip dešimt personalinių R. Kuncos parodų; net trys – per paskutiniuosius dailininko gyvenimo metus. Tačiau akivaizdu, kad
R. Kunca dar deramai neįvertintas, nelabai žinomas
plačiajai visuomenei. Menotyrininkė Nijolė Tumėnienė
daug metų pažinojo menininką, gerai žino jo kūrybą.
„Romualdas Kunca buvo ryškus XX a. realistinės pakraipos dailininkas. Jis labiau vertino tradiciją nei dabar
madingą postmodernistinę kultūrą, – kalba N. Tumėnienė. – Tačiau jam, XX a. dailininkui, neužteko vaizduoti
vien objektą, realistinį vaizdą. R. Kuncos kūrybai būdingas spalvų intensyvumas, jų kontrastai ir gebėjimas
tuos kontrastus suderinti. Savo drobėse jis sprendė meno
dekoratyvumo, spalvų skambesio ir ritmo, kitus dalykus. R. Kunca pasirodė kaip ryškus XX a. moderniosios
tapybos atstovas.“
Pasak menotyrininkės, realistiniai R. Kuncos paveikslai unikalūs, nes juose – besikeičianti Nida ir visa
Neringa: laivai, namai, žmonės. Nidos paveikslas nebūtų
toks visapusiškas, jei neturėtume R. Kuncos.
„Manau, didžiausia menininko problema, kad, baigęs studijas Vilniuje, jis išvažiavo dirbti į Klaipėdą, –
samprotauja N. Tumėnienė. – Juk uostamiesčio menas
tuomet buvo tarsi Lietuvos kultūros procesų paraštėje.
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Apie Klaipėdos menininkus, jų kūrybą pradėta kalbėti
tik tuomet, kai miestui ėmė vadovauti Alfonsas Žalys,
rodęs kūrėjams išskirtinį dėmesį, net kvietęs juos dirbti
į Klaipėdą.“
N. Tumėnienė su R. Kunca susipažino, kai jis iš
Klaipėdos grįžo į Vilnių, pradėjo dirbti M. K. Čiurlionio
mokykloje. Moters sūnus mokėsi šios mokyklos Dailės
skyriuje, tad ji dažnai matė R. Kuncą, kuris kartu su kitais pedagogais negailėdamas savęs dirbo su moksleiviais, steigė mokyklos muziejų, važinėjo po Lietuvą ieškodamas talentingų vaikų, vykdavo į kūrybines vasaros
stovyklas.
„R. Kunca kiek jaunesnis už garsiuosius mūsų tapytojus, jo kolegas pedagogus M. K. Čiurlionio meno mokykloje Vytautą Ciplijauską, Vincą Kisarauską, Aloyzą
Stasiulevičių, – sako N. Tumėnienė. – Vyresniems buvo
lengviau. Jie jau buvo suradę savo kūrybos kryptį, žinojo,
kur gilintis, ką toliau daryti. R. Kuncai buvo sudėtingiau.
Jis anksti pradėjo dėstyti ir visiškai pasinėrė į pedagoginį
darbą. Dirbo savo kūrybinio laiko sąskaita...“

PORTRETO BRUO Ž A I

Per plenerą surengtas R. Kuncos atminimo vakaras. Į jį iš
Vilniaus atvyko skulptorė Asta Vasiliauskaitė ir žurnalistė, kultūrologė Aldona Petrauskienė. Asta atvežė R. Kuncą įamžinusių fotografijų ekspoziciją, Aldona – gražių
prisiminimų ir dailininkui dedikuotą eilėraštį.
„Mano svainis, M. K. Čiurlionio meno mokyklos
Dailės skyriaus pedagogas Jonas Rimša prieš 25 metus
supažindino mane su R. Kunca, – prisimena A. Petrauskienė. – Tuo metu, Atgimimo laikais, dirbau Vilniaus
universitete, čia atvykdavo daug mokslininkų iš užsienio. Jie klausdavo manęs, kas ta Lietuva, kokie žmonės,
kokie menininkai čia gyvena. Atsakydama į jų klausimus, vesdavau svečius į R. Kuncos dirbtuvę, – dailininkas puikiai reprezentuodavo Lietuvos meną, kultūrą ir
mūsų šalies inteligentiją. R. Kunca buvo eruditas, poliglotas, kalbėjęs prancūzų, italų, vokiečių, lenkų, rusų
kalbomis... Jis visiems darė didžiulį įspūdį. O viešnią iš
buvusios Jugoslavijos, išgyvenusią Balkanų tragediją, iki
ašarų sugraudino, įteikęs natiurmortą su moliūgais. Tokiais, kokius augino jos senelis...“
A. Petrauskienės šeima artimai bendravo su dailininku. Sako, R. Kunca buvo išskirtinio padorumo žmogus, niekam „nelipo per galvas“ dėl parodų, lengvatų
ar kokių kitų dalykų. Tačiau ir į bičiulių ratą ne visus
įsileisdavo, nes iškart pajusdavo dvilypius žmones, labai nemėgo susireikšminusių personų. Dar moteris pasakoja, kad nematė tokio menininko, kuriam taip sunku
būtų buvę skirtis su savo kūriniais ir kuriam visai būtų
nerūpėję pinigai. Net ir kęsdamas nepriteklius, jis vijo
šalin mintis apie savo kūrinio pardavimą. Nes pardavimas prilygo praradimui. O jis tikėjo, kad tų darbų gali
prireikti parodoms...
Moteris prisimena, kaip apsidžiaugė, sužinojusi, kad
Neringos savivaldybė ketina nupirkti R. Kuncos darbų.
Ir kaip ilgai teko jį įkalbinėti, kad jis bent nueitų pasikalbėti su jį tąkart pakvietusiais miesto vadovais... „Manau,
tikras stebuklas, kad R. Kunca perleido kūrinius savivaldybės žinion, – sako A. Petrauskienė. – Tikriausiai tik dėl
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draudamas, per vakarą sukūrė apie dešimt portretų... Tai
didelė įtampa bet kuriam dailininkui. Tačiau R. Kunca,
jau perkopęs 70-metį, visai negailėjo savęs.
„Jei paklaustų, kas tu esi, atsakyčiau – portretistas, – sakė R. Kunca. – Laisviausiai jaučiuosi, kai tapau
portretą, kai einu į žmogaus pasaulį. <...> Kaip kad saulė šviečia spinduliais, taip žmogus šviečia visu kūnu, ir
padaro tau užuomeną...“
Pasak A. Vasiliauskaitės, R. Kunca nemėgo iškelti
savęs, jam nebuvo būtina pasirodyti. „Jis sakydavo, kad
jo tapyba – tai tik spalviniai santykiai, – prisimena A. Vasiliauskaitė. – Jam, kaip kokiam daoistui, buvo svarbu
užfiksuoti momentą. Sakė, į Nidą važiuoja pasižiūrėti
dieviškos tapybos, kaip Dievas tapė...“

S K I RTA MOKYTOJU I

R o m u a l d a s K u n c a . Autoportretas, 1991

to, kad jo ryšys su Nida buvo ypatingas. Čia dailininkas
kasmet po kelis kartus atvažiuodavo, net norėjo įsikurti.
Džiaugiuosi, kad menininko svajonė bent per darbus išsipildė. Didelė R. Kuncos kūrybos dalis yra Nidoje. Ten,
kur ir buvo sukurta; Nidoje liks amžinai.“
A. Vasiliauskaitė ypač daug fotografavo R. Kuncą
nuo 2006 metų, kai, dailininko patarta, įsigijo gerą skait
meninį fotoaparatą. Moteris turi daugybę dailininko fotografijų: portretų, reportažinių darbų iš jo tapybos pleneruose, parodose, susitikimuose su parodų lankytojais.
Tai įdomūs, unikalūs ir labai vertingi kadrai – paties dailininko peržiūrėti, profesionaliai įvertinti. Regis, paskutiniuosius 26-erius gyvenimo metus R. Kunca bene artimiausiai bendravo su kolege skulptore Asta. Mat likimas
lėmė, kad menininkų dirbtuves Užupyje skyrė tik siena,
per kurią kaimynams būdavo labai patogu susibelsti...
„Dirbtuvė buvo R. Kuncos tvirtovė. Čia jis buvo uždaras, susikaupęs tik darbui, todėl labai nemėgo, kai kas
neįspėjęs pas jį verždavosi ar kaip kitaip trukdydavo, –
prisimena A. Vasiliauskaitė. – Visai kitoks – aktyvus,
energingas, šmaikštus ir labai kūrybingas improvizuotojas – būdavo per savo personalinių parodų atidarymus.“
Bene įspūdingiausias parodos pristatymas vyko 2008
metais Nidos bendruomenės namuose, kai pagerbti dailininko, pažiūrėti jo darbų susirinko daugybė žmonių.
Tarp jų buvo ir garsūs kolegos iš Vilniaus. Atidarymo
ir apskritai parodos „vinis“ buvo žmonių portretai, kuriuos jis čia pat, salėje, per 15–20 minučių nupiešdavo. O
kai į parodą susirinko garbūs Nidos sklandymo mokyklą
(1933–1939) menantys veteranai, R. Kunca, su jais ben-

Saulė Urbanavičiūtė – ir R. Kuncos mokinė, ir Užupio
menininkų bendruomenės narė. Tad dailininkės dalyvavimas šių metų tapybos plenere, skirtame R. Kuncai
atminti, buvo ir dėsningas, ir ypatingas.
„Į plenerą atvažiavau jau turėdama Kuncai skirto paveikslo idėją. Ją inspiravo Mokytojo naktiniai peizažai –
Užupio ir Nidos vaizdai. Tamsoje kiūtančiuose nameliuose būtinai dega koks nors langelis – oranžinis ar geltonas.
Už tų langų – jaukios erdvės, kuriose gyvena žmonės...“
Saulę užvaldė paveikslo idėja – reikia tapyti naktį.
Juolab ir R. Kuncos naktiniai peizažai sukurti iš natūros.
Bandė, užsidegusi žvakę, dirbti ant molo, bet pūtė stip
rus vėjas... Ir žibintuvėlio „pajėgumai“ buvo per maži...
Teko tapyti „iš galvos“.
„Paveikslas R. Kuncai atminti – Salve, Kitame krante! – artimas klasikinei tradicijai, – aiškina Saulė. – Netgi
susijęs su Mokytojo taip mėgstamais prancūziškais dalykais. Monparnaso kapinėse Paryžiuje pavaizduota daug
ypatingo grožio moterų, užsidengusių veidą baltomis
drobulėmis. Puiki poetinė alegorija: labai graži gyvybė gedi išėjusios sielos. Dar mano paveiksle – luotas su
paukščiais, iškeliaujančiais į Kitą krantą. Taip mes šviesiai gedime išėjusios Mokytojo sielos.“
Tapytoja prisipažįsta, jog stengėsi atsižvelgti į
R. Kuncos darbų koloritą. „Ugninės, žėrinčios spalvos –
tai Kitas krantas, kitas gyvenimas, – sako S. Urbanavičiūtė. – Nežinau, kas tose dausose. Gal daug geriau,
šviesiau, ugningiau gyvenama?..“
Kaip reaguotų R. Kunca, pamatęs savo mokinės jam
dedikuotą paveikslą? „Tikriausiai pasakytų, kad gal nereikia jo cituoti... – spėlioja Saulė. – Patartų daryti savaip,
kaip man labiau patinka. Bet aš čia savęs neišsižadėjau
ir dirbau savo stiliumi – tik šiek tiek citavau koloritą,
kompozicinį „kampuotumą“, šiek tiek rėmiausi Mokytojo stilistika.“
Pasak dailininkės, R. Kunca niekada neprimesdavo
savo nuomonės, nediktuodavo, neaugino sekėjų. Labai
jautriai atsižvelgdavo į tai, kaip kiekvienas jo mokinys
dirbo, skatino įvairiai kurti, ieškoti savo kelio. Jis tik truputį pakoreguodavo, tarsi stumtelėdavo į vieną ar į kitą
pusę, kad mokiniai galėtų toliau ta kryptimi tobulėti. O
jei kas nepatikdavo ar net kildavo kokia konfliktinė situacija – Mokytojas... patylėdavo. Tylėjimas buvo jo kritika.
Tuomet mokiniai suprasdavo, kad kažkas negerai, patys
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ieškojo atsakymų, analizavo, o paskui tobulino savo darbų kompozicijas, spalvinius dalykus. Dabar, kai S. Urbanavičiūtė jau pati dirba mokytoja, įsitikino, kad R. Kunca
naudojo geriausią mokymo būdą.
„R. Kunca buvo labai jautrus, subtilus mokytojas, –
pasakoja tapytoja. – Tarp jo ir mokinių buvo pagarbus
atstumas. Mums buvo įdomus prancūziškas jo įvaizdis,
elegantiška laikysena, o dar beretė... Tų laikų pankiškoje aplinkoje R. Kunca atrodė labai keistai, savotiškai ir
gana egzotiškai.“

Į S PŪ D I NGA KO L EK C I JA

Neringos istorijos muziejaus direktorė Eleonora Jonušienė pasakoja, kad muziejaus Dailės rinkinyje yra Mažosios Lietuvos istoriją puoselėjusios ir propagavusios
Evos Labutytės, nidiškio Eduardo Jonušo, šiauliečio Gerardo Bagdonavičiaus kūrinių, taip pat – Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės, Sauliaus Kruopio rengiamų plenerų
darbų, kuriuos dovanojo čia kūrę dailininkai. Tačiau didžiausia muziejuje – R. Kuncos paveikslų kolekcija. Tai
išskirtinis, labai vertingas 52 kūrinių rinkinys, kuriame
tapytojas įamžino Nidą ir jos žmones nuo 1957 metų, kai
pirmą kartą čia apsilankė.
„R. Kuncos meno kūriniuose matome visą Nidos istoriją nuo kuršvalčių, medinių dorių, natiurmortų, portretų. Tarp jų – Nidos žvejų Mikio Engelino, Michaelio
Pugelio, Hanso Radmacherio, Nidos girininko Gedimino
Dikšo, seniausios Neringos gyventojos Zuzanos Stirbienės, kitų portretai, – pasakoja E. Jonušienė. – Šie darbai
mums, ne tik muziejininkams, bet ir tų žmonių vaikams
bei vaikaičiams, visiems Neringos gyventojams ar iš šių
kraštų kilusiems labai svarbūs, turi neįkainojamą vertę.
Kartais portretas, namas prieplaukos peizaže ar sena valtis – vienintelė gija, siejanti žmogų su giminės šaknimis,
Kuršių nerijos istorija.“
Direktorė pasakoja, kad savivaldybė šią paveikslų kolekciją įsigijo už labai nedidelę, tiesiog simbolinę,
kainą, nors ir buvo sumokėta dvigubai daugiau, nei
R. Kunca buvo įvertinęs... Todėl R. Kuncos kolekciją neringiškiai vertina kaip dovaną Kuršių nerijos gyventojams ir visiems čia atvykstantiems. Nidos žmonės tikisi,
kad netrukus bus įgyvendintas projektas – šalia bibliotekos bus pastatyta parodų galerija. Joje, be abejonių, bus
išskirtinė vieta, skirta R. Kuncos kūriniams.

S EPTYNETA S I Š U Ž UP I O

Šių metų plenere Nidos ekspresija tarp dalyvių buvo kaip
niekad daug – net septyni! – Užupio menininkai: Saulė
Urbanavičiūtė, Asta Jančiauskaitė, Dalia Genovaitė Mažeikytė, Giedrius Bagdonas, Vytenis Bazaras, Danielius
Rusys, Vygantas Vėjas. Jie tarsi nutiesė tiltą tarp Vilniaus ir Nidos, nupynė atminties giją kolegai, kūrusiam
Užupyje, dalyvavusiam užupiečių parodose, meninėse
akcijose.
G. Bagdonas, Užupio meno inkubatoriaus direktorius, tarptautinio Užupio plenero vadovas, trečiąkart
dalyvauja Nidos ekspresijos plenere. Dailininkas gerai prisimena pirmąjį savo plenerą Nidoje, kuris jį ir užbūrė,
ir paskatino... rengti plenerus Vilniuje, menininkų kolonijoje Užupyje. Patarimų ir pagalbos kreipėsi į Saulių
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Kruopį, plenerų pradininką, įkvėpėją ir organizatorių ne
tik Nidoje, bet ir Paberžėje, Ignalinoje, Juodkrantėje.
„2004-aisiais, per pirmąjį Užupio plenerą, G. Bagdonas pakvietė užeiti į R. Kuncos, jo mokytojo M. K.
Čiurlionio menų mokykloje, studiją, – prisimena S. Kruopis. – Nustebau, kad ant visų studijos sienų – vien Nidos
vaizdai. Tai buvo lemtingas susitikimas. Jau tų metų rudenį pakviečiau Kuncą į 10-ąjį Nidos ekspresijos plenerą.
Tąkart R. Kuncą pavadinau „Metų atradimu“; jis buvo
apdovanotas Hermanno Blode’s I laipsnio premija. O
matydamas, kaip rimtai ir atsakingai dirba kolega, jam
vieninteliam padariau išimtį – įteikiau „žaliąjį bilietą“ į
visus kitus Nidos ekspresijos plenerus. Juk jam buvo gyvybiškai svarbu tapyti Nidoje...“
Ką darbas Nidoje reiškia kitiems užupiečiams?
„Čia kopos ir tiek daug vėjo! – džiūgauja D. G. Mažeikytė. – Čia traukia nepaprastai tyra energetika ir veržiasi kosmosas! O koks įspūdingas mėnulis švietė, kai
bridau į audringą jūrą! Nidoje patyriau nuostabių naujų
pojūčių. R. Kuncai paskyriau drobę Muzikalios pušys, kuri
jam, manau, labai tiktų...“
Buvęs klaipėdietis D. Rusys, vadinantis save Užupio pižonu, prisipažįsta, kad tik dabar suprato, kokia
graži yra jūra, – kai tik atvažiuoja, iškart prie jūros eina.
Į Nidą atvykusį Danielių pirmiausia patraukia erdvė.
Tačiau tapytojas sako, kad tradiciškai aplinką vaizduoti
jam neįdomu. Primena, kad visi mūsų suvokimai visiškai
subjektyvūs ir kad iš kiekvieno menininko darbų galima
spręsti, ką jis mėgsta, ko nemėgsta. Todėl visiškai normalu, kad niekada netapantis iš natūros, įkvėpimo pasisemiantis Giorgio de Chirico, René Magritte’o kūryboje,
išėjęs tapyti prie marių, Danielius Rusys sukūrė siurrealistinį paveikslą Nidos ganykla be karvių. Pavaizdavo... karves, besiganančias ant marių, prie Nidos prieplaukos...
„Neringoje mane žavi gamtos grožis – nuo makrokosmoso iki mikrokosmoso. Gamtą čia gali stebėti ir iš
toli (subtilias kopų pievų platybes), ir iš arti (mažiausią
samanos ar kerpės kuokštelį), – sako V. Vėjas. – Kasdien
gali stebėti Neringos gamtą ir ji kaskart vis kitokia, kelis
kartus per dieną keičia savo atspalvį ir būvį.“ Ir ne tik
dieną stebėjo. Vygantas pasidžiaugė, kad pleneras vyko
per pilnatį ir jis kasnakt vaikštinėdavo po kopas. „Įspūdingi vaizdai! Vienoje pusėje – marios, kitoje – jūra, švytinti mėnesienoje, – pasakoja V. Vėjas. – Nuostabūs potyriai! Ir, atleiskite, visai nesuprantu, ko žmonės į Nidą
važiuoja, jei pramiega tokias grožybes! Juk po kopas
braidžiau vienui vienas...“
Užupiečiui V. Bazarui pleneras – tarsi vėjo gūsis.
„Pribloškė sidabrinis švytėjimas virš marių, – sako Vytenis. – Debesys ir marios sukuria tokį vaizdą, kad būtų
sunku surinkti dažus ir vargu ar tai būtų ekspresija. Gal
dažų lyrika... Pleneras padovanojo naujų idėjų, sutelkė
darbui ir diskusijoms iki paryčių su kolegomis. O gal tokia nuotaika tvyrojo dėl to, kad užupiečiai gyveno garsiajame Hermanno Blode’s name Villa Helene, kuriame
dabar veikia poilsio namai Nendrė?..“
Su kolegoms, be abejo, diskutuotų ir R. Kunca. Gal
pakartotų ir jau išsakytą mintį: „Tradicinė tapyba neužsibaigusi, neišsemta. Kiekvienas tapytojas, kuris turi savo
matymą, dirbdamas atranda ką nors nauja.“
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Vygantas Vėjas su savo darbo plenere „kraičiu“
Saulė Urbanavičiūtė plenere nutapė Jūreivio žmonos sapną, o Danielius Rusys –
Keturias stichijas
L i u c i j o s Ar m o n a i t ė s nuotraukos

TEMO S : GAMTA I R Ž MONĖ S

Saulius Kruopis šiais metais vėl vieną savo darbų tapė
prie Thomo Manno namelio. Čia dailininkas mato įstabias pušis... raudonais kamienais. Kaip nenutapyti šios
fantastiškos realybės, priverčiančios ir aiktelėti, ir atverti
akis net kasdien pro tuos medžius vaikščiojantiems nidiškiams?
Visai netoliese darbavosi Arturas Savickas, aptikęs
reto grožio peizažą. „Itališkas vaizdelis nuo Uošvės kalno“ – perskaitė informaciniame stende ir, daug negalvojęs, taip pavadino toje vietoje nutapytą paveikslą. Gal
kiek sentimentaloka?.. „Šis pavadinimas turi ir ironiškos
potekstės... – juokiasi Arturas. – O jei rimtai, kai pamatau mane sudominusį motyvą, apie nieką daugiau negalvoju, tiesiog noriu tą grožį užfiksuoti, perteikti tos dienos nuotaiką, net kvapą. Lyg skaitant Gabrielio García
Márquezo romanus, kai jaučiame aprašytos dienos karštį, užuodžiame kvapus...“
A. Savickas – vienas plenero senbuvių, čia atvykstantis ne tik tapyti. Jis – ir Nidos ekspresijos parodų ekspozicijų, kurios per plenero atidarymus ir uždarymus
rengiamos Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre
Agila, autorius. Jos toli gražu neprilygsta A. Savicko darbo erdvėms ir sąlygoms, tarp kurių Vilniaus meno galerija Arka ar 50-oji Venecijos bienalė, kurioje 2002-aisiais
eksponavo Svajonės ir Pauliaus Stanikų kūrinius. „Man
labai svarbi parodos erdvė, visas jos dizainas, estetika, –
sako A. Savickas. – Tačiau jei imuosi eksponuoti parodą, ją iškabinti galiu ir nelabai pritaikytoje erdvėje, ne
tik Agiloje... Beje, labai patrauklu, kad čia, Nidoje, tenka
matyti labai įvairių darbų, susipažinti su savais ir užsienio menininkais. Nidos plenerai labai praplečia akiratį,
praturtina, įkvepia žiemos darbams studijoje.“
Regis, tai galima pasakyti apie visas septyniolika
Nidos ekspresijų. Tačiau plenero organizatorius S. Kruopis
patikslina: „Šių metų plenere buvo daug netikėtumų, jis

buvo spontaniškas ir natūralus. O tai yra vertybė. Šįmet
surengėme kiek neįprastą akciją – paplūdimy tapėme
merginą. Tai R. Kuncos įkvėpimas, jis mums atskleidė
Nidos mauduoklių ir kurortininkų temą. Beje, R. Kunca,
atvykęs į plenerą, nuvedė mane į nuogalių paplūdimį. Aš
nė nežinojau, kad toks Nidoje yra...“

TAR S I PA S AU L I O C ENTRE

Plenere kūrė trys vokiečių dailininkės, atvykusios iš Bairoito žemės: Christel Gollner, Helga Hopfe, Elfi Hübner.
Moteris sužavėjo nuostabi gamta, pagarba Thomo Manno gyvenimo ir kūrybos palikimui ir pats pleneras, kuriame pasijuto lyg daugiataučiame pasaulio centre Babilone. Juk per plenerą skambėjo lietuvių, rusų, latvių,
vokiečių, anglų, prancūzų kalbos. Kas kaip galėjo, taip
susišnekėjo. O Katia Čerevko iš Kaliningrado, regis, net
pramoko lietuviškai...
„Labai nustebau, kad čia, Neringoje, visiškai kitokia
savijauta nei Kaliningrado srities Baltijos pajūry. Nidoje
daugiau erdvės. Čia esi visiškai priklausomas nuo dangaus ir vandens stichijos. Čia supa jūra ir marios, siaučia
audros, merkia lietūs, – džiaugiasi K. Čerevko. – Buvau
smelkte persmelkta vandens. Matyt, dėl to ir mano kūryboje įvyko pasikeitimų. Aš, grafikė, knygų iliustruotoja,
Nidoje ėmiau tapyti ekspresyvius kūrinius. Kaliningradiečių pleneruose tokie mano darbai būtų nesuprasti...“
Katia apgailestavo, kad Nidos vaizdai, kuriuos norėtų nutapyti, niekaip „netelpa“ į plenero laiką ir kad
labai sunku išsirinkti įspūdingiausią motyvą. „Juk kasdien – vis kitoks dangus ir naujai, netikėtai nušvinta marios, – kalba mergina. – Viskas taip žavi, kad net negali
suvaldyti to grožio antplūdžio...“
Jausmus lengviau valdė latviai Ina Inta Liniņa-Ozoliņa ir Imantas Ozolinis, atvykę iš Jūrmalos. Per kelerius pastaruosius metus grafikas I. Ozolinis Vilniuje ir
Nidoje surengė net kelias parodas, dalyvavo Lietuvos
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tūkstantmečiui skirtoje tarptautinėje ekslibrisų bienalėje.
Žinomas Latvijos dailininkas I. Ozolinis (jis, beje, ir legendinio Rīgas balzams etiketės autorius) seniai kuria grafikos darbus, įamžinančius Jūrmalos ir Rygos vaizdus,
bei ekslibrisus, kuriuos skiria bičiuliams menininkams,
garsioms šalies asmenybėms. „Didžiuojamės, kad Imanto darbas yra ir Prezidento Valdo Adamkaus ekslibrisų
kolekcijoje, – džiaugiasi I. I. Liniņa-Ozoliņa. – Padovanojome specialiai jūsų Prezidentui sukurtą ekslibrisą, kai
jis lankėsi Rygoje per tapytojo Šarūno Saukos parodos
atidarymą. Ir... nustebome, kai Prezidentas pasakė, jog
žino Imanto darbus.“
Latvijos menininko darbai vis geriau žinomi Lietuvoje, o mūsų šalies ir mūsų žmonių įkvėpti darbai dailininko kolekcijoje sudaro jau gana solidų rinkinį – apie
50 grafikos kūrinių. Dalį Ozolinių grafikos ir fotografijos
darbų, sukurtų per plenerą Nidos ekspresija, pamatysime
kitą vasarą numatytoje parodoje Neringos istorijos muziejuje.

NEREA L I Š V ENTĖ

„Pleneras Nidos ekspresija – į jokias ribas ir apibrėžimus
netelpanti šventė! – įsitikinusi Agilos renginių organizuotoja Edita Lubickaitė. – Per plenerą viskas tikra, viskas
natūralu. Suvažiuoja dailininkai su savo nuotaikų spalvom, emocijomis. Čia gimsta nauja energija! Per diskusijas, net „susidūrimus“ gimsta naujų idėjų!“
O S. Kruopis sako, kad viena pagrindinių jo misijų
rengiant plenerą – suvesti, supažindinti žmones, kad po
plenero jie ir toliau bendrautų. Gražus pavyzdys – Suomijos ir Baltarusijos menininkai: susipažino Nidoje, o
vėliau suomiai pakvietė baltarusius į savo plenerą, baltarusiai – suomius į savąjį.
„Dar labai svarbu, kad Nidos ekspresija padeda atsiskleisti, jauniesiems – patikėti savimi, – sako S. Kruopis. – Tarp labai ryškių šiandienos tapytojų – Saliamonas
Tetelbaumas. Šis kuklus, fanatiškai atsidavęs tapybai
kūrėjas sužavėjo ir mane, ir plenerų Kaliningrade organizuotojus, kurie pakvietė jį į savo renginius. Dabar Saliamonas jau turi įspūdingą darbų ciklą Kuršių nerijos
motyvais. Smagu, kad ir kiti mūsų plenerų dalyviai aktyviai tapo, išsiskiria savo darbais. Tai Skaidrė Butnoriutė,
Audrius Gražys, Linas Liandzbergis, kiti kūrėjai.“
Beje, įvertinimų menininkai sulaukia jau čia pat, Nidoje. Šiemet Lietuvos dailininkų sąjungos premija ir padėka už ilgametį tapybinių tradicijų tęsimą, puoselėjimą
ir perdavimą jaunesnėms kartoms įteikta klaipėdiečiui
Algirdui Taurinskui. Savo septyniasdešimtmečio sukaktį
paminėjęs dailininkas pastaraisiais metais surengė keturias personalines parodas Klaipėdoje ir Vilniuje, pateikė
darbų Nidos ekspresijos ekspozicijai. Tapytojas, menotyrininkų įvardijamas kaip XX a. Lietuvos dailės klasikas,
peizažo virtuozas, pabrėžia, kad jo kūrybos versmė – visas pajūris. Klaipėda, Nida, Juodkrantė, Rusnė, Dreverna, Uostadvaris, kiti miesteliai, kaimai ir vietovės, kurias
puikiai pažįsta ir kurių jam niekada nepabosta tapyti.
Asta Jančiauskaitė šiais metais išsiskyrė ypač produktyvia kūryba, savo kūrinių meniškumu ir išraiškingumu; jai skirtas Lietuvos dailininkų sąjungos Grand
Prix. Dar vienas Nidos ekspresijos 2011 atradimas – Da-
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nielius Rusys, savitai perteikęs Nidos motyvus. Jam taip
pat skirtas Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimas.
Tačiau ir visi kiti plenero dalyviai, tarp jų – kaunietis
Gintaras Pankevičius, šiaulietis Dalvis Udrys, kretingiškis Andrius Miežis, smalininkietis Juozas Budzinauskas,
tikriausiai pritartų R. Kuncos išsakytai minčiai, kad „buvimas Nidoje – jau yra premija“.
Šių metų plenere sukurtų darbų paroda iš Nidos iškeliavo į Šiaulius – eksponuojama E-galerijoje. Sausį bus
rodoma Vilniuje, Užupio Galeros galerijoje; čia numatyta
ir šiauliečio Gedimino Beržinio ir Linos Pčelinčevaitės
filmo apie Nidos ekspresiją 2011 premjera. Tačiau atsakingiausia plenero darbų ekspozicija šiuo metu jau sukomplektuota Delyje. Lietuvos Respublikos ambasados
Indijoje patalpose trejus metus veiks paroda, per kurios
atidarymą 2012 metų vasario 16-ąją dalyvaus ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tarp parodos paveikslų – ir
įspūdinga R. Kuncos drobė Nidos prieplauka.

Romua lda s Ku nca
KOL I A Ž AS
Liumigama – tai mano
kubistinė ašara
kai aušros pabėga
o etiudas
gamtos nepagauna
tai iškerpu vakaro saulę
raudoną
ir ją priklijuoju
kad grot neišmokęs
Vivaldžio lia minor
einu paskambinti
spalvų mažorą
ir vis stebiuos
kodėl žalia tokia
nepanaši į savo tėvą
mėlyną
ir savo motiną
geltoną
o jeigu gimsta
nepanašios
tai gal nereikia
joms išvis maišytis
tegul sau
savo gaidą gieda
kai spalvos sukasi ratu
pabąla
o kas yra juoda
jeigu ne
daikto nebuvimo jausmas
bet juk
Delacroix seniai pasakė
kad žodžiai
tai kažkas per daug
geriau tyli kalba tapybos
todėl – silentium!
1999

Helga Hopfe

S a u l i u s Kr u o p i s .

(Vokietija). Nidos pušys ir nameliai

Žvejų laivai – kūrėnai

Vytenis Bazaras.

Natiurmortas

D a l i a G e n o v a i t ė M a že i k y t ė .

A s t a J a n či a u s k a i t ė.

Pro Nidos kempingo langą

Smėlynų laivai

S a u l ė Ur b a n a v i či ūt ė .

Ar t u r a s S a v i c k a s .

Salve, Kitam krante!

Itališkas vaizdelis nuo Uošvės kalno
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Ričardas Šileika

Laisvos ausys nugirsti
Pirmosios mano nuogirdos už(si)rašytos dar mokantis Deltuvos vidurinėje mokykloje (tai yra
1986 metais). Kadangi muzikos mokytojas Jonas Bakšys patvirtino, kad muzikinės klausos
neturiu, todėl dainuoti chore ar pūsti skudučių man nereikėjo. Supraskit, liko laisvos ausys šį tą
nugirsti. Prisipažinsiu, gandai ligi šiolei manęs nedomina ir nejaudina.
O visos mano nuogirdos – iš visokiausių bendrysčių, iš komunikacijų, iš vakarėlių, plenerų, vakarojimų ar naktinėjimų. Negaliu pasigirti stipria ir patikima atmintimi, todėl kišenaitėje
visada nešiojuosi popieryčių ir rašiklį. Čiupt tuoj pat ką nugirdęs ir brūkšteliu.
Daugelis mano užrašytųjų ginasi nieko panašaus nesakę (ar tiesiog neatsimeną). Taigi čia
man ir išaiškėjo, kad kalbantysis savęs nei klausosi, nei girdi. Mat kalbančiojo šneka skiriama
ne sau, o adresatui. Mat tasai sakomas dažniausiai būna ekspromtas, tai yra neįsisąmonintas,
neišmąstytas tekstas.
Na, o nuogirdų skaitytojui, manau, beveik neatspėjama, kokiom temom liejęsi pokalbiai.
Nes išpešu ir išnešu iš pašnekesių lavinos tik frazę, tik sakinį. O dar gražiau, kad skaitytojas
dargi ir pats prikuria nuogirdoms savų kontekstų.
P. S. Treniruota mano girdėsena – pasigirsiu – jau nutveria ir mano paties liežuvio ekspromtą.

N...u...o...g...i...r...d...o...s
Kai išvažiavau, manęs čia neliko.
Andrius Surgailis, menininkas

Galbūt lengviausia pasakyti tai, ko nežinai.
Elena Mezginaitė, poetė

Visiems sveika pamąstyt struktūriškai.
Viktoras Binkis, menininkas

Jeigu galvotume, kad Dievas danguje, mes
nebebūtume.

Jeigu išėjau į mišką, – diena veltui nepraėjo.
Vilma Šileikienė, menininkė

Susirandi kokį nors darbą – ir šventi.
Alvydas Lukys, menininkas

Žmogus dažniausiai kenčia nuo palyginimų.
Viktoras Kiseliovas, kompiuterininkas

Mes per daug normalūs pasidarėm: neįmanoma!
Žilvinas Andriušis, poetas

Adulis Medžiūnas, dailininkas

Taip žmonės ir pražūva – susižavi garsiais vardais.

Nekaltybė kartais pereina į ilgesį.
Virginijus Sungaila, poetas

Vilma Šileikienė, menininkė

Ir išvis rašytojo darbas – ne rašyti, o atrinkti.

Reikia gerti kiekvieną dieną.
Asta Valskienė, metodikos kabineto vedėja

Antanas A. Jonynas, poetas

Kiekvieną rudenį gražiausios moterys renka bulves
laukuose.
Rimvydas Pupelis, menininkas

Aš jaučiuosi kaip pakeltas žmogus.
Jurgita Matuzevičiūtė, architektė

Reikėjo meniškiau iškąsti.
Elma Šturmaitė, dailininkė
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Neskoningumas – irgi stilius.
Vytautas Žukauskas, dailės pedagogas
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Maždaug dešimt metų praeina, kol juokai pasidaro
rimčiau.
Jonas Mekas, poetas ir filmininkas

Kur gyveni, ten ir bombų ieškai.
Nida Gasparaitytė-Urbonavičienė, lituanistė

Siela ir yra egoizmas.
Regimantas Tamošaitis, literatūros tyrinėtojas

Noriu rašyti anapestais, bet išeina anapistais.
Sigitas Parulskis, poetas

Sveikas gyvenimo būdas – neužrašyti jo.

Jeigu dar negali pasamdyti, kad dirbtų už tave, – tai
malonumas.
Antanas Beniulis, fotografas

Marijus Petrauskas, dailininkas

Iš Kauno visada pravartu išvažiuoti.

Dekšnys įvairiom pozom – tai įdomu.
Vytautas Dekšnys, poetas ir vertėjas

Daina Pranckietytė, poetė

Komunistai išrado sriubą ir druską. Visa kita
prisidėjo.
Darius Šimonis, poetas

Veidmaininga yra daryti gera.
Aleksandras Šiekštelė, fotografas

Turiu problemą – man mažai kas nepatinka.
Rasa Čergelienė, rašytoja

Ir supykimai ant pasaulio yra vertingi.
Laima Laučkaitė, menotyrininkė

Tu neliūdėk, vis tiek gerai nebus.
Valentinas Sventickas, leidyklos vyriausiasis redaktorius

Aš pažįstu visus, kurie numirė.
Eglė Ridikaitė, tapytoja

Jeigu esi neabejingas, tai ir keršto nebus.
Regina Šulskytė, fotografė

Mes lavonus atsinešim patys.
Egmontas Jansonas, teatro meno vadovas

Jeigu nebūtum kvailys, kas tada būtum – kaip visi –
žvėris.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

Jeigu daraisi panašus į nuotrauką pase, reikia
susirūpinti.
Roma Valčiukienė, pedagogė

Tačiau ne visi tualete karpo nagus.
Antanas Markuckis, teatro režierius

Galima ir per pilvą ateit į menus.
Ramutė Rachlevičiūtė, meno kritikė

Pastoviai jaučiuosi nušautas.
Viačeslavas Čerenkovas, interjero dizaineris

Aš ironijai nebeturiu laiko.
Martinas Jankus, tapytojas

Būtų dar ką veikt iš neturėjimo ką veikt.

Jeigu gyvenime dar būna pirmą kartą, tai gyvent
verta.
Vytautas Butvilas-Mažylis, muziejininkas

Artūras Raila, menininkas

Skaityti Donelaitį internete – kažkoks iškrypimas!

Pripažįstu arklius ir žirafas.
Olegas Karavajevas, dailės mokytojas

Gytis Vaškelis, LLTI Leidybos centro direktorius

Kai nebebus mūsų – ir bulvių neliks.

Vienas visada smigęs, kitas – totorius.
Jonas Gasiūnas, menininkas

Romas Orantas, knygų dailininkas

Turi kažką daryti, kad po to pamatytum, kaip kvailai
atrodai.
Modestas Pachalka, dvyliktokas

Kol esi jaunas, viskas yra įtartina.
Giedrius Kazimierėnas, tapytojas
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Universitete aš nieko neišmokau – absoliučiai.
Alfonsas Nyka-Niliūnas, poetas

Skraidau sapne žemai, – tai mane erzina.
Salomėja Jastrumskytė, menotyrininkė ir poetė
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Penktadienio vakarą nuogąstauti būtų juokinga.
Aistė Kisarauskaitė, maloni moteris

Revoliucija visada ne laiku. Revoliucija visada per
vėlai.
Gintaras Zinkevičius, menininkas

Mes nebuvom nirvanoj, ir mus sunervino.
Rosita Bočienė, žurnalistė

Visos turim individualų grožio miegą.
Vaiva Deveikienė, kraštovaizdžio dizainerė

Man nuskriausti keleriopai brangesni.
Vytautas P. Bložė, poetas

Prie ko prisiliečiu – nuo to ir gaunasi priklausomybė.
Tauras Česnulevičius, skulptorius

Mano rankos ne nuo gėrimo dreba, bet nuo vaikystės.
Linas Katinas, menininkas

Negabūs žmonės turi kur nors reikštis.

Man dar trūksta ko nors, kad, be alkoholio, dar ko
norėčiau.
Aurelija Venckutė-Levickienė, grafikos magistrė

Alvydas Šlepikas, rašytojas

Iš šios pozicijos kvepia višta.
Agnė Biliūnaitė, poetė

Reikia eit į kiną, kad turėtum ant ko rašyti.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas

Rašant visą kontekstą, tekstas būtų neįdomus.
Vaiva Kuodytė, poetė

Svarbu visus vaiduoklius žinoti.
Kristina Sakalavičiūtė, literatūrologė

Priklausau rašytojų sąjungai, bet ne kasdien.
Liutauras Degėsys, poetas ir filosofas

Žmogus iš principo niekam negali būti ištikimas.
Algimantas Lyva, rašytojas

Kaip gerai jaučiuos, bet greitai išeisiu.
Andrius Mosiejus, menininkas

Manų košė nuramina. Nežinau, ar kitas koks maistas
taip ramina.
Audra Baranauskaitė, žurnalistė

Yra dvi žmonių rūšys: vieni užsirašo, kitus užrašau.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas

Jeigu žmogus skleidžia kvapą, – jis nekaltas.
Bonifacas Stundžia, profesorius

Klausytis komplimentų – intelektualinės perversijos
forma.
Leonidas Donskis, filosofas.

Mes abstraktaus gėrio vedami nepadarysim žygdarbio.
Rimas Morkūnas, režisierius

Edukacija Lietuvoje – kai labai rėkia, bet dar nemuša.
Gintaras Zinkevičius, menininkas

Tegu auga be pavadinimo.
Valerijus Šamarovas, kaimynas

Aš laikausi visų transporto taisyklių, kitų – nelabai.
Vida Garunkštytė, bibliotekos direktorė

Kalbos mokėjimas nebūtinai kvalifikuoja tave.
Kęstutis Keblys, literatūrologas

Realiai džiaugsmo nedaug, bet jo galima pasidaryti.
Tomas S. Butkus, poetas ir knygdarys

Antradienio žmonės yr nieko verti.
Rimantas Černiauskas, rašytojas
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Raminta Gamziukaitė

Kitoks Faustas ir
Sokurovo stilistikos triumfas

A

pie garsų Aleksandro Sokurovo Faustą derėtų
kalbėti jo filmų tetralogijos, kurios baigiamoji
dalis yra šis kūrinys, kontekste. Bet tai palieku
kino kritikams, nes nemačiau kitų trijų dalių, o šio rašinio rakursas bus kiek kitoks. Filmo pavadinimas vis
dėlto įpareigojantis, nes faustiana, jeigu atskaitos tašku
pasirinksime J. W. Goethe’s Faustą, pradeda skaičiuoti
ketvirtą šimtmetį (jeigu pradėtumėme nuo XVI a. liaudies knygos apie daktarą Faustą, tektų pridėti dar du
šimtmečius).
Nestebina, kad per tokį laiko tarpą istorinis ir legendinis Faustas tapo amžinuoju paveikslu, susiformavo
tradicija, atsirado nerašytos taisyklės, atpažinimo kodas. Kūrinių faustiškąja tema siužetinis branduolys yra
sandėrio su velniu motyvas, taip pat su siužetu susiję
atjauninimas raganų „virtuvėje“, apsilankymas Auerbacho rūsyje, Margaritos brolio Valentino nužudymas ir
jos pačios tragedija. Pageidautina, kad personažas siektų
įminti gyvenimo prasmės bei visatos sandaros mįslę, kad
nuolatinis jo pažinimo siekimas ir nepasitenkinimas tuo,
kas pasiekta, lemtų asmenybės raidą ir niekada neleistų
jam ištarti: „Sustok, akimirka!“
Faustiškasis archetipas gali atgimti kūriniuose, visai nesusijusiuose su Goethe’s tekstu, bet A. Sokurovo
filmas, kaip ir E. Nekrošiaus spektaklis, į tą tekstą ape
liuoja. Pusiau juokais, pusiau rimtai iškyla Goethe’s autorinių teisių klausimas. E. Nekrošius jų nepažeidžia,
penkių valandų trukmės spektaklyje teksto nedaug, bet
jis Goethe’s, visa kita – teatras. Sokurovo filme kitaip –
teksto labai daug, jis skamba aiškia vokiečių kalba dvi su
puse valandos, bet jame tik kartais pasigirsta autentiškos
Goethe’s Fausto nuotrupos. Su autorinėmis teisėmis čia
tikrai nesiskaitoma, ir nors šiuo klausimu, kaip sakyta,
rimtai diskutuoti beprasmiška, vis dėlto problema yra
(neatkreipiau dėmesio į vertimo titrus, dabar nepasakysiu, ar juose kaip nors išskiriamos citatos) – į kokio išsilavinimo lygio žiūrovą, net ir Vokietijos, orientuojamasi?
Ar kiekvienas išgirs ištisiniame tekste vokiečių klasiko
žodžius? O jeigu – o tai labai tikėtina – dauguma jų neatpažins, tai kam tos citatos reikalingos? Taip pat neatmestina prielaida, kad visas tekstas bus suprastas, kaip
priklausantis Goethe’i. Tai kaip tada?
Prieš pratęsdama improvizacijas faustiškąja tema,
norėčiau pastebėti, kad tai nebus visapusiška kūrinio
analizė ar kritika, o tik „karšti“ ir kiek padriki įspūdžiai
pažiūrėjus filmą, kuris užhipnotizuoja savo įtaiga bei

vientisumu. Atrodo, kad pilna žiūrovų kino salė tas dvi
su puse valandos nustojo kvėpuoti. Subjektyvi nuomonė
būtų, kad Sokurovo filmas pribloškia savo stilistika ir jo
įtaiga pasiekiama ne prasmių gilumu, o visų pirma vizualumu. Ta be galo paveiki stilistika priminė – vėl subjektyvus įspūdis – Paolo Pasolini gyvenimo trilogiją La trilogia
della vita, kurioje kinas artėja prie dailės kūrinio. Apibūdinimo tam reiškiniui neturiu, gal jį turi kino žinovai.
O dabar apie prasmes. Sąsajų su Goethe’s Faustu
daug, nors epizodai dažniausiai perkuriami, neretai ir
sukuriami. Savaime tai nei gerai, nei blogai, nes Sokurovo filmas nėra Goethe’s kūrinio ekranizacija. Tačiau
tai nėra ir visiškai naujas kūrinys faustiškąja tema, todėl gretinimas turi prasmę. Amžinasis moteriškumas
(das Ewig-Weibliche) gali turėti daug vardų, bet filme tas
vardas – Margarita. Atsijauninimas gal įvyksta, o gal
ir ne – yra ten vienas neaiškus į Fausto ir MefistofelioMauricijaus grumtynes panašaus sąlyčio epizodas, po
kurio Faustas lyg ir atjaunėja, bet tai taip nereikalinga
ir nereikšminga, kad netrukus pamirštamas. Akimirkos,
regis, niekas neketino stabdyti, sutartis su šėtonu pasirašyta skubotai ir besąlygiškai, vien karštligiškai siekiant
Margaritos. Goethe’s Faustas Mefistofelio yra gundomas
naujomis, neribotomis pažinimo galimybėmis, sutartį jis
pasirašo gotikinėje celėje, Margaritos jis net nėra matęs.
Skirtumas esminis.
Faustas skaitytojų ir žiūrovų sąmonėje neatskiriamas nuo šėtoniškojo vedlio ir palydovo Mefistofelio, filme gavusio Mauricijaus vardą. Toks sprendimas atrodo
pagrįstas, nes personažo paveikslas turi mažiau dimensijų negu jo prototipas Goethe’s veikale, jis labai supaprastintas, nors įkūnytas taip originaliai ir virtuoziškai,
kad netgi sunku jį įkomponuoti į ligšiolinės šio paveikslo
kūrimo tradicijos įvairovę. Bet čia jau akivaizdžiai prasmę persveria vizualumas, nes iškreipta esminė Goethe’s
Mefistofelį charakterizuojanti citata. Originale skaitome:
ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das
Gute schafft (dalis jėgos, nuolat trokštančios blogio ir nuolat kuriančios gėrį). Filme girdime: ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse schafft. Tai vėl didžiulis skirtumas: norėti
blogio ir prieš savo valią kurti gėrį ar tiesiog sėti blogį.
Sokurovas renkasi antrąjį variantą, nepriimdamas
Goethe’s dialektinės blogio ir gėrio sampratos, filme blogis tiesmukai deklaruoja vienareikšmę esmę. Visai gali
būti, kad šis rizikingas supaprastinimas atvedė prie filmo
finalo, kurį pavadinčiau tarybiniu – kaip vis dėlto lėtai
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keičiasi nors ir talentingo ir ėjusio prieš srovę, bet ilgai
tarybiniais laikais gyvenusio režisieriaus mentalitetas!
Optimistiškai užmėtyti velnią akmenimis ir patetiškai
žengti kažkur į kosmoso platybes – ekrane tai atrodo
įspūdingai, bet su faustiška dvasia niekaip nesisieja. Atsisakęs gėrį skatinančio blogio idėjos, – štai kur tikras, o
ne parodomasis optimizmas! – blogio skleidėjas tampa
primityvus ir lengvai galingojo Fausto įveikiamas.
Apmaudu, kad režisierius kūrė Faustą kaip trilogijos
apie galią pratęsimą, nereikėjo jo gretinti nei su Leninu,
nei su Hirohito. Valdžios troškimas, „valia valdyti“ („der
Wille zur Macht“) – Faustas kaip archetipinis paveikslas
ne apie tai. Tokį Faustą, kokį matome filme, – tvirtą, iš
pradžių apie sielą, dar apie „žodį“ ir „veiksmą“ pakalbėjusį, bet vėliau ypatingo intelekto nerodantį „vokietį
vyrą“, – Sokurovas išgalvojo ir pats to neneigė. Tik kodėl jam prireikė to „vokiečio vyro“, jeigu rengėsi parodyti Faustą? Pagal Goethe’s koncepciją Faustas, ypač iš
mikrokosmo patekęs į makrokosmą, – o tai vyksta antroje dalyje, – suvokiamas kaip visos žmonijos atstovas,
ir jo patirtis – tai žmonijos pažinimo kelio atvaizdas.
Nors Faust vokiškai iš tikrųjų „kumštis“, pasirinkti šią
paveikslo briauną, kaip labiausiai personažą charakterizuojančią buvo tiesiog klaida. Galios temai realizuoti
būtų kiek daugiau tikusi antroji Fausto dalis, kur Faustas
pasirodo imperatoriaus dvare, bet trumputis filmo epizodas su šarvais lieka tik neaiški užuomina į šį Fausto
kelio tarpsnį. Kaip tik antrosios dalies pirmame veiksme
Goethe’s Faustas atsisako galios valdyti ir šlovės kaip
labai išorinio, su dvasiniu gyvenimu ir pažinimu nesusijusio dalyko. Čia būtų atsivėrusi erdvė pritarti šaltinio
teiginiams arba polemizuoti su jais, kai pirmoji Goethe’s
Fausto dalis visiškai tam netinka.
Kažkodėl Fausto parafrazės dažniausiai ribojasi pirmąja veikalo dalimi. Aptariant tokius meninius įvykius
kaip E. Nekrošiaus spektaklis ir A. Sokurovo filmas, sunku nesuklysti pažiūrėjus juos tik vieną kartą. Jei atmintis neapgauna, Nekrošius antrosios dalies spektaklyje
nepanaudojo, o Sokurovas tarsi ir sulaužė šią tradiciją,
bet kartu sukūrė kompozicinę disproporciją. Išdidinęs,
perkeitęs pirmosios dalies veiksmą, iš antrosios dalies režisierius pasiima Homunkulą ir tuos du šarvuotus „riterius“ uolynuose, nors žiūrovui nepaaiškina, kada, su kuo
ir dėl ko jie kariavo. Goethe’s veikale Margarita nematė ir
negalėjo matyti Homunkulo, filme, jei gerai supratau, tai
kraupoka projekcija į netolimą veikėjos ateitį, į jos būsimo kūdikio lemtį. Gal tai reikėtų vertinti kaip režisūrinį
atradimą, bet, kad ir kaip žiūrėsi, su Homunkulu pasielgta ne itin korektiškai – jam suteikta taikomoji funkcija,
nors antroje dalyje šis unikalus personažas turi ne tokią
jau trumpą savo istoriją, kurios ir pabaiga kitokia.
Pradėjus gretinti spektaklį ir filmą, įdomi pasirodė
viena paralelė: ir Nekrošius, ir Sokurovas labai daug
veiksmo laiko skiria Fausto pokalbiams su jį dievinančiu
mokiniu Vagneriu – įsikūnijusia vidutinybe. Kilo mintis,
kad Sokurovas galėjo matyti Nekrošiaus Faustą ir būti jo
paveiktas. Buvo taip, ar nebuvo, daugiausia režisierių
paveikė – ir jam pakenkė – jo paties siekis „pritempti“
Faustą prie jo jau sukurtos „vyriškų personažų“ trilogijos
ir užbaigti ją kaip tetralogiją.
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Kiekvienas kūrėjas turi teisę susikurti savą faustiško
žmogaus koncepciją, turi teisę egzistuoti ir toks Faustas,
kokį jį mato Sokurovas – galios principo reiškėjas. Tik
štai praturtina ar nuskurdina amžinojo herojaus paveikslą tokia traktuotė? Mano giliu įsitikinimu, jeigu kuriama
Goethe’s veikalo parafrazė (o režisierius tai pripažįsta),
faustiškos prigimties pilnatvė gali atsiskleisti tik remiantis visu kūriniu, o ne viena jo dalimi. Filme parodyta tik
Fausto kelio pradžia, o kai nėra kelio, nenatūrali atrodo
ir jo pabaiga – grįžtu prie finalo, kurį laikau silpniausiu
filmo epizodu, nepaisant išskirtinės „natūros“ ir kosminio užmojo.
Faustiško archetipo įvairovės nepajėgia perteikti iš
teksto išnyrančios reikšminės Goethe’s Fausto frazės, išplaukiančios iš visos Fausto patirties. Visa kita, „perteklinė“, J. Arabovo parašyto scenarijaus dalis tėra tik, pasak
paties režisieriaus, „išgalvotų“ epizodų verbalizavimas,
jų „įgarsinimas“. Gal Sokurovo į Faustą įdėtos prasmės
geriau atsiskleistų, jeigu visa faustiana būtų terra incognita? Bet kas intuityviam menininkui prasmės?! Jo stichija – vaizdas, gamta, faktūra, tapyba kino priemonėmis,
jo įkvėpimo šaltinis – vaizduojamasis menas (režisierius
teigia, kad ir literatūra taip pat, ypač Goethe, bet tikro
įsigilinimo į literatūros kūrinį trūksta), jo idée fixe – kažkoks civilizaciją destruktyviai veikiantis „vyrų pasaulis“.
Nemačius ankstesnių filmų apie tuos istorinius civilizacijos griovėjus, lieka neaišku, ar režisierius juos smerkia,
ar vis dėlto istoriją kuriantys stiprūs vyrai – tegul ir su
neigiamu ženklu – jam imponuoja. Neabejotina tik, kad
tai, kas tinka Hitleriui, netinka Faustui – istoriniu mastu jis nieko negriauna, tik eina pažinimo keliu, nuolat
jausdamas nepasitenkinimą, kartais nusikalstantis, bet
teigiantis gyvenimą ne už jo teikiamą gėrį, o nepaisydamas visko.
Užteks apie tas prasmes, filmas veikia žiūrovą vaizdų visuma, jų įtaiga ir kaita, filmavimo subtilybėmis. Aktorius iš Vienos, vaidinantis Faustą, – tai tiesiog iš XVI a.
atėjęs Dürerio ar Cranacho paveikslų tipažas. Iš juodojo
mago, daktaro Johanno Fausto amžiaus, – trapesnis vėlesnių amžių Faustas nebetiktų galios principui įkūnyti. O koks vizualiai netikėtas, išraiškingas, naujoviškas
Fausto palydovo paveikslas! Tik blogio ir gėrio priešprieša, nors gal ir banalu apie ją kalbėti, bet faustiškajai temai
atskleisti būtina, kiek nublanksta. Nes joks blogis tas parodiškai plastiškas filmo Mauricijus, pabaigoje verkšlenantis po akmenimis, ir joks gėris tas stambokas „vokietis vyras“, pasikėsinęs į amžinąjį moteriškumą, bet finale
Margaritos išvaduotas ir nuo kaltės išsivadavęs. Nėra
filme gotikinės celės su senais manuskriptais, nėra raganų „virtuvės“, persikelia į kažkokias „termas“ – skalbyklos, maudynės? – modifikuota Valpurgijos naktis, nėra
Gretchen gėlių darželio, daug ko nėra. Užtat kokia natūra – nepaliestas miškas ir Islandijos vulkanas, aptrupėję
seno vokiečių miesto mūrai, paslaptingi jo kampeliai,
viduramžių buitis ir... katė Gretchen miegamajame! O
kokia lemtinga – ir tapybiška – pora atrodo abu herojai,
išsiskiriantys vaizdingame miesto minios chaose! Aukščiausios prabos kino meno kūrinys tas Aleksandro Sokurovo Faustas, kad ir ką apie jį sakytum.
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Ta t j a n a B a l t u š n i k i e n ė

Įstabus audringas
Claude’o Chabrolio
kino pasaulis

M a rc o R u s s e l o nuotrauka

D

idžiojo Naujosios bangos prancūzų kino meistro
Claude’o Chabrolio meninis palikimas – unikalus. Jis sukūrė pusšimtį filmų, kuriuose vaidina
ne tik aktoriai, bet ir erdvė bei laikas. Kiekviename kaligrafiškai ekrane užfiksuotame vaizde – nepaisant visiško
vizualaus aiškumo – slypi paslaptis, kurios įminimą prilyginčiau sudėtingos šachmatų užduoties sprendimui:
baltieji pradeda ir laimi... per du ėjimus. Retas Chabrolio
filmų personažas nėra įtariamas (dažniausiai ne be pagrindo), jo poetika sielvartinga, įžvalgi, nepakanti, persmelkta maištingumo dvasios. Į jo pasaulėžiūrinio teleskopo objektyvą pakliūva vien nelaimingos žvaigždės, jo
dėmesio centre atsiduria po nelaiminga žvaigžde gimę
žmonės. Jis buvo įvaldęs visus sudėtingus žanrus: nuo
socialinės dramos iki tragipamfleto, tragifarso, kurių pagrindą paprastai sudaro detektyvinis siužetas.
Maža pasakyti, kad Claude’as Chabrolis priklausė Naujajai bangai – jis šią „naują bangą“ sukėlė, 1958
metais pastatęs pirmąjį savo filmą Gražuolis Seržas. Po
metų pasirodė jo kolegų ir Naujosios bangos bendražygių
šedevrai – Jeano-Luco Godard’o Iki paskutinio atodūsio ir
François Truffaut 400 smūgių.
Claude’as Chabrolis gimė Paryžiuje ir čia praleido
visą gyvenimą. Jo tėvas ir senelis buvo vaistininkai, ir
Claude’as iš pradžių mokėsi farmacininko amato, paskui
studijavo teisę ir filologiją Sorbonoje, o laisvalaikiu mėgo
skaityti detektyvus, bendradarbiavo kaip kino kritikas
šešto dešimtmečio viduryje garsiame žurnale Cahiers du
cinéma ir kartu su tuomet jaunais ir maištingais Godard’u
ir Truffaut rimtai ketino susidoroti su „tėtušių kinu“, nuversti visus klasikus ir sukurti savąją – novatorišką – kino
estetiką, atitinkančią naująją realybę, naująsias vertybines sistemas ir atnaujintą, vakarykščių tabu atsikračiusią
moralinę poziciją. Džiugu, kad ši iš pradžių tik svajone
buvusi Naujosios bangos teoretikų ir praktikų programa
buvo sėkmingai realizuota kaip serija nuostabių ekraninių kūrinių, pelniusių šlovę antrosios XX a. pusės prancūzų kinui.
Pirmas C. Chabrolio filmas Gražuolis Seržas perkelia žiūrovą į gūdžią prancūziško pokario provinciją, į
skurdžią proletarų trobelę, meniniu požiūriu giminingą
Kostyliovo prieglaudai M. Gorkio pjesėje Dugne; filmo
atmosferai artimos ir Šarūno Barto juostos Koridorius,
Namai ir Trys dienos. Į šią visomis prasmėmis šaltą ir

nejaukią mažo miestelio erdvę atvyksta svečias iš sostinės – išsilavinęs, puošniai apsirengęs, bet, deja, džiova
sergantis jaunuolis (jo vaidmenį jautriai atliko JeanasClaude’as Brialy, jau tuomet turėjęs Strasbūro konservatorijos diplomą, pasirodžius filmui kaipmat pelnęs šlovę
ir paskui sėkmingai ją išsaugojęs). Jo vizito tikslas – susitikti su vaikystės ir jaunystės bičiuliu gražuoliu Seržu;
kadaise iš jo buvo daug tikėtasi, tačiau šis mokyklos dievaitis, dabar apsilupinėjusio sunkvežimio vairuotojas,
tapo beviltišku girtuokliu ir nieko neketina keisti savo
varganame ir niekingame gyvenime. Iš esmės Gražuolis Seržas – filmas apie tikrą, nuoširdžią vyrišką draugystę kaip ir E. M. Remarque’o romanas Trys draugai ar
T. Bernhardo Grimzdėjas. Prancūzų literatūros kontekste
pirmąjį C. Chabrolio filmą galima sugretinti su Albert’o
Camus tekstais, ypač romanu Nuopuolis (1956), kuriame
sakoma: „Draugystė – ne toks paprastas dalykas. Ji ilga
ir sunkiai pasiekiama, bet kai ji jau atsiranda, nebeįmanoma jos atsikratyti, belieka būti viskam pasiruošus.“1
Draugas, veltui besistengiantis išgelbėti Seržą (aktorius
Gerard’as Blainas), šio nusigėrusio gražuolio žiauriai
sumuštas ir mirštantis dėl kraujoplūdžio gerklėje – pirmas ir bene vienintelis teigiamas tragiškas J.-C. Brialy
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herojus C. Chabrolio kine. Jų bendradarbiavimas tęsėsi
žaisminguose, padorią publiką šokiruojančiuose „jaunimo“ filmuose Pusbroliai (1959), Dabitos (1961); po trijų
dešimtmečių jie susitiko detektyve Inspektorius Lavardenas (1986). Įdomu, kad būtent J.-C. Brialy, filme Gražuolis Seržas pasirodęs kaip pasmerktas romantikas, vėliau ir kitų garsų režisierių filmuose varijavo neigiamą
įvaizdį, tapusį tipišku negailestingoje, socialinės satyros
persmelktoje C. Chabrolio kino erdvėje. Šį asmenybės
tipą A. Camus Nuopuolyje apibendrina šitaip: „Jūs, be
abejonės, verslininkas. Daugmaž? Puikus atsakymas! Ir
protingas; mes visur esame tik „daugmaž“. Jūsų išmanios, daugmaž gyvenimą pažįstančio keturiasdešimtmečio akys, Jūs daugmaž gerai apsirengęs, kaip priimta pas
mus, ir jūsų rankos glotnios. Taigi daugmaž buržua! Bet
rafinuotas buržua. Taigi jūs esate daugmaž... Profesijos
mane domina ne taip kaip sektos. <...> Ar jūs turtingas?
Šiek tiek? Puiku. <...> Jūs mane tikrai dominate.“2
Šį iš esmės pavojingą „daugmaž“ herojaus tipą
C. Chabrolio filmuose egzistenciškai įprasmina nuostabūs prancūzų aktoriai: Michelis Piccoli (Kruvinos vestuvės,
1973), Michelis Serrault (Skrybėlininko šmėklos, 1982), Jeanas-Pierre’as Casselis (Ceremonija, 1995), Michelis Bouquet (Neištikimoji žmona, 1969). Meistriškas, filigraniškas jų
vaidinimas ir personažus, ir žiūrovus bloškia į siaubo ir
nevilties pragarmę. Įvaizdis jiems, aišku, brangus, bet
tiesa brangesnė. Amerikietiškame kine, pavyzdžiui, pripažintos „žvaigždės“ ilgai vengdavo socialiai neigiamų
vaidmenų – E. M. Remarque’o romane Šešėliai rojuje, pasakojančiame apie pokarinį Holivudą, skaitome: „Amerikiečiai atsisako vaidinti nacius. Tai gali sugadinti jiems
reputaciją. Jie žūtbūt turi būti žavingi. <...> Gary Cooperis nieku gyvu nevaidins SS grupenfiurerio. Nacių vaidmenis jie atiduoda emigrantams. <...> O pagrindiniame
vaidmenyje visada pasirodo žavus amerikietis, šalia kurio – dorybinga amerikietė. Toks įstatymas!“ Užtat prancūziškame kine didieji Jeanas Gabinas, Alainas Delonas,
Jeanas-Paulis Belmondo išraiškingai vaidino ir žudikus,
ir niekšus, suteikdami šiems vaidmenims gilų tragišką turinį ir humanistiško patoso, kurie itin būdingi ir
drąsiam aktoriniam Claude’o Chabrolio kino pasauliui.
C. Chabrolis ir jo aktoriai, paprastai parodydami tuos
pačius „daugmaž“ ponus, įvykdo tam tikrą meninę viso,
kas įprasta ir kasdieniška, elektrolizę, o iš „išlaisvintų“
elementų susidaro postmodernistine ironija užtaisytas
sprogus mišinys, taigi – ko gero, bus bėdos...
Akivaizdus pavyzdys – Michelio Serrault vaidinimas George’o Simenono romano motyvais sukurtame
filme Skrybėlininko šmėklos. Iš pradžių stebime lyg padorų, pasiturintį skrybėlių dirbtuvės savininką, tačiau
jo žvilgsnyje, mimikoje nuolat šmėsteli užslėpta baimė,
kažkoks bauginantis keistumas. Aplinkiniams jis – ištikimas paralyžiuotos žmonos vyras, bet iš tikrųjų – našlys,
seniai užėjus pykčio priepuoliui pasmaugęs žmoną, paslėpęs jos lavoną rūsyje ir dabar gyvenąs su... manekenu, tikslia velionės žmonos kopija. Rytais skrybėlininkas
sodina manekeną prie lango, o vakarais guldo į vedybinį guolį, parneša iš restorano, kuriame įpratęs pietauti,
antrą pietų porciją (atseit žmonai), o šiaip reguliariai
lankosi kavinėje-klube ir ten lošia kortomis bei pliurpia
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su garbiais kvartalo gyventojais. Kažką negero įtarusią
tarnaitę skrybėlininkas nužudo – kaip koks Raskolnikovas – nė nemirktelėjęs ir ramiausiai tęsia įprastą buržua
gyvenimą. Vis dėlto kiekviena diena, tiksliau – kiekviena
ekraninė akimirka, priartina šį „sadistą nevykėlį“ prie
beprotybės pragarmės: ištiktas amoko, jis puola į visas
sunkias nuodėmes, be saiko geria, iki šleikštulio prisiryja delikatesų, kuriais pelnytai didžiuojasi subtili prancūziška virtuvė, kol pagaliau su palengvėjimu ištiesia
rankas policijos komisarui, kad ant jų būtų uždėti ant
rankiai. Skrybėlininko agoniją M. Serraut fiksuoja išties
fantasmagoriniais tonais: jo veido išraiška keičiasi kas
akimirką – nuo abejingos kaukės iki klaikios grimasos,
užguito žvilgsnio, vos pastebimai trūkčiojant apatiniam
akies vokui.
Kitaip sadistą iš prigimties C. Chabrolio filme Mėsininkas (1970) vaidina Jeanas Yanne’as. Šio kuklaus mėsos
krautuvėlės tarnautojo išvaizda kaip reta miela, jis geraširdis, vikrus, simpatiškoms moterims maloniai parenka
geriausios mėsos žlėgtainiams. Jam visiškai – dėl nusikalstamos prigimties – svetimos žmogiškosios aistros,
bet štai sadistas įsimyli, taigi sužmogėja ir... nusižudo.
Kitame C. Chabrolio filme – Tegu miršta žvėris (1969) –
Jeanas Yanne’as parodo, kad ir psichiškai normalus žmogus gali būti velnio išpera; beje, kaip režisierius teigia
savo filmuose, tai pasakytina ne tik apie vyrus, bet ir
apie moteris. Viena tokių – Sandrine Bonnaire Ceremonijoje suvaidinta neraštinga tarnaitė, sušaudžiusi visą savo
šeimininkų, pamaldžių buržua, šeimą; itin įsimintinas
jos kraupus, sustiręs, lyg iš skardos išpjautas belyčio
pusžmogio veidas. Filme Ačiū už šokoladą (2000) ne kartą
su C. Chabroliu bendradarbiavusi Isabelle Huppert kuria patrauklios išvaizdos, visais atžvilgiais normalios ir
pasiturinčios šokolado koncerno savininkės įvaizdį. Primaišydama nuodų į karštą šokoladą, ji vieną po kito nužudo savo vyro, garsaus pianisto, aplinkos žmones vien
dėl to, kad, būdama prastai išsilavinusi, tarp vyro kolegų
muzikantų ir intelektualų ji jaučiasi atskilėlė.
Ceremonijoje Isabelle Huppert vaidino anarchistę
paštininkę, dalyvaujančią sušaudant jos neapkenčiamus
turčius, filme Žaidimas prasideda (1997) kartu su Micheliu Serrault – „seno raugo“ apgavikę, pogrindinę pribuvėją bauginamai natūralistinėje juostoje Moteriški reikalai (1988) ir klasiškai nelaimingą ir bejėgę ponią Bovari
C. Chabrolio realizuotoje garsiojo G. Flaubert’o romano
ekranizacijoje, kurioje vaistininko Omė vaidmenį irgi pagal klasikos dėsnius tiksliai atliko Jeanas Yanne’as. Beje,
Jeanas-Claude’as Brialy praėjus dvejiems metams po vaidmens Gražuolyje Serže puikiai vaidino Frederiką Moro
filme Jausmų ugdymas (1961), kurį pagal G. Flaubert’o romaną sukūrė Alexandre’as Astrucas. C. Chabrolis ugdė
savo aktorius taip, kad jiems ir klasikiniai personažai
būtų nesvetimi.
Apie C. Chabrolio polinkį į pasaulinės literatūros
klasiką, apie jo aistrą Dante’i ir Ch. Baudelaire’ui byloja net kai kurių jo filmų pavadinimai – Pragaras (1994),
Piktybės gėlė (2002). Pragare jaunas klestinčio viešbučio savininkas (aktorius François Cluzet), apimtas patologiško
pavydo, įkalina tarp keturių sienų ir žiauriai fiziškai bei
dvasiškai kankina savo niekuo nekaltą gražuolę žmoną
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Tegu miršta žvėris

Ceremonija

Pusiau perpjauta mergina
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(aktorė Emmanuelle Béart), sukeldamas jai beprotybę.
Galėtume prisiminti graudžią XIII a. Pios dei Tolomei
istoriją, apie kurią užsimena Dante penktoje Skaistyklos
giesmėje: neištikimybę įtaręs Nello dei Pannocchieschi
išsivežė žmoną iš Sienos į savo pilį Maremoje ir ten ją
nukankino. Filme Piktybės gėlė įtakinga ir pasiturinti
šeima gyvena tiesiog po Damoklo kardu, nes, atrodytų,
padori ir nuolanki senelė gali būti kaipmat demaskuota
dėl kolaboravimo su okupantais karo metais; doroviniu
orientyru čia tampa atpildo prasmės ir perimamumo
klausimas, kuris dažnai rūpėjo Ch. Baudelaire’ui.
Filme Tegu miršta žvėris grožio ir gėrio kriterijumi
tampa Homero Odisėja. (Dera prisiminti, kad tokią pat
funkciją Odisėja atliko ir Alberto Moravia romane Panieka
bei jo ekranizacijoje, realizuotoje C. Chabrolio bendražygio J.-L. Godard’o.)
C. Chabrolis, atrodo, kaip niekas kitas, yra tiesioginis didžiojo prancūzų romanisto Émile’o Zola įpėdinis.
Abu jie – nenuilstantys buržuazinės moralės, socialinių
ydų, piktžaizdžių demaskuotojai ir smerkėjai.
Satyriniame É. Zola romane Nuoviros šalia kitų nesimpatiškų personažų puikiausiai galėtų veikti ir kadaise publiką šokiravusios ekraninės C. Chabrolio apybraižos Daktaras Popolis (1972) herojus – visų nešvankumų
įsikūnijimas, bukas mergišius, kurį šauniai suvaidino
J.-P. Belmondo. Daugelis sadistų, slaptų ir akivaizdžių
nusikaltėlių C. Chabrolio juostose kyla iš tokių É. Zola
knygų kaip Teresa Raken, Grobis ir ypač Žmogus žvėris. Ir
čia svarbus ne vien pagrindinis veikėjas Žakas Lantjė,
bet ir – ko gero, net dar labiau – centrinė moters figūra Severina Rubo, beveik neturinti analogų literatūroje.
Užtat ir ryškiais sudėtingo, tiesiog nesuvokiamo būdo
bruožais, ir kerinčiu moteriškumu, ir tragišku likimu
(trumpas nuodėmingas gyvenimas, smurtinė kankinės
mirtis) Severiną vienaip ar kitaip primena C. Chabrolio
filmų moterys, ypač tos, kurias vaidino buvusi režisieriaus žmona ir mūza Stéphane Audran.
Aktorė įstabiai panaši į É. Zola Žmoguje žvėryje
aprašytą Severiną: taisyklingi veido bruožai, didžiulės
šviesios akys, aukšta kakta, ryškios lūpos... Grakščią jos
figūrą pabrėžia elegantiški garsių stilistų rūbai. Kaip
ir Severina, ji visiems atrodo miela, švelni ir nuolanki.
S. Audran vaidyba žavi ne mažiau nei jos išvaizda – subtiliai dramatiškai niuansuota, puikiai perteikianti įvairias
jos kuriamų personažų psichikos būsenas. Tos moterys – dažniausiai apsirūpinusios vidutinio visuomenės
sluoksnio damos, ištekėjusios už tų „daugmaž ponų“
ir paprastai bendraujančios tik šioje bendruomenėje. Jų
gyvenimas teka ramiai, tvarkingai, laikantis įprastų padorumo taisyklių, tačiau staiga – ir tikriausiai iš esmės
pirmąsyk – įsimylėjusios, jos stačia galva puola į jausmų
sūkurius ir gyvenimas virsta katastrofa.
Filme Neištikima žmona S. Audran vaidinta moteris
gana ilgai kvaršino galvą beveidžiam, iš pažiūros kvailokam vyrui (aktorius Michelis Bouquet) susidėjusi su
išvaizdžiu vienišiumi estetu (aktorius Maurice’as Ronet).
Nuolankus (bet juk teisėtas!) vyras slapta samdo privatų seklį ir, susekęs žmonos „meilės objektą“, nužudo ir
slepia lavoną lygiai taip pat įsiutęs kaip romane Žmogus
žvėris Severinos vyras, traukinio vagone susidorojantis

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 4 (577)

su žmonos tvirkintoju, įtakingu turčiumi Granmorenu.
Filmo veikėja, kaip ir Severina romane, suvokusi esanti
nusikaltimo bendrininkė, mėgina išpinklioti vyrą ir išsaugoti santuoką: ji sunaikina įkalčius (sudegina vyro
popieriuose rastą meilužio nuotrauką, ant kurios vyro
ranka užrašytas būsimos aukos vardas ir adresas), klaidina tyrimą atliekančius pareigūnus.
Visiškai kitaip elgiasi pagrindinė garsiųjų Kruvinųjų
vestuvių veikėja (1973 metais filmas pelnė FIPRESCI apdovanojimą Tarptautiniane Kanų kino festivalyje). Čia
Stéphane Audran ir Michelis Piccoli vaidina aistrų apimtus provincijos aukštuomenės įsimylėjėlius. Pamažu
primaišydamas nuodų į gėrimus, jis galop numarina
savo ligonę žmoną (tokį motyvą Žmoguje žvėryje perteikia geležinkelio sargas Mizaras); ji, sumaniusi nužudyti vyrą, pasitelkia meilužį imituojant autokatastrofą
(É. Zola romane, beprotiškai įsimylėjusi Žaką Lantjė,
Severina taip pat ketina jo rankomis nužudyti jai įgrisusį vyrą). Kuriam laikui įgiję trokštamos laisvės, Kruvinų
vestuvių herojai negali atsidžiaugti savo laime, tačiau netrukus vis dėlto surakinti antrankais atsiduria policijos
nuovadoje – bet ir čia meiliai žiūri vienas kitam į akis.
Į klausimą, kam reikėjo šių žudynių, ar nebūtų pakakę
tiesiog išsiskirti su savo sutuoktiniais, jei taip jau mylėjo vienas kitą, jie suglumę prisipažįsta, kad tokia mintis
jiems niekad nebuvo atejusi į galvą... Tokia „daugmaž“
meilė – būdingas C. Chabrolio filmų elementas.
Virtuoziškai persikūnydama, Stéphane Audran drąsiai suvaidino pasiturinčią įnoringą biseksualę C. Chab
rolio juostoje Stirnos 1968 metais, kai ši tema dar nebuvo
tokia atvira kaip šiandien; paskui švelnią vaikų mylimą mokytoją, kurią įsimyli net nusikaltėlis (Mėsininkas)
ir šlykščią kolaborantę filme Tai buvo Paryžiuje. Filme
Beti (1992) – iš esmės cinišką, nors iš pažiūros geranorišką namų komfortą į laisvos meilės verpetus iškeitusios jaunos damos patikėtinę su, deja, jau velione Marie
Trintignant, atlikusia pagrindinį vaidmenį. C. Chabrolio
Beti – savotiška Luiso Buñuelio Dienos gražuolės parafrazė, nors čia mažiau bohemiško spindesio, itin būdingo
ispanų režisieriaus kūrybai, bet daugiau karčios gyvenimo tiesos.
Poetinė ir prasminė visų reikšmingų ekraninių Stéphane Audran įvaizdžių dinamika – nuo idealaus paveikslėlio iki kraupios tragiškos baigties – atitinka bendrąjį režisūrinį C. Chabrolio vaizdavimo principą ir jo filmams
būdingą vizualinių kontrastų metodą. Veiksmas neretai
prasideda idilišku grožiu žavinčiu pasteliniu peizažu, ir
juo šis peizažas nuostabesnis, tuo žiauresnė ir kruvinesnė bus atomazga. Herojai paprastai veikia prabangiai barokiškai išpuoštuose ir kruopčšiai filmuojamuose interjeruose, bet visos spalvos čia parinktos kandžiai šaipantis
iš paplitusių papročių banalumo. Mums gali atrodyti,
kad matome dangiškąjį pažadėtosios žemės kampelį,
o iš tikrųjų tai – eilinis tipiškai miesčioniškai išpuoštas
civilizuoto užkampio gyvatynas, kur manieros – nepriekaištingos, o poelgiai – pasibaisėtini. Ir tai – ypatinga
aktorinė erdvė, kurioje net užsienio aktoriai ima vaidinti
šabroliškai.
Šiaip jau atvykėlių iš kitų kraštų šio prancūzo maištininko, kartu anarchisto ir moralisto filmuose nedaug,
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bet jų vardai ir nuopelnai gerai žinomi. Tai amerikiečiai
Orsonas Wellesas ir Anthony Perkinsas, vaidinę filme
Siaubingoji dekada (1971), Rodas Steigeris, užfiksuotas
juostoje Nekaltieji purvinomis rankomis (1975), lyrinė amerikietiško ekrano figūra Mia Farrow, išdrįsusi puspadorioje apybraižoje Daktaras Popolis pasirodyti itin komiškame paikos vėplos vaidmenyje. Italų kino žvaigždė
Antonella Lualdi savo ryškiu pietietišku grožiu ir aud
ringo aktorinio temperamento tvykstelėjimais papuošė
C. Chabrolio filmus Dvigubas užraktas (1959) ir Daktaras
Popolis.
Kunkuliuojančių aistrų tyrimus C. Chabrolis tęsė ir
XXI amžiuje. Jo filmas Pusiau perpjauta mergina (2007) –
stilizuota kino drama, nufilmuota reklaminių klipų principu (atskirų paveikslėlių kaita), kiek primena Frédérico
Beigbederio romaną 99 frankai. Mergina (aktorė Ludivine
Sagnier), kurią cirko arenoje perpjauna iliuzionistas, visai neseniai žydėjo it rožė, buvo populiari, nuolat gerbėjų apsupta televizijos laidų vedėja ir džiaugėsi aistringa
nejauno, prabangos išpaikinto garsaus rašytojo meile. Ir
štai šis netikėtai ir užgauliai išbraukia ją iš savo gyvenimo – čia, Žydrajame krante, kur kartais vyksta šio priešpaskutinio C. Chabrolio filmo veiksmas, staiga padvelkia A. Čechovo Žuvėdros „burtų ežero“ vėjelis. Tačiau
dažniausiai Pusiau perpjautos merginos veiksmas sukasi
elitiniuose vakarėliuose: banketuose, prezentacijose, priėmimuose, minėjimuose... Dalyvauti šiuose renginiuose kartu su mylimu žmogumi Merginai buvo didžiulis
džiaugsmas, bet jam grįžus prie ankstesnių potraukių ir
net pakeitus savo buto spyną, kad išvengtų įprastų jos
vizitų, viskas prarado prasmę. Iš sielvarto ir norėdama
„nuslėpti nuodėmę“ ultrašiuolaikinė televizijos mergaitė, staiga virtusi varguole, sudaro senamadišką bažnytinę santuoką su seniai ją įsimylėjusiu jaunu turčiumi Poliu (aktorius Benoit Magimelis), kuris turi viską, išskyrus
laimę... B. Magimelis išgarsėjo su Isabelle Huppert suvaidinęs sudėtingiausią duetą austrų režisieriaus Michaelio
Haneke’s filme Pianistė pagal to paties pavadinimo Elfriede Jelinek romaną. Ir C. Chabrolio vadovaujamas jaunas
talentingas aktorius pademonstravo nepaprastą meistriškumą, fantasmagoriškai perkeisdamas savo herojų.
Jo Polis iš pradžių pasirodo kaip gana įžūlus diduomenės puošeiva ir dykaduonis, tačiau įvykiams klostantis,
patyręs kančias ir pažeminimą dėl anksčiau išniekinto
tegul nemylinčios, bet teisėtos žmonos orumo, tampa
tragišku didvyriu keršytoju ir palieka ją našle – tiesiog,
N. Gumiliovo žodžiais tariant, – „...ištraukia iškart pistoletą... / Ir rausvieji brabanto manžetai / Blyksi aukso ir
rožių lietum.“3
Filme Tegu miršta žvėris be Homero hegzametrų
skamba žodžiai apie naująjį romaną, kurie visiškai tiktų
ir visam Naujosios bangos kinui, ir konkrečiai Claude’o
Chabrolio kūrybai: „Ne viskas čia aišku, daug kas ginčytina, bet, kad ir kaip būtų, tai, be abejo, judėjimas pirmyn.“
Iš rusų kalbos vertė A n d r i u s K o n i c k i s
1
2
3

Vetrė Auksė Kaškonaitė (A. Camus. Nuopuolis. – Taura, 1991).
Vetrė Auksė Kaškonaitė (ten pat).
Vertė Gintaras Patackas.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Piliečių forumas
prabyla teatro scenoje
Reginio dalyvio, nesugebėjusio likti abejingu, pastabėlės

Antroji Henriko Ibseno „Visuomenės priešas“ premjeros diena Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre, 2011 m. lapkričio 12 d. Režisierius Jonas Vaitkus, scenografė Jūratė Paulėkaitė,
kompozitorė Raminta Šerkšnytė

Ž

iūrovai sėda salėje pagal bilietuose nurodytas
vietas; dalis jų pakviečiama prisėsti priešingoje
pusėje – už scenos. Veiksmo arena tarsi atsiduria
tarp žiūrovų. Tai akivaizdus statytojų sumanymas pašalinti erdvines ribas tarp žiūrovų ir aktorių. Vieningumo
pojūtį buvo siekiama pagilinti pasitelkus įvairius bendravimo su žiūrovais būdus. Apie tai byloja epizodai,
išsiskleidžiantys ir salėje, ir virš scenos pakabintame plačiame ekrane; jo plokštumose įvairiais kampais regime
veiksmo fragmentus, girdime muzikinį foną. Vyksmo
kaitos šėlsmą kuria du vaizdo operatoriai, čia ir dabar
perkeliantys vaizdus į ekraną. Tai pasiteisinęs režisieriaus ir scenografės Jūratės Paulėkaitės sumanymas, jau
ankščiau efektyviai išskleistas Smeds Ensemble projekte,
kurio audiovizualinę Vyšnių sodo instaliaciją teatro mėgėjai regėjo gamtos prieglobstyje – Vilniaus priemiesčio
sode, vakaro sutemose nykstant saulės pėdsakams (2010.
07. 05).
Premjeros dienomis Nacionalinis dramos teatras
tapo gaudžiančiu įvairaus plauko piliečių forumu; čia
ne mažiau kaip penkios dešimtys triukšmą keliančių figūrų pajudėjo įvairiomis scenos kryptimis. Atsiskleidė
reginys: minia, valdoma valingos režisieriaus rankos,
„okupuoja“ sceną. Būrelis padūkusio jaunimėlio, tarsi
iš praeities išnirusi „komsomolcų“ komanda, trimituoja
ir trankiai muša būgnus; jie narsiai žygiuoja koridoriais,
lipa į sceną ir ten įsivelia į bendrą nuasmenintų figūrų
šurmulį. Į pulsuojančią veiksmo tėkmę įmetami ir šių
dienų herojai, atkeliavę iš roko ir šokėjų trupių, pasiklydusių naktinio miesto skersgatviuose.
Žmogaus bruožus ištrinančioje civilizacijos sumaištyje pagrindiniai H. Ibseno dramos veikėjai – broliai Tomas ir Peteris Stokmanai (Dainius Gavenonis, Vytautas
Anužis), darbdavys Mortenas Kijilis (Juozas Budraitis)
ir kitos siužeto intrigą rezgančios figūros – tarsi nuslysta pakraštin ir užleidžia vietą žiūrovų dėmesio centre gaivalingai miesto gyventojų miniai. Išnyksta Tomą
Stokmaną (D. Gavenonį) individualizuojantys bruožai,
sumanyti dramaturgo. Čia scenos „karvedžio“ manipuliuojanti ranka tampa dominuojančiu veiksniu, nematomu veikėju, atliekančiu simbolinį Lemties vaidmenį

nykiame, urbanizuotame ir virtualiame gyvenime/negyvenime, spurdančiame interneto tinkluose.
Stebint Jono Vaitkaus būrius, išvestus į veiksmų areną, susiklostė įspūdis, kad H. Ibseno personažai, perkelti
į mūsų dienų situacijas, sujaukė originalų dramaturgo
tekstą. Tokią strategiją galima suprasti: ji naudinga pilietiškai nusiteikusiam režisieriui; galbūt tik taip buvo
galima atverti galimybes, tinkamas jam panirti į politines bei socialines mūsų šalies problemas. Tikėtina, kad
Jonas Vaitkus, įstūmęs pjesės veikėjus į semantinį nūdienos aktualijų lauką, jautė poreikį H. Ibseno veikalą Tautos priešas, jau realizuojamą Lietuvos scenoje, pavadinti
Visuomenės priešas.
Įsijautęs į dramą, gal teisingiau – į farsą, žvilgtelėjau parterio link. Ten pastebėjau susikrimtusią H. Ibseno
dramos vertėją Rimutę Jablonskytę-Rimantienę. Ši iškili
archeologė, vertusi norvegų ir švedų rašytojų kūrinius,
stebėjo spektaklį, nutolusį nuo teksto prasmių lauko.
Atspėti buvo nesunku: ji kankinosi, mėgindama scenoje
realizuojamą tekstą suderinti su tuo, kuris buvo jos iškentėtas, kai gyveno su H. Ibseno kūriniu, versdama dramos originalą į lietuvių kalbą. Rimutė Rimantienė – tos
kartos atstovė, kuri matė Lėlių namus su nepakartojamomis Noromis – Monika Mironaite, Rūta Staliliūnaite; ji
buvo ta geroji, iš trolių šalies atklydusi fėja, kuri mums –
to meto jaunuoliams – dovanojo nuostabios literatūros
vertimus: jaudinantį S. Lagerlöf kūrinį Sakmė apie Gestą
Berlingą (1958); po metų kitų pasirodė S. Undset Kristina
(1960), H. Ibseno pjesės Laukinė antis ir Šmėklos (1963) bei
kiti jos vertimai.
Vengdamas stebėti Rimutės Rimantienės sielvartą,
atsigręžiau į sceną. Ir nejučia vėl tapau visuotinio šurmulio dalimi. Čia suktybės ir apgavystės nuopuolio
glėbyje atsidūrusius spektaklio gyventojus galop ištinka
apokaliptinė Dangaus rūstybė. Žaibai, lydimi sproginėjančių žiežirbų lavinos, sminga į nuodėmių prisodrintą
žemę. Iš sienoje pramuštos angos atsiveria pragaro ertmė, pilna ugnies, nuolaužų ir dūmų. Griūva civilizacijos aukų pasaulis, palydimas išgąsčio klyksmų. Griuvėsių prietemoje tvyro gailūs dūmai, nyksta garsai. Po
kelių akimirkų iš nuolaužų sąvartyno ima kilti gyvieji,
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lėtai atgyja žemiški reikalai, kankinami vėl atbundančių
aistrų, žadinamų neteisybės ir godumo. Ir vėl įsivyrauja
svaiginanti visuomenės nuostata: vertybiniai popieriai
geriau nei sąžinė.
Būrelis vaikelių, nedrąsiai tariančių abėcėlės raides,
gieda pradinukų dainelę. Tai vilties ženklas, skelbiantis, kad ateina nauja žmonių karta, galbūt pamiršusi
nuopuolio prakeiksmą. Deja, už jų slypi miniomis manipuliuojanti Galia – kol kas anoniminė. Ji laukia savo
ketinimams tinkamo momento. Ekrane pasirodo finaliniai Henriko Ibseno žodžiai, keliantys žiūrovų sąmonėje
klausimą: „Ar tikrai tik vargas ir skurdas yra viso pagedimo priežastis?“
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Spektaklio dalyviai – aktoriai ir žiūrovai – apimti
bendros nuotaikos, mėgina kurti vieningą veiksmą; jie
kalba, deklaruoja, atsiliepia. Jonas Vaitkus čia tarsi patyręs strategas, išvedęs gausius „karių“ – artistų, studentų
ir net techninių darbuotojų – būrius, valdo sceninio vaizdo dinamiką pasislėpęs savo „vadavietėje“. Ir vis dėlto
„feldmaršalui“ sunkiai sekasi viską deramai sudėlioti
įvykių arenoje; galbūt trukdė surinkti įvairaus braižo ir
skirtingų kartų aktoriai. Siužeto raidos panoramoje atsiradus properšoms, spektaklis tą vakarą atrodė kaip dar
neužbaigtas kūrybinis sumanymas. Jis panėšėjo į finalinio etapo repeticiją, kurio subrandintą variantą statytojai
žada parodyti vėliau.

Spektaklio premjeros
reklama su daugiau
nei prieš šimtą metų
Henriko Ibseno
suformuluotomis
mintimis smarkiai
papiktino dabartinę
Lietuvos valdžią.

Kirilo
Ča c h o v s k i o
(DELFI ) nuotraukos
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Liucija Armonaitė

Festivalio Atspindys klodai

2011-ųjų spalį Vilniuje ir Visagine vykusiame šeštajame tarptautiniame monospektaklių festivalyje „Atspindys“ parodyta dvylika spektaklių. Kūriniai žavėjo puikia aktorių vaidyba, stebino
žanro raiškos įvairove, dovanojo naujų vardų ir netikėtų atradimų.

Į D OMŪ S , Į VA I RŪ S D ARBA I

Pirmoji, įžanginė, festivalio diena, tradiciškai surengta
Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre. Čia parodytas
praėjusių metų festivalio Grand Prix laimėjęs Niekas (pagal Ninos Berberovos apysaką Akompaniatorė), kuriame
įspūdingai vaidina, dainuoja, groja ir net šoka maskvietė Irina Jevdokimova. Taip pat vienas šių metų festivalio
užsienio monospektaklių – Jeano Cocteau Žmogaus balsas, kurį Mordovijos valstybiniame rusų dramos teatre
Saranske su aktore Zinaida Pavlova pastatė Lietuvoje
gerai žinomas aktorius Viačeslavas Guninas. Vilniečius
sužavėjo Maskvoje ir Visagine (!) labai mėgstama, universaliu talentu trykštanti aktorė, kuri savo gebėjimus
demonstravo atskleisdama sudėtingą pavydo kamuojamos nedėkingos, žiaurios ir kerštingos muzikantės
paveikslą. Gerai žinomo prancūzų poeto, dramaturgo,
tapytojo, režisieriaus ir net... bokso vadybininko Jeano
Cocteau pjesėje Žmogaus balsas – taip pat daug aistros
ir išgyvenimų. Tačiau jie (vyras paliko jį mylinčią moterį), pateikti tradiciškai, perdėm tiesmukai ir „ašaringai“,
kėlė nemažai abejonių dėl pasirinktos pjesės aktualumo.
Tačiau abejonių nekėlė, Rusijos nusipelniusios artistės
ir Mordovijos liaudies artistės Zinaidos Pavlovos meistriškumas. Ir Atspindžio pasirinkimas: festivalis suteikė
galimybę vėl susitikti su Viačeslavo Gunino kūryba. Juk
Lietuvos nusipelniusio aktoriaus, Lietuvos rusų dramos
teatre sukūrusio nepamirštamus vaidmenis spektakliuose Barbora Radvilaitė, Kartoteka, Skrydis virš gegutės lizdo,
Kvietimas į ešafotą ir kituose, darbų nematėme bemaž

penkiolika metų. Juolab kad jis, jau tapęs Rusijos nusipelniusiu artistu, pastaruoju metu režisuoja įvairiuose
Rusijos teatruose.
Visagine, jau konkursinėje festivalio programoje, Irina Jevdokimova vėl visus pakerėjo autoriniu spektakliu
Liūdna naktis, sukurtu pagal Ivano Bunino ir Sergejaus
Rachmaninovo kūrybą. Aktorė, turinti aukštąjį muzikinį išsilavinimą, įspūdingai atliko dainas ir romansus,
persmelktus nostalgija, Tėvynės ilgesiu, prarastos meilės
nuotaikomis. Iš Berlyno atvykęs Herbertas Kaluza spektaklyje pagal Isaako Babelio apsakymą Mano karvelidės
istorija (režisierius Johannes Talmon-Gros) papasakojo
apie visam gyvenimui įsirėžusius išgyvenimus, patirtus
per 1905 metų žydų pogromą Odesoje, kur pasakotojas, tuomet dar paauglys, ketino pirkti balandžių savo
karvelidei... Garsus aktorius ir pedagogas neliko nesuprastas, nes vaidino net keturiomis kalbomis: vokiškai,
lenkiškai, angliškai ir rusiškai... O štai iš Kosovo atvykusį ir savo autorinį spektaklį Aktorius dėžėje pateikusį
Mentorą Zymberajų, deja, suprasti buvo sunkiau. Ir ne
tik todėl, kad klajojančio po pasaulį aktoriaus, netikėtai
patekusio į minų lauką, istoriją M. Zymberajus perteikė
gimtąja kalba. Balkanų karo patirtis, inspiravusi menininką šiam pastatymui, žadėjo sukrečiantį monospektaklį. Deja, laukto įspūdžio nebuvo: vangokai pradėjęs
spektaklį, aktorius, regis, tik į jo pabaigą įsijautė į vaid
menį ir tragišką situaciją.
Visai kitoks buvo Jelenos Dudič iš Baltarusijos, Mogiliovo srities dramos teatro, monospektaklis – Darijo Fo

Festivalis – tai šventė!
Įsitikinę (iš kairės) aktorė
Jelena Dudič (Baltarusija),
festivalio techninė
direktorė Nadežda
Pereverzeva (Lietuva),
teatro kritikė Tatjana Orlova
(Baltarusija), Vonjerė
festivalio direktorius Bobas
Dantonelas (Prancūzija),
režisierius Andrejus Guzijus
(Baltarusija), aktorius
Herbertas Kaluza (Vokietija).
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Atspindžio dalyviai atsisveikina su svetingu Visaginu. Iš kairės: vertėja Margarita Tanana
(Lietuva), šviesos dailininkė Džima Žmychova (Rusija), Armmono festivalio direktorė
Marianna Mkhitaryan (Armėnija), festivalio Vidlunja direktorius Volodymyras Smotritelis
(Ukraina), aktorė Birutė Mar (Lietuva), pelniusi 2011 m. Atspindžio Grand Prix.
Maskviečiams Irinai Jevdokimovai ir Aleksejui Zlobinui (Niekas, Liūdna naktis) Visaginas –
starto aikštelė sėkmingam tarptautiniam skrydžiui.

Aš laukiu tavęs, mylimasis! Pirmasis, premjerinis spektak
lio pristatymas per festivalį Visagine atskleidė aktorės
ir režisieriaus Andrejaus Guzijaus siekį net banalokoje
komedijoje ieškoti psichologinių personažo elgesio motyvų. O Vsevolodas Čiubenka iš Vologdos nieko neieško. Tai jį „atrado“ ir karštai pamilo visaginiečiai dar per
pirmuosius Atspindžio festivalius. Pelnęs festivalio Grand
Prix, į pastaruosius kelis festivalius aktorius atvažiuoja
vaidinti jau nekonkursinėje programoje. Šiemet, pavyzdžiui, sausakimšose salėse net du kartus skaitė santechniko išpažintį Nuo ko miršta žiurkėnai?, parengtą pagal
Rusijoje itin populiaraus Slavos Se (rygiečio Viačeslavo
Soldatenkos slapyvardis) internetinę kūrybą.

C Z E S ł aw O M I ł OszO S UGR Į Ž I MA S

Festivalio programoje išsiskyrė vieno garsiausių lenkų monodramos kūrėjų, intelektualaus, filosofinio teatro propaguotojo Januszo Stolarskio, dirbančio Varšuvos teatre Studio ir Poznanės Antrakt teatre, viešnagė.
Visaginiečiams jau rodęs Ecce Homo pagal Friedrichą
Nietzsche, šįkart menininkas atvyko su savo premjeriniu monospektakliu Orfėjas ir Euridikė, sukurtu pagal
Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo poemą ir
kitus jo tekstus. Pasak Renatos Stolarskos, sukūrusios
šio neįprasto monopastatymo scenarijų, tai – išskirtinis
darbas. Scenos kūrinys skirtas Czesławo Miłoszo, Lietuvoje gimusio iškilaus poeto, kurio 100-osios gimimo metinės šiais metais plačiai minimos Lietuvoje ir Lenkijoje,
UNESCO įtrauktos į minimų datų sąrašą, jubiliejui. Tai
tarsi simbolinis poeto grįžimas prie savo šaknų, kūrybos
ištakų. Reikšminga ir tai, kad Atspindys buvo vienas šio
spektaklio, kurio statymą ir rodymą Lietuvoje finansavo
Lenkijos kultūros ministerija, iniciatorių.
„Mūsų kūrybinis bendradarbiavimas su Januszu
Stolarskiu visiškai pasiteisino, įgavo naujų ryškių spalvų, – po spektaklio Orfėjas ir Euridikė premjeros džiaugėsi
festivalio Atspindys direktorė Marija Tanana. – Visaginiečiai pamatė tai, ką dar nedaugeliui teko regėti – itin
šiuolaikišką, techninėmis vaizdo ir garso galimybėmis
praturtintą vieno įspūdingiausių Europos aktorių monospektaklį!“

Spektaklis, kuriame aktorius neprataria nė žodžio,
vaidina tik išraiškinga judesio ir kūno (kartais – ir visiškai apsinuoginęs) kalba, išsiskiria šiuolaikinių technologijų galimybių pritaikymu, tikrai neįprastas. Bet suprantamas. Nes prieš spektaklį buvo perskaitytas Czesławo
Miłoszo poemos vertimas apie garsiąją Orfėjo meilę Euridikei ir tragišką šios istorijos baigtį.
„Czesławas Miłoszas parašė labai gražų tekstą, o Januszas seniai pagal jį norėjo sukurti spektaklį, – pasakojo
R. Stolarska. – Tačiau vis nebuvo laiko, pinigų, daug ko
nebuvo. Matyt, reikėjo sulaukti Miłoszo metų, nors, tiesą
sakant, papildomo finansavimo negavome, nes itin daug
lėšų teko Lenkijos pirmininkavimui Europos Sąjungoje...
Šiaip ar taip, į mūsų projektą buvo atkreiptas dėmesys.
Juk Lenkijoje yra sena, labai vertinama ir toleruojama
monospektaklių kūrimo tradicija. Jei Kultūros ministeriją sudomina idėja, būsimo monospektaklio vizija, – jis
rimtai, atsakingai finansuojamas.“
Kalbėdama apie spektaklį, pašnekovė neslėpė
džiaugsmo, kad jis labai patiko pirmiesiems žiūrovams –
trims Stolarskių šeimos vaikams. „Galvojome, kad jiems,
šių dienų 19–23 metų jaunimui, nerūpi poezija, tačiau
vaikai pasakė, kad jiems įdomu, kad labai gerą spektaklį
sukūrėme, – kalbėjo menininkė. – Manau, jaunimą visų
pirma patraukia meilės tema. Tai universalu, visada ir
visiems aktualu. Įdomu ir tai, kad mes apie meilę šįkart
kalbame ne klasikiniu būdu, o jauniems žmonėms patraukliomis ir suprantamomis, mūsų gyvenamąjį metą
atitinkančiomis techninėmis priemonėmis.“

L I ETU V I ŠKA S I NK L I U Z A S

Tarp keturiolikos per festivalį parodytų monospektaklių – keturi lietuviški. Arba trys. Tai – Aleksandras
Rubinovas, Kauno kameriniam teatrui atstovavęs su
Edvardo Radzinskio pjese Koba (režisierius Stanislovas
Rubinovas), verčia paaiškinti galimus spektaklių skaičiavimo variantus. Mat festivalyje buvo parodytos net dvi
Kobos versijos, atliekamos ir lietuvių, ir rusų kalbomis.
A. Rubinovas vėl pademonstravo aukštą meistriškumą,
atskleidęs psichologinį, subtiliai niuansuotą Stalino jaunystės bičiulio, revoliucijos idėjoms pasišventusio Fudzi
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Spektaklio Mano karvelidės istorija režisierius Johannes Talmon-Gros (Vokietija)
ir teatro kritikė Jelena Liopo (Baltarusija) negailėjo pagyrų kolegų darbams,
miestui ir jį supančiai gamtai.
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paveikslą, tragišką jo ir jo artimųjų likimą. A. Rubinovas, ankstesniuose Atspindžio festivaliuose parodęs Päro
Lagerkvisto Neūžaugą, Spektaklį po spektaklio (pagal Williamą Shakespeare’ą) ar savo režisuotą Darijo Fo Viena
namuose (vaidino Asta Steponavičiūtė), patraukia publikos dėmesį kaip aktorius, nuo scenos spinduliuojantis
ypatingu pasitikėjimu žiūrovais, sugebantis „atrakinti“
jautriausias žmonių stygas, žiūrovus paverčiantis savo
scenos partneriais ir bendraminčiais.
Birutė Mar (Marcinkevičiūtė) – Atspindžio senbuvė,
kasmet sėkmingai parodanti lietuvišką monospektakį.
Pasak festivalio direktorės Marijos Tananos, ji – tarsi festivalio sėkmės garantas. Birutę žiūrovai prisimena dar iš
pirmojo festivalio 2006-aisiais, kai ji, Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė, parodė Meilužį (pagal Marguerite Duras), kuris apskritai buvo pirmasis Nacionalinio
teatro spektaklis, atvykęs į Visaginą.
Visaginiečiai džiaugiasi matę visus šešis Birutės autorinius monospektaklius. Visi pelnė aukščiausius Atspindžio apdovanojimus. Šiais metais Grand Prix skirtas
Antigonei (pagal Sofoklį). O šis apdovanojimas šiandien
vadinamas Visagino festivalio dovana Vilniaus žiūrovams. Mat Antigonę, jau neberodomą Nacionaliniame
dramos teatre, dar bus galima pamatyti 2012-ųjų spalio
pradžioje Vilniaus mažajame teatre, kur kasmet tradiciškai rodomas spektaklis, kuriam prieš metus skirtas
pagrindinis Atspindžio apdovanojimas.

Ž URNA L O PR I Z A S –
K L A I PĖ D I E Č I AM S

Naujosios Romuvos prizą už sėkmingą debiutą (Sudie, derintojau!) pelnė
klaipėdiečiai – aktorė Augustė Pociūtė ir režisierius Nerijus Gedminas.

Spektaklio Orfėjas ir Euridikė kūrėjai Januszas ir Renata Stolarskiai kartu su...
savo talismanu.

Atskiro dėmesio verti Klaipėdos Laisvojo teatro entuziastai, į festivalį atvežę spektaklį Sudie, derintojau!, sukurtą
pagal Vadimo Levanovo pjesę. Šis dar mažai kam žinomo jaunų žmonių kolektyvo pasirodymas festivalyje
tapo bene didžiausiu atradimu. Kurgi ne?! Juk į Visaginą,
subūrusį ypač garsius, europinį pripažinimą pelniusius
monospektaklio meistrus, atidardėjo trys nepažįstamieji: Laisvojo teatro įkūrėjas ir meno vadovas, režisierius ir
pedagogas Nerijus Gedminas, teatro direktorė Milginta
Palubinskaitė, puikiausiai derinanti ir scenos apšvietėjos,
o jei reikia – ir kitus darbus, aktorė Augustė Pociūtė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentė. Atvažiavo
ir, pirmą kartą suvaidinę savo spektaklį tarptautiniame
festivalyje, tapo Atspindžio garsenybėmis.
„Augustė – puiki aktorė, labai nuoširdžiai perteikianti jauno žmogaus išgyvenimus!“ – negailėjo pagyrų
Herbertas Kaluza. Išgirdęs, kad lietuvė dar studijuoja,
nustebo: „Neįtikėtina! Šios merginos laukia puiki ateitis!
Jei, aišku, daug dirbs, turės ambicingų siekių.“
Tai, kad Augustės profesinės meistrystės startas toks
sėkmingas ir įsimintinas, reikėtų dėkoti režisieriui, jo
įžvalgai ir itin dėmesingam pjesės bei ją lydinčio teksto perskaitymui. O pastarajame parašyta, jog autorius
pageidauja, kad jo pjesės personažus vaidintų to paties
amžiaus aktoriai. Augustės kuriamas šiuolaikinės Merginos – išpaikintos, atžagarios, aikštingos, žiaurios ir... pirmąkart įsimylėjusios – vaidmuo paperka tikroviškumu.
Augustė Pociūtė ir plastiška, šokiu išreiškianti tikruosius, po šiurkštumo kauke slepiamus jausmus, ir muzi-
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Ir ketvirtą kartą festivalyje dalyvavusiam aktoriui ir režisieriui Aleksandrui Rubinovui
(Koba) Visaginas – ypatinga vieta.
Aktorius, režisierius, teatro festivalio direktorius Bobas Dantonelis (Prancūzija) šįkart į
Marijos Tananos rengiamą festivalį Atspindys atvyko kaip vertinimo komisijos narys.

kali, skausmo akimirką į rankas paimanti gitarą, rusiškai
uždainuojanti Vladimiro Vysockio dainą.
Spektaklis nepaliko abejingų. Jį labai gerai įvertino
ne tik žiūrovai, bet ir tarptautinė žiuri. O teatro kritikė
ir žurnalistė Jelena Liopo, Baltarusijos nacionalinio akademinio Jankos Kupalos teatro Tarptautinio skyriaus
vadovė, be mažiausios abejonės pareiškė, kad klaipėdiečių spektaklis gali būti įdomus ir garsiojo tarptautinio Sankt Peterburge vykstančio festivalio Baltijskij
dom programai Monoklis. Rastų atgarsį ir kitur, jei tik...
Augustė geriau pramoktų rusiškai ir vaidintų pjesę originalo kalba.
Puikų klaipėdiečių pasirodymą, gražų ir prasmingą prisistatymą įvertino ir Naujoji Romuva – apdovanojo
klaipėdiečius prizu už sėkmingą debiutą.

KŪRYBO S I R BEN D RAV I MO TURTA I

Festivalio vertinimo komisijai, kurioje šiais metais dirbo
teatro kritikai, aktoriai, režisieriai ir tarptautinių teatro
festivalių direktoriai iš Baltarusijos, Ukrainos, Armėnijos, Prancūzijos ir Lietuvos, vadovavo ne tik gimtinėje
žinomas ir mėgstamas teatro bei kino aktorius Regimantas Adomaitis. Pirmą kartą atvykęs į monospektaklių festivalį Visagine, žiuri pirmininkas neslėpė susižavėjimo
kolegų darbais, jų drąsa ir pasiryžimu imtis sudėtingo
monospektaklio žanro. „Šaunuoliai! Tai, kad šiandien
aktoriai vaidina, realizuoja save monožanre, užuot laukę
palankesnių teatrui ir apskritai menui dienų – yra nuostabu! – kalbėjo R. Adomaitis. – Čia pamačiau labai daug
gerų spektaklių!“
Baltarusijos valstybinio universiteto profesorė, teat
ro kritikė, knygų autorė Tatjana Orlova, antrąkart atvykusi į Visaginą, palygino matytų festivalių programas:
„Šiemet – dar aukštesnis festivalio lygis! Džiugina, kad
įvairioms teatro kultūroms atstovaujantys, puikūs įvairaus amžiaus aktoriai ne linksmina publiką, o rodo intelektualius spektaklius su gerai apgalvota scenografija,
kostiumais, muzika. Todėl labai sunku paskelbti geriausiąjį, festivalio Grand Prix vertą darbą.“

Sentimentų festivaliui neslepia ir aktorė Irina Jevdokimova bei jos vyras aktorius ir režisierius Aleksejus Zlobinas. Irina, dirbusi Jelenos Kamburovos muzikos ir poezijos teatre, prieš penkerius metus paliko teatrą, kartu su
vyru įkūrė Artgnezdo. Čia stato monospektaklius, rengia
muzikos ir poezijos programas. Menininkai gerai žinomi
Rusijoje, pelnė apdovanojimus Sankt Peterburgo festivalyje, vaidino Prancūzijoje, kitur. „Tačiau Visagino Atspindys – svarbiausias mūsų gyvenimo festivalis, – netikėtai
pasakė I. Jevdokimova. – Čia buvo ta starto aikštelė, nuo
kurios labai pasikeitė mūsų gyvenimas ir tolesnė kūrybinė veikla. Juk Visagine sutikome puikių kolegų; čia ypač
profesionali žiuri ir teatro kritikai. Čia susipažinome su
kitų garsių festivalių organizatoriais. Į Lietuvą visada
grįžtame su ypatingu jauduliu.“ Ir, beje, po mėnesio grįžo. Vilniuje tarptautiniame festivalyje Shalom režisierius
A. Zlobinas ir aktorė I. Jevdokimova parodė spektaklį
Skiriama J, sukurtą pagal 1969 metų Josifo Brodskio kūrybą. „Mums labai svarbu šį spektaklį vaidinti Vilniuje,
mieste, kuris mena iškilių poetų Josifo Brodskio ir Tomo
Venclovos bičiulystę, – sakė A. Zlobinas. – Tikimės, kad
šį mūsų darbą pamatys Tomas Venclova.“
Viešnia iš Jerevano, Nacionalinio akademinio Gabrielio Sundukiano teatro aktorė, tarptautinio mono
spektaklių festivalio Armmono direktorė Marianna
Mkhitaryan sakė, kad šiais metais pirmąkart atvyko į
Visaginą. Džiaugėsi, jog prieš dvejus metus jaunas armėnų aktorius Aramas Hovhannisyanas Atspindyje už
monospektaklį pagal Williamo Shakespeare’o Hamletą
pelnė festivalio Grand Prix. „Labai svarbu, kad festivalis
atgaivina kultūrinio bendradarbiavimo tradicijas, įkvepia artimesnei armėnų ir lietuvių draugystei, – įsitikinusi
M. Mkhitaryan. – Dalyvaudamas šiame tarptautiniame
festivalyje, Aramas įgijo aktorinės patirties, o puikūs profesionalų įvertinimai paskatino jį siekti didesnių tikslų,
tai turi įtakos tolesnei talentingo aktoriaus karjerai. Ne
mažiau svarbu, kad Visagine, kur gyvena šimtas armėnų, scenoje suskamba armėnų kalba. Tai – tarsi šviesos
spindulys iš Armėnijos.“
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YPAT I NGA ATMO S F ERA

Du aktoriai, dvi garsenybės. Vertinimo komisijos pirmininkas Regimantas
Adomaitis ir Isaako Babelio Mano karvelidės istoriją vaidinęs Herbertas Kaluza
(Vokietija).

Viačeslavas Guninas ir Zinaida Pavlova žavėjosi Aukštaitijos gamta per
ekskursiją į Palūšę.
LIU C IJOS A R MONAITĖS nuotraukos

Armmono direktorė pasakojo, kad ir Jerevane, kur
2012-aisiais vyks jau dešimtasis festivalis, ne kartą lankėsi lietuvių monospektaklių meistrai Birutė Mar ir
Aleksandras Rubinovas. Jie Jerevane pelnė aukščiausių apdovanojimų, parsivežė prizų. Ką iš Visagino
festivalio į Armėniją parsiveš Marianna Mkhitaryan?
„Visų pirma – bendravimo džiaugsmą, didžiulę pozityvią energiją, – neabejojo moteris. – Taip pat Birutės
Mar sutikimą atvykti į jubiliejinį festivalį su spektakliu
Antigonė. Dar – prisiminimų apie nuostabias Visagino
apylinkes ir ežerą, kurį kasryt, septintą valandą, pasveikindavau...“

„Festivalis Atspindys, kaip ir kiekvienas renginys, turi
savo aurą. Ji priklauso nuo susirenkančių žmonių, net
nuo metų laiko, kada vyksta festivalis, – įsitikinusi
B. Mar. – Visagine puiku krintant lapams ir nuostabu,
kad tuo metu mes, festivalio dalyviai, kelias dienas
praleidžiame kartu. Tačiau svarbiausia, kad Atspindys
reikalingas žiūrovams. Todėl kiekvienąsyk gera grįžti į
Visaginą.“
Tikrai, jau per pirmąjį festivalį visaginiečiai džiaugėsi galimybe matyti retai pas juos atvykstančių profesionalų spektaklius ir pareiškė, kad ne tik žiūrės, bet ir...
aptarinės, skelbs savo prizus ir juos pelniusius aktorius.
Tradicija tęsiasi. Žiūrovai, matantys geriausius Europos
monospektaklius, ne tik tampa šio žanro žinovais, bet ir
savotiškais teatro gurmanais. Ir – neatsiejamais festivalio dalyviais.
„Čia labai gera, išskirtinė atmosfera, – pridūrė A. Rubinovas. – Kituose, ypač konkursiniuose festivaliuose,
tvyro įtampa, pavydas, intrigos. Čia to nėra. Festivalio
direktorė Marija Tanana sugeba suburti labai gerą bičiulių, kolegų bendraminčių būrį. Ir dar: per festivalį Visagine visąlaik kažkaip stebuklingai būna geras oras. Tai
ir mūsų nuostabi gamta, kurios kartais nė nepastebime,
suskamba ypatingai. Užsieniečiai tai iškart pamato. Žiūri
išpūtę akis, grožisi ir stebisi.“
Bene labiausiai stebėjosi pirmąkart Lietuvoje viešėjusi Zinaida Pavlova iš Saransko. Likimo dovana aktorė
vadino tai, kad režisierius Viačeslavas Guninas pakvietė ją vaidinti spektaklyje Žmogaus balsas, o šis spektaklis
(net iš Mordovijos!) pakviestas į Lietuvą. Ne bet kur. Į
Visaginą, visai netoli Zarasų. „Kai mokiausi Leningrado
(dabar Sankt Peterburgas) valstybiniame teatro, muzikos ir kino institute, bendrabučio kambaryje gyvenau
su Zinaida Kurčenko, atvykusia iš vienkiemio Zarasų
krašte... – prisiminė Z. Pavlova. – Kiek daug ji pasakodavo apie Lietuvą, kokių skanių atveždavo uogienių ir
koks nepakartojamas buvo lietuviškas lydytas sviestas,
iš molinės puodynės!.. Mano kambariokę visi vadino
išmintingąja Zinka, – mat ji vienintelė daug žinojo apie
trėmimus, Aleksandrą Solženicyną, kitus tuo metu neviešintus dalykus... Ji man padarė didžiulę įtaką.“
Zinaida Pavlova prisipažino, kad jaučiasi tarsi sapne.
Juk kasdien mato garsiausią ir mylimiausią aktorių – Regimantą Adomaitį! „Pagalvojau, jog reikėtų prieiti ir bent
paliesti Adomaičio švarko sagą, – kad įsitikinčiau, jog aš
nekliedžiu, – kalbėjo aktorė. – Vakar priėjau ir... pabučiavau Adomaitį. Iškart išsigandau, – juk jis galėjo pagalvoti, kad štai išprotėjusi moteriškė nori jam, žiuri pirmininkui, įsiteikti... Gerai, kad Guninas buvo šalia: patikino,
kad taip pasielgiau iš begalinės pagarbos.“
Ne tik Zinaidai Pavlovai Regimantas Adomaitis –
ryškiausia asmenybė. Buvo nuostabiai gražu, kai visaginiečiai prieidavo prie jo, kartu su žiūrovais sėdinčio salėje, dovanodavo gėlių, prašydavo autografo... Festivalis
visiems – ir jo dalyviams, ir žiūrovams – buvo šventė,
padovanojusi nekasdieniškų emocijų. Jos šildys iki kitų
metų festivalio.
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Birutė Mar (Antigonė)

Zinaida Pavlova (Žmogaus balsas)

Augustė Pociūtė (Sudie, derintojau!)

Aleksandras Rubinovas (Koba)

Janusz Stolarski (Orfėjas ir Euridikė)

A n t o n o Š u m i n s k i o nuotraukos
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eatričė Grincevičiūtė – kamerinio dainavimo Lietuvoje pradininkė ir pirmoji Lietuvoje neregė, tapusi profesionalia dainininke. Be to, ji vienintelė
iš profesionalių dainininkų, daugiausia dainavusi vaikams. Beatričė žinoma ir kaip pirmoji profesionali atlikėja, lietuvių liaudies dainą perkėlusi į koncertinę sceną.
Kad geriau suvoktume Beatričės Grincevičiūtės dainavimo individualumą, apžvelgsime tik tuos dainininkės
biografijos momentus, kurie darė didžiausią poveikį jos
kūrybinio kelio raidai. Beatričės profesionalaus dainavimo siekis bei muzikinė karjera priklausė nuo gana sudėtingų aplinkybių. Viena jų yra ta, kad tarpukario kultūrinėje erdvėje karaliavo operos teatras, todėl ypatingas
dėmesys buvo skiriamas stipresniems balsams, kamerinį
dainavimą nustumiant į šoną, o kita – regėjimo negalią
turintis asmuo scenoje nebuvo pageidaujamas.
Beatričė gimė 1911 m. lapkričio 28 d. Vilkaviškio r.,
Stolaukėlyje. Jos tėvas Andrius Grincevičius buvo motinos Vandos Grincevičiūtės pusbrolis (kai tuokėsi, reikėjo
vyskupo leidimo). Šioje santuokoje gimė šeši vaikai, trys
iš jų buvo silpnaregiai. Kadangi tėvas mirė labai anksti
(motinai besilaukiant šeštojo vaikelio), mama su vaikais
grįžo į gimtąją Ilguvą (Šakių r.) – čia ir prabėgo gražiausi
Beatričės gyvenimo metai.
Beatričė sakydavo, kad jai Ilguva – tai šventas kampelis. Istoriniu kultūriniu požiūriu daugiau nei prieš
šimtą metų Ilguvos dvaras buvo vienas spalvingiausių
lietuvių ir lenkų kultūros centrų Lietuvoje. Čia lankėsi
dvasinės akademijos profesorius kunigas Justinas Pranaitis, dažnai svečiuodavosi Beatričės tetos vyras – žymus smuikininkas, kompozitorius ir dirigentas Emilis
Młynarskis, pianistas ir dainų autorius Ignacy Paderewskis, dailininkas Ferdynandas Ruszczycas, garsus smuikininkas Karolis Kochańskis, vėliau čia viešėjo pasaulinio
garso pianistas Artūras Rubinšteinas, rašytojas Juozapas
Albinas Herbačiauskas, kompozitorius Stasys Šimkus.
Ne tik čia apsilankę žinomi žmonės, bet ir sukaupta turtinga biblioteka, daugybė meno kūrinių, vaikų muzikinis
lavinimas bei koncertai namuose parodo bendrą požiūrį į kultūrinės aplinkos svarbą. Tokioje aplinkoje augusi
Beatričė, prisimindama savo muzikavimo pradžią, sakė,
jog muziką jai padėjo atrasti fortepijonas: „Kai stovėdavau prie fortepijono, klavišai man buvo sulig smakru...
Žaisdama atsitiktiniais sąskambiais, ilgainiui išmokau
surinkti pažįstamų dainelių melodijas. Nuo tada fortepijonas ir liko man mielas visą gyvenimą, o drauge ir kone
visa jam parašyta muzika.“

1924 metais Beatričė dėl silpnaregystės išvežama į
Varšuvos aklųjų ir nebylių institutą, kuriame buvo ne
tik suteikiama žinių bei lavinami gyvenimui reikalingi
praktiniai įgūdžiai, bet ir ugdomi muzikiniai gebėjimai.
Gyvenant Lenkijoje labai svarbų vaidmenį suvaidina Beatričės dėdė Emilis Młynarskis – žymus lenkų kompozitorius, Varšuvos filharmonijos įkūrėjas, Varšuvos operos
teatro vyriausiasis dirigentas, konservatorijos direktorius ir mecenatas, parėmęs ir lietuvių kompozitoriaus
Stasio Šimkaus studijas. Beatričė apie dėdę Emilį atsiliepia itin šiltai ir savo atsiminimuose kalba apie stiprų
jųdviejų ryšį.
Dėdė skatino merginą smuikuoti. Tačiau šis mokslas
truko neilgai, nes dar nuo Ilguvos laikų būsimai dainininkei artimesnė buvo fortepijono muzika. Varšuvoje Beatričė išmoksta skambinti fortepijonu, vėliau šis instrumentas tampa pagalbininku dirbant darželyje muzikos
vadove bei ruošiant naujas koncertines programas.
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E. Młynarskis, būdamas svarbus asmuo Varšuvos
muzikiniame pasaulyje, suteikia Beatričei puikias sąlygas klausytis klasikinės muzikos koncertų filharmonijoje
ir stebėti operos pastatymus. Muzikinė aplinka ne tik lavina muzikinį suvokimą ir skonį, padeda pajausti vokalinio meno subtilumus, bet ir pažadina norą dainuoti.
Po septynerių Varšuvoje praleistų metų, 1931-aisiais,
B. Grincevičiūtė grįžo į Lietuvą. Keletą metų ji dirbo auk
lėtoja Kauno aklųjų institute, tačiau pedagogika nebuvo
tinkama sritis savirealizacijai. Būdama jau visiškai akla,
po penktos nesėkmingos akių operacijos 1933 metais ji
apsisprendžia stoti į Kauno konservatoriją ir tapti profesionalia atlikėja. Šiandien yra suprantamas aklo žmogaus mokslo siekis, tačiau tuo metu suvokimas ir požiūris į negalią turintį žmogų buvo kitoks. Konservatorijos
direktorius kompozitorius Juozas Gruodis po stojamojo
egzamino Beatričei pasakė: „Jūs labai muzikali, bet balsas... Balso nerandu jokio. Negalime priimti. O pagaliau,
kaip jūs nematydama mokysitės? Be to, operoj jūs vis
vien negalėtumėt dainuoti.“
Po šios nesėkmės mergina 1934 m. įstoja į privačią
Elenos Laumenskienės liaudies konservatoriją. Tai buvo
svarbus įvykis ne tik Beatričės gyvenime, bet ir Lietuvos muzikiniame pasaulyje – pirmą kartą profesionalaus dainavimo mokosi regėjimo negalią turintis asmuo.
Dainuoti ją mokė Antanina Binkevičiūtė, kuri vokalinio
meno sėmėsi Paryžiuje, o kitus muzikos dalykus dėstė
muzikos pasaulyje žinomi pedagogai, tokie kaip Vladas
Jakubėnas, Jonas Nabažas ir Viktoras Žadeika.
Antanina Binkevičiūtė Beatričės gyvenime svarbi
ne tik kaip vokalo pedagogė, bet ir kaip pirmojo koncerto Kauno radiofone, padariusio perversmą jaunos
dainininkės gyvenime, organizatorė. Nors buvo atlikti
tik keli kūriniai – M. Glinkos Vieversėlis, A. Grečianinovo Lopšinė ir Vincent’o d’Indy Koloratūrinis valsas, tačiau
jie, pasak Tomo Sakalausko, įvardijami kaip „nedidelis
pluoštas šviesos, prasimušęs pro sieną“. Prisimindama
pirmą savo pasirodymą, dainininkė sakydavo: „Kaip aš
tada gerai jaučiausi: žinojau, kad niekas manęs nemato,
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kad esu viena – ir galiu bendrauti su neregima auditorija.
Jausti, kad kažkas tavęs klauso. Po koncerto ilgai negalėjau nusileisti iš palaiminto dangaus.“
1937 m. lapkričio 24 d. įvykęs pirmasis dainininkės
rečitalis buvo palydėtas dar vieno Beatričės karjerą nulėmusio sutapimo. Tą dieną susirgo B. Grincevičiūtės
koncertmeisterė Nadežda Dukstulskaitė, todėl dėstytoja A. Binkevičiūtė paprašė savo bičiulio Balio Dvariono
pagalbos, kuris nuo 1935 m. dirbo su studentų orkestru
Kauno radiofone. Po šio pirmojo išbandymo dainininkė
ir kompozitorius tapo koncertų bendraautoriais. Vėliau
Balys Dvarionas parašė ir garsiąją Beatričei skirtą Žvaigždutę. Dainos sukūrimo istorija taip pat verta dėmesio.
1941 m. žymi dainininkė Vladislava Grigaitienė kreipėsi į
B. Dvarioną, prašydama sukurti jai dainą pagal Leono Stepanausko tekstą. Deja, lapelis su eilėraščiu pragulėjo po
rašomojo stalo stiklu keletą metų. 1943-aisiais kompozitorius, grįžęs iš koncertinės kelionės su Beatriče, netikėtai
pažvelgė į šį lapelį. „Žiūriu ir girdžiu, dainuoja Bėja. Taigi,
girdžiu viską, tik turiu sėsti ir užrašyti“, – pasakojo kompozitorius. Taip per vieną vakarą atsirado Žvaigždutė.
Kaune Beatričė gyveno iki 1946 m. Keletą metų ji gyveno pas Juozą ir Marytę Nemeikšas, kurių namai buvo
atviri ne tik ligoniams ar tremtiniams, neturėjusiems kur
apsistoti, bet ir to meto inteligentijai – pedagogams, dailininkams, rašytojams ir visiems, trokštantiems pokalbių
meno tema. Nuolat koncertuodama su Baliu Dvarionu
ir vasarą atostogaudama Dvarionų viloje Palangoje, Beatričė susipažino su dar platesniu Lietuvos inteligentijos
ratu (dailininku Antanu Žmuidzinavičiumi ir jo šeima,
poete Salomėja Nėrimi). Dainininkė tuomet jau dirbo
filharmonijoje (Kauno skyriuje), su koncertinėmis programomis važinėjo po visą Lietuvą. Persikėlusi į Vilnių,
nors ir tęsdama koncertinę veiklą, dirbo vaikų darželyje
muzikos vadove. Vėliau tapo Lietuvos radijo soliste, komiteto muzikos įrašams priiminėti ir meno tarybos nare.
Gyvendama Vilniuje, dirbo ir M. K. Čiurlionio meno mokykloje iliustruotoja. Mirė 1988 m. lapkričio 17 d., palaidota Antakalnio kapinėse menininkų kalnelyje.
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B. Grincevičiūtės kelias į sceną ir pirmasis jos koncertas Kauno radiofone sutapo su operinės muzikos Lietuvoje
klestėjimo laikais, tad žymiausi to meto dainininkai buvo
sietini su valstybiniu operos teatru. Be abejo, koncertuose
buvo atliekamos ir kamerinės dainos, tačiau didesnio dėmesio kamerinė muzika nesulaukė. Todėl pirmasis Beatričės koncertas buvo ne tik laimėjimas prieš save pačią, bet
ir, pasak E. Gedgaudo, „nemaža pergalė Valstybės teatro
operinių žvaigždžių kulto laikais“. Žvelgiant į Beatričės
repertuarą ir klausantis jos įrašų, galima ne tik įvertinti
nemenką jos indėlį į vokalo kultūrą, bet ir įžvelgti savitą
dainininkės asmenybę bei vokalinį jos individualumą.
Kamerinis dainavimas reikalauja ypatingų pastangų, nes, perteikiant miniatiūrą, svarbus ne balso stiprumas, o profesionalus jo valdymas, aktyvus aktorinių raiškos elementų naudojimas. Operoje dainininkui daugelį
spalvų padeda perteikti orkestro partija, o kameriniame
dainavime balso ir akompanuojančio instrumento (dažniausiai fortepijono) garsinė raiška neišvengiamai reikalauja darnaus ir vientiso skambėjimo. Ansambliškumas
ir meninis pojūtis padeda ne tik perteikti kompozitoriaus
kūrinyje užkoduotą mintį, bet ir sustiprina įtaigą bei atskleidžia muzikinių garsų paletės visumą.
Beatričė, nors ir nemokėdama natų Brailio raštu (sakydavo, kad būdas iš „lapo į klavišus ir iš klavišų į ausis“
yra efektyviausias), koncertmeisterių padedama, kūrinius išmokdavo greitai ir lengvai, kiekvienas, kad ir mažiausias kūrinėlis „turėdavo būti giliai išjaustas“. Būdavo
ne tik analizuojama muzikinė kūrinio kompozicija, bet ir
siekiama sukurti kiekvienos dainos charakterį. Darbštumas, reiklumas sau, kantrybė, meilė klausytojui, įgimta
muzikinė intuicija, valia – tai ne tik veiksniai, skatinantys
tobulėti, bet ir savito talento paslaptis. Be abejo, muzikinė
aplinka, kuri Beatričę supo nuolat, taip pat turėjo didelės reikšmės sceninei jos patirčiai ir muzikiniam skoniui.
Priminsime, jog Beatričė labiausiai žavėjosi XIX a. kompozitoriais, sakydavo: „Mano ausys – devyniolikto šimtmečio.“ Gana anksti atradus romantizmo pasaulį, jos
dėmesio centru tampa F. Schuberto vokaliniai ir F. Chopino fortepijoniniai kūriniai. Savitą klasikinės muzikos
pajautimą Beatričė parsiveržė iš Varšuvos, o turint absoliučią klausą ir fenomenalią atmintį, garsų pasaulis tampa
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ir tiesioginiu ryšiu su aplinka. Išgirsti balsai, tonacijos ir
intonacijos, nuotaikos ir ištarti žodžiai padeda perprasti
kūrinių esmę ir tampa kelrodžiu gyvenime.
Muzika Beatričei turėjo dvejopą poveikį – smalsumui
tenkinti ir emociniams išgyvenimams skatinti. F. Schuberto ir R. Schumanno dainas ji vadino giesmėmis, o patį
kompozitorių Schubertą – netgi didžiąja savo gyvenimo
meile: įtaigiai ir spalvingai atliekamas Girių karalius arba
nuotaikingai ir lengvai perteikiama Forelė tampa Beatričės repertuaro pagrindu. O štai M. Musorgskio vokalinis
ciklas Vaikų kambarys ją žavi paprastumu, dėl to ji jaučiasi
lyg namuose, nes tik juose gali pabūti ir mažu berniuku,
ir griežta aukle... Beatričė mėgo klausytis ir W. A. Mozarto, J. Brahmso, S. Rachmaninovo, P. Čaikovskio kūrybos,
tačiau, kritiškai įvertindama savo balso galimybes, sakydavo, kad rusų romansai, nors ir veikdavo kaip burtai,
tačiau jų atlikimui reikalingas specifinis rusiškas balso
tembro gilumas bei paslaptinga erdvė ir romantika.
1937 metais dienraštyje Lietuvos aidas buvo rašoma,
jog dainininkė turi „tikrai gražių duomenų: lengvas, grynas lyrinio švelnaus tembro kolaratūrinis sopranas, dainavime juntamas švelnus muzikalumas, frazuotė kultūringa, pilna išraiškos, palinkusi į melancholišką svajingą
nuotaiką. Dikcija aiški... Dainininkė intuityviai suvokė
posakio dainuok lyg kalbėtum reikšmingumą ir esmę, todėl,
siekdama natūralumo ir paprastumo, ypatingą dėmesį
skiria dikcijos lavinimui, o tai padėdavo ieškant natūralaus balso grožio ir jo perteikimo galimybių. Prasmingai
ištartas žodis padėdavo perteikti melodijos bei tonacijos
spalvinius niuansus. Kalbos skaidrumas ir lankstumas
dainavimui suteikdavo grakštumo ir lengvumo įspūdį.“
B. Grincevičiūtės dainavimas išsiskiria nuoširdumu
ir subtilumu – bruožais, būdingais ir atlikėjos charakteriui. Klausantis įrašų, negirdime dirbtinių raiškos elementų, nenatūralių melodijos akcentų, jai svetimi operos
atlikėjų naudojami aistringi emociniai proveržiai įspūdžiui sudaryti. Beatričę žavi subtilus jausmų pasaulis,
o juos leidžia perteikti vokaliniai gebėjimai bei įvaldyta
technika. Gyvenant atliekamų dainų nuotaika, klausytojui pateikiamas savitai išjaustas kūrinys, kuriame net
pauzės perduoda informaciją ir užkoduotą mintį. Ne
veltui muzikologas Edmundas Gedgaudas yra pasakęs,
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jog „ramybėje slypi įtampa, atsiranda muzikinės išraiškos lygmuo“, o Beatričės dainavime pauzės – svarbus
muzikinės minties tęsinys.
Beatričė kiekviename kūrinyje, atsižvelgdama į dainos charakterį, stilistiką, derminį skambėjimą, demonstruoja sugebėjimą per trumpą laiką (paprastai dainos
trunka 2–5 min.) perteikti dainos temos aktualumą. Ne
kartą yra pastebėta, kad jos „dainavimas buvo be falšo
ir spekuliacijos“. Turint išlavintą muzikinį skonį, puikiai
valdomos ir išraiškos priemonės, o „lyriškai koloratūrinis sopranas“ žavėdavo savo lankstumu ir ištverme.
E. Gedgaudas, kuris yra užrašęs ne vieną mėgstamos
dainininkės mintį, kaip artimas bičiulis pažinęs Beatričės gyvenimą ir kūrybinę jos veiklą, yra pasakęs: „Beatričė buvo ypatingos muzikinės inteligencijos žmogus.
Kūrinius pasirinkdavo tiksliai savo balsui, niekada nesistengdavo peržengti jo galimybių.“ Todėl subtili vaidyba, sugebėjimas išlikti savimi, kokybiškas garsas ir raiškiai perteiktas žodis – tai veiksniai, skatinantys gėrėtis
ir klausytis. Beatričė sakydavo, kad muzikai nereikalingi
jokie priedai. Jai labai nepatikdavo, kad koncertinėse afišose, įvairiuose pristatymuose būdavo nuolat pabrėžiamas jos aklumas. Dainininkė suprato, kad klausytojus,
tarsi reklaminis skydas, visuomet pritraukia atlikėjo išskirtinumas, tačiau, jos įsitikinimu, aklumas – tik didelis
nepatogumas ir svarbu ne Kas, o Kaip dainuoja. Ji stengėsi prabilti į klausytoją grynu balsu.
Po vieno koncerto kompozitorius Juozas Gruodis
(priminsime – tas pats, kuris nepriėmė Beatričės į konservatoriją), išgirdęs dainuojant jo sukurtus Burtus, sužavėtas kūrinio atlikimu, dėkojo už dainos dvasios perteikimą ir esmės atskleidimą. Iki Beatričės nė vienas
dainininkas nesugebėjo šio kūrinio atlikti taip, kad būtų
patikę kompozitoriui. Juozas Gruodis netgi buvo susitaikęs su mintimi, kad Burtai – prasčiausias jo kūrinys, tačiau, išgirdęs Beatričės interpretaciją, suprato,
kad „kūrinio atlikimas – tai antrasis jo gimdymas arba
marinimas. O Grincevičiūtė muzikos kūrinius prikelia
antram gyvenimui.“ Tarsi pratęsdamas ir papildydamas
šio kompozitoriaus mintis, žymus operos solistas Kipras
Petrauskas pripažįsta, jog Beatričė „jaudinančiai dainuoja“, o buvęs dėstytojas kompozitorius Vladas Jakubėnas
atkreipia dėmesį į išskirtinį jos balso tembrą, kuriame –
lyg „vaikiškas naivumas ir nuoširdumas, kuris ypač žavi
klausytoją“. Galbūt dėl to jos dainavimo mielai klausėsi
ir klausosi vaikai, o repertuare – gausus įvairių kompozitorių dainų vaikams pasirinkimas.
Beatričė tapo pirmąja daugelio autorių dainų, skirtų
vaikams, atlikėja. T. Sakalauskas teigia, kad dainininkė
„davė impulsą sukurti šio žanro kūrinių“ kompozitoriams V. Bagdonui, V. Barkauskui, A. Bašinskui, B. Dvarionui, J. Karosui, M. Novikui, A. Rekašiui, G. Vanagaitei.
Pati dainininkė yra prisipažinusi, kad vaikų pasaulis jai
yra labai artimas, todėl mėgstanti jiems dainuoti. Nors
vaikai neįstengia sąmoningai suvokti muzikos ir suprasti
jos atlikimo subtilybių, tačiau jų širdys jaučia ir neklysta, todėl Beatričė buvo įsitikinusi, kad vaikai – „be galo
jautri auditorija“. Žavėdamasi natūralia, kartais netikėta
jaunųjų klausytojų reakcija, gyva jų kalba, Beatričė savo
atviromis emocijomis siekia tokio pat spalvingo vaikams
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Nuotraukos iš Beatričės Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus rinkinių

skirtų dainų interpretavimo. Tembrinės balso variacijos
leidžia perteikti muzikos spalvas, kurios neabejotinai artimos vaikų pasauliui: „Kai aš jiems dainuoju, užmirštu,
kad esu dainininkė, kyla noras susilieti su jų pasauliu,
papasakoti jiems tai, ko dar nežino.“
Beatričės repertuare greta įvairių profesionalių kompozitorių dainų – ir lietuvių liaudies dainos. Nors koncertinio kelio pradžioje jos dar nebuvo atliekamos, vėliau,
pastebėjusi „nešlifuotos liaudies dainos vertę“, dainininkė padarė jas svarbia savo koncertinių programų dalimi.
Paskatinta savo draugės Jadvygos Čiurlionytės, ji dainavo šias dainas ne kaip profesionali dainininkė, bet kuo
paprasčiau ir natūraliau. Solistė viena pirmųjų ryžosi
atlikti jas be pritarimo – a cappella. Tačiau nepaprastas
paprastumas reikalavo daug pastangų. Suprasdama, kad
liaudies dainininkės yra sukūrusios liaudiško dainavimo
specifiką, kurios neįmanoma išmokti, Beatričė sakydavo:
„Kartais dainuoju tą dainą ir manau sau – o gal aš neverta prie jos prisiliesti?“ Įsiklausydama į dainos žodžius
bei melodinę liniją, ji supranta susiliejimo su liaudies
daina svarbą, pasikliauja savo intuicija ir daro išvadą:
reikia, kad „daina tiesiog į tave įaugtų“. Taip pat mokosi iš Stasės Geniušienės, kuri itin gražiai dainuodavo
dzūkų liaudies dainas. Beatričė palygindavo kompozitorių sukurtų ir liaudies dainų atlikimo skirtumus: dainuojant liaudies dainą svarbiausia su žmonėmis dalintis
jausmu, apie koncertinių profesionalių dainų atlikimą to
nepasakysi. Todėl liaudies dainą mylėjo „kažkokia nepaaiškinama ir nenusakoma meile“. Kadangi daugelį metų
B. Grincevičiūtė dirbo radijuje, liaudies dainų yra įrašiusi su kanklių, birbynių pritarimu. Tarsi reziumuodamas,
muzikologas E. Gedgaudas yra pasakęs: „Beatričės menas liaudies dainose pakyla iki įvairiausių mūsų senosios
kultūros apraiškų jungties, o ji pati peržengia daug kam
neįveikiamus profesinius apribojimus.“
Taigi Beatričės dainavimo paslaptis – paprastas nepaprastumas. Dainavimas ne tik suteikė prasmės jos gyvenimui, bet ir bent iš dalies kompensavo nematomą šviesą.
Dainuoti per pojūčius, pasikliaujant vien žodinėmis rekomendacijomis ir intuicija, dainuoti taip, kad klausytųsi ir vėl norėtų klausytis, kantriai ir intensyviai mokytis
norint kuo daugiau pažinti, įrodyti sau ir nugalėti nepalankias gyvenimo situacijas paverčiant jas palankiomis
sugeba tik išskirtinė asmenybė.

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 4 (577)

52

Erika Drungytė

Paralelinė tikrovė
Apie plenerą R a i g a r d a s

I

dėja organizuoti kasmetinį tapybos plenerą Raigardas gimė 1999 metais, kai druskininkiečių dailininkų
grupė Kopėčios inicijavo plenerą, skirtą M. K. Čiurlionio gimtadieniui, ir grupės nariai – Saulius Rudzikas,
Vidmantas Vėlyvis, Darius Joneika – nutapė po triptiką
Raigardas (3 po 3 – sėkmės ženklas, jei kliausimės lietuviškąja skaičių simbolika). Raigardas – daugelio Lietuvos
menininkų inspiracijos vieta, bet pirmiausia ji asocijuojasi
su M. K. Čiurlioniu1, taigi ir su romantizmu. Romantizmo neįmanoma atsieti nuo lietuvių kultūros, kurioje jis
paliko bene didžiausią įspaudą. Ypač jei kalbėsime apie
gamtos ir žmogaus paraleles (galbūt dėl to, jog mums niekada nereikėjo, pasak J. J. Rousseau, grįžti atgal į gamtą,
nes mes iš jos niekada neišėjome), nuolatinį santykį su
vitališkuoju gamtos pradu, archetipinių įvaizdžių gausą,
spirališkai pasikartojančią lyrizmo dominantę. Romantizmas mūsų poezijoje, tapyboje, muzikoje nebuvo ištrintas
jokiais lūžių kultūroje periodais, nors dėl to išsprogdavo
įniršio ir kaltinimų infantiliškumu vulkanai. Tačiau kažin
ar įmanoma taip „užaugti“, taip „subręsti“, kad vaikiškoji
svajonė ar svajonė apskritai nebetektų prasmės ir neprasiveržtų „pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu“ (H. Radauskas).
Romantizmu remiasi ir pati plenerų tradicija.
Pirmiausia dera pabrėžti, kad plenerai gyvuoja štai
jau daugiau kaip šimtą metų, o menininkai tebejaučia
didelį poreikį juose dalyvauti. Kitas dalykas – ar jie per
šimtmetį pakito? Ar išlaikė pirminės funkcijos rėmus?
Ir taip, ir ne. Šiandien plenerai dailininkui reikalingi ir
kaip patirties (galimybė stebėti tave supančią aplinką,
spalvų ir šviesos kaitą, formas, objektų santykius), ir
kaip sugauto laiko (idealiai sukurtos sąlygos kūrybai, kai
niekas neblaško), ir kaip bendravimo erdvė. Šiandienos
gyvenimo ritmas ir sąlygos dažnai, deja, nebepakeliamos
kūrėjams, tad plenerai dailininkams – nuostabios salos,
leidžiančios pabūti su savimi ir su bendraminčiais, atsiriboti nuo kasdienės aplinkos, išeiti į kitaip tekančio laiko zoną. Pleneras jau seniai nėra vien gamtos tapymas
gamtoje – santykiavimas su gamta yra be galo svarbus
aspektas, ir nepakeičiamas jokia kita patirtimi, nes nieko
unikalesnio už gamtą nėra ir nebus sukurta. Todėl bendrąja prasme romantizmo turime kiekvienas mūsų, siekiančių išlaikyti ryšį ir su savuoju Aš, ir su dvasingumu,
1

„Čiurlionis buvo įsitikinęs, – tuojau pasakysiu, kodėl taip manau, – kad
garso menas – muzika vis dėlto nėra toks tobulas kaip šviesos menas –
tapyba. Čiurlionis teigė, kad šviesa yra subtilesnis būties pavidalas negu
garsas. Šio atradimo požiūriu jis galbūt sekė ne vienu mokytoju, bet vienas
tikrai buvo svarbiausias – romantikas Juliuszas Słowackis. Nesuklysime
pavadinę Čiurlionį neoromantiku.“ (R. Okuliczius-Kozarynas)

ir su meilės erdve. Kita vertus, plenero Raigardas organizatorius Saulius Rudzikas svarbiausiąją romantizmo paradigmą – nepasikliauti proto visagalybe, kreipti žvilgsnį ne išorėn, o savo vidun, gerbti būties paslaptį – išlaiko
ja gyvendamas. „Manau, galime aiškiai pasakyti, kad
šių dienų kultūra yra veikiama galingų egoistinių impulsų – stumiama galingo egoizmo buldozerio. O kitoje
barikados pusėje – pavieniai genijai, romantikai-donkichotai, tokie kaip M. K. Čiurlionis, Algimantas Švėgžda,
Vytautas P. Bložė ir kiti, besiremiantys Rytų filosofiniais
parametrais, kur pagrindinė egzistencinė ašis yra meilė
ir egoizmo sunaikinimas“, – sako Saulius. Rytų parametrus dera prisiminti dar ir todėl, kad su jais mus sieja
viena svarbiausių jungčių – meditatyvumas, įkoduotas
į mūsų pasąmonę, tiksliausiai nusakantis lietuvio būdą
(apie tai daug kartų yra pasisakę A. Andrijauskas, G. Beresnevičius, A. Andriuškevičius, A. Švėgžda). Iš tiesų,
post post post mums parodė įvairių grimasų ir žaismingų
pozų, tačiau jokiais pavidalais neįsitvirtino mūsų sąmonėje, suvokiančioje, jog „postmodernizmui nereikalinga
romantiška genijaus samprata, nes „žvaigžde“ gali tapti
ir pusprotis – reikia tik pasitelkti visagalę reklamos magiją ir elitinei kurtizanei ant plastmasinės galvutės uždėti
visatos karalienės vainiką“. (A. Uždavinys)
Taigi – Raigardas. Mistifikuota erdvė, kurioje atsiveria galimybė susitikti su savuoju Aš, kurioje išsitrina
kasdienybės riboženkliai, virpa tai, ko negalima įžodinti.
Menininkai tai supranta savaip ir pojūčius transformuoja
į kūrybinę energiją. Nors galima kliautis ir mokslininkais: „Mokslininkai... nustatė, kad Raigardo rezonansiniai dažniai atitinka žmogaus smegenų ritmus ir veikia
centrinę bei vegetatyvinę nervų sistemą, taip pat fiziologinius organizmo procesus, čia vyksta sudėtinga sąveika tarp žmogaus biolauko ir geofizinių laukų. Menui ir
menininkui pavaldi kitokio tipo logika – ir jei biolokacinis Švendubrės Velnio akmens tyrimas patvirtina ypatingą jo spinduliavimą, suaktyvinantį vaizduotę, – galima
laukti pačių netikėčiausių rezultatų. Priešistoriniai mengirai buvo statomi energetinių tinklų susikirtimo taškuose – neigiamą telūrinę Žemės energiją jie pakeičia,
harmonizuoja į teigiamus biolaukus ir juos spinduliuoja.
Menininko organizmas, sužadintas įvairiausių dažnių
ir intensyvumų bangų, turėtų padėti atlikti jo sąmonei
„kelionę“ į paralelinę fantazijų, vizijų, sapnų tikrovę ir
parnešti iš prasmegusio Raigardo miesto regimą žinią
visiems.“ (Evaldas Dirgėla) Iš tiesų, ši ypatinga vieta,
įkvėpusi ir žadinusi M. K. Čiurlionio vizijas, Algimanto
Švėgždos meditacijas, tebėra inspiracijų objektas. Tai pa-
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tvirtina ir Raigardo plenero dalyviai, kurie, pasak S. Rudziko, kasmet „tarsi pelkynų romantikai, nuolatiniai
prarasto rojaus ieškotojai, klajojantys mistinėje erdvėje,
stalkeriškoje „zonoje“, susiburia kurti Druskininkuose.
Tik organizatorius nekelia švėgždiškos maksimos „būkite kaip Čiurlionis, ir Jums Dangaus karalystė“. Vedinas
savo paties vidinių impulsų, jis praskleidžia erdvę galimybėms, sukviesdamas tuos, kurie skirtingomis raiškos
priemonėmis geba vizualizuoti savąją realybę. Šiuolaikiniai menininkai kiekvienas savaip interpretuoja ir plenerą, ir kasmet pasiūlomą vis kitokią temą, ir pačią vietovę bei meno istoriją. Gyvenimas kinta, randasi naujų
meninės kalbos instrumentų, plinta menų sintezės idėja.
Tačiau Raigardas išlaiko tapybos dominantę.
„Tapybos plenero Raigardas pagrindinę idėją turėtume suvokti ne tik istorinės-geografinės mitologijos, bet
ir sielos gyvenimo prasme. Išorinių reikšmių topografija
ir dvasinė vizija šiuo atveju yra neatsiejamos, nes kyla iš
vieno transcendentinio šaltinio – vieno pirmavaizdžio,
lemiančio išraiškos dėmenų išsidėstymą. <...> Archainių
mitų požiūriu, Raigardas reiškia anapusinio pasaulio „aptvarą“ arba „gardą“, kuriame netenka galios įprastos logikos dėsniai: mes žengiame į vaizduotės ir sapnų teritoriją.
Tačiau be medžiaginės inkarnacijos pastaroji yra sunkiai
apčiuopiama, todėl nenuostabu, kad landšaftas tampa ne
tik vidinių realijų simboliu, bet ir dvasiai tapačiu kūnu,
turinčiu savo egzistencijos erdvę ir personifikuotą mitinį
pavidalą, su kuriuo įmanomas prasmingas dialogas.“ Tokiais žodžiais 2001 metais plenerą yra palydėjęs dr. Algis
Uždavinys. Taigi ir vieta, ir jos mitologija, ir su ja susijusi
lietuvių meno istorija, ir pleneras yra didelės aprėpties
objektas, apie kurį būtų galima parašyti nemenką studiją.
Įsigilinus į visą Raigardo slėnio proistorę, mitus, tautosaką, į M. K. Čiurlionio, A. Švėgždos kūrybą, tektų pripažinti, jog tai nemenkas dvasinis krūvis plenerų dalyviams.
Tačiau bemaž visi, turėję progos susipažinti su Raigardu
ir kūrybingai praleisti dešimt dienų plenere, pageidauja
būti pakviesti dar kartą, grįžti, patirti tai, kas išgyvenama,
subrandinama, paverčiama kūrybos procesu ne iš karto.
Tikėtina, jog plenero tarptautiškumas suponuoja netikėtumą, išryškina skirtybes esminiuose santykiuose,
neabejotinai pagyvina menininkų dialogą, išskleidžia patirties įvairumą. Kasmet Raigarde dalyvauja įvairių šalių menininkai, praplėsdami refleksijas savitu braižu,
atskleisdami Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos,
Ukrainos, Rusijos dailės tradicijų specifiką, šiuolaikines
tendencijas. Tačiau šio teksto autorei labiausiai imponuoja tai, jog jau 12 metų Druskininkuose organizuojamas
pleneras seniai įvykdė ne taip seniai suformuluotus šalies kultūros prioritetus – profesionalaus meno sklaidos
regionuose misiją, visą laiką mažindamas atotrūkį nuo
didžiųjų centrų, kuriuose kultūrinio gyvenimo intensyvumas yra nepalyginti didesnis. Raigardo pleneruose savo
drobes kūrė Arūnas Vaitkūnas, Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, Stasys Eidrigevičius, Eugenijus Varkulevičius,
Irma Leščinskaitė, Eimutis Markūnas, Ramūnas Čeponis,
Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Antanas Obcarskas, Valdas Gilius, Gintaras Palemonas-Janonis, Bronius Gražys
ir daugybė kitų menininkų, kurie yra nekvestionuojamai
svarbios figūros Lietuvos dailės kontekste. Ir jeigu jau
kalbėsime apie plenerų tradicijas, tikėtina, jog Druskinin-

53

kuose organizuojamas Raigardas – viena puikiausių kūrybinių erdvių Lietuvoje. Prancūzijos plenerų pradininkai
XIX a. įtvirtino Barbizono mokyklos vardą tik todėl, kad
pasirinko tinkamą vietovę, teikusią peno menininkų vaizduotei ne vienerius metus. Tai buvo įspūdingas peizažas.
Dzūkijos regiono peizažas nėra pritrenkiančio išorinio
įspūdingumo, tačiau tai, kas sklinda iš šios žemės, yra
sunkiai paaiškinama ir neabejotinai svarbiau nei efektas
akims. Ši Prima materia lietuvio sąmonę veikia ypatingai,
sužadindama labai stiprius kūrybos impulsus, ir tai neturi nieko bendra nei su laiku, nei su meno kryptimis, nei
su skirtingomis mokyklomis, nei su kitais racionaliai apibrėžiamais materijos pavidalais. Tai šaltinis, kuris neturi
pabaigos, o pradžia sutampa su visos Kūrinijos radimosi
momentu. Kita vertus – „tas šaltinis, / kurį prakrapštei
nageliu, tave patį / – pliūptels ir suvisai, sulig / visai tave
patį...“ (E. Drungytė. Į ausį V. P. Bložei)
Nuoširdžiai linkėdama Raigardo plenerui tęsti pradėtą tradiciją, tikėdama, jog organizatorių ir patį reiškinį globoja ne tik slėnio, bet ir didžiųjų mūsų menininkų
dvasios, pasikliaudama geros pradžios ir intencijos laiduojama sėkme (sakralusis lietuvių devynetas, išsipildęs trijų dailininkų trijuose triptikuose, ir pagarba M. K.
Čiurlioniui), teigiu, jog Sauliui Rudzikui pavyko rasti
ypatingą kūrybos vietą. Vietą, galinčią praverti tą uždangą, kuri lyg Majos šydas taip dažnai uždengia mūsų
akis, esančias, beje, ne galvoje.

K e li k l a u si m a i p l e n e r o
o r g a n iz at o r i u i S a u li u i
R u dzi k u i
Kauno Stepo Žuko dailės mokykloje mokeisi fotografijos, puikiai pieši pieštuku, pastele. Vėliau Vilniaus dailės akademijoje
pasirinkai tapybą. Kodėl tapyba? Ką svarbaus ji duoda pačiam
ir ką pats ja gali pasakyti?
Visada jaučiau didelę trauką tapybai. Intensyviau
tapyti pradėjau tada, kai Lietuvoje kilo konceptualizmo
ir instaliacijų banga, o dailės kritikai ir istorikai paskelbė tapybos, kaip jau išsemtos dailės srities, ,,mirtį“. Tačiau tuo metu atsirado ir nemažai bendraminčių, tapytojų (ypač A. Vaitkūnas, G. P. Janonis), kurie palaikė idėją
tęsti tapybos plenero tradiciją. Man buvo ir yra svarbus
rankos judesys, gestas ir teptukas kaip tapybos priemonė. Turbūt tokį požiūrį į tapybą galima kildinti iš senosios kinų kaligrafijos tradicijos, ieškoti sąsajų su vokiečių
ekspresionizmu. Nors ankstyvuosiuose mano peizažuose
emocija sąmoningai sulaikyta. Jie labiau meditatyvūs nei
ekspresyvūs.
Net ir suprasdamas, jog tai yra procesas ir paieškos, vis dėlto nemėgstu tapybos, kai, naudojant kažkokias pagalbines technikas, išgaunami greiti ir įspūdingi
efektai. Šitie žaidimai man yra savotiška apgavystė, kai
dailininkas apgauna ir žiūrovą, ir save. Taip pat nežavi
ir visiškas atsitiktinumas paveiksle. Tapyba man – ėjimas savęs link. Ir ta kelionė kartais būna paini ir miglota, kartais – ryžtinga ir tiksli. Vertinu tuos savo darbus,
kurie nutapyti „vienu iškvėpimu“, kai ranka paklūsta
vidiniam balsui ir kiekvienas judesys nekelia abejonių,
tiesiog liejasi. Tokių paveikslų nereikia taisyti, pertepti,
jie tiesiog atsitinka. Jeigu darbas nepavyko, geriau jį nuvalyti negu taisyti. Tokios mano nuostatos. Labai panaši

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 4 (577)

Saulius Rudzikas. Nuotrauka iš asmeninio Erikos Drungytės archyvo

patirtis piešiant portretus pieštuku. Pavykusiu portretu vadinu tokį, kuris nupiešiamas be jokių taisymų, o
trintukas naudojamas tik efektams, šviesoms, blikams
išgauti. Kai atradau savyje tokias galimybes, pasidarė
įdomu. Esu nupiešęs daug portretų, tiesiog gatvėje. Iš
pirmo žvilgsnio realistinis portretas ir pusiau abstrakti peizažinė tapyba atrodo nesusiejami, bet jų atlikimo
principas yra toks pat. Fotografija, deja, netapo mano
pomėgiu, tačiau įdomu filmuoti, esu sumontavęs keletą
filmų apie Raigardo plenerus.
Kas pačiam yra pleneras? Visi nujaučiame, kokia šio žodžio
prasmė, dailės istorija pasakoja apie faktus ir jausenas, bet kaip
šis žodis ir reiškinys transformuojamas šiandien? Kokia yra jo
realybė šiandienos gyvenime?
Visa dailės istorija labai glaudžiai susijusi su filosofijos pokyčiais. Anksčiau buvo vieni poreikiai ir vienos
idėjos, vėliau atsirado kitos. Vargu ar šiandien pleneras
yra kažkada atsiradusio reiškinio atitikmuo. Svarbesni
tampa kiti dalykai, todėl gal pavadinimas „pleneras“
keistinas kitu. Siejantis ryšys su istoriniu pleneru yra tik
apsistojimas gamtoje. Šiandien pleneras – tai dailininkų
susitikimas ir gyvas bendravimas, buvimas kartu jiems
pažįstamoje vienos gildijos aplinkoje, dalinimasis patirtimi. Mes užsidarome dirbtuvėse, gyvenam asmeninius gyvenimus, gaunam nepaprastai didelį informacijos
srautą iš interneto, kuriame galime rasti viso pasaulio
kūrybos pavyzdžių nepajudėdami iš vietos. Bet tai ne tas
pat, kas pamatyti autentišką darbą. Mūsų amžiuje nebeliko gyvo bendravimo, tam tikros atmosferos, kuri svarbi
kūrėjui. Būnant, gyvenant ir dirbant kartu susidaro specifinis energetinis laukas, savotiškas mikroklimatas. Bendravimas yra labai svarbu. Nors kita vertus – kiekvienas
vertina savaip. Yra dailininkų, kurie nevažinėja į plenerus, nes gali dirbti tik savo įprastinėje aplinkoje.
Žavėjimasis gamta yra amžinas. Iš čia ir mano domėjimasis peizažu. Man jame telpa labai daug – visas
kosmosas. Geras paveikslas man yra tas, kuriame galima klajoti žvilgsniu, kas kartą kažką atrandant. Be horizonto ir ribų, kai žemė ir dangus susilieja, tarsi tai būtų
begalybės atspindys. Į plenerą kviečiu tuos dailininkus,
kurie artimi man savo požiūriu – ne statiški, o ieškantys,
užduodantys sau klausimus, mėginantys į juos atsakyti
ne lengvais efektais, bet tikru išgyvenimu.
Literatūros žmonėms dažnai labai ilgai reikia eiti prie K. Donelaičio. Kai paauglystėje jis buvo privalomas autorius, dauguma
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jo nemėgo. Nesuprato. Negalėjo suprasti. Tik paaugę dvasia
atrandame, suvokiame, nustembame jį skaitydami. Ar nėra
panašių dalykų dailininkams kalbant apie M. K. Čiurlionį?
Manau, kad taip, galima ir šitaip svarstyti. Visai nekeista, kad genialus meno kūrinys turi tokį krūvį, kurį
kiekvienas žiūrovas ar klausytojas gali atrasti pagal savo
sugebėjimą priimti. Aš Čiurlionį atradau būdamas gal
šešiolikos, kai gyvenau Kaune ir pirmą kartą pamačiau
originalius jo darbus. Ir tai, ką aš pamačiau, man paliko
gilų neišdildomą įspūdį. Tai įeina į tave ir lieka kaip kokia
ikona, ženklas, kurį visada atpažinsi, tam tikras kodas.
Bet man svarbiau tas išgyvenimas, kurį patyriau, o ne vėlesni susidūrimai su to reiškinio aiškinimu ir analize. Tuo
pat metu Kaune pirmą kartą perskaičiau poetinius Krišnamurčio tekstus, ir jokie vėlesni aiškinantys, tyrinėjantys
ar aprašantys tekstai jau negalėjo nei padaryti man įtakos,
nei pakeisti tos pirminės nuostabos ir susižavėjimo. Iki
šiol neradau taip stipriai mane paveikusio kūrinio.
Lygiai taip atsitiko su A. Švėgžda. Man teko su juo
bendrauti, stebėti jį, kai, atvykęs į Druskininkus, sukūrė
geriausius darbus. Mačiau, kad jis buvo jau ne šio pasaulio žmogus – gyveno anapusinį gyvenimą. Buvo panašesnis į nušvitusį vienuolį. Bet ir vėl – mane labiausiai
paveikė ne tiek jis pats, kiek jo darbai. Kai juos pamačiau,
tik tada suvokiau visumą.
M. K. Čiurlionio kūryba paliečia esmines būties gijas, yra pajėgi priartinti žmogų prie amžinųjų vertybių. Ir
ji tikrai domins vis kitas kartas. Geri meno kūriniai turi
savybę suskambėti vis naujomis spalvomis ar garsais,
priklausomai nuo mūsų pačių sugebėjimo pamatyti ar
išgirsti. Šiomis prasmėmis M. K. Čiurlionio kūriniai visada išliks aktualūs ne tik meno istorijos aspektu. Kaip
ir šventraščiai.
Kiekvienas Raigardo pleneras turi temą. Kam ji reikalinga?
Kaip atsiranda? Kodėl kyla klausimų?
Pleneras atsirado kaip pagarbos Čiurlioniui ženklas.
Kadangi jis čia sukūrė savo triptiką Raigardas, atsirado ir
pavadinimas. Bet gyvenimas nestovi vietoje, jis turi savybę keistis. Taip, kiekvieną kartą į plenerą atvykę dailininkai supažindinami ir su Druskininkų miestu, ir su jo
apylinkėmis – Liškiava, Raigardo slėniu, Kapčiamiesčiu.
Jiems pateikiama išsamios informacijos apie Čiurlionį,
apsilankome jo memorialiniame muziejuje, miesto muziejuje, galerijose. Tai svarbu norint suvokti šią vietą,
sukurti atmosferą, praplėsti pažinimą. Vėliau kiekvienas
yra laisvas kurti tai, kas jam aktualu. Tačiau jei pleneras
neturėtų konkrečios temos, nebūtų jokio iššūkio dailininkui, viskas taptų labai efemeriška. Tema nurodo kryptį,
ieškojimų erdvę. Ir jei menininkas nėra „užsikonservavęs“ savyje, jis reaguoja, atvirai priima tą iššūkį, išgyvena
temą. Tai savotiška provokacija. Galiausiai mes tas temas
aptarinėjame, kalbamės, filosofuojam. Štai keletas: Atspindžiai, Smėlio tiltai, Šiapus ir anapus, Aš ir mano Aš.
Kita vertus – kiekvienas dirba savomis priemonėmis, savu stiliumi. Nors Raigardo plenere gal daugiausiai
buvo tokių, kuriems, kaip ir man, svarbi ekspresionistinė tapyba. Tačiau Stasys Eidrigevičius sukūrė fotografijų
ciklą, Eimutis Markūnas – objektą iš smėlio su piramidėmis, šiais metais eksponuotą Venecijos bienalėj. Taigi
pleneras atviras idėjoms ir skirtybėms, nors pagrindine
jo ašimi laikau tapybą.

Ar ū n a s V a i t k ūn a s . Raigardas, 2004, drobė, aliejus, 50 × 40

S a u l i u s R u d z i k a s . Raganų varteliai, 2005, drobė, aliejus, 40 × 50

A u š r a V a i t k ūn i e n ė . Sūpuoklės kaime, 2007, drobė, aliejus, emalė, 60 × 80

R a m ūn a s Č e p o n i s . Šviesa, 2011, drobė, aliejus, 80 × 100

G i n t a r a s P a l e m o n a s - J a n o n i s . Praeivė, 2009, drobė, aliejus, 70 × 90
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Va i n i u s B a k a s
A Hard Day’s Night
Tarsi baikštūs žvėreliai vis muistos,
vis dar blaškos po cirko areną –
mūsų baltosios naktys liguistos
neįpranta miegoti po vieną.
Joms vienatvėj ir vasarą šalta,
drėksta skruostai, tikriausiai nulijus,
kai ant mėlyno, šlapio asfalto
atsispindi dvi baltos lelijos.
O šalia, lyg nerasdamos vietos,
liejas gelsvos jų didelės akys –
taip gražiai, kad net geras poetas
subtiliau jau nebūtų pasakęs.
Tik bejėgiškai dėtų po raidę
ant sugriuvusio Babelio bokšto.
Mūsų naktys – žirgai pasibaidę –
pamažu nuo laukimo užtrokšta.
Mūsų naktys – tai dienos sutemę,
argonautų neryškios figūros.
Jos vis žiūri į tolstančią žemę,
į krūtinę kvėpuojančios jūros.
Išmatavusios virdulio gylį
ir palikusios mėtų arbatą,
mūsų naktys išsiverkia tyliai
į pagalvę, kai niekas nemato.
Mūsų naktys išsijuokia garsiai
viršum jaučio ir vėžio žvaigždynų –
joms užėjus pasijaučiam tarsi
jos seniai mūsų ateitį žino.

Geromis akimis
Katinas žaidžia su vilnone pilnatimi,
kuri riedėdama pamažu
vyniojasi ant pirštų.
Tu mezgi per miegus mano nuogumą
geromis akimis –
visai kaip tomis, mirksinčiomis
rugsėjo danguj
virš stiklinio kupolo.

Ant sienos kabo įrėmintas vanduo,
kurį laiko mintis, kad mes esame
vienas kito atspindžiai
raibuliuojančiam sapno paviršiuje,
kad mes esame gyvas vanduo,
krentantis iš vaiko rieškučių į žemę,
kad mes nesulaikomai sprūstame
pro pirštus.
Mes čiuožiam paviršiumi
mus sapnuojančio ežero,
kada virpa ilgos vandens
blakstienos, mėlynos lūpos ir
rankos, vyniojančios siūlus
iš pilnaties kamuolėlio.
Tu ir vėl per miegus mezgi man
kantrybės šarvus
drėgnomis
geromis akimis.

Juodu ant balto
Kaip galiu neminėt tavo vardo,
jei tu manąjį šaukti imi,
jei naktim mane nemiga tardo
ir apakina pilnatimi.
Jei išbraidom Reichstago dūmus,
apkasų siaurumo gatves,
o naktis išsivedus po du mus
tik po vieną atgal parsives.
Jeigu kelias taip staigiai pasuko,
kad dabar mano kojos paklys,
jei širdelė sustos tušinuko,
sukrešės ar skausmingai suplyš...
Jeigu žvaigždę pakėlus kaip grašį,
tu variu suliepsnosi visa,
jei mus juodu ant balto parašė,
kaip paneigsi, jog tai – netiesa?
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Štai ir vasara baigės

Rėmai

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Laikas bėga,
klupdamas bėga
palikęs savo vaikštynę

Ar s e n i j T a r k o v s k i j

Štai ir vasara baigės
lyg iš viso nebuvo –
tik sutraiškytos sraigės
ir per dangų lėktuvų
driekias linijos baltos
tarsi vėžios rogučių,
tarsi būčiau nekaltas
ar poetas nebūčiau...
Savo žodžiais galiu
išsprogdinti vitražą,
tiek prikalta eilių
ir poezijos maža...
Tik girdėt, kaip kažkas
tarp afišų, reklamų,
pro kaštonų šakas
lyg eilėraščiais šlama –

ikonose kūdikiai šypsos raukšlėtais
senukų veidais, kaktom, panašiom į suvytusius
kopūstlapius rudenį
režisierius įžiebęs prožektorių sako „kelkis ir eik“
ir šis leitmotyvas kartojas
per lietų, vėjo, paukščių balsais
senelis kimba rankomis į surūdijusį vaikštynių rėmą
ir bando žengti porą žingsnių
per pievą
pramintu taku į miestelį
anapus akmenų tvoros
lyg žengtų pirmuosius žingsnius
kitos planetos paviršiumi,
ten, kur nejauti savojo svorio
iš pradžių būna kiek nejauku,
bet paskui apsipranti,
kaip ir prie visko.

mūsų rankraščiais tais,
kurie traška po kojom,
ir rugsėjo rytais
miesto kiemsargiai šluoja.

Apsipranta ir tie nesvarumo būklėje
vaikštantys – bebalsės sielos požeminėse perėjose
kirsdami rajonų gatves baltai nužymėtais
stuburo slanksteliais

Vėjas vėl su manim
pučia mėnesio ragą
ir vienoda ugnim
mūsų rankraščiai dega.

pirmieji žingsniai keisti
o po to jau tekinom pasileidi

Kai ruduo iš dangaus
žemėn pažeria grąžą,
Tau vis meilės per daug
ir poezijos maža.

vaikščiot išmokęs nebejauti,
jog eini išcentriniais ratais,
pasiklydęs miške, kur viskas atrodo jau taip
iki skausmo matyta

Kai mėnulis nuties
tiltus iš porceliano –
vienas gurkšnis nakties
ir daugiau jokio meno.

taip vaikštai ratais
eini, kol vieną dieną atsimuši
į kažką skaidrų ir perregimą

Grafomanė mirtis
ant akmens mus užrašo –
jei ir šįryt prašvis,
tai daugiau anei lašo.

nuo kalno paskui savo riedantį akmenį

va tada ir supranti –
man dar neleista išeiti
už stiklo
momentinės nuotraukos.
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***

Tinklas

Ši naktis kaip sala, kaip kreida nepaženklintos durys,
Kur ant slenksčio užmiega vidun neužėję svečiai.
Iš tavęs liko vardas, bet lūpos ir jo nebeturi,
Taip ir sėdime tyliai, nors kartą kaip žmonės gražiai.

Mano tinklo akys atmerktos plačiai –
sako, jau laikas žieduoti paukščius.

Vietoj smilkalo, miros ir aukso beliko trys raidės –
Tos, kurių negali iš akių išskaityt, įžiūrėt.
Atsispindi tik gaisras – po ugnį vaikigalis braido,
Sako, kojos ataugs, kaip atauga po gaisro žolė –
Tavo moters plaukai. O nuo kaukės jai tinkas dar trupa?
Virš galvos sukas grifai, ir žemė lig pat vidurių.
Iš sutinusių rankų žemėlapių liejasi upės
Ant putotos ugnies, nes be dūmų namų neturiu.
„O, vaikel, dar turi tą panosėje kabantį vėją?“ –
Nieks neklausė seniai ir neprašė – turi, tai papūsk.
Neramiai atsigręšiu, lyg būtų kas ką tik praėjęs
Tuo keliu per dilgynes, kur moterys tvarko kapus.

Kas rudenį vis giliau vestuvinis
žiedas įauga į motinos bevardį pirštą,
lanku apjuosia širdį,
todėl laikas žieduoti paukščius,
žiedo gerojoje pusėje
įrašyti anagramas,
išgraviruoti datas,
prisipažinti jiems meilėje.
Ruduo tėra keistas nuotakos sapnas –
per pirmąją naktį slystantis žiedas
nuo ūkišku muilu trinamo piršto.
Pasaulinis ruduo tarsi meilės
ir karo pratybos –
ant tavo mažyčio pirštelio
saulėj žiba žiedas granatos,
ką tik ištrauktas iš nesprogusios
mano širdies.

Toks žaidimas
Toks žaidimas, matyt, kai naktis ir žaidžiama dviese,
Balsas traška, užsikerta, lyg iš subraižytų retro
Vinilo plokštelių, lyg pusbalsiu skaitomas Hesse’s
Stiklinis rožančius. Ramu tarsi artintųs vėtra.
Įdomu tik, iš kur ji ateis? Iš ten pat, kur ir mes? Mūsų mintys?
Koks ten gyvis baikštus tavo kūne nurimęs sukluso?
Tavo žodžiai kaip ostija – laužyti juos ir dalinti,
Ir žvilgsniu ketvirčiuot tavo veido neapšviestą pusę,
Nes tu būsi tarp mūsų, jei tylint tave sugalvos
Dvi apleistos figūros, prijaukinusios žaltį iš sodo,
Ten, kur leidžiasi saulė, kur vakaras vyno spalvos,
Aš parodyčiau tau, bet kad pats pamiršau,
kaip atrodo...
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Nijolė Raižytė

Gruzijos ir Lietuvos
prozininkių susitikimas
Palangoje

M

oterys menininkės niekada per daug nelepinamos dėmesiu, premijomis, paskatinimais.
Todėl rašytojos Birutės Jonuškaitės užmojis
suorganizuoti Gruzijos ir Lietuvos rašytojų moterų plenerą Palangoje mane gerokai nustebino ir, žinoma, pradžiugino. Ir dar tokia įdomi tema: Moters – rašytojos – padėtis šiuolaikinėje visuomenėje. Projektą rėmė LR užsienio
reikalų ministerija.
Lietuvos ir Gruzijos prozininkių vertimų dirbtuvėse darbas virte virė visą savaitę: Gruzijos rašytojos vertė lietuvių rašytojų noveles į gruzinų kalbą, o lietuvių
prozininkės gruzinių kūrybą pabandė prakalbinti lietuviškai.
Paskutinės rugpjūčio dienos pajūryje buvo vėjuotos,
lietingos, vėsokos, jūra – pašėlusi, audringa. Gruzinų
prozininkės Teona Dolendžašvili, Maka Ldokonen, Nino
Tepnadzė, Tamta Melašvili, Mariam Bekauri, vadovaujamos vertėjos Nanos Devidzė, atvykusios iš krašto, kur
vasarą temperatūra siekia keturiasdešimt karščio, sakė,
kad toks oras joms primena žiemą. Todėl su nuostaba
žiūrėjo į koleges lietuvaites, sumaniusias vėlų vakarą
išsimaudyti audringoje jūroje. Gintarė Adomaitytė davė

žodį, kad ir koks oras bus, vis tiek kiekvieną vakarą
įšoks į jūrą. Ir savo pažadą tesėjo. Gamtos stichijos jai
prie širdies, juk Gintarė – buvusi irkluotoja, ne vienų
varžybų nugalėtoja... Laimė, vėliau orai pasitaisė ir gruzinės rašytojos, išėjusios iš poilsio namų Diemedis, pasivaikščiojo po Palangą, pasigrožėjo Baltijos jūra, aplankė
Gintaro muziejų, parką, ieškojo papuošalų, lauktuvių
namiškiams. Teona Dolendžašvili, vertusi mano novelę Nepažįstamoji iš senos fotografijos į gruzinų kalbą (aš
verčiau jos novelę apie savižudę teroristę Fedai), parodė
žiedą su didele gintaro akimi – ką tik nusipirko... Atviriau pasikalbėjome prie pusryčių ar pietų stalo. „Kodėl
pagrindinė herojė – teroristė savižudė? Ir toks atviras
tekstas?“ Pasirodo, autorei svarbiausia buvo šioje novelėje atskleisti žmogaus jausmus, jo būseną, žinant, jog
tuoj mirs. Autorė prisipažino, kad Gruzijoje pagal šią
novelę yra statomas kino filmas ir kad režisierius labai
norėjo pakeisti pabaigą. Kodėl? O motyvas toks: juk ką
tik įsimylėjusi mergina privalo persigalvoti, ji turi rinktis
gyvenimą, meilę, o ne mirtį. Autorė, neleisdama nieko
keisti, lyg ir sugriovė, mano manymu, mitą, jog moteriai
bet kokiomis aplinkybėmis svarbiausia – meilė.

Nana Devidzė ir Birutė Jonuškaitė
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Kaip teigė Nana Devidzė, į Lietuvą atvažiavo garsiausios šiuolaikinės gruzinų rašytojos, jaunosios kartos atstovės, jau pelniusios savo šalyje pripažinimą ir
ne vieną garbingą apdovanojimą. Vadinasi, talentingos
moterys rašytojos šioje šalyje pastebimos ir įvertinamos.
Teona Dolendžašvili yra išleidusi du romanus, ir abu
premijuoti prestižine Gruzijos literatūros premija Saba.
Rašytojos kūryba versta į rusų, italų, ukrainiečių (dabar
jau ir į lietuvių) kalbas. Žurnalistės darbas Tbilisio dienraštyje jai atima daug laiko, kūrybai lieka tik laisvalaikis. O kur dar šeima, buitis? Panašiai gyvena ir Lietuvos
menininkės.
Projekte dalyvavusi gruzinų rašytoja Maka Ldokonen, pasirodo, dar ir dailininkė. Ji ne tik vertė Nijolės
Kliukaitės-Kepenienės kūrybą, bet ir iliustravo ją tušu
pieštu piešiniu. Labai nudžiugau, kai paskutinį viešnagės Palangoje vakarą piešinį padovanojo ir man. Makai
Ldokonen didelį įspūdį paliko tuomet Klaipėdos Kultūros komunikacijų centro parodų rūmuose veikusi aštuonių danių menininkių paroda Bedlamas. Apie normalumą
ir kitas manijas. XVIII a. Bedlamas buvo žmonių su protine negalia ligoninės Londone pavadinimas. Lankytojai
už vieną pensą galėjo pasižiūrėti Bedlamo pamišėlių šou,
taip pat su atsineštomis lazdomis galėjo pabaksnoti ligonius (!). Kitą rytą Maka Ldokonen sakė: „Man niekaip iš
galvos neišeina vakar matyti parodos vaizdai...“ Ko gero,
patirti įspūdžiai atsispindės ir Makos Ldokonen kūryboje. Jai taip pat patiko ir dailininko Artūro Kavaliausko
tapyba, ir senųjų nespalvotų fotografijų paroda. Gruzinės rašytojos nuoširdžiai dėkojo Melnragėje gyvenančiai
svetingai Nijolei Kliukaitei-Kepenienei, kad ji surado
laisvo laiko ir parodė Klaipėdą bei jos meno galerijas. Už
įdomią ekskursiją norėčiau padėkoti ir aš, nes Klaipėdoje
būnu ne taip jau dažnai.
Ninos Tepnadzė kūrybą vertusi Šveicarijoje gyvenanti Janina Survilaitė-Vaitkevičius, kaip ir rašytojos iš
Gruzijos, džiaugėsi ne tik šiuo pleneru, bet ir jūra, išgražėjusia Palanga; juk Lietuvoje lankosi taip retai...
Manyčiau, kad gražius įspūdžius iš Lietuvos išsivežė ir jaunoji gruzinų rašytoja Tamta Melašvili (ją Gintarė
Adomaitytė apibūdino kaip labai apsiskaičiusią, intelektualią ir paslaptingą prozininkę), ir Mariam Bekauri su
vyru Davidu. Jiedu neseniai susituokė, ši kelionė jiems
buvo ir povestuvinė. Viešnios ir lietuvės dėkojo rašytojų
poilsio namų Diemedis šeimininkams už svetingumą ir
skanią virtuvę. Panašų projektą norėtų surengti ir gruzinų rašytojos, tačiau, kaip teigė Teona Dolendžašvili, jų
šalies ekonominė padėtis dar sunki, čia pat – sugriauta
Abchazija... Gal todėl gruzinių kūryboje gausu mirties
motyvų, netekčių, savižudybių...
Kad ne tik projekto dalyvės, bet ir literatūra besidomintys skaitytojai galėtų susipažinti su visais verstais
apsakymais, šio projekto sumanytoja ir vadovė rašytoja
Birutė Jonuškaitė planuoja išleisti dvikalbį lietuvių ir
gruzinių rašytojų almanachą. Ačiū jai už kūrybiškumą
ir geranoriškumą.
Teona Dolendžašvili ir Nijolė Raižytė
Maka Ldokonen, Nana Devidzė ir Nijolė Kepenienė
Gintarė Adomaitytė ir Janina Survilaitė-Vaitkevičius
Nijolė Raižytė, Maka Ldokonen ir Nana Devidzė
N i j o l ės R a i ž y t ė s nuotraukos
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A lg i ma nt a s Ly v a

Užtemimas

Spaudai rengiamo romano „Švaistiko kalavijas“ ištrauka

R

ašytojas Arminas darbavosi vaikų knygelių redaktoriumi, nugrimzdęs į komiksų pasaulį, jis skeptiškai reagavo į Erdenio skambutį. Ne, rašytojas
tikrai nepamiršo seno draugo, kartais, pagautas šelmiškos nuotaikos, jis paversdavo Erdenį komikso herojumi,
bet prabėgusios dienos kvailiojo praeityje, o dabar reikėjo
rūpintis šeima, tai kas, kad įkyriai beldžiasi degradavęs
draugas, ar verta bendrauti, kokia iš jo nauda – tik vargas
ir rūpesčiai. Pagaliau Erdeniui pavyko susitarti dėl vizito.
Arminas sutiko priimti seną draugą, tiesa, tik trumpam.
Armino kambarys nustebino Erdenį. Ant pilkų sienų
kabojo rašytojo tėvo nutapyti paveikslai, keli modernūs
draugų darbai. Šalia baltos sekcijos riogsojo supakuotų knygų kalnai, prie lango liūdėjo garso aparatūra, senos kolonėlės, didžiulis stalas, televizorius, kompiuteris.
Kampe nuo smalsių žvilgsnių slapstėsi plati kompaktinių
plokštelių lentyna. Visai šalia metaliniame narvelyje blaškėsi išsigandusi žiurkė. Erdenis suklupo netyčia užmynęs
automobilį, nes ant rudo kilimo voliojosi vaikiški žaisliukai: krokodilai, meškiukai, lėlės...
– Mano kabinete mėgsta žaisti dukrelė Aistė, – paaiškino Arminas.
Erdenis linktelėjo galva ir sukluso, neįprastai tyliai
skambėjo muzika, kurios, įėjęs į kambarį, jis net neišgirdo.
– Arminai, kiek tavo kolekcijoje diskų?
– Gal kokie aštuoni šimtai.
– Reikia tūkstančio!
Pritariamai sumurkė ant stiprintuvo snūduriuojanti
katė. Daugiau kompaktinių plokštelių – daugiau muzikos, šilumos, kurią dosniai spinduliavo stiprintuvo
grotelės.
– Deja, manęs jau nedžiugina kolekcija, tariama dvasios atrama. Muzika – ne gyvenimo priešnuodis, todėl
nėra jokio tikslo rinkti plokšteles. Anksčiau buvo zen
meditacija, kūryba... dabar jau viskas apkarto...
– Netikiu, kad tu praradai gyvenimo skonį.
– Aš dirbu, išlaikau šeimą, gyvenu, ir tiek, be jokių
ypatingų tikslų, – ironiškai atšovė rašytojas.
– Ir be vilties?
Arminas pradėjo nervingai juoktis.
– Žinau, kaltas Evaristas, tai jis ne tik parūpino tau
pelningą darbelį, bet ir apkrėtė nihilizmo bacila, – pastebėjo Erdenis, – tu kasdien prarandi save, tolsti nuo
kūrybos, meditacijos, gamtos.
– Kai man buvo sunku, visi aukštai pakylėti draugai
spruko į krūmus. Evaristas vienintelis ištiesė man pagalbos ranką, – karčiai pastebėjo rašytojas.

– Iš pradžių revolverį, paskui ranką, – ironizavo
poetas.
– Neprieštarauju, buvo linksma, kvailiojome, dabar
atėjo metas suaugti.
– Arminai, nustok gudrauti. Esi dar jaunas.
– Nenoriu kalbėti apie savo amžių, daug rašiau,
kentėjau, vargau. Biologinę gyvenimo trukmę rodo susidėvėjimo koeficientas ir, pavyzdžiui, jei prievartinio
įkalinimo metus reikia dauginti iš trijų ar keturių, tai
mano amžių – bent jau iš dviejų, todėl priskiriu save prie
senosios kartos menininkų...
– Arminai, praradęs vaikišką širdį, tapsi netikru, suklastotu žmogumi, neteksi didžiausio turto – nuoširdaus
paprastumo. Pažvelk į pasaulį tyromis vaiko akimis. Atėjo laikas mesti pelningus darbelius ir gelbėti pasaulį.
– Erdeni, esi ir visada buvai panašus į komiksų herojų, pažadu įamžinti tavo vardą naujoje vaikiškoje knygutėje... – atlaidžiai šyptelėjo Arminas.
Rašytojas neabejojo, kad senas jo draugas turėjo
daug komikso herojaus bruožų, todėl spalvotose vaikiškų knygelių iliustracijose Erdenis keliavo į Tibetą medituoti ir semtis išminties, kovojo su gangsteriais Čikagoje, apleistuose majų miestuose ieškojo paslėptų lobių.
Dabar nesuprastas ir neįvertintas poetas atnešė naują,
beprotišką idėją.
– Reikia bet kokia kaina sutrukdyti Juodajam laiškanešiui pagrobti Švaistiko kalaviją, stebuklingas ginklas
jokiu būdu negali patekti į demono rankas, – vienu sakiniu Erdenis atskleidė savo kortas, – dabar aš noriu tau
nuosekliai viską papasakoti, išdėstyti...
– Nesivargink, Erdeni, taupyk jėgas kovai, matau,
vėl esi trasoje, skrendi, leki praradęs sveiką protą, – kvatojo Arminas, – džiugu, kad nepasenai, išlikai savimi,
vis dar esi kupinas beprotiškų idėjų, bet nepamiršk, esi
basas ir be sparnų, tavęs laukia sunkusis pikiravimas,
neišsiskleidęs parašiutas ir laisvas kritimas...
Poetas nė kiek neįsižeidė, tik pabaigai pasakė:
– Greitai teks patikėti mano žodžiais.
Arminas paslaugiai atvėrė duris, vizitas baigtas. Džiugu, kad Erdenis jį pralinksmino, išblaškė, atėjo ne skolintis
pinigų, ne verkšlenti, bet šiandienai pakaks beprotybių.
Poetas išėjo liūdnas, nesuprastas, neradęs bendros
kalbos. Po prisiminimų velėna dvėsė sliekų apgraužta
praeitis. Arminas jau netikėjo nei legendomis, nei relik
vijomis, nei šventomis knygomis, praradęs aiškaus suvokimo erdvę, paskendo rūpesčiuose, buityje.
Mistika ir meditacija praktiškam jo protui tapo sunkia našta, beverčiu pramanu. Arminas it pašautas paukš-
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tis sklendė žemai, nors prieš audrą jau drebėjo kruvina
žemė. Erdenis greitai pamiršo šį pokalbį, nes nė kiek
neabejojo, kad Arminas atsibus, atsitokės iš snaudulio.
Bet ar verta pasikliauti senu draugu? Galbūt geriau nepažįstamu gatvės praeiviu.

*

Įnikęs į darbus rašytojas Arminas nepastebėjo, kaip į kabinetą įslinko senas, sulinkęs laiškanešys. Pašto tarnautojo pečius slėgė sunkus odinis krepšys. Pakėlęs akis nuo
popierių, rašytojas ne juokais pašiurpo, nes pamatė gyvą
velnią, išlindusį iš komiksų knygelės.
– Matau, pažinai mane, – kreivai džiūgavo demonas, – atnešiau tau draugo laišką.
– Eik šalin, man nereikia tavo laiško, – kraupo Arminas. Racionalų jo mąstymą žeidė mokslo paneigtas
personažas.
Juodasis laiškanešys ilgai rausėsi savo krepšyje ir
pagaliau ištraukė didžiulį geltoną voką. Arminas pažino
pakenčiamai suklastotą Erdenio rašyseną: Arminui, Komiksų redakcija, asmeniškai.
– Aptingai, išpuikai, nenori skaityti laiškų, – ironizavo demonas, – aš neišdidus, esu tik kuklus, menkai
apmokamas pašto darbuotojas, todėl atplėšiu voką ir
perskaitysiu...
Juodasis laiškanešys atsainiai nuplėšė voko kraštą
ir ant stalo išbėrė juodus pelenus. Kabinetas pritvinko
troškių dūmų.
– Skaityk, sumautas inteligente, ką rašo degradavęs
tavo draugas, jis kviečia paragauti saldaus valkatos gyvenimo! – kvatojo Juodasis laiškanešys.
Arminas pajuto, kad prakiuro grindys ir jis krenta į gilią duobę. Rašytojas atsitokėjo patvoryje, nes iš girto miego
pažadino aštrūs besileidžiančios saulės spinduliai. Kankino žiaurios pagirios, norėjosi tik alaus, daugiau nieko.

*

Praradęs atmintį Arminas įsikūrė Šnipiškėse, apleistame
name, visai šalia iškilių dangoraižių. Rašytojas savo piniginėje rado tūkstantį litų ir jokių dokumentų, atmintis buvo užblokuota, jis neprisiminė, kas esąs. Nutrūko
slegianti praeities grandinė. Būdamas racionalus, Arminas vengė įtartinų draugijų, taupiai leido pinigus alui
ir kukliai užkandai. Rašytojas saugojo save: baisu buvo
išsiblaivyti, pajusti tikrą laisvės skonį.
Naktimis, pasiraitojęs debesų rankoves, į apleistą
lūšnelę atsigręždavo šiaurys, siaubu alsuodavo tvora,
griežė vyrių orkestras, gaudė vėjo varstomi varteliai.
Pirkelėje buvo gana saugu: dilgėlės užkalė lentų skyles,
neįveiks valkatos tvoros. Pro kiaurą stogą džiugiai žėrėjo atviras dangus, tūkstančiai bejėgių žvaigždžių. Visi
gyvenimo įvykiai tapo vienodai svarbūs ir vienodai beprasmiški. Už debesų slapstėsi neturintis priešų mėnulis.
Buvo neįrodomai ramu. Išgertas butelis lengvai riedėjo į
sodą, krito žali, supuvę obuoliai ir meteoritai. Tolumoje
dangoraižiai gaudė stiklinį vėją. Armino uoslė tapo aiški, viskas kvepėjo maloniai: šiukšlės, gižus lūšnos tinkas, skystas alus ir dar retesnis dangus. Pasaulis ilsėjosi
išvargintas progreso. Patvoryje miegojo palūžę žodžiai,
gatvėmis slankiojo laisvos mintys. Šiukšliname priemiestyje rašytojas netrikdomas gėrė alų.
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Arminas išgyveno ne supantį pasaulį, ne save ir net
ne savo mintis. Jis išgyveno gebėjimą suvokti bet ką ir
bet kokiomis aplinkybėmis. Suvokimo erdvėje ir niekur
kitur tilpo visas bevertis pasaulis.
Temo, degė mūrinis miesto vakaras. Pavargusi naktis atėjo į trobelę ir be skausmo išdūrė akis. Metas kurti
aitrų paguodos laužą, stebėti, kaip į debesis neria sunkios
varnos. Lengvai užsidegė sausa žolė ir kai liepsna pakilo
į orą, į šiukšles įbrido alkanos akys. Laikas prarado prasmę, tik vėjas skaičiavo pragertas Armino dienas.
Kreivi laužo dūmai, saulėti liepsnos koridoriai, mirtini įvykių verpetai. Linksma. Naktį groja molinės čerpės, kiauro stogo klavišais skambina lietus. Laužo šviesa ant Armino veido piešė metalinių grotų šešėlį. Ramu.
Danguje daug vietos žvaigždėms. Ant surūdijusio stogo
dreifavo prinokęs mėnulis. Girtas rašytojas šoko šlapioje asfalto aikštelėje, trypė stiklo šukes. Duso neišvėdinta
galva. Gaivus lietaus gurkšnis atvėrė nualintas akis, pagirdė užgesusią balą. Šokis pažadino miegančias varnas.
Laisve ir saule pakvipo juodas riksmas.
Neišvengiamai artėjo miražo pražūtis. Danguje šėlo
slibinų kanopom pagaląsti žaibai, pageltusius klevus
griovė žolė, stipo supuvusi tvora, putojo alus. Arminas
gėrė debesis, medum spalvino taurę, piešė saulę, gyveno
be sienų, be spalvotų naktų. Neliko skausmo, visi reiškiniai tapo tušti, be savasties, be jokios realybės pėdsako.
Visai nelauktai ir be jokių pastangų rašytojas pažino Realybę – amžiną galią suvokti. Jis atrado dievišką dovaną,
kurią turi visi.
Atlaidžiai šypsosi ant tvoros pamauta mėnulio galva. Girgždėjo balandžių palesinti klevai, maurojo varnos,
į paviršių kalėsi sliekai. Lakdami surūdijusį lietaus kokteilį, kuoktelėjo lietaus vamzdžiai, perpus nulūžo tvorų
dantys. Iš laimės pagelto rašytojo batai. Arminas stebėjo
minčių ir įvykių transliaciją, šviesą, nenutrūkstamai tekančią iš suvokimo erdvės, ir tapo laimingas. Pagautas
džiugaus įkvėpimo, jis ant popieriaus skiautės pieštuku
rašė eiles.
Šėlo naktis, siesta be palmių, žaizdota auklė, globojanti džiazą. Gyvenimas tapo labai gražus. Garsiai
skambėjo radijas, Meksikos radijas. Debesų skvernuose
blaškėsi įstrigusi žuvėdra, alkanais balandžiais springo
šiukšlina bala, varvėjo kiauras stogas, troškulį malšino
čerpės. Tvankų orą skrodė juodi riksmai. Sproginėjo užminuotos varnų galvos. Be troleibusų palaiminimo šalia
dangoraižių riogsojo pridusęs priemiestis. Vėjas nuo veido nupūtė lapą, klevo kaukę, minčių odą – liko tik aiškus
suvokimas, atviras šviesos plyšys.
Lietus žolėje iškirto kelią. Išklydęs iš vilko išmintų
pėdų, rašytojas nusispjovė ant plačios musmirės kepurės, paspyrė tuščią skardinę, išgėrė butelį alaus. Sudygo
į šiukšlyną išmestos švarko sagos. Dabar Arminas mylėjo tik varnas, apipelijusius debesis, laukines kates. Rašytojas prarado kvalifikaciją gyventi, pabudęs tamsioje
gatvėje, jis pažadino naktį, atsitiesė nuo sapno ir augo į
dangų vilkėdamas vėjo apsiaustą.
Arminas išmoko netestuoti savo gyvenimo, todėl
nekūrė jokių tobulėjimo ar skubaus praturtėjimo planų.
Rašytojas atprato klasifikuoti įvykius, jį supantis pasaulis buvo nei geras, nei blogas. Nejučia jis pasiekė aukštą
suvokimo lygį, protas tapo tuščias, nes buvo išsemti visi
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vertinimo kriterijai. Dabar Arminas mėgavosi gebėjimu
suvokti bet ką. Dingo gyvenimo ir mirties baimė. Kosmosas ir visų religijų dievai egzistavo tik asmeninėje
Armino suvokimo erdvėje, ir niekur kitur. Labai lengvai
ir visai natūraliai, be jokių pastangų, rašytojas suprato,
kad jis ne žmogus, net ne asmuo, o amžinas, bekraštis,
nuogas suvokimas, ir niekas daugiau.

*

Kai kasdien geri alų ir degtinę, merdėja rankos, nusvyra
galva, o šviesias mintis sugraužia šernų šešėliai. Pastalėje atsiveria aukšta pakalnė, beribė pagirių duobė. Jau
pasibaigė alpinistų atranka, nes aukštikalnių nugalėtojai
jau suvalgė saldų išminties pyragą ir ant seno raukšlėto
stalo liko tik kliedesių trupiniai. Alkoholis skausmingai
nukirto racionalų Armino protą ir jis akies krašteliu išdrįso pažvelgti į beribę suvokimo erdvę, bet ši įstabi būsena negalėjo tęstis amžinai. Reikėjo tapti atsiskyrėliu, pamiršti pasaulį, save, bet rašytojas dar nebuvo pasiruošęs
medituoti, todėl neišvengiamai artėjo vizijų tamsa, beprotybė. Arminas stovėjo ant paskutinio šviesos laiptelio
ir drąsiai žvelgė į bedugnę. Rašytojas prisiminė Erdenio
misiją, Švaistiko legendą ir panoro surasti kalaviją pats.
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Lūšnynų trauka prarado galią. Arminas, skubiai išgėręs
paskutinį butelį degtinės, atsidūrė erdvėlaivyje.
Ilgai pro lūšnos lango stiklą astronautas stebėjo svetimą planetą, nes nepasikliovė įskilusio monitoriaus, sulūžusios viryklės ir sulenkto sieninio laikrodžio parodymais. Išmesta buitinė technika rodė, kad planetoje nėra
jokių gyvybės ženklų. Negali būti! Atmosfera beveik
kaip Žemės, bet visur, kur tik užklydo skvarbus Armino žvilgsnis, buvo tik šiukšlių dykuma – nei augalų, nei
gyvūnų, visai nieko. Kur dingo upės, ežerai, jūros ir vandenynai? Nejaugi šioje planetoje niekas negyvena? O gal
visi gyventojai pasislėpė pamatę nusileidusį erdvėlaivį?
Neklystanti nuojauta kuždėjo – nereikia aklai tikėti tuo,
ką matai. Reikia didžiulės kantrybės, akinančios drąsos
ir šalto proto, antraip ekspedicijai galas. Bet kodėl čia
būti pavojinga? Ko bijoti, jei nieko nėra? O gal plėšri planeta jau prarijo visas gyvybės formas? Tuomet reikia kuo
greičiau iš čia sprukti. Bet, gėdingai pasprukus, Švaistiko kalavijas nebus surastas ir planeta pavirs pragaru –
žmonija bus pasmerkta velnio tironijai. Rašytojas nutarė
nesitraukti iš kovos lauko. Drebantys astronauto pirštai praskriejo purvinais išmesto kompiuterio klavišais.
Įvedus nusileidimo komandą, nukrito keli klaviatūros

G r e t a G r e n d a i t ė . Iš ciklo Vienas garsas.
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klavišai, bet erdvėlaivis švelniai, lyg sena varna, nutūpė
ant tuščios planetos paviršiaus. Metas lipti ant stogo. Ilgametė skraidymo patirtis nenuvylė, nelūžo senos sijos,
tik subraškėjo čerpės. Puiku, nusileido sėkmingai, erdvėlaivis sveikas ir nepažeistas. Sėdėdamas prie pat suodino
kamino, Arminas pamatė, kaip nuo planetos paviršiaus
atsiplėšė dulkių šleifas. Astronautas apstulbo, dulkės nupiešė pažįstamo miesto kontūrus.
„Meno planeta!“ – toptelėjo absurdiška mintis.
Miesto pastatai, automobiliai, medžiai ir žmonės buvo
nulipdyti iš kažkokios nežinomos medžiagos, kuri buvo
tarsi gyva ir nepailstamai piešė pažįstamą peizažą.
„Įdomu, kas atsitiktų, jei šis ekspozicijos srautas atsitrenktų į erdvėlaivį?“ – svarstė astronautas.
Būdamas labai toli, rašytojas jautėsi saugus ir nutarė
atlikti paprastą eksperimentą. Ką tik išgertą alaus butelį
jis sviedė tiesiai į akvarelinį srautą. Stiklinis zondas atsitrenkė į kalnų peizažą, tiksliau – į metalinį konteinerį ir,
visa laimė, nesudužo, bet keistai sustingo. Praradęs kantrybę, Arminas metė tiesiai į konteinerį plytgalį. Pataikė.
Jokių signalų, jokios informacijos. Tik dabar astronautas
suprato, kad Švaistiko kalavijas gali būti nupieštas ant
sienos, aprašytas moderniame romane ar mėgėjo nufilmuotas skaitmenine kamera. Švaistiko kalavijas gali
egzistuoti tik kaip kopija. Originalas yra nepasiekiamas,
todėl bevertis. Štai kaip ignoravimo ir diskreditacijos
kryptimi juda planetos evoliucija, štai kaip vystosi progresas. Niekšybė pridengiama menu.
„Kaip tirti šią planetą, jei akimirksniu būsiu nukopijuotas ir amžiams prarasiu save? Pasaulis vystosi tik
sunaikindamas originalą. Vadinasi, Švaistiko kalavijas
jokiu būdu negali būti surastas. Po kopijavimo akto stebuklingas ginklas taps meno kūriniu, o originalas bus
eliminuotas, pašalintas iš planetos akiračio. Ir kas grobia
originalus? Juodasis laiškanešys, ne kas kitas, matyt, todėl veikia pragaro paštas ir žūsta tikri žmonės“, – mąstė
astronautas.
Miglota dublikatų ateitis, nes anksčiau ar vėliau visi
tapsime tobulomis kopijomis ir judėsime į nieką. Totali
velnio diktatūra, blogio valdžia viskam, nes tikrovė turi
tapti tik postmoderniu meno kūriniu. Taip bus nugalėta
ne tik gyvybė, bet ir mirtis, ir visi bus laimingi.
„Argi nenuostabu? Kopijos progresas? Ir jeigu mes
esame Dievo sukurti, tai toks menas yra Juodojo laiškanešio išradimas. Baisūs kėslai pridengti laisvos raiškos
garbe“, – šiurpo Arminas.
Nušvitęs (o gal užtemęs?) rašytojas net nepastebėjo,
kad jį Šnipiškėse surado privatus detektyvas Džiugas ir
lyg mažą vaiką parvedė namo.

*

Iškankintas Šnipiškių maratono, Arminas trumpam paliko darbą ir išvyko pailsėti į kaimą. Pakaks kvailysčių.
Vakarienei rašytojas sušveitė dubenį didžkukulių, išgėrė
ąsotėlį naminės giros ir palaimingai užsnūdo palėpėje.
Miego pasaulis yra klaidus ir pavojingas. Jauki ir
kieta senelio lova negalėjo apsaugoti nuo sapnų. Pro
skylančio tinko plyšius skverbėsi nakties košmarai. Vaiduokliškai nušvito dangus. Grybai nuolankiai nukėlė
kepures. Iš suvartų sugrįžo mėnuo: nakties dievas, debesų karys, žolės kunigaikštis, piemuo, ganantis dangaus
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žvaigždes. Šalta halogeno šviesa pažadino niekada nemiegantį sodą. Kiauroje pavėsinėje budo varlių šventė. Į
pageltusią stiklinę lietus pylė žalią arbatą. Puvo saldūs
obuoliai. Putojo dilgėlių vynas.
Artėjo audra. Toli už horizonto jau kovėsi žaibų
slibinai. Ant žolės lašėjo šaltas žvaigždžių kraujas. Linko įskilęs palėpės lango stiklas. Kol naktis piešė juodus
debesis, pusę Armino miego prarijo mėnulis. Netikėtai
atgimęs nakčia rašytojas pakilo iš lovos, išlipo pro atvirą
langą ir ties stogo praraja apsidairė. Žvaigždės sidabru
nuspalvino užmerktas akis. Aukštai nėra jokios krypties.
Galima keliauti bet kur. Aksominė žolės šviesa kūrė savitą pasaulį, kitą minčių erdvę. Mirksėjo šaltos varlių akys,
į dangų žiopsojo nevalgomi kaimo trobų stogai, balose
bangavo sidabrinės mėnulio kaukės.
Sukluso obelys ir vyšnios. Sidabrinį dangų užtvindė
skardūs riksmai. Juodi sparnai piešė ratus ir ketino tūpti ant stogo. Arminas kieme pastebėjo sapnų šalies gyventojus ir nutarė mandagiai pasiteirauti, kur paslėptas
Švaistiko kalavijas, bet jie buvo nekalbūs ir išgirdę klausimą bėgo šalin. Kiemas ištuštėjo, rašytojas liko vienas.
Netikėtai Arminas pastebėjo pavėsinėje sėdintį Džiugą.
Buvęs gangsteris gėrė žalią arbatą.
– Sveikas, norėčiau pasiteirauti, gal žinai, kur paslėptas Švaistiko kalavijas? – be jokių įžangų paklausė
rašytojas, bijodamas, kad ir Džiugas paspruks neištaręs
nė žodžio.
– Žinau tik tiek, kad užburto kalavijo ieško Juodasis laiškanešys. Demonas iš Erdenio atėmė kažkokį seną
ginklą, bet, ačiū dievams, tai buvo ne tas kalavijas, – noriai paaiškino privatus seklys.
– Kaip tu mane suradai? – stebėjosi Arminas.
– Neverta stebėtis, nepamiršk, esu privatus detektyvas...
– Tu nesi nei privatus detektyvas, nei Džiugas, –
pyktelėjo rašytojas.
– Tai kas aš esu? – nusijuokė seklys.
– Tu – sapnų šalies gyventojas. Esi tik miražas, iliuzija... – smogė Arminas.
Džiugas delnais užsidengė ausis nenorėdamas girdėti skaudžių žodžių.
– Nekankinkite privataus detektyvo! Nekankinkite
privataus detektyvo, – isteriškai šaukė Džiugas.
Rašytojas pabudo pavėsinėje sužvarbęs nuo šalčio
ir sapno.
„Reikia grįžti į lovą ir pabandyti užmigti“, – svarstė
mieguistas Arminas iš lėto slinkdamas į palėpę.
Visą naktį siautė audra, linko obelys ir tik ryto vėjas
atvėrė debesų langus ir išleido sapnus į laisvę. Išvargintas nakties košmarų, rašytojas išėjo į lauką. Pavėsinėje
voras mezgė laisvės beretę ir ant sienų džiovė riebias
muses. Sode noko pienės. Ganėsi saulėgrąža, laukdama,
kol ant žemės nukris visos akys. Kandžiai stiebėsi piktžolės. Prie obels puvo kiaura valtis – sunku nuskęsti svetur.
Tvorų šešėliai kirto aukštą pušį. Ant laiptų nutūpė varnas ir apsidairė, matyt, nutaręs neiti į pavėsinės vidų.
Arminas paskambino žmonai ir liepė skubiai atvažiuoti.
Vilnius, 2010, spalis – 2011, spalis
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R ima Pociūtė

Modernizmo slinkimas
į klasikos sritį

Pamąstymai apie Antano Škėmos romaną „Balta drobulė“

K

ai sukanka 100 metų nuo rašytojo gimimo, jis jau
būna arba užmirštas aktualumo naujausiai literatūrai prasme ir jo kūryba reikalinga nebent rašantiems literatūros istorijas kaip tam tikrų literatūrinių
reiškinių iliustracijas, arba yra tapęs klasiku. Ką reiškia,
kad rašytojas laikomas „klasiku“? Šiuo atveju jo kūryba
vertinama apibendrintai, o žymių literatūros mokslininkų jam priskiriamus rašymo ypatumus apskritai linkstama laikyti esminiais tam tikro laikotarpio kūrybai – kiti
rašytojai pateikiami kaip „satelitai“, papildantys klasiko
kūryboje išryškintas „dominuojančias“ linkmes. „Škėmos šimtmetis“ (įskaitant jo gyvenimo ir kūrybos recepcijos metus) iš esmės sutampa su literatūros modernizmo
ir Lietuvoje, ir Amerikoje (kur buvo parašyta dauguma
Škėmos kūrinių) šimtmečiu.
Škėmos kūryba išeivijos literatūros tyrinėtojų buvo
pripažinta dar tuomet, kai jis rašė, o jo kūryba buvo
sukėlusi plačias diskusijas, kurių esmė – modernizmo
estetikos svarstymai ir ideologinių nuostatų aiškinimasis. Galima spėti, kad Škėma tikriausiai būtų tapęs vien
adoruojamu savo bendruomenės rašytoju (įdomu, ar tai
būtų paskatinę jį patį užglaistyti kūryboje atsispindinčius pasaulėžiūros aštrumus?), jeigu vienintelis jo romanas Balta drobulė ir kiti prozos kūriniai būtų aprėpę vien
gyvenimą iki pasitraukimo į Vakarus artėjant Antrojo
pasaulinio karo pabaigai. Tai yra jeigu Škėma būtų minimaliai nutolęs nuo savosios patirties, nevengęs autobiografiškumo, bet kūryboje būtų buvę mažiau provokuojančio kai kurių literatūrinių personažų „susietumo“ su
realiais rašytojo aplinkos žmonėmis, sutiktais jau „anapus“, ir negailestingai objektyvaus lietuvių virtimo amerikiečiais vaizdavimo.
Po kelių dešimtmečių Škėmos kūryba grįžo į Lietuvą ir yra puikiai žinoma1, taip pat pastebėtina, kad
ji pasidarė geriau suprantama, kai gyvenimo Lietuvoje
realijos priartėjo prie vakarietiškųjų, atpažįstamų Baltoje
drobulėje. Tačiau, kitaip nei išeivijoje, kur Škėmos kūryba
amžininkų buvo vertinama pagal tuometinius estetinius
kriterijus ir natūraliai buvo tos literatūros, kuri anuo
metu buvo suvokiama kaip „šiuolaikinė“, „naujausia“,
dalis, šio rašytojo priskyrimas lietuvių literatūros istorijai
pačioje Lietuvoje (nuo paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio) yra problemiškas. Dažniausiai tik profesio
nalių literatūros tyrinėtojų analizėje išlaikoma istorinė
perspektyva, pabrėžiant, kad Škėma yra vėlyvojo modernizmo laikotarpio rašytojas (kalbant tiksliau – autorius,
kurio kūryba dėl savo avangardiškumo kiek pralenkė

laiką, joje jau įžvelgiama ypatumų, kurie bus būdingesni septinto dešimtmečio literatūrai, jos gana radikaliai
atnaujintai kūrybinei sistemai – postmodernizmui).
Ieškant įvardijimo, galima būtų pasakyti, kad Škėmos, kaip ir visų lietuvių rašytojų, kurie per Antrąjį pasaulinį karą tapo išeiviais, recepcija po 1990-ųjų patyrė
„susigrąžinimo slinktį“. Taip būtų galima vadinti tokį
rašytojo kūrybos suaktualinimą, kai jo kūryba analizuojama ne vien kaip tam tikro literatūros etapo kūrinys,
o kaip tebeaktuali kūryba. Tokiu atveju kūrybą sunku
vertinti kaip istorinį reiškinį, jai priskiriami to meto, kai
kūryba buvo antrą kartą suaktualinta, bruožai. Tada ji
tampa kultūrinės vartosenos dalimi. Rašytojų išeivių
kūrybai „sugrįžus“ į Lietuvą ir literatūros istorikams
pamėginus suformuoti integruotą moderniosios lietuvių literatūros masyvą, Škėmos kūriniai pristatomi kaip
chrestomatiniai modernizmo pavyzdžiai ir sunku net
rasti pavyzdį, kad jie būtų įvertinti bent kiek kritiškiau,
kaip kai tai darė modernios literatūros vaizdavimo tendencijoms nepritariantys Škėmos amžininkai. Kaip tik tai
šiandien labiausiai komplikuoja iš dalies dar „aukštojo
modernizmo“2 (dar neatsisakiusio romantizmo aspiracijų) etapui priskirtinos Škėmos kūrybos vertinimą.
Tačiau iš esmės modernizmas Lietuvoje (lyginant netgi su pačia naujausia literatūra, paprastai susilaukiančia
daugiausia dėmesio) tyrinėjamas gana intensyviai, nustatant jo, kaip meninio bei kultūrinio reiškinio, raidą ir bent
sąlygiškas ribas3. Iš esmės jo vertinimas per du pastaruosius dešimtmečius derinamas ir su Europos modernizmo
koncepcijomis, bent žymiausius XX a. rašytojus „lokalizuojant ir įkeliant“ į pasaulio modernizmo kontekstą.
Kita vertus, dabar jau žvelgiant į XX a. kaip į praeitį ir matant, kaip per jį „šimtus“ kartų keitėsi tai, kas
nauja ir naujausia (arba, kitaip sakant, modernu), tenka
kalbėti apie dar vieną slinktį: per porą nepriklausomybės
dešimtmečių Lietuvai integruojantis į Europos kultūrą,
anksčiau avangardiškumu stebinę kūriniai negalėjo nepasidaryti labiau „suprantami“. Galima sakyti, kad jie
pasislinko į klasikos sritį. Galiausiai – lietuvių literatūra
vis dar išgyvena intensyvią raidą, tad joje klostosi vėl
nauji „šiuolaikiškumo“ klodai.
Taigi šiandien ta proza, kuri buvo parašyta lietuvių
išeivijos po Antrojo pasaulinio karo (ir į kurią žvelgiant
pro geležinės uždangos plyšius iš „šiapus“ švytėjo „anapusybės“ – laisvojo pasaulio – aura), turi būti ir toliau
analizuojama kaip konkretaus laiko – XX a. vidurio –
fenomenas. Juo toliau, tuo labiau ji atrodo nebe tokia
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avangardiška nuklydimo nuo klasikinių grožio kanonų
prasme, o gana „klasikinė“, humanistinė, įtvirtinanti
vaizduojamojo pasaulio vertybes.

M o d e r n iz m a s A m e r i k o j e p o
A n t r o j o pa s a u li n i o k a r o

Atrodytų, kad visa pokario tikrovė (ir kultūra, ir romanas) keitėsi taip intensyviai, jog tie pokyčiai gali būti
suvokti tik gerai pažįstant to meto Amerikos realybę4
intelektualiosios pokario istorijos kontekste. Bet galima drįsti galvoti, kad įmanomas ir priešingos krypties
minties judėjimas, – kad skaitant Škėmos Baltą drobulę
galima suvokti ir įsivaizduoti, kokios buvo kūrybinės
Amerikoje gyvenusių ir kūrusių prozininkų aspiracijos,
kas buvo būdinga amerikietiškajam modernizmui. Juk
Škėma, intelektualus ir į avangardiškas daugelio meno
rūšių tendencijas reaguojantis rašytojas, negalėjo savo
lietuvių kalba rašomoje prozoje neperteikti perprastų literatūrinio modernizmo ypatumų.
Tada kyla dar vienas klausimas: jei Škėma būtų rašęs anglų kalba, ar tas jo lietuvių literatūros kritikų tebeįžvelgiamas kūrybos novatoriškumas nebūtų nublankęs amerikiečių to meto avangardo prozos kontekste5?
A. Bučys yra teigęs: „Jei Škėma būtų rašęs angliškai ir
nebūtų laukęs savo knygų išleidimo po keletą metų, ne
vienas jo kūrinys būtų buvęs ne tik pirmųjų anticenzūrinių kregždžių tarpe, bet ir savo stilistine, menine, eksperimentine dvasia būtų tapęs pirmeiviu ne vien amerikiečių, bet ir pasaulinėje prozoje...“6
Amerikiečių kultūra iš esmės buvo kuriama įvairių
tautybių rašytojų, tad klausimas, kiek Škėmos kūryba
buvo novatoriška to meto amerikiečių literatūros kontekste yra pagrįstas. Amerikiečių literatūra tą trumpą
laikotarpį, per kurį pasirodė Škėmos kūriniai, buvo itin
dinamiška, – bet ir Škėma buvo patekęs į bendrųjų moderniosios literatūros pokyčių lauką: kūrybiniame jo palikime atsiskleidžianti pasaulėžiūra taip pat novatoriška,
savaip susijusi su tais esminiais pokyčiais, kurie laikomi
amerikiečių meninės kūrybos ypatumais.
Mėginant realiai įvertinti išliekamąją Škėmos kūrybos vertę jo amžininkų amerikiečių parašytos literatūros
kontekste, lyginamasis mastelis ir vertinimo nuostatos
gali skirtis: galima įsivaizduoti, kad Škėmą su amerikiečiais siejo tik geopolitinė erdvė, socialinis ir kultūrinis
kontekstas, bet galima ir mėginti įrodyti, kad Škėma
neblogai pažinojo pagrindines amerikiečių kultūros linkmes ir kai ką pritaikė savo paties kūrybai (ar bent gavo
kūrybinį postūmį)7. Tik reikia nepamiršti, kad kūrinių,
rašytų ne tėvynėje ir ne savo kalbinėje aplinkoje, įsitvirtinimas realiuoju laiku yra sudėtingas. Nors Škėmos
kūryba jau buvo veikiama amerikiečių kultūros, jis į ją,
rašydamas lietuviškai, negalėjo įsilieti, kol neatsirado
vertimų. Žinoma, nereikia nė aiškinti, kad tai, kaip Škėma kūrė vienintelį savo romaną, lėmė ir literatūriniai lietuvių sąjūdžiai Amerikoje, ir jo paties asmenybės ryškumas (tai paskatino tolesnę Baltos drobulės analizę susieti
su psichoanalizės įžvalgomis).
Šeštojo dešimtmečio pradžioje sukurti amerikiečių
romanai dar priskiriami vėlyvojo modernizmo etapui
(šiam brandžiajam modernizmo etapui – bendriausiu
Škėmos kūrybos vertintojų požiūriu – priskirtina ir Škėmos Balta drobulė), o sukurti kiek vėliau, septintojo de-
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šimtmečio pabaigoje, – postmodernizmui8. Tokia yra
įprasta vieno iš pokario etapų aprėptis – tik du dešimt
mečiai, bet per juos menas pasikeitė taip, kad prireikė
naudoti „post“ įvardijimą įvykusiam lūžiui apibūdinti.
Kai pačių amerikiečių yra analizuojama literatūrinė kūryba po Antrojo pasaulinio karo (ir kalbama
apie labai įvairios kilmės angliškai kalbančius rašytojus
Amerikoje)9, mėginant nubrėžti pokarinio romano pasikeitimų kreivę, analizė pradedama šio laikotarpio kaip
šaltojo karo etapo apibūdinimu, išskiriant tai, kas lėmė tam
tikrais atpažįstamais ir būtent su šiuo etapu sietinais ypatumais pasižyminčią kūrybą.
Škėmos kūryboje (ir tai labai svarbus jo įnašas į lietuvių literatūrą), kaip ir kai kurių šeštąjį dešimtmetį kūrusių menininkų, yra savaip aprėpti individualaus maištingumo ir konformizmo, novatoriškumo ir tradicijos,
stabilumo ir visa ko išsifragmentavimo prieštaravimai,
Amerikos literatūroje tai bus pasiekta daugiausia jau
postmodernizmo laikotarpiu. Beje, itin jautri žmogaus
nužmoginimui to laikotarpio amerikiečių proza (pačių
amerikiečių priskiriama avangardui – kontrkultūrai) aštuntąjį dešimtmetį jau buvo užgožta kitų linkmių, „asimiliuota“ dominavusios, visuotinio pritarimo susilaukusios kultūros10.
Amerikiečių, analizuojančių, kuo pasižymėjo amerikietiškoji kultūra po Antrojo pasaulinio karo, dažnai vartojama „dvilypės savimonės“11 (angl. dual consciousness)
sąvoka. Ji ypač būdinga imigrantams, ir tai reiškia, kad
žmogus išsiugdo tarsi dvi pasaulėžiūras. Viena pasaulėžiūra yra likusios (perimtos) fragmentai, kita – kurią
būtina susikurti, kad išliktum. Nebuvo lietuvio rašytojo,
kuriam atsidūrus už Atlanto, tradicijos ir novatoriškumo
santykis nebūtų suaktualėjęs. Atkreiptinas dėmesys, kad
romane Balta drobulė viena iš temų tampa ir lietuvių literatūra, pavyzdžiui, jos chronologinė-istorinė aprėptis.
Škėma buvo taip įsitraukęs į lietuvių literatūros anuometinės recepcijos svarstymus, kad jie gana tiesiogiai
tęsiami romane.
Meno istorijos, didžiųjų vardų pažinimas išplėtė ir
lietuvių modernizmo supratimą, kai sukuriama nauja
praktinio santykio – nuo neigimo, rekonstravimo iki
noro perimti ir tik varijuoti – skalė, kuri aprėpia ne tik
romantizmą, bet nusitęsia iki Mažvydo. Psichoanalitiniu
požiūriu, išsifragmentavęs modernybės pasaulis iš tiesų
susisiekia su pirmapradžiu archetipiniu. Paradoksalu,
bet tik kurdamas tokias vizijas, žmogus, kuris tarnyboje
identifikuojamas pagal skaičių ir visaip kitaip spraudžiamas į technologizuoto gyvenimo rėmus, gali regresuoti,
tapti kauku12 ir prisiimti priešingą, archajiškiausią tapatybę. Taip jis gali tikėtis atlaikyti Amerikos civilizacijos
spaudimą, išlikti ir tikėtis, kad jam vis dėlto pavyks integruotis ir į aukščiausią žmogaus būties formą – kūrybą.
Šis žmogus su skaičiumi prisiima keistą tapatybę.
Atšiaurioje didmiesčio civilizacijoje žmogaus psichika labai nukenčia, kartais regresuoja net taip, jog atsiveria id (nesąmoningosios kolektyvinės pasąmonės) klodai – archajiškieji kolektyvinės pasąmonės dariniai. Aš
lietuvis kaukas – tiek sau begali pasakyti pavargęs nuo
savo lyg ir į nieką nebevedančio gyvenimo Garšva. Tas,
kurį pamesti ragino Mažvydas. Tačiau Europos kultūra
apsuko savo ratą ir belieka vėl nutolstant nuo jos „pasiekimų“ atrasti savyje iki id susitraukusius archetipus.
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Grįžtant prie lietuvių literatūros – ji jau matoma
pasaulio srovių ir metodų kontekste. Archajiškesnė lietuvių literatūra, kultūra paradoksaliai artimesnė modernizmui, ypač siurrealistinei pasaulėžiūrai. Metaforiškai
Škėma kalba apie archajiškąją lietuvių kultūrą kaip apie
tą, kurios pabaiga buvo „Mažvydo uždraudimas“: „Kas
uždraudė siurrealizmą lietuvių literatūroje? Gal Mažvydas? Kaukus, Žemėpatis ir Lauksargius pameskiet, imkiet mane ir skaitykiet.“13

I š sis k a id y m a s : i n divid o
s avi m o n ė s , b e n d r u o m e n ė s ,
civiliz a ci j o s

Penktas dešimtmetis Amerikoje buvo gerovės metas,
kai išgyvenusi Antrąjį pasaulinį karą ne taip skausmingai kaip Europa, Amerika greitai pasijuto išėjusi iš jo
laimėtoja. Daugelio išeivių, ypač jauniausiųjų, kuriems
pavyko prisitaikyti sparčiausiai besivysčiusiame sociume, gyvenimas susiklostė netgi geriau, nei buvo galima
tikėtis nevilties kupinais Antrojo pasaulinio karo metais.
Tokio savo likimo, kuris atginė į Ameriką, apgailėjimas
jau darėsi nenatūraliai vienaprasmis.
Amerikos lietuviai priėmė kaip empirinės realybės
apraišką ir giliau nereflektavo to, kas iš tiesų gal ir galėjo būti universaliau suvokiama tik po kiek laiko – kad,
Amerikos visuomenei tapus turtingai, įsigalėjo „sėkmės“
standartai ir kitokios vertybės. Panašių dalykų kaip amerikiečiai siekė ir amerikiečiais norintys virsti lietuviai.
Menininkai, rašytojai, kurie dar neprarado iliuzijos, kad
aukojant materialinę gerovę įmanoma atsidėti kūrybai,
dirbo atsitiktinius darbus ir tapo tarsi antrarūšiais socialinėje hierarchijoje, kuri lėmė vis daugiau. Tas bendras
siekimas atgimti, ypač paprasčiausia forma – prasigyventi, yra palietęs ir lietuvių išeivių bendruomenę, ji darosi
„diferencijuota“, pavyzdžiui, smuklininkas su pranašumo jausmu stebi nebegalintį be alkoholio atsipalaiduoti ir
pas jį vis užsukantį poetą (epizodas Stevens tavernoje).
Tarp antraeilių Baltos drobulės veikėjų šmėsteli ir
daugiau tokių, kuriems pasisekė susikurti gyvenimą užjūriuos, kaip tam lietuviui smuklininkui, jau pasivadinusiam amerikiečiams įsimintinesniu vardu ir išmokusiam
tinkamomis proporcijomis dozuoti savo dalyvavimą kitų
žmonių (į jo smuklę užsukančių – daugiausia nelaimingų) gyvenimuose. Jų gyvenimas jau yra gana stabilus
(nors iš tiesų jie prasigyvena iš kitų gyvenimų nestabilumo). Išlieka jautrus ir pasiruošęs įsiterpti tik į „vyrišką
santykių aiškinimąsi“, vadinasi, gyvi tik pirmapradžiai
jo instinktai. Įdomu, kad, pažvelgdamas į daugelį gyvenimo sričių, Škėma daro vieną išvadą: dėl dinamiškesnės
žmonijos raidos paradoksaliai nubyrėjus nepatvariems
kultūros klodams, apsinuogina primityvaus pirmapradiškumo klodai.
Garšva pasidavęs impulsui būti, kaip jis supranta,
garbingu ir sąžiningu toje mažytėje vyriškoje bendruomenėje (Garšva, Elenos vyras inžinierius ir smuklininkas, kuris iš šalies stebi pasiruošęs bet kurį akimirksnį
įsitraukti į – kaip jis suvokia – dviejų patinų kovą). Jis neabejodamas priima sprendimą nutraukti dabartinį savo
„meilužio vaidmenį“ (kaip pats įvardija), sužinojęs, kad
serga ir turi apriboti savo gyvenimą, o labiausiai – bet
kokius ateities planus. Antanas atvirai kalbasi su Elenos
vyru, o iš šalies žvelgiančiam smuklės šeimininkui toks
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jo tautiečių vyrų bendravimas, lyginant su Amerikoje
įprasta pranašesniojo laikysena, atrodo tiesiog įtartinas.
Smuklininkui dar reikia apsispręsti dėl vienos smulkmenos: suprasti, kurioje pusėje būtų, jei „prasidėtų muštynės“. Jis tikisi, kad Garšva vyriškai susikaus su aiškiai
daug pranašesniu vyru-kentauru. Jeigu jie susimuštų,
jis – intuityviai tai pajunta – pultų padėti Garšvai. Garšva
iš tiesų yra silpnesnis. Ir tai, kad kitas vyras – Kentauras –
Garšvos įdėmiai klauso ir jokios muštynės neprasideda,
smuklininkui atrodo yra tik gero Garšvos liežuvio valdymo rezultatas. Garšvos ir Elenos vyro susitikimas atskleidžia, kaip vyras jaučiasi save aukščiausiąja įvardijančioje
civilizacijoje: pabaigoje „Kentauras“ vis dėlto nugali. Jis
nedviprasmiškai tuoj pat puola įtvirtinti užleistą dominuojančią padėtį: viskas baigiasi tuo, kad pats išmaukia
užsakyto stipraus alkoholio stiklą (nes silpnesniam vyrui
to neleidžia sveikata), sumoka už jį ir, pradėjęs su prisipažinusiuoju, kad jis yra „silpnas“, bendrauti globėjišku
stilium, užsiima, kaip pamąsto šviesiaplaukis pusamžis
vyriškis Garšva, jam užleistąsias meilės ganyklas.
Yra žmogaus prigimtis, vyriškosios galimybės ir
netesėjimas. Su tuo, kas skirta, tenka susitaikyti, gyvenimą paversti programa pagal galimybes. Garšva greitai nusprendžia trauktis: jis buvo iš tų, kurie, grįžus
frontui, nedvejodami patraukė į Vakarus. Atrodo, kad iš
europietiškosios civilizacijos jis atsineša ydą, kurią būtų
galima pavadinti supaprastintu programiškumu, ypač
tai pasakytina apie vienpusišką sprendimą išsiskirti su
Elena sužinojus apie progresuojančią ligą (beje, jis tą
patį scenarijų – vienpusišką sprendimą išsiskirti nieko
nepaaiškinant mylimajai – pakartoja antrą kartą: dėl tos
pačios priežasties jis paliko Jonę, galbūt primesdamas
įsivaizdavimą, kad išsiskyrimas įvyko dėl jų santykių
pokyčių, o gal ir dėl jos kaltės). Nieko nuostabaus, nes
paskutinioji europinės kultūros stadija, kurioje Garšvai
teko gyventi, – jos apsisukimas, regresas, iš pradžių subtiliausių kultūros apraiškų sunykimas, o po to – ir visur
aplink siaučiantis nužmogėjimas, neišvengiamai paveikiantis ir individo savimonę.

Mode r naus me n o
s u a b s o li u t i n i m a s

Taigi, Antrasis pasaulinis karas nemažai sugriovė ir ten,
kur tiesiogiai nevyko. Daug kas iš senųjų (o tokie jau atrodė ir XX a. pradžios) mentalinių konstruktų buvo iškonstruota. Tai parodė, kad universalių tiesų tikrai nėra,
ir niekas, kas nepagrįsta empiriniu stebėjimu, negali
pretenduoti tapti „tiesa“. Absoliuti objektyvybė neegzistuoja; bet kuris žmogaus kūrinys yra dalinis, lemiamas
sąmoningų ir nesąmoningų autoriaus minčių bei suvokimo. Kita vertus, buvo mąstoma, kad, sukuriant meninį
pasaulį, sukuriamas ir tikrasis, tad meniniai ieškojimai –
tikra vertybė.
Garšvos kūrybinio rezultato siekimas jau primena
išganymo troškimą. Visuomenėje, kuri vis labiau stingdoma hierarchinių struktūrų, turi būti ir kažkoks metafizinis lygmuo, ir Garšva, nepalaikantis jokių socialinių
ryšių, išskyrus būtiniausius, galėtume sakyti, papildo
didelę grupę tų, kurie meną pavertė religija, pakeisdami
visas hierarchijas. Gyvenimo prasmė jam – perteikti tik
rovę kūryba ir drauge ją keisti, pratęsti. Tai reiškia, kad
kuriančioji psichika tampa dieviška. Kai Garšva vienaip
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ar kitaip išsako mintį, kad yra gimęs tikinčiųjų pasaulėžiūroje, bet ji likusi nesuformuluota, tad jis yra tarp tebeieškančiųjų – tai iš esmės reiškia kūrybinius ieškojimus:
sukaupta patirtis labai programiškai eksploatuojama siekiant nušlifuoti meninio unikalumo deimantus.
Pasauliui išsivadavus iš karo sūkurio ir atsigavus,
menininkai sprendė klausimą, ką daryti su ankstesniu
modernizmu, kaip jį tęsti? Menas, literatūrinė kūryba, yra
ypatinga Škėmos romane vaizduojamo pasaulio sritis.
Jis čia objektas, toks pat svarbus, kokia meno sfera buvo
svarbi to meto išeivių intelektualų gyvenime. Modernaus
meno pažinimas leido tuoj pat pasijusti egalitariškiems
Vakarų pasaulyje, į kurį buvo sunku prasimušti. Paveikslai, knygos yra tapę neatsiejama aplinkos dalimi ir net fetišais Baltos drobulės meniniame pasaulyje. Jie labiau negu
drabužiai charakterizuoja žmogų (drabužiai dažniausiai
yra priklausomybės sistemai, grupei, bendruomenei ženklai). Menas yra be sienų ir socialiai neangažuotas. Todėl net viešbučio tarnautojų „antrojo plano“ pasaulėlyje
(kafeterijoje) yra likę tuščių dėmių, meninių formacijų
pasikeitimo ženklų. Tai net simboliška: kažkas nukabino
senuosius paveikslus ir nepakabino naujų, nes atmesti ir
pašalinti yra lengviau negu kurti nauja, ypač meną.
A. Škėma labai anksti pajuto tai, kas stums modernųjį
meną į aklavietę – formalizmą, nors romane plėtojama tik
noro perteikti poezijoje visą savo išgyvenimų (įskaitant
tuos, kurie laikomi sentimentais) skalę tema. Moderniajai literatūrai vis labiau darysis nebesvarbus preciziškas
perteikimas, ir ypač „sentimentams“ – tiems ribiniams
emociniams išgyvenimams – nebus ieškoma literatūrinių
formų (galima pastebėti, kad – atvirkščiai – žmonių elgesys darysis toks, tarsi sentimentai ir apskritai emocingumas būtų blogybė, kurios reikia visaip vengti, vis labiau
„suveržiant“ formą, kad viskas būtų korektiška).
Modernus rašymas neleidžia būti sentimentaliam:
svajoti galima tik rašant, – ir rašant užmaskuotai, – kad
priekabūs draugai ir kritikai nesušuktų: „Ponas! Tamsta krypsti į sentimentalumą! Aš dažnai norėdavau pravirkti išvydęs žydinčią gėlę; mėnulio žaidimą vandenyje;
šviesius plaukus, juos taršė pavasarinis vėjas; norėdavau
pravirkti išvydęs zvimbiančią musę. Nevalia. Mano smegenų centrinėje sėdi rūstus klerkas.“14
Škėmos kūryboje romantinę meno, kaip nusileidžiančio į žemę iš kažkokio metafizinių vizijų pasaulio,
sampratą keičia požiūris į kūrybą kaip į mentalinės realybės transformaciją, valdomą paties individo. Laikantysis save menininku žūtbūt trokšta būsenų, kuriose pavyktų produkuoti meną.
Modernus menas atspindi įmantrias mentalines
žmonių manipuliacijas, susijusias su skirtingų lyčių individų santykiais. Tų laikų „meilės artistizmas“, kuris
šiandien atrodytų toli nuo meilės kaip vienas kitą palaikančių individų bendrabūvio idealo, iš tiesų nėra tikslas
savaime, – jis panaudojamas kūrybiniam savęs pažadinimui. Garšva, net bendraudamas su mylimomis moterimis, ne mėgaujasi savo meilės išgyvenimais, o paverčia
reikšmingiausią savo ryšį eksperimentu: atsisakymas
mylimosios tikrovėje sužadins sublimuojančias galias,
jos generuos „nebeprarandamus“ mylimosios vaizdinius, – taigi savęs apribojimas virs kūrybiškumu.
Suprantama, kad menininkas Škėmos jau nebėra
adoruojamas kaip romantizmo laikais. Maža to – nors
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Škėma dar nedaro tokios išvados, bet romano skaitytojas
galėtų: modernizmo laikų menininkas yra savo veiklai
itin atsidavęs kūrybinės produkcijos gamintojas. Romantizavimo atsisakymą romane atskleidė ironiškas Garšvos
požiūris į tėvo „atnašavimus“, kai jis tai sugraudindavo,
tai sukeldavo minios įniršį priemonėmis, kurios sūnui
yra jau tik komiška sacrum parodija. Garšva nestokoja savirefleksijos, tad jam aišku, kad „menininkas“ jame eksploatuoja tai, kuo, kaip žmogus, jis negali nei didžiuotis,
nei džiaugtis.
Modernus menas iš tiesų grįžta prie realistinio pasaulio atvaizdavimo galimybės svarstymo. Jis iš principo
skiriasi nuo tebedominuojančio romantinio meno, kuriam vaizduotė (niekuo nesisiejanti su psichika kaip realiojo pasaulio reiškiniu) yra tokia, kad realusis pasaulis
jai niekad neprilygs.
Romantizmas vienpusiškai suabsoliutino kūrybą –
buvo kuriami aukštesni pasauliai. Modernizmas – tarsi
jau priešingai – mokėsi, kaip, aštrinant jusles, „įsiterpti“
į realųjį pasaulį. Atsiranda net toks paradoksalus palyginimas: „Stebuklas būtų patobulinta realybė. Panašiai
kaip šuolis į viršų.“ Apie kūrybą jau buvo mąstoma kitaip, kūrybos procesai aiškinami kitaip. Nors dar didelę
reikšmę menui tebeturi vizijos, tačiau įdomesnės darosi
haliucinacijos: modernusis menas sietinas su realizmu ir
jo modifikacija – siurrealizmu.
Tęsinys kitame numeryje.
Baltos drobulės analizė įtraukta į mokyklinę lietuvių literatūros
programą.
2
Terminas „aukštasis modernizmas “ dažniau reiškia būdingiausius,
išryškėjusius, nuoseklius modernizmo bruožus, tačiau lietuvių
literatūroje jie tebesisiejo su romantizmu. Lietuvių literatūrai
„aukštasis modernizmas“, galima būtų sakyti, tebebuvo „romantinis
modernizmas“.
3
Škėmos kūrybos vertinimą literatūrinio modernizmo kontekste daro
sudėtingesnį tai, kad daugumai su jo kūryba Lietuvoje buvo galima
susipažinti tik kai ji čia buvo išleista: Rinktiniai raštai, 2 t. – Vaga,
Vilnius, 1994.
4
Šeštasis dešimtmetis apibūdinamas kaip didėjančios gerovės, nusiraminimo ir sutarimo metas. Amerikiečiai šeštąjį dešimtmetį ir
septintojo pradžioje vis labiau atsidavė materialistinių gyvenimo
standartų siekimui. (O septintasis jau priešingai buvo žinomas kaip
neramumų, nesaugumo ir nesutarimų metas). – A. Hungerford.
The American Novel Since 1945. http://academicearth.org/courses/
the-american-novel-since-1945
5
Kad Škėma domėjosi Amerikos rašytojais ir, žinoma, jų kūryba,
rodytų viena užuomina romano tekste – apie populiariausio, bet
itin prieštaringai vertinamo, poeto Ezra Poundo buvimą psichiat
rinėje ligoninėje, kuriuo jam buvo pakeistas grėsęs įkalinimas už
nusikaltimus per karą.
6
A. Bučys. Įžanga į Škėmos pasaulį // A. Škėma. Rinktiniai raštai,
t. 1. – Vaga, Vilnius, 1994, p. 24.
7
Esama aliuzijų į Vakarų kultūrą, literatūrą. Daugiausia minimos
rašytojų, menininkų pavardės.
8
F. Jameson. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. –
Duke University Press, 1991.
9
„Kūryba po Antrojo pasaulinio karo Amerikoje“ – toks įvardijimas
tiktų labiau nei „amerikiečių“, nes literatūrinius kūrinius rašančių
Amerikoje po Antrojo pasaulinio karo žmonių tapatybės, susijusios
su tautybe ir pilietybe, buvo kuo įvairiausios.
10
	A. Hungerford. Op. cit.
11
	E. Sundquist, To Wake the Nations: Race in the Making of American
Literature. – Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge,
1993.
12
	Kaukas yra viena iš lietuvių mitologijos žemesniųjų chtoniškų būtybių. // N. Vėlius. Mitinės lietuvių sakmių būtybės. – Vaga, Vilnius,
1977.
13
http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/01.html
14
http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/01.html
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A nd riu s Kon ick i s

Filosofai neprofesionalai
profesionaliosios
filosofijos kontekste

„M

aža yra specialiai atsidedančių filosofijai.
Bet bendrąja prasme kiekvienas žmogus
yra filosofas...“1 – samprotavo Juozas Girnius, pristatydamas filosofiją Lietuvių enciklopedijos skaitytojams. Mielai pritarčiau gražiai mąstytojo minčiai,
tačiau kartu turėčiau pastebėti, kad tie „specialiai atsidedantys“ neretai kažkodėl skriaudžia anuos „neatsidedančius“, menkai vertindami jų filosofinius nuopelnus
arba tiesiog ignoruodami, šitaip, beje, galop nuskurdindami patys save ir filosofiją apskritai. Nedrįsčiau teigti,
kad situacija yra beviltiškai tragiška; vis dėlto filosofų
neprofesionalų statusas ir jų idėjų likimas nuolatos susiję
su įvairiais keblumais bei nesusipratimais ir man – kaip
„specialiai atsidedančiam“ – atrodo verti apmąstymo ir
netgi tam tikro filosofinio susirūpinimo. Kai kuriomis
refleksijomis šia tema mėginčiau pasidalinti.
Nubrėžti griežtą ribą tarp profesionalių ir neprofesionalių filosofų nėra labai paprasta – pirmiausia todėl,
kad sąvoka „profesija“ filosofijos atžvilgiu yra, švelniai
tariant, įtartina (tas pat, beje, pasakytina ir apie kai kurias
kitas žmogiškosios veiklos rūšis, kaip antai poezija, muzika arba sportas, politika). Šiek tiek supaprastindami,
suschemindami situaciją, manykime, kad filosofai profesionalai dažniausiai nagrinėja filosofines problemas
mokslo institucijose (pavyzdžiui, Lietuvos kultūros tyrimų institute) arba dėsto filosofiją aukštosiose mokyklose
ir kartais (daugmaž reguliariai) rašo filosofinio pobūdžio
tekstus – knygas, straipsnius ir pan. Tuomet anie, pasak
J. Girniaus, „bendrąja prasme“ filosofai, bus visokiausių
kitų profesijų atstovai: ir rašantys – kad ir nefilosofinius
tekstus – poetai, prozininkai, dramaturgai; ir nerašantys
kitų sričių menininkai – aktoriai, muzikai, fotografai,
šokėjai, cirkininkai; ir (irgi nemažai parašantys) įvairių
krypčių mokslininkai – nuo gamtos ar technologijos iki
humanitarinių ir socialinių, nelygu kam kokia klasifikacija priimtinesnė; pagaliau – aibė savo srityje triūsiančių
profesionalų – teisininkai ir bankininkai, statybininkai
ir vairuotojai, mėsininkai ir sodininkai, policininkai ir
paštininkai, reklamos agentai, televizijos žvaigždės ir
„vakarėlių liūtai“... Pastarajam itin gausiam savųjų sričių
specialistų būriui beveik nepavyksta pelnyti bent trupučio profesionalių filosofų dėmesio, o štai pirmiesiems –
menininkams ir mokslininkams – sekasi kur kas geriau.

Tačiau... Pažvelkime į kai kuriuos iš filosofijos istorijos
žinomus atvejus ir pamėginkime išryškinti jų teigiamus
ir neigiamus, ar bent jau – ne taip pretenzingai nusiteikus – malonius ir apmaudžius ar šiaip jau keistokus aspektus.
Dante Alighieri visuotinėse enciklopedijose pristatomas pirmiausia kaip poetas, kartais priduriama: „filosofas“, „moralės filosofas“; filosofinėse enciklopedijose
jam dažniausiai nėra specialiai skirto straipsnio. Apžvalginiuose filosofijos istorijos veikaluose galima sužinoti, kad jis „perprato įvairiausias ano meto filosofines
kryptis“, pripažino Aristotelio autoritetą, tačiau „pritaria ir tomistinėms, ir averoistinėms jo interpretacijoms“,
nesvetimos jam ir „neoplatoniškos filosofinės minties
tendencijos“; būtina dorovinio vertinimo sąlyga jam yra
žmogaus laisvė, todėl jis „atmeta ir aklą providencializmą... ir astrologų determinizmą“. O kaipgi savitos jo paties filosofinės idėjos? Poetas nesusistemino savo moralės
koncepcijos, kaip, pavyzdžiui, I. Kantas Praktinio proto
kritikoje ar Dorovės metafizikos pagrinduose, bet kad tokia
koncepcija egzistuoja, rodos, abejoti netenka. Dieviškosios komedijos tekstas suteikia be galo daug peno etikos
istorikams ir teoretikams – jau vien ko vertas būtų „projektas“, kaip nūn madinga sakyti, detaliau išanalizuoti,
kas, už ką ir į kokį ratą pragare buvo poeto įtaisytas. Tokia analizė galėtų padėti suprasti ir įvertinti kai kuriuos
dabartinės mūsų visuomenės papročius: štai, tarkim,
bankininkai ir kitokie palūkininkai pas mus priklauso
kone labiausiai gerbiamam visuomenės elitui, ogi Dante
tokiems veikėjams paskyrė vietą septintajame pragaro
rate, traktuodamas palūkininkystę tiesiog kaip prigimties prievartavimą.
Enciklopedinis Francesco Petrarcos likimas maždaug toks pat kaip ir vyresnio jo kolegos: poetas, kartais
„vienas ankstyvųjų humanistų“, „humanizmo kultūros
pradininkas“ (tai jau kiek arčiau oficialiosios filosofijos). Filosofijos istorikus dažniausiai domina jo lotyniški
traktatai – čia autorius pasirodo kaip puikus antikinės
literatūros, istorijos, mitologijos, o ir filosofijos žinovas. Pasitelkęs visą galingą savo „filologinę kultūrą“ ir
koncentruodamasis ties aktualiausiais studia humanitatis
uždaviniais, Petrarca, galima sakyti, kloja naujosios antropologijos pamatus – galėtume tai vertinti kaip moks-
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linį, bet ne filosofinį poeto žygdarbį (moksliniai filosofų
nuopelnai istorikų ir tyrinėtojų neretai, tačiau, manyčiau, be reikalo, įpinami į filosofinę jų kūrybą). Lotyniškiems Petrarcos kūriniams, nors daugelis jų parašyti
laiškų ar dialogų forma, atrodo, kiek trūksta asmeniškumo arba, sakytume, mąstymo lyriškumo. Lyriškiausi, –
visais atžvilgiais, – be abejo, yra jo sonetai. Ar nebūtų
prasminga pažvelgti į juos filosofijos tyrinėtojo akimis?
Kaip ir Dante savo moralės koncepcijos, Petrarca savo
vadinamosios meilės koncepcijos nesusistemino; tad juo
įdomiau būtų tuo užsiimti mums – poeto skaitytojams,
interpretuotojams.
Svarstant filosofinį procesą XVIII–XIX amžiaus Vokietijoje ypatingas dėmesys skiriamas ne vien penkiems
filosofijos profesionalams-milžinams (F. Engelso pavadintiems vokiečių filosofijos klasikais) I. Kantui, J. G.
Fichte, F. W. J. Schellingui, G. W. F. Hegeliui ir L. Feuerbachui, bet ir šauniam bei gana gausiam giminingų humanitarinių krypčių specialistų būriui, kurį sudaro poetai
(pirmiausia, o ir mąstytojai universalai) J. W. Goethe ir
F. Schilleris, rašytojas ir meno teoretikas G. E. Lessingas,
kultūros istorikas ir teologas J. G. Herderis, etnologas ir
keliautojas G. Forsteris, filologas ir diplomatas Wilhelmas Humboldtas ir jo brolis geografas Aleksandras, poetai ir literatūros teoretikai Novalis, broliai Friedrichas ir
Augustas Wilhelmas Schlegeliai ir daugelis kitų. Tačiau
ir šio filosofijos istorijos tarpsnio tyrinėjimams būdingi
saviti, jų autorius išskiriantis niuansai ir akcentai. Palyginčiau kad ir du pavyzdžius, su kuriais teko susipažinti
detaliau. Arsenijaus Gulygos studijai2 būdingas visų pirma ne itin akademinis, sakyčiau, net poetinis naratyvas;
autorius mielai aptarinėja įvairiausius epochos literatūros kūrinius (netgi Ludwigo Tiecko pjesę Batuotas katinas,
1797), išskirdamas juose prasmingas ir filosofijos raidai
reikšmingas idėjas; svarstydamas filosofijos klasikų kūrybą, pasitelkia ne tik vadinamuosius chrestomatinius, bet
ir gerokai marginalesnius veikalus (pavyzdžiui, Hegelio
Jėzaus gyvenimas arba Krikščionybės dvasia ir jos likimas); atkreiptinas dėmesys net į kai kuriuos iškalbingus knygos
skyrių ar paragrafų pavadinimus: Lessingas ir literatūrinė
revoliucija, Ginčai apie panteizmą: Herderis, Kas yra žmogus?,
Grįžimas prie gamtos, Goethe: ginčai apie meninį metodą, Romantizmo gimimas... Apimtimi pusantro karto didesnis
Vitalijaus Kuznecovo veikalas3 – kur kas „sausesnis“,
akademiškesnis; čia irgi būdingi skyrių ir paragrafų pavadinimai: Mokymas apie būtį, Kokybė, Kiekybė, Saikas; Mokymas apie esmę, Prieštaravimo problema, Reiškinys, Tikrovė;
Mokymas apie sąvoką, Raidos koncepcija, Teiginys, Objektas.
Anksčiau minėtų rašytojų, kitų kultūrininkų idėjos svarstomos tik tradicinių filosofinių problemų kontekste: Lessingas: religijos redukavimas į moralę, Švietėjiškasis antiklerikalizmas Hederio istorijos filosofijoje, Materialistinės idėjos
G. C. Lichtenbergo, G. Forsterio, J. A. Einsiedelio, Goethe’s
ir Herderio raštuose... Kiekvienas tyrinėtojas, suprantama,
turi savąją filosofijos istorijos idėją ir kiekvienas stengiasi
ją realizuoti savaip; lygiai taip pat natūraliai pagal savąjį
supratimą susiskirstys ir jų knygų skaitytojai. Prisipažinčiau, kad man prasmingesnis atrodo A. Gulygos stilius
ir metodas, tačiau negalėčiau tikriausiai kaip nors argumentuotai įrodyti jo pranašumų.

71

G u s t a v e D o ré . Dante’s Dieviškosios komedijos iliustracija (Pragaras 19, 1–12)

Dar vienas taiklus pastebėjimas apie maždaug to
paties filosofijos istorijos tarpsnio realijas. Svarstydamas
filosofijos istorijos rašymo keblumus, Władysławas Tatarkiewiczius prisimena Krokuvos universiteto profesorių Józefą Emanuelį Jankowskį, „gerai besiorientuojantį savo laikų pažiūrose“, kuris 1824 metais rašė apie
„Wolffo, Crusiuso, Basedowo, Meinerso, Garve, Plantero, Federo, Ulricho, Hufelando, Abichto, Bergko, Jacobi,
Schmido (visi juk, be abejo – universitetiniai filosofai
profesionalai – A. K.) vardus, kuriuos ilgai atsimins dėkingos būsimos kartos“, ir kukliai priduria: „šiandien
žinome, kad jau artimiausioji karta apie daugumą jų visiškai pamiršo“4.
Gamtos (arba tikslieji) mokslai ir atskiri jų atstovai –
matematikai, fizikai, astronomai – neretai atsiduria filosofų akiratyje ir filosofinių svarstymų kontekste. Tačiau
pernelyg džiūgauti dėl to nėra pakankamo pagrindo –
akcentuokime veikiau tam tikras išlygas, sumenkinančias kartais net, atrodytų, visiškai teisėtą džiaugsmą.
Pirmiausia derėtų prisiminti, kad per daugiau nei du
filosofijos istorijos tūkstantmečius filosofija buvo tiesiog
neatskiriama nuo mokslo, tad daugelis „grynai mokslinių“ (kaip šiandien jau gana pagrįstai pasakytume)
problemų buvo priskiriamos filosofijos kompetencijai.
Tiesą pasakius, ir XXI amžiuje dar neatsikratyta mados
laikyti filosofiją mokslu, tačiau, išryškėjus atskirų mokslinių krypčių klasifikacijai bei ištobulėjus mokslinei metodologijai, galime jau kur kas aiškiau matyti šių vis
dėlto skirtingų intelektualinės (sakytume net – dvasinės)
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žmogaus veiklos atmainų specifiškumą. Todėl drąsiai galime eliminuoti iš filosofinės bibliotekos, tarkim, I. Newtono Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o ir kai
kuriuos garsiųjų filosofų veikalus, kaip antai F. Bacono
Novum Organum Scientiarum arba Aristotelio Apie gyvūnų
dalis – juk jie skirti ne filosofinėms, o specifinėms mokslinėms problemoms spręsti. Drįsčiau net šiai nefilosofinės literatūros kategorijai priskirti ir Aristotelio raštus,
kuriuose dėstomi formaliosios logikos pagrindai, nors
logika iki šiol (norėčiau tikėtis – tik nomenklatūriškai)
laikoma filosofijos dalimi. Šitokia – tikriausiai gana nemaloni – filosofinės literatūros revizija anaiptol nereiškia, kad paminėtuose ir panašiuose raštuose negalima
aptikti filosofinių idėjų: tiesiog jos čia atsiranda, sakytume, tam tikromis teisėmis – kontekste, ar net tarp eilučių,
bet tai jų nėmaž nesumenkina.
Gerokai didesnį susidomėjimą nei moksliniai filosofų raštai ar formalus, gal net kiek pretenzingas mokslinių
veikalų priskyrimas filosofijai galėtų sukelti filosofinė
gamtos (ir kitokių) mokslų laimėjimų ar atradimų interpretacija – būtent interpretacija, o ne vien žinojimas,
nes, kad ir mielai pritartume Herakleitui, jog „išmintin
linkę vyrai turi būti geri daugybės dalykų žinovai“, nesidžiaugtume per daug tik dėl to, kad mąstytojas puikiai
orientuojasi archeologijoje ar sociolingvistikoje, šiuolaikinėje kvantinėje mechanikoje ar genų inžinerijoje. Dar
įdomiau, kai savo mokslines idėjas ima filosofiškai interpretuoti patys mokslininkai. Nedaug yra tokių entuziastų, bet kai kurie jau spėjo ir savotiškai išgarsėti šiuo
atžvilgiu, pavyzdžiui, Maxas Planckas, Nielsas Bohras,
Albertas Einsteinas, Werneris Heisenbergas. Nuolat prisimenu vieną gražų A. Einsteino pasisakymą apie jo
sukurtą reliatyvumo teoriją – pirmąsyk atvykęs į JAV
garsusis fizikas buvo žurnalistų paprašytas populiariai
paaiškinti savo atradimų esmę ir atsakė maždaug taip:
„Anksčiau manyta, kad, staiga iš mūsų pasaulio išnykus
visiems daiktams, jame išliks bent jau erdvė ir laikas;
pagal reliatyvumo teoriją erdvė ir laikas išnyks kartu su
daiktais.“ Tai ne tik taiklus žmogiškas sudėtingiausios
mokslo teorijos apibūdinimas, bet ir puiki filosofinės laiko ir erdvės interpretacijos prielaida.
Užsiminęs, kad „kiekvienas žmogus yra filosofas“,
J. Girnius tai paaiškina labai paprastai: „nes kiekvienas
turi savo nusistatymą į pasaulį ir gyvenimą“ ir „rūpinasi
savosios egzistencijos įprasminimu“ (nebūtinai „mirties
akivaizdoje“, kaip priduria filosofas)5. Tokie „nusistatymai“ ir „rūpesčiai“ nesvetimi, aišku, ir garsiesiems
mokslininkams, tad jie gali filosofuoti ne vien apie savo
mokslines teorijas. Pavartykime kad ir W. Heisenbergo
straipsnių rinkinį Žingsniai per sienas6 (skirtą, beje, pirmiausia filosofinėms fizikos problemoms). Arba štai paprastas, bet itin gražus ir iškalbingas pavyzdys – atvira
1931–1932 m. Alberto Einsteino ir Sigmundo Freudo
korespondencija sąlyginiu pavadinimu Kodėl karas?7 Nei
reliatyvumo teorijos autorius, nei psichoanalizės pradininkas – mokslinių sistemų kūrimo specialistai – nekuria
nieko panašaus į filosofinę sistemą; svarbiausia čia – filosofinis požiūris į problemas, atitinkantis dar senovės
graikų nustatytus filosofinio mąstymo principus: nuostaba, abejonė ir klausimas, į kurį tikriausiai galutinio at-
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sakymo rasti niekada nepavyks. Ar tai sudomino kada
nors filosofus profesionalus, istorinės filosofinio mąstymo raidos tyrinėtojus?
Vis nepaliauju galvojęs, kad vienas apmaudžiausių
reiškinių šioje – profesionalių ir neprofesionalių filosofų
santykių – srityje yra Paulio Valéry8 filsofinė kūryba – drąsiai vartoju šią sąvoką, nors poetas nėra parašęs filosofinių veikalų įprasta, tradicine prasme: visos jo filosofinės idėjos užfiksuotos vadinamuosiuose Sąsiuviniuose9,
nors daugelis jų panaudotos įvairiausiuose proginiuose
straipsniuose, paskaitose, eseistikoje. Nederėtų, aišku,
šio apmaudo absoliutizuoti – puikiausiai žinau, kad Vakarų Europos intelektualų (nebūtinai filosofų – A. Maurois, R. M. Rilke, M. Bloch, A. Gide, T. S. Eliot, J.-P. Sartre)
jis buvo taikliai pastebėtas ir kuo gražiausiai įvertintas; esama ir rimtesnių filosofinių studijų10. Lietuvoje
P. Valéry pelnė vos kelių literatūrologų ir vertėjų dėmesį, o filosofai labiausiai domisi XX a. prancūzų filosofijos
profesionalais – M. Foucault, J. Derrida, G. Deleuze’u.
Visai neseniai turėjau progą pasamprotauti apie P. Valéry
Sąsiuvinius11, tad šįsyk priminčiau tik filosofijos tyrinėtojus ar istorikus galinčias (netgi turinčias) sudominti
jo mintis.
Niekada tikriausiai nė nekėlęs sau užduoties tiksliai
apibrėžti filosofiją, mąstytojas fiksuoja štai tokią taiklią
mintį: „Filosofija yra tokių problemų vieta, kurių niekas
nesugeba suformuluoti. Apie sprendimą nėra nė kalbos.“
(I, 587–588) Iš tikrųjų – tiksliai suformuluota problema
liaunasi buvusi filosofine ir tampa moksline, tad atsiranda galimybė kryptingai (metodiškai) ieškoti jos sprendimo. Apie filosofinių problemų sprendimą išties negali
būti kalbos: kiekvienas vadinamasis sprendimas yra tik
tam tikra problemos interpretacija. Valéry formuluoja
sau gana paprastą principą „niekuomet neieškoti tobulybės ar dvasios galybės rezultatuose“ (I, 323) ir pabrėžia, kad „nereikia rūpintis sprendimais... [arba] skubėti
išspręsti... [veikiau] ištirti ir nustatyti keblumą – jį nušlifuoti kaip deimantą...“ (I, 485) – vadinasi, jis nusiteikia
iš esmės filosofiškai. O kai – gal kiek ironiškai – jis užsibrėžia gyvenimo tikslą „pagaliau – (kad ir vėlai) – aiškiai suvokti savo minties ir nepakartojamo jautrumo
pamatus, ant kurių buvo gyventa. Visą savo keistumą ir
banalumą. Kiekvieną savo būtiną, kiekvieną paveldėtą,
kiekvieną netikrą, kiekvieną atsitiktinę detalę“ (I, 370),
galėtume įžvelgti čia eksplikuotą garsųjį Sokrato „γνῶθι
σεαυτόν“, t. y. tai, nuo ko prasidėjo graikiškoji, o ir visa
europietiškoji filosofija. Valéry įsitikinęs, kad „filosofija
yra dalykas iš esmės asmeninis“ (I, 660), todėl nesunku
suprasti tam tikrą jo nusivylimą: „Aš niekad negalėjau
suvokti jų (filosofų profesionalų – A. K.) problemų – ta
prasme, kad ne aš jas buvau išgalvojęs. Priešingai: aš jaučiu problemas, kurios jiems, atrodo, nė nerūpėjo.“ (I, 652)
Mėgindamas vis dėlto įsijausti į „kitų“ problemas, jis
leidžia sau pašmaikštauti: „Variacijos Descartes’o tema:
kartais aš mąstau, o kartais esu“ (II, 1388) arba – bando
interpretuoti savaip: „Mąstau, vadinasi, nesu – aš atskiriu save nuo viso, kas yra, aš esu kitoks nei tai, kas yra, ir
nėra būtybės, su kuria galėčiau save palyginti.“ (II, 1398)
Šis pasažas glaudžiai susijęs su kitais Valéry samprotavimais, kuriais galėtų susidomėti gnoseologijos tyrinėtojai:
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„Supratimas iš esmės yra ne kas kita kaip sutapatinimas.
Daiktas, į nieką nepanašus, tiesiog nesuvokiamas.“ Rimtesnės šiuolaikinės fizikos bei diferencialinio ir integralinio skaičiavimo studijos jam parodė, kad „juo arčiau
daiktų giluma, juo mažiau panašumų į ką nors“, tačiau
jis vis dėlto linkęs skirti žinojimą nuo supratimo ir pastarąjį labiau sieti su matymu; iškėlęs sau tikslą „matyti
tai, ką visi gali matyti, bet nemato“ (II, 1366), mąstytojas
tarsi reziumuoja: „Menas priversti matyti tai, ko nematyti, bet ką vis dėlto matyti galima ir net neįmanoma
nematyti (kas tampa neišvengiamai matoma), kai tik
yra aiškiai parodyta, – šis menas yra gražiausia proto
savybė.“ (II, 1374) Besidomintiems vadinamąja politine filosofija primygtinai rekomenduočiau keletą kitokio
pobūdžio minčių bei įžvalgų: „Valstybė miršta per politiką, kaip religija – per teologiją“ (II, 1450) – iš tiesų, nes
„politika... remiasi visuotiniu nenuoširdumu“12; tad ko
čia stebėtis, kad „nėra tokios vyriausybės, kuri pajėgtų gerbti įstatymą“13. Universali politikos taisyklė yra
paprasta: „Turintis galią ar laikomas ją turįs gali daryti,
ką nori.“14 Politikai puikiausiai žino, kad, įkūrus partiją, šios galios ima kone stebuklingai gausėti. Bet kas iš
esmės yra partija? Mąstytojas pastebi paprasčiausią dalyką, kurio kažkodėl (šiaip jau suprantama, kodėl) nenori matyti politikai: partijos „reikalauja itin šiurkštaus
žmonių suprastinimo“ (II, 1482); „Jeigu 2 žmonės sutaria
pagal 10 punktų, tai jau ne žmonės. Kažkas panašaus į
avinus ar beždžiones.“ (II, 1514) Dar įdomesnis efektas
atsiranda partijoms gausinant savo gretas: „Didžiausia
partija neišvengiamai suburia daugiausia kvailių; ir ne
vien todėl, kad ji yra didžiausia, bet taip pat dėl to, kad
kvailiai pritraukia vienas kitą nepalyginti stipriau nei nekvailiai.“15
Moderniai ir protingai – su įvairiomis nuorodomis ir
komentarais – išleistame P. Valéry Sąsiuvinių dvitomyje
mintys suskirstytos į 31 teminį skyrių (Kalba, Psichologija,
Jautrumas, Atmintis, Laikas, Sąmonė, Mokslas, Poezija, Ego,
Eros, Bios, Homo...), taigi rastų čia kuo pasidomėti ir filosofai universalai, ir įvairių lokalių filosofinių domenų
ekspertai. Anaiptol nesvajoju pamatyti nesibaigiantį filosofinei P. Valéry kūrybai skirtų tyrimų (knygų, straipsnių, disertacijų) srautą – tiesiog keista, kad lobis guli, ko
gero, nė nepaliestas...
P. Valéry, kaip „tolimos“ ar „svetimos“ Prancūzijos
atstovas, Lietuvos filosofų, sakykime, dar nepastebėtas ar
nepakankamai įvertintas (tam tikras vėlavimas filosofijos
srityje mums būdingas jau kelis šimtus metų), bet štai du
gana kurioziškai šiuo atžvilgiu atrodantys mūsiškiai –
na, tiesą pasakius, ne lietuviai, nors savotiškos „nuosavybės teisės“ į abu juos Lietuvoje mielai akcentuojamos.
„Oskaras Milašius yra žinomas kaip rašytojas“, – lakoniškai pristatė Czesławas Miłoszas savo dėdę Naujosios
Romuvos skaitytojams (1940, Nr. 22/23). Dabar Lietuvoje
jis veikiau žinomas kaip poetas („lietuvių poetas, rašantis prancūziškai“, kaip pats mėgdavo save apibūdinti) ir
diplomatas – 1920–1925 metais pirmasis Lietuvos reikalų
patikėtinis Prancūzijoje, paskui, iki 1938 m. – pasiuntinybės patarėjas. „Ir pranašas!“ – būtinai pridurtų „tamsiausių mokslo sričių“ ekspertai ar bent mėgėjai. Tiesa,
ir Lietuvos filosofų jis buvo pastebėtas, tik kažkodėl filo-
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logo akimis: Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniuose16
Vytauto Kubiliaus pristatytos dvi Milašiaus „metafizinės poemos“ – Ars Magna ir Slėpiniai (tikriausiai būtent
dėl to, kad „metafizinės“). Tačiau tai neįkvėpė jaunosios
Lietuvos filosofijos tyrinėtojų kartos; o ir senoji – Milašiaus amžininkai, pirmosios Lietuvos nepriklausomybės
dvidešimtmečio mąstytojai – į jo kūrybą žvelgė pernelyg
fragmentiškai, o gal ir paviršutiniškai. Milašius nepateko į garsiausių to meto Lietuvos filosofų ir filosofijos
istorikų akiratį; gana intensyviai reliatyvumo teorijos
problemas aptarinėję P. Slavėnas (teorijos šalininkas) ir
A. Jakštas-Dambrauskas (priešininkas) visiškai nepastebėjo Ars Magna išdėstytos „poetinės“ reliatyvumo teorijos, įstabiai primenančios A. Einsteino „matematinę“;
į Milašiaus poezijos „filosofiškumą“ dėmesį atkreipę
J. Grinius, V. Mykolaitis-Putinas, J. Urbšys, J. Keliuotis,
A. Vaičiulaitis nesiėmė jokių gilesnių tyrimų ar analizės.
Taigi lietuvių „poetas, diplomatas ir pranašas“ vis dar
lieka Lietuvos filosofinės minties periferijoje17. Panaši
situacija ir Prancūzijoje, kad ir kaip produktyviai veiktų tenai (gana kukli, beje) Milašiaus bičiulių asociacija: jo
filosofinė koncepcija „neturi jokios įtakos prancūzų filosofijai... galiu net pasakyti, kad ji visiškai (totalement) nežinoma profesionaliems filosofams“, – konstatuoja asociacijos sekretorius P. Garnier18. Gana įdomi šiuo atžvilgiu
Cz. Miłoszo pozicija – garsusis sūnėnas turėjo galimybę
išsamiai susipažinti su dėdės kūryba. Vertindamas Milašiaus samprotavimus reliatyvybės problemomis, Nobelio laureatas sako esąs dėkingas Ars Magna autoriui už
„vienintelį įmanomą atsakymą į tai, kas atsakymų neturi: Sukūrimo aktas ir Nukryžiavimas yra vienalaikiai,
ir kiekviena gyvenimo žemėje akimirka yra Dievo sau
užduota kančia“19. O dėl Lietuvoje vis dar aktualių pranašysčių ir apskritai vėlyvosios dėdės kūrybos jis drįsta
pasisakyti kur kas griežčiau: tokie traktatai „galėjo išeiti
tik iš po nesveiko proto žmogaus plunksnos“20.
Apie Levo Karsavino „žygį iš istorijos į filosofiją“
imta kalbėti 1916 metais vos jam apgynus disertaciją
Viduramžių religingumo pagrindai. 1922-aisiais išvarytas
iš Rusijos, po penkerių metų intelektualaus blaškymosi
po Vokietiją ir Prancūziją jis 1927 m. parsivežė į Lietuvą
dviejų filosofinių knygų rankraščius – netrukus jos buvo
išleistos Kaune rusų kalba (О личности, 1929; Поэма о
смерти, 1931). Gana greitai pramokęs lietuviškai, gerą
dešimtmetį dėstęs istoriją Kauno universitete, juolab parašęs solidžią Europos kultūros istoriją (1931–1937), mokslininkas natūraliai įsiliejo į Lietuvos istorikų gretas, o
valdžios persekiojimai pokariniame Vilniuje, areštas, lageris ir mirtis pelnė jam savotišką Lietuvos nacionalinio
didvyrio statusą. Filosofija liko nustumta į vadinamąjį
antrąjį, o gal net ir dar tolesnį „planą“. Ir nors Lietuvos
filosofinės minties istorijos šaltiniuose pristatomi daugelio Karsavino raštų filosofiniai aspektai, profesionalai
jį vertina gana santūriai: mąstytojui skirtame skyrelyje
konstatuojama, kad „Lietuvos intelektualinės tradicijos
Karsavino filosofiją paveikė labai nežymiai“, o pratarmėje – kad „L. Karsavino filosofinė koncepcija Lietuvoje
plačiau nepaplito ir ryškesnio poveikio filosofinei kultūrai nedarė“21. Rodos, turime pripažinti, kad jau „nebepaplis“ ir „nebedarys“ – nors pamažu pasirodo entuziastų
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atlikti vis nauji Karsavino kūrinių vertimai į lietuvių kalbą (turime jau Sonetų vainiką, Tercinas ir net Petrograde
1922 m. išleistą „filosofinę poemą“ Noctes Petropolitanae),
lietuviams, matyt, kur kas maloniau didžiuotis (savo
pačių gerokai išpūsta) Karsavino meile Lietuvai ir net jo
prieš mirtį katalikiškai atlikta išpažintimi22. Beje, Rusijoje, kad ir kur kas nuodugniau studijuojama Karsavino
filosofija, irgi nepamirštama duoti atkirtį lietuviams dėl
pretenzijų į nuosavybę23...
Derėtų pripažinti, kad išgauti filosofines idėjas iš
nefilosofinio (poetinio, mokslinio ar kitokio žanro) teksto yra gerokai sudėtingiau nei iš tradicinio filosofinio.
Dante ne tik, kaip jau buvo pastebėta, nesusistemino
savo moralės koncepcijos – jis net aiškiai nesuformulavo
jos elementų (idėjų, tezių, prielaidų ar išvadų), kaip kad,
pavyzdžiui, Kantas – juk puikiai perskaitome kad ir gana
gremėzdiškuose jo tekstuose ir kategorinį imperatyvą, ir
praktinio proto postulatus, ir įvairių vartojamų sąvokų
apibrėžimus. Tad prieš analizuojant, interpretuojant ar
vertinant filosofinę kokio nors, tarkime, poeto koncepciją, ją reikia pirmiausia rekonstruoti, o kartais net tiesiog
iššifruoti. Jeigu tik šis keblumas sulaiko profesionalius
filosofijos tyrinėtojus nuo gilinimosi į nefilosofinius tekstus, galėtume jiems – kolegiškai – papriekaištauti dėl tam
tikro tingumo, o ir – bičiuliškai – juos užjausti: juk jie
nepatiria neretai išties stebuklingų nuotykių atrandant
įdomias filosofines idėjas ten, kur iš pirmo žvilgsnio jų
nė nematyti. Tačiau galėtų būti ir rimtesnių abejonių dėl
tikimybės aptikti kokiame nors tekste bent panašių į filosofines idėjų. Atlikime tad tam tikrą tekstų klasifikaciją
ar netgi segregaciją. Atsižvelgę į nuo romantizmo epochos gyvuojančią idėją apie filosofijos ir poezijos giminingumą (mums erdvės ir laiko atžvilgiu artimesni šios
idėjos šalininkai būtų M. Heideggeris, H. G. Gadameris,
A. Maceina, J. Girnius), turėsime pagrindą manyti, kad
filosofinių idėjų paieškos poetiniuose tekstuose neturėtų
būti bergždžios. Rusų filosofijos istorikai taikliai pastebėjo, kad geriausiai tautos filosofija atsispindėjo grožinėje
literatūroje, o įdomiausias rusų filosofas yra F. Dostojevskis. Gal tai būdinga ne tik rusų filosofijai? Štai A. Camus
savo Užrašų knygelėse teigia: „Nori būti filosofas – rašyk
romanus.“ Taigi grožinė literatūra, romanai, o kartu ir
dramaturgija – dar vienas galimas filosofinių idėjų šaltinis. Kita vertus, iš potencialių tyrimų lauko galima drąsiai eliminuoti daugybę įvairių specifinių tekstų – ne tik
buhalterines ataskaitas ar traukinių tvarkaraščius, bet
ir kitokio pobūdžio tarnybinius bei kai kuriuos mokslinius tekstus. Taigi paieškų akiratis siaurėja ir atsiranda
galimybė įdėmiau pažvelgti tik į įdomesnius ir patrauk
lesnius tekstus.
Suprantama, kad romanuose, poezijoje ar dramaturgijoje aptiksime toli gražu ne visą filosofinių idėjų
spektrą. Ši aplinkybė irgi paskatintų tyrinėtojų koncentraciją ties pasirinktomis temomis ar problemomis.
Tradicinės ontologijos, kosmologijos, gnoseologijos ar
gamtos filosofijos specialistams grožinė literatūra vargu
ar pasirodytų patraukli, užtat ieškantiems minčių apie
moralę ir visuomeninius santykius, apie meną ir kūrybą
ir, žinoma, apie meilę čia atsiveria plačiausios perspektyvos. Meilės teoretikams tai būtų, ko gero, net pagrin-
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dinis informacijos apmąstymams šaltinis, nes specialios
filosofinės literatūros šiuo klausimu yra ne per daug,
o problemos vis nesiliauja jaudinusios ar net audrinusios žmonijos. Štai kone kiekviename romane iškylanti
„nelaimingos meilės“ arba „meilės be atsako“ problema. Tokios meilės subjektas nepaprastai sielvartauja,
kartais net nusižudo iš nevilties (arba nužudo savo varžovą – turėdamas vilties pelnyti savo meilės objekto
palankumą). Teoretikas V. Franklis samprotauja gana
racionaliai – maždaug taip: „Negali būti tokio reiškinio
kaip „nelaiminga meilė“; pačiame termine yra vidinis
prieštaravimas. Arba jūs tikrai mylite – tokiu atveju jūs
turite jaustis praturtėjęs nepriklausomai nuo to, ar jūsų
meilė turi atsaką ar ne, – arba jūs iš tikrųjų nemylite... o
ieškote mylimajame... savybių, kurias jis „turi“ ir kurias
jūs galėtumėt „pasisavinti“. Tokioj situacijoj jūsų jausmai tikrai gali likti be atsako...“ Romanuose, juo labiau
eilėraščiuose, tokių samprotavimų paprastai nebūna, bet
juk meninėmis priemonėmis tikriausiai galima dar ryškiau nupiešti situaciją, dar įtikinamiau parodyti, kaip
įveikti kančias ir pradėti mylėti, kitaip tariant, pritarti
F. Nietzsche’s (irgi, beje, ne itin akademiškai suformuluotai) idėjai: „Ne atsakas nutraukia meilės be atsako
nelaimę, o didesnė meilė“ (Böse Weisheit, 207) ir gal net ją
patobulinti. Dar viena amžina problema – kiek gali būti
meilės objektų? Kad „nuosekliai“ jų galėtų būti kartais
gana nemažai, niekas, atrodo, neabejoja; bet štai vienu
metu, „simultaniškai“... Paprastai manoma, kad tikrai
mylėti galima tik ką nors vieną. Prisimenu, prieš kelis
dešimtmečius girdėjau tuo įtikinti mėginančią dainą:
„Jeigu tu viena myli du iškart, vadinasi, tai ne meilė, o
tik atrodo...“ E. Frommas laikosi priešingos pozicijos ir
net leidžia sau pasišaipyti iš šios populiariosios: „Jeigu
kas nors myli tik vieną žmogų ir yra abejingas visiems kitiems, tai jokia meilė, o tik simbiotinis prisirišimas, arba –
praplėstas egotizmas. Vis dėlto daugelis žmonių mano,
kad... nemylėti nieko, išskyrus „mylimąjį“, yra jų meilės
stiprumo įrodymas.“24 Romanuose dažniausiai – nors
šiokių tokių išimčių kartais pasitaiko – irgi vaizduojama
meilė „vieninteliam“, bet juk autorių ir herojų požiūriai
gali nesutapti. Ar nevertėtų pasigilinti į niuansus – galbūt išryškėtų kokių naujų, svaresnių argumentų vienos
ar kitos pozicijos naudai?
Nors nuolatos domiuosi meilės teorijos aspektais
įvairių žanrų literatūroje, prisipažinsiu, niekad nebuvo
šovusi į galvą mintis panagrinėti šiuo atžvilgiu Žemaitės
kūrybos. Atsiversti pjesę Trys mylimos paskatino prieš keletą metų Telšių teatro scenoje matytas jaunimo studijos
Aglija ir režisierės Laimos Adomaitienės sukurtas spektaklis pagal šį klasikės kūrinį. Sukirbėjo net mintis, gal
Žemaitė – sprendžiant iš kūrinio pavadinimo – pritaria E.
Frommo idėjai apie kelių meilės objektų galimumą. Deja,
skaitymas kiek nuvylė: paaiškėjo, kad tas bernas Liudvikas, susukęs galvas jaunai našlei ir dviem jos dukroms,
veikiausiai nemyli nė vienos, ir apskritai pjesė skirta ne
meilės niuansams ar kolizijoms apmąstyti, o socialiniams
santykiams bei liaudies papročiams sukritikuoti. Visai
kas kita – spektaklis. Pirmiausia dėmesį patraukia kiek
pakeistas pavadinimas – Trys mylinčios: tai ne tik ištaisyta Žemaitės „klaida“ (nes ir pagal pjesės siužetą aišku,
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kad visos trys moterys iš tiesų savaip myli tą klastūną),
tai – pagrindinis spektaklio akcentas. Kitas esminis dalykas: iš pjesės eliminuotas beveik visas tekstas – jį pakeitė mimika, gestai, šokiai. Puikiai įvaldžiusios kūno
galimybes Indrė Mickevičiūtė, Ina Petrakova ir Evelina
Saurusevičiūtė savita kalba stengiasi išryškinti įvairiausius, subtiliausius meilės niuansus. Šalia jų ir Liudvikas
(Jonas Rimeika), nors ir nepamiršęs savo bjaurių kėslų,
atrodo iš tiesų įsimylėjęs kiekvieną šių moterų, tad lyg
ir iliustruoja filosofinę E. Frommo koncepciją. Kiek kitokius, savitus meilės akcentus sudėlioja pjesėje gana
juokingai, net apgailėtinai atrodantis jaunasis kavalierius Kozeris (Martynas Levickas) ir Žemaitės tekste tik
minimas, o spektaklyje specialiai atgijęs miręs panelių
tėvas Kyveris (Karolis Mika). Drįsčiau manyti, kad režisierei L. Adomaitienei ir jaunajai jos trupei mažiausiai
rūpėjo Žemaitės socialinė satyra – visas kūrybines pastangas menininkai skyrė meilei suvokti ir interpretuoti.
Vis dėlto turėčiau susilaikyti nuo detalesnių filosofinių
šio meno reiškinio komentarų, nes anaiptol nesu tikras,
kad suprantu savitą režisierės ir aktorių kalbą „be žodyno“ – šiuo atžvilgiu filosofų dar laukia rimti „kvalifikacijos kėlimo kursai“.
Ne menkesnis „kalbos barjeras“ tyko filosofų ir
bandant įsimąstyti į, tarkim, tapybos kūrinį. Savaime
suprantama, kad toli gražu ne kiekvienas paveikslas suteikia galimybę aptikti kokių nors reikšmingų filosofinių
idėjų, tačiau esama juk itin intriguojančių pavyzdžių.
Štai kad ir M. K. Čiurlionio tapyba. Kai paveiksluose
suskamba Fugos ar Sonatos (dar ir suskirstytos į tradicines dalis – Allegro, Andante, Scherzo), manytume gal,
kad šitaip išryškėja dviejų autoriui artimiausių menų –
tapybos ir muzikos – sintezė (nors drįsčiau įtarti, kad ne
viskas taip paprasta). Tačiau kaip traktuotume drobes,
lakoniškai pavadintas abstrakcijų (filosofai galėtų pasakyti: bendrųjų sąvokų, universalijų) vardais – Bičiulystė,
Tiesa, Mintis, Himnas, Liūdesys? Ar tai savotiška tapybinė
sąvokos definicija, o gal bandymas atskleisti kitaip nenusakomus reiškinio aspektus? Bet kokiu atveju, manyčiau,
nėra abejonių, kad autorius turi filosofinių potencijų, o
ne vien iliustruotojo įgūdžių. Tenka tik vėl apgailestauti
dėl menko kol kas filosofijos ir tapybos kalbų suderinamumo ir neprarasti vilties kada nors išmokti jas derinti
tobuliau.
Tokia pat yra visų menų – arba kiekvienos meninės
kalbos – situacija. R. Wagneris teigė savo operose keliąs
ir sprendžiąs filosofines problemas – ar galėtų koks filosofas suprasti jo muzikos kalbą ir užmegzti filosofinę
diskusiją su kompozitoriumi? Bet čia tik keblumai, nors
ir akivaizdūs. Visiškos nevilties netradicinių filosofinių
idėjų šaltinių ieškotojams galėtų įvaryti paprastas retorinis J. Tischnerio klausimas: „Kas galėtų teigti, kad filosofija neturi teisės naudotis ašaromis?“25
Ir vis dėlto nusiraminkime: kaip jau buvo konstatuota, toli gražu ne visuose meniniuose ar dar kokia itin
specifine kalba sukurtuose „tekstuose“ (o ir normalia
žmogiška kalba parašytuose) turėtų būti aibė reikšmingiausių filosofinių idėjų. Bet juk neretai jų apmaudžiai
trūksta ir tradiciniuose profesionalių filosofų darbuose!
Tad ar nederėtų tokiu atveju atlikti bent šiokią tokią filo-
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sofinių idėjų paieškos metodologijos – pavartokime nūnai madingą terminą – de-konstrukciją? Pavyzdžiui, kiek
apriboti besąlygišką pasitikėjimą vadinamųjų filosofų
profesionalų „kūryba“ ir kartais nors truputį įdėmiau įsiklausyti į tikruosius kūrėjus – na, iš pradžių gal į poetus,
prozininkus, dramaturgus... Negarantuoju, kad šitaip
kaipmat pasidarysime gerokai išmintingesni, bet mūsų
išminties meilė tikrai galėtų įgauti daugiau prasmės.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Mindaugas Tomonis
Yra dalykų, kurių negali pamiršti. Jie staiga išnyra, kai susiduri su reiškiniais, provokuojančiais atmintį. Dabartinio politinio ir socialinio nuosmukio metu, kai trypiami moralės principai,
kai pašaipiai tyčiojamasi iš tokių humanistinės kultūros sąvokų kaip ištikimybė, patriotas, tauta, sąžinė, sugrįžta susitikimų su Mindaugu fragmentai, pabirę atminties vingiuose. Manau,
verta apie juos papasakoti skaitytojams.

M o k sli n ė i r k u lt ū r i n ė
v e i k l a K au n e

Rodos, 1964 metų lapkritį Mindaugas Tomonis pasirodė
Lietuvos mokslų akademijos Statybos ir architektūros
institute, įsikūrusiame Kaune tarp Adomo Mickevičiaus
slėnio ir geležinkelio tunelio. Jį globoti paskyrė mane –
mokslinį darbuotoją, prieš porą metų apgynusį technikos mokslų kandidato disertaciją. Per pirmą mudviejų
pokalbį (atrodo, tai buvo 1965-ųjų sausio pradžia) paaiškėjo, kad Mindaugas jau yra įstojęs Vilniuje į LMA Chemijos instituto aspirantūrą, tačiau dabar jis savarankiškai
gyvena Kaune, nes yra nusprendęs persikelti iš tėvų pastogės Vilniuje. Jo šeima – žmona Aldona, sūneliai Rytis ir
Andriukas – čia ketina pradėti jaunos šeimos gyvenimą.
Aspirantūrą be jokių sutrikimų perkėlus į kitą – taip pat
Lietuvos mokslų akademijos sistemos – institutą, iškilo
reikalas keisti disertacijos temą taip, kad ji atitiktų naujos
institucijos, veikusios Kaune, kryptį ir galimybes.
Pokalbis vyko sunkiai. Mat naujasis aspirantas buvo
nekalbus, reikėjo kiekvieną žodį iš jo tempti jėga. Be to,
jis kalbėjo dusliu, tyliu, neaiškiai artikuliuojamu balsu.
Tai mane sunervino ir buvau pasiryžęs atsisakyti globėjo pareigų. Tačiau iš lėto pradėjo ryškėti jo – jautraus,
sąžiningo, patiklaus romantiko – savybės. Netrukus susidraugavome. Supratau, kad jam mokslinis darbas ne
prie širdies. Jis linkęs į poeziją, jį domina humanitariniai
dalykai, literatūra. Prisipažino rašąs eiles ir yra mėginęs
nerti į prozos erdves. Jį slegia ankstyvos vedybos ir su
tuo susiję buitiniai reikalai. Jaunuolis supranta, kad yra
padaręs klaidą, nes privalėjęs tesėti pažadą. Pareigos
naštą jis pasiryžęs kantriai nešti, ypač dabar, kai šeimoje
vėl atsirado naujagimis; todėl pageidautų, kuo greičiau
apginti disertaciją, kuri jam teiktų minimalias gyvenimo galimybes. Vėliau galvotų ir apie literatūrinę veiklos
kryptį.
Įsitikinęs Mindaugo nuoširdumu, pasiūliau jam kelias problemines temas, kurių tyrimas galėtų būti realizuotas be ypatingų klaidžiojimų ir specifinių metodų
paieškos. Dabar jau neprisimenu, kaip konkrečiai skam-

bėjo pasirinktoji tema. Tačiau tyrimo rezultatai rodė, kad
disertantui ilgai „kankintis“ neteks. Kalbėdamas apie
aspirantūrą, privalau pastebėti, kad Mindaugas darbavosi dieną naktį tarsi apsėstasis: likdavo nakvoti laboratorijoje, kad galėtų viską „išspausti“ ir iš savęs, ir iš
eksperimentinės aparatūros. Alkanas ir neišsimiegojęs jis
plušėjo, kad kuo skubiau pasiektų tikslą. Ir tai jam pavyko: po dvejų metų (1967) apgynė disertaciją. Manau, kad
toks darbo tempas ir fanatiška saviplaka paliko pėdsakų
jo fizinėje ir psichinėje savijautoje.
Po konkurso patekęs į LMA Fizikos ir matematikos institutą Vilniuje, 1966 metų pavasarį pradėjau
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eiti Puslaidininkių fizikos skyriaus1 vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigas. Darbas buvo itin įdomus:
atsivėrė galimybės nerti į naujų pasaulinio mokslo
problemų sritį – tyrinėti puslaidininkių fizinės chemijos reiškinius.
Kaune likęs Mindaugas Tomonis labai sielojosi, kad,
išsiskyrus mudviejų keliams, nutrūko kasdieniai pokalbiai ir diskusijos, nuvedančios į meno ir literatūros lankas. Tuomet ir kiek vėliau, – jam sugrįžus į Vilnių, pasakodavau apie savo veiklą, ugdančią Lietuvos alpinistų
sąjūdį, apie nepakartojamus įspūdžius kalnų karalijoje,
kur išryškėja tikrųjų vertybių turinys. Prisiklausęs apie
kalnų stichijos galias ir perskaitęs mano knygas apie alpinizmą ir grėsmingus Pamyro kalnynus, Mindaugas
buvo pakilęs eiti kartu į kalnus. Bet per treniruotes įsitikinęs, kad jam tokia avantiūra būtų fiziškai nepakeliama,
galop atsisakė šio sumanymo. Tačiau tai nekliudė jam ir
toliau nuolat teirautis apie kalnų didybę, apie naujus ten
patirtus įspūdžius. Kartą, kalbant apie tai, padovanojau
jam kalnų nuotrauką, atrinktą iš mano serijos fotografijų, įamžinančių Pirmosios Baltijos alpiniados renginius
Kaukaze (1958). Atidžiai žvelgdamas į nuotrauką, tarė:
„Vieną alpinistą atpažįstu, o kas toks yra antrasis, žemiau
stovintis?“ Paaiškinau, kad tai Antano Žmuidzinavičiaus
anūkas – Lietuvos konservatorijos (dabar Muzikos ir teatro akademija) studentas Augis Gučas, kurį, sugrįžęs
mintimis į savo vaikystės Kauną, Mindaugas turėtų atpažinti kaip buvusį kaimyną. Apsilankęs kitą dieną, jis
mane netikėtai sujaudino. O buvo taip: žvelgdamas savo
tyromis, vaikiškai naiviomis akimis, nedrąsiai ištraukė iš
aplanko popieriaus lapą. Kiek patylėjęs paprašė priimti
tekstą. Nustebęs skaitau man dedikuotą eilėraštį Kalno
dovanojimas2:
Kam dovanojai man mėlyną kalną?
Kas aš dabar – nei žmogus, nei dievas.
Saulės geltona akis į mane taip žiūri.
Kur man dėti didžiulį savo šešėlį?
Kam dovanojai man mėlyną kalną?
Miega aplinkui galingi karaliai.
Žilos jų galvos – lyg pienių sidabras.
Gal neužgaus amžinybės sparnai jų...
Kam dovanojai man mėlyną kalną?
Kaip aš dabar į pievas begrįšiu, –
Dar ne karalius ir jau ne piemuo.
Garma į prarają paukščiai ir debesys.
Kam dovanojai man mėlyną kalną?
Išgirdęs, kaip, šviesai palietus viršūnes,
Tyliai, vieningai kalnai užgiedojo, –
Akmeniu aš tapau.
Atsitokėjęs padėkojau. Tačiau supratau, kad mano
ištarti žodžiai neišsako kilusių emocijų ir minčių esmės.
Ilgai, nepratarę nė žodžio, žiūrėjome vienas į kitą, nuspėdami, kas slypi turiningos Tylos gelmėje.
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V e i k l o s V il n i u j e l a i k o ta r p is

Vieną 1968 metų dieną Mindaugas apsilanko Vilniuje.
Kaip visuomet, žvelgia į mane tylėdamas. Iš jo akių suprantu, kad pageidautų sakyti kažką svarbaus. Paraginti
teko kelis kartus. Pagaliau jam prabilus aiškėja: jaunasis
mokslo vyras jau nebegali gyventi Kaune. Čia esamos
intelektinės veiklos ribos jį dusina. Apsilankė, nes norįs
sužinoti, ar galiu jam padėti – reikia rasti darbą Vilniuje. Nedelsdamas pradedu dairytis. Reikalus sutvarkyti
pavyksta be didesnio vargo: mat tuomet steigiant savarankišką Puslaidininkių fizikos institutą atsirado kelios
laborantų vietos. Į vieną iš jų pavyksta laikinai „įterpti“
Mindaugą, – žinoma, kol susiras tinkamesnį darbą. Po
pusmečio pabėgėlis iš Kauno jau darbuojasi Restauracinėse dirbtuvėse, kurios netrukus buvo perorganizuotos
į Paminklų konservavimo institutą.
Vilniuje prasidėjo daugialypės Mindaugo Tomonio
veiklos etapas, po septynerių metų pasibaigęs tragiškai.
Formaliai atlikdamas inžinieriaus technologo pareigas,
jis buvo filosofiškai nusiteikęs poetas, galop atsidavęs
politinio disidento veiklai. Vilniuje jo gyvenimas plėtojosi produktyviai – jis išspausdino pluoštą eilėraščių,
parengė porą poezijos rinkinių, užsimojo rašyti filosofinę
studiją, kuri vėliau išsirutuliojo į eseistinį kūrinį Žinia,
persmelktą Čiurlionio kūrybos nuotaikomis.
Šiuo laikotarpiu Mindaugas apsilankydavo mano
bute Antakalnio gatvėje. Daug kalbėdavome apie slapta
skaitomas knygas, apie Vakarų pasaulyje nagrinėjamus
filosofinius klausimus, kylančius iš gamtos mokslų raidos, iš socialinės problematikos kolizijų. Vėliau, skaitydamas Mindaugo Žinią, joje aptikau daugybę temų,
mudviejų nagrinėtų per susitikimus. Pokalbiuose Mindaugas blaškėsi tarp spekuliatyvių savo interpretacijų
ir paskubom skaitomų tekstų, kuriuos tinkamai vertinti
galima būtų tik atidžiai juos išnagrinėjus. Jis, cituodamas
Nietzsche ir Marxą, peršokdavo tai prie Goethe’s poezijos, tai prie Kanto teiginių arba įnikdavo interpretuoti
Solovjovą ir Vydūną.
Jo sumanymą rašyti filosofinį traktatą vertinau skeptiškai, nes supratau, kad jam trūksta nuoseklaus filosofinio išsilavinimo. Apie tai atvirai pasakiau. Jis nė kiek
nesutrikęs pripažino savo trūkumą, pastebėdamas esminį dalyką: jį labai vilioja filosofinė tematika, bet sistemingoms studijoms jis jau neturės laiko. Teks tenkintis
tuo, ką sako intuicija ir literatūra, slapta einanti iš rankų
į rankas. Didelė sėkmė, kad jo rankraščiai išliko. Juose
išsiliejo Mindaugo emocijų bei minčių srautai ir visa tai,
kas jį kankino, kokias iliuzijas jis regėjo. Šiandien galiu
teigti: eseistinis kūrinys Žinia – sąžiningo patrioto išpažintis, atverianti skaudžios autoriaus savivokos horizontus. Tai – istorinis dokumentas, liudijantis dramatiško,
intelektą prievartaujančio laiko apmąstymus.
Mindaugas dalinosi džiaugsmu, kurį jam teikė vis
gilėjanti pažintis su poezijos žanru, bendravimas bei susirašinėjimas su poetais Sigitu Geda, Eugenijumi Matuzevičiumi. Kartais mudviejų susitikimai būdavo ypatingi: jis praveria duris ir stovi tylėdamas, tik akys išduoda
nutikusią bėdą. Atsargiai klausinėdamas po dešimties ar
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daugiau minučių sužinau reikalą. Pasitaikydavo ir finansinės pagalbos pageidavimų. Mat maža alga prispausdavo jaunąjį inžinierių prie sienos. Padėdavau visuomet.
Bet šis reikalas keldavo naujų problemų: jis jausdavosi
kaltas dėl susikaupusios skolos. Ramindavau patardamas nekreipti į tai dėmesio, nes nėra reikalo skubinti
skolos reikalų. Mindaugas pasiskųsdavo, kad žmona jo
nesupranta, nepalaiko jo siekių, vis reikalauja, kad šeimos galva siektų didesnės algos, darytų karjerą. Kantriai
aiškindavau, kad moterims rūpi vaikų gerovė; jos pagal
savo prigimtį tikisi iš vyro globos ir saugaus gyvenimo.
Deja, ne visuomet išsipildo jų lūkesčiai. Tenka ieškoti
kompromiso.

B a j o r i š k ų š a k n ų li n k

Pakviečiau Mindaugą Tomonį apsilankyti mokslo istorikų ir filosofų bendrijos seminaruose. Tai buvo 1972
metai. Bendrija ruošėsi paminėti 150-ąsias Theodoro
Grotthusso (1785–1822) mirties metines. Tam reikalui
tiko Vilniuje šaukiamos IX Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijos programa: į ją buvo įterpta Grotthusso
veiklos tyrimo tematika. Šis forumas inicijavo platesnį
susidomėjimą mūsų visuomenėje primirštu mokslininku. Tuo metu vyko kasinėjimai bei kiti jo gyvenimo
vietovės tyrinėjimai, archyvinių paliudijimų paieškos.
Susikaupė naujų duomenų rinkinys. Mindaugas, su-
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sipažinęs su konferencijos tekstais bei literatūra apie
pasaulyje pagarsėjusio Grotthusso veiklą, susižavėjo
Lietuvoje dirbusio tragiško likimo mokslininko, kilusio
iš Kuršo bajorų giminės, asmenybe. Joje jis įžvelgė kelis jam pačiam būdingus bruožus – fanatišką tikėjimą
pasirinkta idėja, nusivylimą dėl suvaržytų galimybių
reikštis pasaulinio mokslo bendrijoje. Po poros metų
žurnalas Mokslas ir technika paskelbė populiarų Mindaugo straipsnelį apie Grotthussą3. Jo tekste galima aptikti
patį Mindaugą charakterizuojančių emocijų ir minčių
užuominų.
Paminėjau bajorišką Grotthusso kilmę neatsitiktinai.
Mindaugo pasirinkta disidento laikysena iš dalies buvo
susijusi su jo paties bajoriška kilme ir iš to kylančia pilietinės atsakomybės bei riteriško orumo samprata. Priminsiu: Mindaugo motina Jonė Sutkevičiūtė buvo kilusi
iš nusigyvenusių Baisogalos apylinkės bajorų, o jo tėvo
motina – Paliepių dvarininkė Kristina Daugirdaitė (pasak Mindaugo, ji – Kuršo bajorų palikuonė4). Veik visi
giminės – lietuvių šviesuoliai, turėję muzikinį, humanitarinį ar inžinerinį išsilavinimą. Tie giminės bruožai
ir veiklos ypatybės nuolat veikė Mindaugą, formavo jo
pasaulėjautą, vertybinę orientaciją. Jis – tarsi jau sunykusios ir prarastos Lietuvos dvarų kultūros tradicijos
tęsėjas, tarsi iš užmaršties atkeliavęs egzotiškas jos idėjų
ir oraus gyvenimo liudininkas.
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G a l u t i n ė k e li o at k a r pa

Paskutiniam Mindaugo Tomonio gyvenimo etapui lemiamą įtaką padarė Prahos pavasaris ir Romo Kalantos
susideginimo aktas. Šie įvykiai, iš pradžių giliai įsmigę
į jo sąmonę, po poros metu įsiplieskė kaip kankinanti
idėja, verčianti apsispręsti herojiškiems, bet kol kas desperatiškiems žingsniams, griaunantiems šeimos, tėvo ir
jo paties asmeninį gyvenimą. 1974 m. balandžio 15 d.
Mindaugas man atneša Paminklų restauravimo instituto direktoriui skirto laiško nuorašą. Jame jis informuoja
apie savo atsisakymą vykti į Kryžkalnį. Tai buvo pasiaiškinimas, nurodantis priežastis, dėl kurių jis atsisako apžiūrėti paminklo būklę. Mindaugas, įteikęs man laiško
nuorašą, paprašo jį išsaugoti asmeniniame archyve kaip
gyvenamąjį metą liudijantį dokumentą5. Susipažinęs su
teksto turiniu, paklausiau, ar dar galima jį sustabdyti.
Atsakymas buvo trumpas: šį rytą laiškas jau įteiktas instituto direktoriui. Man liko tik konstatuoti, kad tai yra
sąmoningas jauno žmogaus, teikiančio daug kūrybinių
vilčių, susinaikinimo dokumentas. Mindaugas šiek tiek
pamindžikavęs, ištarė: „Aš negaliu daugiau nieko nuveikti gyvendamas prievartos sistemoje – tik tokiu būdu
galiu deklaruoti savo paties ir tautos esatį.“ Po to buvo
dar keli Mindaugo sukurti antisovietinio pobūdžio raštai
bei įrašai renginių lankytojų knygose.
Pasekmių ilgai laukti neteko: Mindaugas per prievartą keturiems mėnesiams įkišamas į psichiatrinę ligoninę. Paleistas jis ir toliau nerimsta. Po pusmečio represinės struktūros vėl jį prievartauja „psichuškoje“. Ir galop
1975 m. lapkričio 5 d. čekistai pakiša Mindaugą Tomonį
po traukinio ratais. Tuoj pat buvo paskleistas gandas,
kad politinis išsišokėlis nusižudė iš nevilties. Man asmeniškai smurtinė mirtis atrodo įtikinama dėl dviejų akivaizdžių priežasčių: pirma, mirties išvakarėse Mindaugas ramiai svarstė artėjančio tėvo jubiliejaus paminėjimo
reikalus; jokių netikėtų priežasčių trauktis iš gyvenimo
nebuvo, juo labiau kad toks žingsnis prieštarautų jo, kaip
religingo kataliko, principams. Antra, patyrimas liudijo, kad sovietų saugumas fiziškai sunaikina disidentus,
kurie nespėja plačiau pagarsėti Vakarų pasaulyje. Apie
Mindaugą dar tik kelios žinutės buvo prasmukusios pro
vis platėjančius „geležinės uždangos“ plyšius. Pagarsinti disidentai čekistams kėlė didesnių rūpesčių – reikėjo
juos tramdyti, persekioti, įkalinti. Žudyti juos vengė dėl
tarptautinėje arenoje kylančių skandalų.
Ir vis dėlto... Kartais mane apninka mintys, keliančios klausimą: „Ar galiu besąlygiškai tvirtinti, kad tiesos ieškotojo mirtis – represinių struktūrų smurtas?“
Abejonių kelia Mindaugo knygoje Žinia nagrinėtas savižudybės klausimas, kurį jis susiejo su žmogaus būties
ir veiklos absurdiškumu6. Ir dar tie jo kažką nutylintys
žodžiai: Kažkuriam pasidaro baisu šitoje Būties ir Nebūties,
Gėrio ir Blogio kovų arenoje ir jis sušunka šviesos ir šešėlių
kupinai erdvei. Sušunka, kad nebijotų sugrįžti atgal, nes pasakos būna ir baisios...7

Mindaugo tėvas Stasys Tomonis, 1987.
V a l e r i j o s D i c h a v i či e n ė s nuotrauka

Stoviu kalvotame Rokantiškių miškelyje, pagarbiai nulenkęs galvą prie Mindaugo Tomonio (1940–1975) kapo.
Prisimenu tą niūrią dieną: būrelis bičiulių ir artimiau
pažinojusiųjų čia atlydi jo karstą. Prisimenu ir saugumiečių, apjuosusių susirinkusius atsisveikinti su Mindaugu
ir akylai stebinčių laidotuvių vyksmą, vorelę. Prisimenu
ir vieną gilios žiemos popiečio valandėlę kapinėse: iki
juosmens išsirengęs velionio tėvas Stasys Tomonis prigula ant sūnaus kapo (sąmoningai siekdamas peršalti)
ir šnabžda jam švelnius žodelius, prašydamas Dievo atsiųsti jam ligą ir greitą mirtį, kad netrukus galėtų šalia
savo Mindaugėlio prisėsti ant vėlių suolelio. Šie sukrečiantys vaizdai mane aplanko, kai atslenka liūdnos mintys, kylančios iš pajudintų istorinės patirties klodų.
1

2

3

4

5

6
7

Netrukus – 1967 m. – LMA FMI Puslaidininkių fizikos skyriaus
pagrindu buvo įsteigtas Puslaidininkių fizikos institutas.
Šis M. Tomonio eilėraštis, pasirašytas Tomo Kuršio slapyvardžiu,
buvo paskelbtas Poezijos pavasario leidinyje, Vaga, Vilnius, 1971, p.
224–225.
M. Tomonis. ...nihil obscurius luce // Mokslas ir technika, 1975, Nr.
2, p. 59–60.
Šis faktas nulėmė M. Tomonio slapyvardžio Tomas Kuršys pasirinkimą.
Pasiaiškinimo tekstas paskelbtas knygoje M. Tomonis. Žinia. – Baltos
lankos,Vilnius, 1994, p. 532–533.
Ten pat, p. 11–22.
Ten pat, p. 217.
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Romua ldas Ozolas

Čečėnija po
samdinių antpuolio
Čečėnijos dienoraščio fragmentai

1994, gruodžio 6, antradienis, 8.01 val. Maskvos laiku
Atskridom vakar.
Kozyrovičius parodė notą, kuria visos ambasados
ar atstovybės kviečiamos atšaukti savo atstovus iš nepaprastosios padėties regiono. Vadinasi, galim būti nepraleisti arba sulaikyti.
Apskritai, samprotavom vakar, atrodo, kad rusai
trauktis nežada. Supranta, kad, jei laimės čečėnai, paskui
eis ingušai ir kiti. Todėl labai gali būti, kad jie naikins
tautą – šluos viską nuo žemės. Trečią kartą. Europos pasitarime dėl NATO Jelcinas vakar labai kategoriškai pasisakė prieš NATO plėtimą – taip stengsis išlaikyti esamą
įtakos zoną. Šumeika pasisakė prieš derybas su Čečėnija
kaip tarptautinės teisės subjektu.

Patackui taip įsiskaudo galva, kad Auševo sekretorės prašėm vaistų. Paskui ilgai blūdinėjom už Žukovo
miesto po šilą, kuris Patackui priminė Pakaunę, ir jis aiškino, kad čia yra Trubačiovo aprašytas Pamaskvio baltikumas. Didelės buvusios baltų erdvės, iš tiesų. Kodėl
jos sumažėjo? Todėl, kad buvom introvertai. O kodėl mes
dabar lekiam Čečėnijon? Todėl, kad protas sako: Kaukazo karas apvers viską ne tik Rusijoj, bet ir Europoj.
Aerodromas ne tik karinis, bet ir dar kažkoks. Matėm rusų Šatlą, tįsantį milžiniškame angare.
Ko norim, paklausė kartu skrendantis Izvestijų korespondentas. Kad nebūtų vadinamosios čečėnų opozicijos atstovų, atsakiau. Laikraštis rašo, kad ryt poryt gali
būti naujas puolimas.

22.23 val. Maskvos laiku
Skrendam kontržvalgybos kariniu lėktuvu į Čečėniją. Išskridom prieš valandą.
Kozyrovičius informavo, kad situacija iš esmės pasikeitė. Mes tikėjomės galėsią „perimti belaisvius“, nes
iš Dudajevo tarnybos buvo pranešta, kad be mūsų nė
vieno neatiduos. Deja, Jušenkovas su Javlinskiu ir dar
didele grupe deputatų naktį išskrido į Grozną, pasidavė
įkaitais, už tai Dudajevas grąžino Rusijai visus belaisvius. Paskui išgirdom, kad derybos tik vyksta. Žinios ir
toliau eina prieštaringos. Mūsų bandymai išskristi dieną
buvo nesėkmingi.
Pavakariu atlėkė Patackas: kimba! Kažkas skambino
ir teiravosi, ar mes norėtumėm skristi. Paskui paskambino dar kažkas: Javlinskis maldauja atvažiuoti. Eidukaitis
paskambino Dudajevo padėjėjui, kad belaisvių be mūsų
neatiduotų. Atsakė, kad galim būti ramūs. Paskui vėl
skambino pirmoji grupė ir pasakė, kad būtume pasiruošę
ketvirtą valandą ryto.
Įdėmiai išklausėm vakaro žinias. Situacija neaiški.
Armija sutelkta. Dudajevas susitiko su Gračiovu kaip generolas. Dėl belaisvių tarsi ir susitarta. Lėktuvas, kuriuo
mes skrendam, turi parvežti būtent belaisvius. Tai yra
Dudajevo ir Gračiovo taikos derybos. Arbitrai perduodant belaisvius esame mes.
Susiskambinom su Landsbergiu. Kadangi mes buvom du, o pagal tarptautinius standartus reikia trijų,
kad būtų delegacijų sudėtis, paklausėm Landsbergio, ar
sutiks, kad laikytume jį trečiuoju. Lyg ir sutiko.

1994, gruodžio 8, ketvirtadienis, 5.50 val. Vilniaus, o 7.50
Grozno laiku
Dieną ir dvi naktis mes jau Čečėnijoj. Pirmą naktį nusileidom Beslane, nes Nazranė, kuri yra prie sienos, mūsų
kažkodėl nepriėmė. Neleido išlipti ir ten, pralaikė gal
valandą ir išskraidino „kur reikia“. Per stovėjimo laiką
buvo užėjęs majoras, kuris domėjosi, kurie čia tie lietuviai, o paskui aiškino, kad samdinys yra sąžiningai savo
darbą dirbantis žmogus.
Nazranėj mus nuvežė į kažkokius namus, padengtas
ir valgiais apkrautas stalas, patarnauja jauni kaukaziečiai – sako, tai paprotys. Pasakė tostą kažkoks Ingušijos
vyriausybės atstovas. Aš stengiausi laikytis atokiai ir stebėti, nes jaučiau, kad ir mus stebi kelios poros akių. Ypač
tas Izvestijų korespondentas.
Pradėjom kalbėti, kad reikėtų važiuoti. Pasirodo,
kad jie laukia paleistų belaisvių ir tikisi, kad mes skrisim atgal kartu. Tada aš pasakiau tostelį ir pareiškiau,
kad mes išvažiuojam į Grozną, dėl to keletas porų akių
tiesiog išvirto.
Kol TV ėmė interviu, atvyko mašinos su visais Dūmos deputatais ir septyniais paleistais belaisviais. Javlinskis vakar maldavo mūsų, o dabar nekreipė nė mažiausio dėmesio. Kai liko vienas, priėjau, pasveikinau.
Vos ne burbtelėjo. Javlinskis buvo įtūžęs: su Dudajevu
nieko nesusitarsi! Ką gali susitarti, jeigu jis kalbasi su
tavimi ir čia pat susitinka su Gračiovu. Nieko nesusitarsi. Apie kokią nepriklausomybę galima kalbėti? Su kuo?
Tai kas bus – karas? Kodėl karas? Karo nebus. Bus nei
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karas, nei ne karas. Dudajevas dabar sutinka ir į Maskvą Tokios ugnies nebuvo niekada – viskas buvo ugnyje
važiuoti, bet ką susitarsi ir ten, jeigu jis pats susitarimų apie valandą. Žuvusiųjų buvo gal per tūkstantį. Nebuvo
nesilaiko. Supratau, kad Javlinskis neatleis Dudajevui, galima atpažinti, daugelis buvo visai sudraskyti. Parodė
tris nuotraukas su beveik neatpažįstamais lavonais. Bet
jog šis sukliudė suvirškinti Gračiovą.
Į Grozną mus nuvežė lėtokas jaunas čečėnas. Prie- Dudajevas iš savo pergalės negali išspausti diplomatinių
kyje važiavo blyksinti milicijos mašina. Ryškiai spindė- pergalių. Kadangi jis pasakė, kad yra kviečiamas į Masjo žvaigždės, buvo šalta. Kartą Kazlauskas fotografavo kvą, aš pasiūliau ją padaryti tribūna, iš kurios galima
mūsų dokumentų tikrinimą, kartą visi išlipom nusifoto- būtų paskelbti apie savo pergalę ir pareikalauti naujų
grafuoti su užkardos vyrais. Penkiolikmečiai, dvylikme- sąlygų. Viena jų – įtraukti mus kaip tarpininkus. Dudajevas pasakė, kad jis reikalaus, kad mums būtų suteikti
čiai jau su automatais.
Groznas gerokai išmaltas, kai kur – ir bombų. Snie- JTO stebėtojų įgaliojimai, ET ir BA įgaliojimai. Kaip tai
Dudajevas galvoja padaryti – neišsiaiškinom.
gelis, ledokšnis, po apačia – purvas.
Iš ministrės susiskambinom su Vilnium – EndriuViešbuty vietų nebuvo. Tas vyrukas mus pasiėmė
ir, ilgai vežęs, apgyvendino pas savo dėdę miesto pa- kaitis su Čečėnijos grupe išvyksta į Suomiją, mūsų informacija buvo labai naudinga, ypač kad čia vyksta tikrašty.
Pažiūrėjom TV žinias: belaisviai pervežti, bet Dūmoj kras karas. Rusai bando vaizduoti, kad viskas čia – tik
epizodas kalniečių tarpusavio rietenose. Apie tai, prieš
nerazbericha, tik rėkavimai vienų ant kitų.
Diena saulėta, prieky – kalnai, neaukšti, už jų – stepė išvykdami vakarieniauti, dar papasakojom Reuterio TV
ir Rusija. Už nugaros, iš kur saulė, – Kaukazas, bet jo ne- korespondentams. Nesitikim nieko, nes jie reguliuojami
simato. Čečėnijos kalnai miškingi, čečėnai – miško žmo- Maskvos.
Mūšių vietų apžiūrėti vykom dviem mašinom.
nės, sako Patackas, tai juos ir išgelbėjo. Groznas rusiškai
Apžiūrėjom keletą tankų. Iš 67 pabėgo tik 11, o 32
griaznas. Jis ir buvo Rusijos miestas kalnėnams „imti“.
Dudajevas padarė jau dvi revoliucijas – kultūros, buvo susprogdinti su visom įgulom. Tanke yra didžiulis
panaudodamas raštui lotynišką alfabetą, ir sukurdamas komplektas šaudmenų, padegtas tankas sprogsta su tokariuomenę, kuri dabar – jau tikrai nebe būriai ar orda. kia jėga, kad išmuša poros metrų gylio ir pločio duobę,
Pats Dudajevas sakė: kai pamačiau, kaip čečėnai kauna- o daugiatonis bokštas lekia šalin per keliolika metrų. Iš
si per šį karą, supratau, kad aš jiems su savo akademi- žmonių lieka tik mėsos gabalai. Vieno galva su nugaros
jom neturiu ką pasakyti. O berniukai prisiriša keturias oda kabojo ant turgaus tvoros, ištiškusi čia iš tanko. Visi
granatas ant krūtinės, po dvi ant kojų ir gula po tanko tie vyrukai, suvaryti į žemę, išmėtyti ant gatvių ir tvovikšrais. Keli taip susisprogdino. Vienas penkiolikmetis rų, iškepę tankuose, buvo pasiųsti čia pačiu šlykščiausiu
keturis tankus sudegino. Per tą puolimą Grozne susifor- apgaulės būdu, kaip išvaduotojai. Kokia nusikalstama iš
esmės, pačiose savo gelmėse, yra rusų armija ir jos vadomavo keli pasipriešinimo židiniai.
Į parlamentą reikia pereiti aikštę, kurioj, kaip ir vai, ypač politiniai. Šiuos vyrukus verbavo pulkininkai,
1991 metais, dega laužai, šildosi žmonės, o ant laiptų kuriems buvo duotas įsakymas, ir jie su tuo sutiko. Dar
mitinguoja, paskui šoka karo šokius. Mitingas – diena daugiau: pulkininkas – bene – Popovas sušaudė 18 rusų
kareivių, atsisakiusių vykdyti įsakymą po to, kai jiems
iš dienos.
Priėmė parlamento pirmininkas su grupe kitų va- paaiškėjo, ką turės daryti. Žiūrėjau aš paskui į belaisvius
dovų. Kai nubyrėjo ingušų deputatai, parlamentas neat- ir kraupau: juk tie armijon patekusieji iš esmės neturi
sigavo ir tokio vaidmens, kaip kad vykdomoji valdžia, pasirinkimo.
Gatvelės Grozne ne per plačiausios, o tankai slinko į
nebevaidina. Dudajevas yra skvarbaus proto. Jo straipsnis Rusizmas yra jo filosofinių pažiūrų esmė. Reikėtų jį centrą iš pakraščių, padegti jie degino ne tik savo komandas, bet ir greta esančius namus. Į kai kuriuos dar buvo
paskelbti pas mus.
Su parlamentarais aptarėme, kad reikėtų
fiksuoti mūsų susitarimą būti tarpininkais derybose su Rusija, kad iš derybų turėtų būti eliminuota opozicija, o Rusijos pusė turėtų gauti
vyriausybinius įgaliojimus.
Kol vyko mūsų pokalbis, kažkur miesto
pakrašty vėl bombardavo.
Po to pasitarimo vėl per aikštę nuėjom į
prezidentūrą. Dudajevas priėmė su tikru malonumu. Ilgai ir su prasminiais pakartojimas
sakė gražiausius dalykus apie Lietuvą, rytietišku papročiu sakydamas panegirikas konkretiems žmonėms: jūs padėjot, per jūsų asmenis lietuvių tauta tampa suprantančia svetimą
skausmą. Reikia visiems kovoti su rusais ir rusizmu, jis nieko gero niekada nedavė ir neduos.
Čečėnija kovojo gerai. Mūšis buvo baisus. Valandą vyko bombardavimas ir šaudymas iš Romualdas Ozolas ir Algirdas Patackas apžiūri susprogdintus rusų tankus.
oro. Daugiau kaip 60 tankų užtvindė miestą. J o n o K a z l a u s k o nuotrauka
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spėję šauti, ir šie riogsojo arba su skylėm sienose, arba ir
be stogo, išdegę iš vidaus, tik mūrinės sienos likusios.
Išlikę tankai prezidentūros kieme, rusų belaisviams
padedant, rengiami naudoti. Irgi kraupus daiktas: nugalėtieji dirba nugalėtojams, rusai – čečėnams. Ar tai ne
simboliška? Ar tai nerodo apskritai Rusijos ateities?
Parvažiavę, vykstam pas generalinį prokurorą. Jis
buvo suimtas ir Maskvoj ilgai kankintas. Supratau, kad
ir su karštu lygintuvu.
Jis pirmiausia paklausė, ar mes nenorim susitikti su
rusais, kurie yra prokuratūroj ir kurie dalyvaus perdavime. Mes griežtai atsisakėme. Ir paprašėm, kad reikalas
būtų sutvarkytas taip, jog mums nereikėtų sveikintis ir
salėje. Bus padaryta, pasakė generalinis prokuroras. Pasakiau, kad jeigu atsiras dar belaisvių, kad neatiduotų be
mūsų kaip trečiosios šalies, bet jau tarpininkės.
Ilgai laukėm prezidentūroj, kol pagaliau pakvietė
į šaltą salę. Iki tol galėjom stebėti du belaisvius: vieną
apibraižytu veidu, kitą – jauną gražų rusiuką mėlynom
akim. Čečėnai su juo elgėsi labai normaliai, nors ir pastatė vidury koridoriaus, kad visi matytų. Leitenantai, man
rodos, buvo jau dvasiškai mirę. Jeigu ir atsigaus kuris,
bus kupinas neapykantos ir keršto.
Salėj (o ji buvo stebėtinai švari ir tvarkinga, nors
tarybiškai didelė ir sunkiasvorė) mes susiradom vietą,
kur – nusprendėm – rusų kareivoms tikrai nepavyks
mūsų pasveikinti. Jandarbijevas, viceprezidentas, pasakė, kad sėdėsim scenoj Dudajevui iš dešinės, o Dono kazokų vadas – iš kairės, toliau – Gračiovo įgaliotinis. Nusimetėm paltus, nors šaltis buvo nepakenčiamas ir mes
beveik pastebimai tirtėjom. Apačioj, priešais prezidiumo
stalą, prie kurio mes sėdėjom, sustatė belaisvius. Jie buvo
akmeniniais veidais. Iš viso vienuolika. Vienas tebebuvo
ligoninėj. Paaiškėjo, kad yra dar vienas, įtrauktas Dudajevo, kareivio motinai asmeniškai paprašius. Žurnalistai
plieskė šviesom, filmavo ir įrašinėjo, rodos, kiekvieną
žodį. Pirmas, akcentuodamas čečėnų papročius, kalbėjo
Dudajevas. Jis neturėjęs pasirinkimo – belaisvius turėjo
paleisti. Paskui leido pakalbėti kazokų vadui, rusui, galiausiai – mums. Patackas nekalbėjo. Aš pasakiau, kad
po tokių ryžtingų žingsnių būtini politiniai sprendimai,
mes tikimės juos būsiant ir esam pasiryžę daryti visa,
kad derybos įvyktų.
Paskui buvo atsakinėjama į klausimus. Kad ką tik išsiprausę kareiviai nesušaltų, juos, patikrinę pagal sąrašą,
išvedė. Pasirašė tik dvi pusės. Šituo belaisvių atidavimu
Dudajevas laimėjo antrą mūšį – moralinį. O Izvestijų korespondentas, su kuriuo mes skridom į Nazranę iš Maskvos,
pareiškė, kad tą vakarą, kai buvo atiduodami belaisviai
stebint amerikonams ir lietuvių parlamentarams, Dudajevas išgyveno bene vienintelį diplomatinį savo triumfą.
Triumfą ar ne, tačiau trečioji pusė vis dėlto buvo! O kad
ji buvo, rodo stebėtinas mūsų dalyvavimo fakto blokavimas. Visa, ką paskui matėm Maskvoj ir skaitėm, buvo be
„mūsų“ – visi kadrai parinkti taip, kad mūsų nebūtų.
Po perdavimo sutarėm užeiti su mūsų televizininkais pas Dudajevą atsisveikinti. Laukėm ilgokai, kol išsirėkaus kažkoks jo draugas. Užėjom, nors už durų jau
stovėjo amerikonai ir neatstovaujamų šalių organizacijos. Dudajevas priėmė maloniai, dar kartą sudėliojo mandagaus pagyrimo taškus. Patackas priminė, kad jo kalba
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ir žygis atiduodant belaisvius yra moralinė pergalė, o aš
pasakiau, kad priimam jo siūlymus būti tarpininkais ir
prisiimti įpareigojimus ir iš BA, ir iš JTO.
1994, gruodžio 11, sekmadienis, 8.10 val.
Grįžom vakar, 13 val. Visą pusdienį rašiau.
Iš Maskvos paskambino ir paklausė, ar aš jau žinau,
kad Maskva įvedė į Čečėniją tankus, vidaus kariuomenės
dalinius ir desantininkus. Aplink sieną sutelktos lauko
ligoninės. Taigi, karui pasirengta. ITAR–TASS paėmė
paskutinį Dudajevo interviu, kuriame jis sako, kad yra
pasirengęs derėtis. Avturchanovas sako, kad Dudajevas
derėtis nenori, didina „bandformirovanija“ ir ruošiasi
karui. Kol kas jokių veiksmų nesiimama.
Dar Maskvoj būnant, TV pranešė, kad Jelcinas pasirašė įsaką nuginkluoti neteisėtas grupuotes bet kokiomis
priemonėmis. Taip ir maniau: atsiėmus belaisvius bus
padarytas ryžtingas posūkis.
Telefonu susiradau vos grįžusią Saijevą ir Endriukaitį. Parsivežė iš Helsinkio gerą dokumentą.
Jelcinas atsigulė į ligoninę nosies operacijai. Tai ypač
šlykštus ženklas.
Kai iš namų pažiūriu į Rusijos pusę, ji atrodo kaip
griūvantis gigantas, vos vos besilaikantis monstras, puvėsių krūva, iš kurios lenda žiurkės (Patackas pasakojo,
kaip sukandęs dantis ėjo naktį viena požemine gatvės
perėja, aplink šmižinėjant šlapioms žiurkėms), ligos ir
fašizmas – juodžiausios jėgos vienijasi, kad pabandytų
išlaikyti imperiją jėga, o nepavykus – kad galėtų bent
apkaltinti kitus. O ydos juose pačiuose. Visi susirūpinę
tik valdymu, viešpatavimu, o ne darbu.
„Pakraščiuose“, netgi tokiuose kaip Ingušija, nekalbant apie Čečėniją, tvarkos daugiau negu Rusijoj. Statosi ir Rusija, bet ne tiek, kiek Čečėnija, ypač – Ingušija, ši
man pasirodė apskritai šilta ir soti.
1994, gruodžio 12, pirmadienis, 6.55 val.
Naujo puolimo įvykiai Čečėnijoje vystėsi taip. Vienų
duomenimis, pirmą valandą nakties, kitų – septintą rusų
kariuomenė peržengė sieną ir pajudėjo Grozno link iš
Dagestano, Stavropolio ir Ingušijos. Ingušai nepraleido
iš karto, ten prasidėjo mūšiai, buvo pirmos aukos ir sužeistieji. Paskui priešintasi jau Čečėnijoj. Technika slinko
20 km per valandą greičiu, ją dengė malūnsparniai. Naktį priartėta prie miesto. Tada Dudajevas nurodė pradėti
kautynes. Rusų aviacija pradėjo bombarduoti vieną priemiesčio rajoną, kad galėtų geriau įsiveržti tankai. Buvo
manoma, kad naktį miestą jau šturmuos.
Štai taip pasaulis leidžia imperijai Rytuose atgyti, įsiviešpatauti ir drengti jį patį. Cinikai seniausiai sako: ko
jūs norit – Jelcinas ir Klintonas pasaulį seniai pasidalino,
ko jums dar negana?
Kalbėjau Panoramoj. Paaiškinau, kad parvykom gauti
įgaliojimų, be kurių ten niekas ir dėmesio nekreips, jeigu
norėsi dirbti pagal tarptautinę teisę. Galim būti Dudajevo
pažįstami stebėtojai, bet negalim būti tarpininkai – dėl to
turi sutikti abi pusės. Rusija nesutiks, jei tik nebus tokių
įgaliojimų. Tad įgaliojimų mums suteikimas – pirmas
mūsų žingsnis Čečėnijos pripažinimo link. Lietuvai suformavus tarpininkavimo delegaciją, o Čečėnijai sugebėjus jos išsireikalauti, pripažinimo vežimas pajuda.
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Pasveikimas
Psichologinis romanas Neįvykusi terapija – jau ketvirtoji
rašytojos Genovaitės Bončkutės knyga, atskleidžianti sudėtingus, kartais net ir konfliktiškus žmonių santykius
bei jausmus. Pagrindinė romano heroje Juta išsivaduoja
iš despotiškos tėvų globos: „Kai mamai pasirodydavo,
kad šeimoje stojo idilė, ji saldžiai rypuodavo... Bet greitai jos viduje kažkas persiversdavo ir paaiškėdavo, kad
aš ir vėl apvyliau jos saldžią meilę, apgavau, esu blogas
žmogus, o juk ji viską dėl manęs paaukojo.“ (p. 35) Juta
išvyksta mokytis. Studijuodama nutrūktgalviškai siekia
laisvės ir laimės, nes namuose patyrė daug nuoskaudų ir
nusivylimų. Gyvendama studentų bendrabutyje ji sutinka pirmąją meilę. Juta išteka, gimsta sūnus, bet ji netampa laiminga. „Gyventi šeimoje buvo kur kas sunkiau nei
kopti į kalnus.“ (p. 73) Kai sūnui sukako treji metukai,
pavydus vyras trenkęs durimis išėjo. Juta vis dar kažko
laukė, tikėjosi stebuklo, bet „teisme jis nieko ypatinga
nepasakė ir mes sėkmingai išsiskyrėme“. (p. 87) Galbūt
jaunai merginai buvo sunku suvokti, kad visų nesėkmių
priežastis yra ne aplinkybės, bet jos pačios esybė, sklidina jaunatviško romantizmo, lengvos laimės inercijos,
audringos fantazijos. „Kažkur viduje kaupėsi verksmas,
kuris nušluotų viską iš taškelio išsiveržusia jausmo jėga.
Mačiau save kaip mergaitę, laukiančią geltono autobuso
į naują gyvenimą – aš ten stovėdavau, mano kojos klimpo į sniegą nepajėgdamos eiti.“ (p. 85) Deja, Juta tarsi
pamiršo, kad egoizmo kupiname pasaulyje tyrumas ir
nuoširdumas paradoksaliai beveik visada pavirsta asmenybės „defektu“, kliuviniu, trukdančiu siekti paprastos žmogiškos laimės. Juta blaškosi, maištauja ir trokšta,
kad ją suprastų ir išgelbėtų kas nors kitas, tik ne ji pati.
Pagauta nenuspėjamo likimo srovės, ji tarsi audros blaškoma jachta nuo vieno vyriškio puola prie kito. Juta atsiduoda kiekvienam nenuspėjamo akimirksnio žavesiui.
Bet moteriškas silpnumas yra didelė jėga – trokšdama
meilės, Juta netampa vyrų žaisliuku, pagauta aistros
bangos, ji visada išlieka savimi. „Artimesni santykiai
rutuliojosi su keliais žmonių tipais – intelektualais, turinčiais drauges ir žmonas, norinčiais flirto ir įdomaus
pokalbio; susivaržiusiais senberniais, svajojančiais apie
intymumą, vietoj kurio iškišdavau sielų giminystę; na,
ir vienu kitu nelaimingu įsimylėjėliu, besitikinčiu pagavus mane išspręsti savąsias problemas.“ (p. 89) Ši knyga nemeluoja, neaprašo nebūtų dalykų, nes autorė yra
profesionali psichoterapeutė. Visi romano personažai ir
įvykiai yra tikri, pakeisti tik žmonių ir vietovių vardai.
Negalima pamiršti ir to svarbaus fakto, kad Jutos gyvenimas rutuliojasi audringame socialinių permainų, sukrėtimų ir naujovių fone. Bet tektoniniai visuomenės lūžiai
negali nei pabloginti, nei pagerinti Jutos gyvenimo, nes ji

Genovaitė Bončkutė-Petronienė. Neįvykusi terapija. –
Vaga, Vilnius, 2011
„nesugeba“ it šalta, racionali feministė mėgautis „laisvu“
gyvenimu, siekti tik karjeros ir sekso. Ir ką gi Jutai daryti?
Tapti darboholike? Siekti mokslo aukštumų? Kodėl kasdien, kiekvieną akimirką Juta turi kažkam įrodinėti, kad
turi teisę gyventi? Nejaugi toks gyvenimas skirtas jaunai
ir gražiai merginai? „Nedirbu, Viešpatie, sekundei užsižiūrėjau į dangų. Jis toks tamsus!“ (p. 165) Neabejotinai,
Jutai reikia kažko daugiau, galbūt romantiškos meilės,
o gal kažko aukštesnio, matyt, todėl ji drąsiai kopia į
kalnus. Pakilusiai virš uždususių miesto lygumų Jutai
atsiveria snieguotos viršukalnės, naujos erdvės, kuriose
ji trokšta susitikti su nežinomybe, o gal ir su tikra savo
prigimtimi. Rašytoja nebijo pažvelgti į Jutos charakterio
gelmes ir meistriškai tirti vidinius merginos sielos pokyčius. Laikas yra geriausias vaistas ir mokytojas – pagaliau Juta pastebi psichologines savo nesėkmių prarajas ir
pradeda ieškoti takų, vedančių į vidinę darną. Juta jau
nekaltina savęs, nes vyrai, kurie pasiklydo jos gyvenimo
trasoje, buvo toli gražu nei tobuli, nei teisingi ar bent jau
geranoriški. Intuityviai Juta jaučiasi vyriško egoizmo
skaudžiai įžeista, ji nori ne keršyti, bet išgyti, todėl daug
keliauja, kol pagaliau ištrūksta iš gyvenimo spąstų. Jutos
sąmonė nuskaidrėja ir ji suvokia, kad niekam nereikia jos
gelbėti. Juta – laisva ir niekada nebuvo pavergta, todėl jai
nereikia jokio psichoterapeuto. Niekas kitas, o paprastas,
kasdienis gyvenimas Jutą testuoja kiekvieną akimirką ir
tik nuo jos pasirinkimo priklauso, ar bus ji laiminga, ar
kentės. „Aš savo valia, per daug nesukdama galvos, kas
teisus, pasirinkau pasauliui atleisti. Dėl to, kad tai gražu.
Tiesiog gražu.“ (p. 221) Atrodytų, negatyvi, šalta aplinka
trukdo skleistis Jutos individualybei, bet, žiūrint iš dvasinės perspektyvos, susitaikyti su „netobulu“ pasauliu –
tai vienintelė galimybė pasikeisti ir tapti savimi.

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 4 (577)

84

J ū r a t ė Tr i l u p a i t i e n ė

Įspūdinga Vilniaus teatro istorija
Knygos rašomos labai įvairiai. Vienos šviesą išvysta prabėgus vos keleriems metams nuo jų sumanymo, kitos
rengiamos dešimtmečius.
Vidos Bakutytės monografija – kruopštus daugelio
metų darbas. Iš jos žinių apie Vilniaus miesto teatrą semsis ir ateinančios kartos. Knyga ilgai bus aktuali mokslo
pasaulyje.
Šią knygą įvardinčiau ne vien kaip Vilniaus miesto
teatro istoriją, bet ir kaip savitą enciklopedinį žinyną, nes
joje pirmą kartą iškeliama labai daug nežinomų personalijų. Užtenka pažvelgti į asmenvardžių rodyklę, kurioje
per 2000 pavardžių.
Apie atskirus Vilniaus teatrinio gyvenimo istorijos
aspektus rašė lietuvių, rusų, lenkų autoriai. Vidos knyga
tapo labai ryškiu riboženkliu tarp to, kas iki šiol buvo rašyta ir žinoma apie Vilniaus miesto teatrą, ir to, ką byloja
knygoje pateikiami naujų tyrimų rezultatai.
Vaizdžiai kalbant, jeigu Vilniaus teatrinį gyvenimą
pavaizduotume kaip margaspalvę mozaiką, ji stokotų
labai daug sudedamųjų dalių, atsiskleistų akivaizdus
jos fragmentiškumas. Autorė sugebėjo ne tik užpildyti
bei papildyti daugelį žiojinčių spragų, bet ir tuo metu
vykusį teatrinį gyvenimą atskleisti kaip išskirtinį viešojo
gyvenimo reiškinį. Knygoje parodoma ir įrodoma nenutrūkstama ir vientisa 130 metų veikusio teatro, kaip municipalinės institucijos, veikla, kurią iš esmės lėmė miesto
valdžios potvarkiai.
Skaitant monografiją aiškėja, kad autorė į Vilniaus
teatrinį gyvenimą žvelgia kaip į svarbų ne vien Lietuvos,
bet drauge ir Lenkijos bei Rusijos teatrinio meno reiškinį.
Tad monografijoje naujų, svarbių žinių ras ir minėtų šalių skaitytojai. Į teatrinio meno vyksmą naujai pažvelgta
atskleidžiant vaidybinį ir muzikinį dramos aspektus, orkestro vaidmenį, neizoliuojant jų kaip atskirų nesusisiejančių veiklos barų (kaip pastebima ankstesnių autorių
darbuose), o matant ir vertinant kaip vientisą procesą.
Mat iki šiol istoriografijoje daugiausia netikslumų ir neaiškumų pasitaikydavo todėl, kad buvo fragmentiškai
rašyta apie kurį nors vieną teatrinio gyvenimo aspektą –
arba apie dramą, arba apie muzikinius pastatymus.
Monografijoje chronologiškai į tyrimų erdvę patenka ir fatališkas laikotarpis, kai teatras buvo tapęs pasipriešinimo cariniam režimui arena, o 1863 m. sukilimas
sukėlė represijų griūtį. Autorė gana preciziškai nagrinėja
vieną ryškiausių 1887–1891 m. tarpsnį, kai Vilnius buvo
įvardijimas kaip „operos miestas“ – tai Aleksejaus Kartavovo vadovaujamo Vilniaus teatro sezonai. Atskleidžiama kurį laiką teatre dirbusio Aleksandro Liarovo (tikr.
Giliarov) veikla, kurį P. Čaikovskis vadino geriausiu Rusijos bosu (p. 282).
Knygoje kur kas plačiau nei iki šiol apžvelgiami Vilniuje gastroliavusių artistų atlikti vaidmenys, recenzen-

Vida Bakutytė. Vilniaus miesto teatras:
egzistencinių pokyčių
keliu, 1785–1915. –
Lietuvos kultūros
tyrimų institutas, Vilnius, 2011
tų vertinimai – užsienio žvaigždžių būrį sudaro, pavyzdžiui, Alma Fostrem, Paulina Luca, Angelica Catalani,
Alice Barbi, amerikietė Nikita, italų baritonas Antonio
Cotogni, tenorų karalius Angelo Masini, daugelį kartų
„baritonų karaliumi ir karalių baritonu“ vadintas Mattia
Battistini ar Ukrainos pasididžiavimas Salomija Krušelnicka, kurios vardu pavadintas Lvovo operos ir baleto
teatras, bei 1895 m. pirmą kartą Vilniuje koncertavęs Fiodoras Šaliapinas. Monografijoje randame įdomių, svarbių žinių apie tuo metu ilgai viešėjusias ir kartkartėmis
drauge su Vilniaus teatro dainininkais bei orkestru spektakliuose dalyvavusias italų operos trupes, išaiškinta jų
sudėtis.
Vartant monografijos puslapius, aiškėja, kokios europinio lygio žvaigždės, gimusios Vilniuje, vėliau sužibo
didžiuosiuose kitų šalių teatruose. Tai nuostabus mecosopranas Maria Ciechanowicz-Salvini, kuri mokėsi pas
žymųjį Milano pedagogą Francesco Lamperti – ji išgarsėjo Italijoje ir buvo vadinama „Primadona kontralto“;
Katarzyna Rutkowska-Aszperger, tapusi viena garsiausių Varšuvos tautos teatro solisčių ir kiti.
Pagirtina autorės nuostata, rašant apie gastroliuojančius solistus ar trupes, apžvelgti jų veiklą ir šlovę Rusijos ir Vakarų Europos teatruose. Pavyzdžiui, Signora
Ferlendi, Marianne Sessi-Natorp, mecosopranas ir sopranas Giovanna Giubelini-Riadnova – žinomo italų tragiko Ernesto Rossi pusseserė, kuriai dainuojant Valentiną
G. Meyerbeerio Hugenotuose publika verkė, o tai, kaip
buvo rašyta to meto spaudoje, buvo neregėtas dalykas.
Atkreiptinas dėmesys į kai kuriuos iš tiesų išskirtinius atradimus. Pateikiamas su lietuviška tematika
sietinas kūrinių spektras. Apie Stanislovą Moniušką
tarsi žinome daug, bet nežinojome, kad Moniuška buvo
sumanęs kurti operą Margiris senosios Lietuvos istorine tematika, kuriai, kompozitoriaus paprašytas, libretą
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rengė vilnietis Władysławas Ludwikas Anczycas. Apie
tai savo bičiuliams Varšuvoje jis rašė: „Jau seniai manęs prašė libreto Moniuszko... rašau herojinę 3 veiksmų
operą Margiris. Introdukcija jau baigta; manau, kompozitorius turės erdvės, nes galingai gali veikti dvi muzikos – kryžiuočių ir lietuvių pagonių.“ Tačiau šiam
sumanymui nebuvo lemta išsipildyti. Anczycas prieš
mirtį, kaip ir daugelį kitų savo darbų, operos libretą
sudegino. Knygoje minimi ir mažiau žinomų kūrėjų
darbai, kuriuose suskamba lietuviška tematika. (Kaip
čia neprisiminus Adomo Mickevičiaus ir kitų autorių,
kurių žvilgsnis kraštui sunkiu laikotarpiu krypo į istorinę Lietuvos praeitį.)
Negalima nepastebėti dar vienos lituanistinės gijos,
kuri ryškiai juntama visoje knygoje: teatrinė veikla gretinama su lietuvių tautinio judėjimo tarpsniais, repertuaro
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lietuviškumas siejamas su romantizmo sklaida (vienas
knygos skyrių pavadintas „Romantizmas“ ir romantizmas), atskleidžiamos naujos įžvalgos, sietinos su mažai
žinomais ir garsiais kūrėjais – Stanislovu Moniuška, Juozu Tallat-Kelpša, Konstantinu Galkausku, Jurgiu Baltrušaičiu, Mstislavu Dobužinskiu.
Knygoje intriguoja Vilniaus teatre įžvelgtos tuo metu
Europoje madingos ir ekscentriškos feminizmo apraiškos, kurioms nebuvo abejingos teatro aktorės.
Svarbūs knygoje esantys priedai. Tai iš rankraščių
po gabalėlį surinkti ir identifikuoti muzikiniai Vilniaus
miesto teatre statytų dramos spektaklių fragmentai.
Knygos autorė, atkurdama Vilniaus miesto teatro
praeitį, ne tik žadina skaitytojų istorinę atmintį, bet ir
teikia vilties, jog netrukus kai kas iš senojo repertuaro
galėtų suskambėti ir nūdienos scenoje.

A lg i ma nt a s Ly v a

Arti Dievo
Tautas griauna ne skurdas, karai ar nepritekliai, o dvasios išglebimas, miesčioniškas susmulkėjimas ir politinis
pasyvumas. Pokario situacija buvo rūsti ir beviltiška, bet
žmonės nepasidavė ir priešinosi daug galingesniam ir
klastingesniam priešui. Manding, heroizmo kupina rezistentų praeitis gali mobilizuoti, pažadinti snaudžiančias, prigesusias kūrybines tautos galias. Aštriu ir taikliu
žodžiu, neslūgstančia siužeto įtampa, autorius konstruoja verbalinį pokario panoramos modelį. Ginkluotos rezistencijos egzegezė epiškai išskleidžia daugiaplanį ir preciziškai tikrovišką vaizdą. Autorius plastiškai sujungia
skirtingus pokario segmentus į darnią visumą.
Ginkluota rezistencinė kova ėjo į pabaigą. Nepriklausomos Lietuvos leitenanto vadovaujamas būrys slapstėsi
Biržų rajone, netoli Piliakiemio miestelio dunksančiame
pelkėtame miške. Visi kovotojai buvo paprasti kaimo
bernai, tik vienas jų – buvęs klierikas – „sumąstė, jog kovotojų slapyvardžiai turi būti Kristaus mokinių vardai.
Gal dėl to, kad jis pats – Petras Venckaitis. Tačiau su savo
vardu padarė atvirkštinę rokiruotę: pasivadino Simonu,
tikruoju apaštalo Petro vardu. Juo pasekė ir kiti.“ (p. 8)
Taip būryje atsirado Andrius, Jokūbas, Jonas, Matas, Pilypas, Baltramiejus, Tomas, Tadas, Morkus, Lukas, Paulius... „Būrio vadui derėjo būti Jėzumi, tačiau tatai atrodė
karikatūriškai, tad jis pasivadino Juozapu, netikru Kristaus tėvu, nors iš tiesų buvo Mykolas Paliūnas.“ (p. 8).
Neįžengiamoje pelkėje būrys jautėsi saugus, kol neatėjo
žiema. Tada teko slapstytis bunkeriuose, sodybų ir bažnyčių rūsiuose, valstiečių daržinėse ir niekur nebuvo
galima ilgai užsibūti.
Nuoseklus ir įtemptas knygos siužetas neatsitiktinai padalintas į 13 giesmių, apdainuojančių didvyrišką
laisvės kovotojų agoniją, kruvinas pėdas, vedančias beri-

Petras Venclovas. Kartybių
taurė – iki dugno. – Naujoji
Romuva, Vilnius, 2011
bės Dievo malonės link. Žmogų, kaip ir tautą, išlaisvina
kančia, pasiaukojimas dėl kitų laimės. Ir su kiekvienu
neišmatuojamos kančios žingsniu būrio kariai artėjo prie
transcendencijos šviesos. Partizanai ėjo Kristaus pėdomis,
savanoriškai gerdami kančios kartybių taurę iki dugno.
Jie gyveno jau kitoje, pakylėtoje, Dievo išrinktųjų erdvėje,
todėl turėjo pamiršti viską, kas yra žemiška ir menka.
Knygos veiksmas rutuliojasi greitai ir nenuspėjamai
skaudžiai. Slapstydamasi nuo saugumo persekiojimo,
gavusi pogrindžio partizanų suklastotus dokumentus ir
pasą Emilijos Kučiauskaitės vardu, iš Kauno į Piliakiemį
atvyksta leitenanto Juozapo mylimoji, gimnazijos mokytoja Nijolė Radauskaitė. Ji įsidarbina Piliakiemio mokyk
loje. „Po dvejų metų pertraukos juodu vėl artėjo vienas
prie kito. Tik dešimt kilometrų, pagalvojo partizanas,
galima per naktį nueiti ir vėl sugrįžti...“ (p. 50) Formuo-
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jasi tragiškas meilės trikampis, kurio pražūtinga kraštine
tampa čekistas papulkininkis Vitalijus Krinickis – „aukštas, pasitempęs, raudona žvaigždė kepurėje, žvilgantys
antpečiai, ant diržo tabaluoja pistoleto Zvezda dėklas.“
(p. 50) Nijolė–Emilija gauna žinią, kad naktį ateis jos mylimasis. „Po valandėlės juodu nepajėgė ištarti nė vieno
sąmoningo žodžio, nes pradėjo kalbėti jų kūnai: išsiilgę,
bet pamiršę artumą, paliesti susvetimėjimo, laiko, daugybės įvykių, nežinios, mirčių, atstumų...“ (p. 55)
Kaimuose plėšikauja ne tik stribai, bet ir tikri banditai. Partizanai nutaria nubausti nusikaltėlius, bet per
susišaudymą sunkiai sužeidžiamas leitenantas Juozapas,
kuriam skubiai reikia medikų pagalbos. Senas chirurgas
tuščiame apleistame dvarelyje iš vado krūtinės išima kulką. Čia formuojasi dar vienas, neką mažiau pražūtingas
meilės trikampis. Medicinos seselė Danguolė pamilsta
partizaną Paulių. „Ar gali partizanas vesti, ar ryšininkė gali už jo tekėti? Ar dar šiame sumaišties pasaulyje
ką nors reiškia meilė ir artumas?“ (p. 71) Trapios meilės
idilę sujaukia iš Sibiro tremties pabėgęs buvusių dvaro
šeimininkų sūnus Edvardas Biluckis. Kadaise Danguolė
dirbo šiame dvare tarnaite ir Edvardas suvedžiojo jauną patiklią merginą, o dabar šiurkščiai siekė Danguolės
meilės... Prisišliejęs prie būrio, Edvardas savavaliauja,
nesilaiko partizanų būrio drausmės, nušauna valsčiaus
pirmininką Saliamoną Skeberdžių. Degdamas pavydu
partizanui Pauliui, per vieną operaciją klastingai nušauna Danguolės mylimąjį. Partizanų karo lauko tribunolas
nuteisia Edvardą Biluckį mirties bausme.
Areštuojama Nijolė–Emilija, bet papulkininkio Krinickio nurodymu paleidžiama. Rusų karininkas siekia
merginos palankumo bet kokia kaina ir pagaliau, praradęs kantrybę, nusimeta civilizuoto kavalieriaus kaukę ir
girtas ją išprievartauja. Leitenantas Juozapas nebeištveria ir griebiasi keršto, kurio niekada nemėgo ir netoleravo. Per užpuolimą papulkininkis Krinickis lengvai sužeidžiamas. Partizanams kovoti dėl Lietuvos laisvės tampa
vis sunkiau, nes mirtis jų tyko kiekviename žingsnyje.
„Tai buvo sąmoninga auka, savo gyvybės atidavimas už
tokią abstrakčią sąvoką kaip tėvynė. O gal šis žodis nebuvo jiems abstrakcija? Gal jame slypėjo tai, ko mes negalime įsivaizduoti? Galbūt visais laikais, visais amžiais šalia
abejingų, racionaliai mąstančių, labiausiai už viską vertinančių savo gyvybę egzistuoja ir tokie vyrai bei moterys,
kurie gimsta ir gyvena su ypatingai svarbiu pojūčiu –
ginti Tėvynę, kad ir kas ją ištiktų?“ (p. 239) Būrys keliauja
Lietuvos miškais ir kaimais žadindamas tikėjimo laisve
viltį, priversdamas nuožmų priešą prislopinti smurtą ir
tremtis į Sibiro platybes. Vienas po kito žūsta būrio vyrai
ir kovotojai mūšio lauke tarsi lieka vieni. „Pernai vasarą
Biržų girioje nesulaukė Aitvaro, tikriausiai jis žuvo, gal
ir ne vienas, kiti vyrai turbūt išsiblaškė, dabar paaiškėjo,
kad sunaikinti Algimanto apygardos ir Šarūno rinktinės
štabai; nežinia, kur dar esama partizanų ir už kiek kilometrų, ar verta jų ieškoti ir bandyti jungtis, o gal geriau
ir jų sumažėjusiam būreliui išsisklaidyti?..“ ( p. 257)
Ši knyga – tai budinantis amžinybės šauksmas, prasidedantis taikiu herojų miegu ir nesibaigiantis kruvina
11 giesmės kančios misterija. Simoną, buvusį klieriką,
klastinga kaimietė apnuodijo barščiais ir nusilpusį išda-
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vė stribams ir čekistams. Būsimas kunigas iškentė baisius
budelių kankinimus, bet nepalūžo, neišdavė saviškių.
Simonas išgėrė Kristaus kančios taurę iki dugno ir kančių agonijoje išvydo šviesą. „Ūmai iš griuvėsių sakytum
dvasia iškilo žmogus ir lėtai žingsniavo artyn. Tačiau jis
buvo skaidrus, permatomas it stiklas...“ (p. 318) Mirštantį kankinį aplanko Oskaras Milašius, kuris it pranašas
lietuviškai prabyla: „Petrai Simonai, tavo kraujas, tavo
brolių bei seserų ir vaikų kraujas nebus pralietas beprasmiškai: Lietuva išliks, jos niekas nepalauš. Ateis laikas ir
ji suklestės. O didžioji imperija žlugs, ji bus mindoma ir
draskoma, purtoma ir skaldoma. Ir ją apgaubs užmarštis,
nusės nuodingos dulkės, ji šauksis pasigailėjimo ir nebus
išgirsta.“ (p. 319)
Kovos lauke lieka tik du kariai. Leitenantas nemato
prasmės kovoti toliau. „Man regis, priėjome ribą, kurią
galime peržengti tik žūdami. Arba turime atsitraukti.
Mes stovime prieš sieną ir bandome ją pramušti kakta.“
(p. 326) Partizanas Lukas nesutinka nutraukti ginkluoto
pasipriešinimo. Leitenantas jam atsako dar skaudžiau:
„Lietuvai mes nebereikalingi, ji nusisuko nuo mūsų,
pradėjo kitokį gyvenimą, kuriame mums nebėra vietos.
Dauguma žmonių kitaip planuoja savo ateitį, nebesieja
jos su laisve, nepriklausomybe, savo valstybės vizija. <...>
Kovoti galima ne vien ginklu. Mes ir toliau liksime ištikimi priesaikai, jeigu neatsisakysime savo idealų, mylėsime Tėvynę, visada darysime tai, ko jai labiausiai reikia.
Svarbiausia neišduoti jos, nesusidėti su jos priešais ir,
kaip sakė Kudirka, nesusižavėti trupiniu aukso, gardaus
valgio šaukštu. Kas žino, gal mes dar būsime pašaukti?
Jei ne dabar, tai gal vėliau...“ (p. 330–331)
Knygos kulminacija pasiekia antikinės tragedijos
aukštumas. Rezistentų dalia, lemtis atsiduria jau Dievo rankose. Bejėgė bet kokia logika, bet koks racionalus paaiškinimas. Reikia į šalį mesti visus moralinius ar
žmogiškus vertinimus. Taip arti transcendencijos gali
atsidurti ne bet kas – herojai išgyvena aukščiausius,
dieviškus kančios jausmus. Ir štai kas pagaliau įvyksta.
Partizanas Lukas nušauna vadą. Apakusi iš skausmo ir
nevilties Nijolė–Emilija paskambina papulkininkiui Krinickiui ir praneša, kur slapstosi paskutinis partizanas
Lukas... Kruvina atomazga sukrečia ir apvalo. Manau, ji
ir suteikia knygai išskirtinės didybės.
Bėga laikas į nebūtį nešdamas didvyrių alsavimą.
Kaskart vis sunkiau atsigręžti į tragišką pokarį. Todėl,
kalbant apie ginkluotą rezistenciją, reikia atsižvelgti į tai,
kad laisvės kovotojus, kaip ir visus Lietuvos gyventojus,
gaubė nežinomybė ir tik po kiek laiko tampo aišku: kas,
kaip ir kodėl. Pokario žmonės tarsi judėjo tamsiu koridoriumi, beveik nematydami sienų. Negalima ignoruoti
ir skaudžios tautos lemties. Okupacijos, trėmimai, sukilimai kūrė fatališką prarastos valstybės įvaizdį, todėl
beveik natūralu priskirti tautai istorinę kančios misiją.
Dabar visi pokario įvykiai suvokiami jau ne tiesiogiai, o
tik remiantis sausais faktais ir amžininkų prisiminimais.
Manding, šios įspūdingos ir sukrečiančios knygos paskirtis – įtaigia menine forma padėti šiuolaikiniam žmogui
tiesiogiai patirti pokario tragediją ir ją išgyventi iš naujo,
idant visuomenė pagaliau nustotų verkšlenti ir emigruoti, bet pabustų naujam, kūrybiškam gyvenimui.
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M a r g a r i t a Va r l a š i n a

Akimirkos galia asmens saviugdai
Saviugdai skirtos knygos yra daugmaž vienodos, jose
apstu įvairiausių sentencijų, nes pamokomieji posakiai
labai įtaigiai veikia skaitytoją. Tačiau britų psichologijos
profesoriaus Richardo Wisemano knygoje įprastų sentencijų nėra – joje poveikis konstruojamas kitokiais būdais. Ši knyga – tai psichologijos mokslo populiarinimo
studija su saviugdos elementais, kurioje gausiai pateikti
naujausių tyrimų duomenys. Taigi aptariamoji knyga
tikrai išsiskiria iš kitų šios tematikos kūrinių. Be to, ji dar
gana „šviežia“, pirmąkart išleista tik prieš dvejus metus.
Bet tai dar ne viskas, dėl ko verta ją skaityti. Knygos
įvado paantraštė skelbia, kad „saviugda pavojuje“, mat
XIX–XX a. sankirtoje bei vėliau atsiradę pseudopsichologijos mitai neretai žmogui yra trukdžiai siekiant įgyvendinti savus tikslus. Taigi knygoje nuvainikuota daug
per pastarąjį šimtmetį paplitusių žmogaus psichologinio
keitimosi, saviugdos metodų.
Bet reikia pastebėti, kad ne visi „nuvainikavimo“
pavyzdžiai įtikina. Tarkim, knygos autorius sukritikuoja vadinamąją „Jeilio tikslo studiją“, pabrėždamas, kad
„niekas negali patvirtinti, kad toks eksperimentas įvyko“ (p. 11). O tai R. Wisemanui, kaip mokslininkui, yra
svarbiausia: ar iš tikrųjų „1953 m. tyrėjų grupė klausinėjo Jeilio universitetą baigiančių diplomantų, ar jie sugalvojo, ko konkrečiai norėtų siekti tolesniame gyvenime“
(p. 11). Tuo tarpu asmens saviugdai svarbus šio tyrimo
atrastas principas: jeigu jaunystėje gyvenimo tikslas yra
aiškus, dažniausiai jo kryptingai siekiama. O jei siekiama, tai ir pasiekiama. Vadinasi, svarbiausia yra žinoti,
ko nori iš gyvenimo, tai yra suplanuoti ilgalaikius tikslus ir jų siekti.
Jau vien šis R. Wisemano abejonės dėl psichologijos eksperimento tikrumo pavyzdys suteikia skaitytojui
galimybę nuspėti svarbiausią knygos konstravimo principą, tai, kad ji sukomponuota konkrečių pastaraisiais
dešimtmečiais atliktų mokslinių tyrimų duomenų pagrindu. Ir iš tikrųjų, R. Wisemanas surinko šimtų tyrimų
medžiagą iš vienos XX a. išsirutuliojusios psichologijos
srities – biheviorizmo, kurio pagrindinis objektas yra
žmonių elgsena kaip reakcijų stimulų visuma. Kaip tvirtina autorius, „nuotaikos, atminties, įtikinėjimo, delsimo,
gebėjimo greitai atsigauti, tarpusavio santykių ir panašių
sferų tyrimai pateikia naujų žinių, kaip sparčiai pasikeisti“ (p. 13), tad jis išsikėlė uždavinį „padėti žmonėms
įgyvendinti savo tikslus... ne per mėnesių mėnesius, o
per kelias minutes“ (p. 13) ar net per minutę, akimirksniu. Iš tikrųjų tai labai ambicingas siekis, kurį autoriui
iš dalies pavyko realizuoti. Taigi knygos pavadinimas
labai tiksliai atspindi autoriaus nuostatą rasti būdų per
minutę daug lengviau pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tačiau knygoje aptariami būdai ne visi yra griežtai susieti
su „akimirka“.

Richard Wiseman. 59
sekundės. Akimirkos galia
tavo gyvenime, arba Psichologijos įdomybės. − Alma
littera, Vilnius, 2011
Knygos turinį sudaro ir tradicinės saviugdos knygų
temos, ir ne tokios įprastos. Tai skyriai: Laimė, Įtikinimas,
Motyvacija, Kūrybingumas, Patrauklumas, Stresas, Tarpusavio santykiai, Apsisprendimas, Vaikų auklėjimas, Asmenybė.
Pabaigoje surašyti „dešimt būdų per 59 sekundes“. Vieną jų verta pacituoti: „Žmonėms, kurie įsivaizduoja save
žengiančius praktinius žingsnius tikslo link, kur kas dažniau pasiseka negu tiems, kurie tiesiog fantazuoja, kad
jų svajonės išsipildė. Vienas ypač veiksmingas būdas reikalauja pažvelgti trečiojo asmens akimis. Įsivaizduojančius, kaip jie atrodo kitų žmonių akimis, lydi 20 procentų
didesnė sėkmė negu besilaikančius tik savo asmeninio
požiūrio.“ (p. 307)
Ir dar vienas labai konkretus patarimas iš skyriaus
Motyvacija. Tai pagalba žmonėms, kurie delsia vykdyti
savo ketinimus ir planus, ir dažnai juos visai numarina.
Pasirodo, delsimas – sudėtingas reiškinys, kurį sukelia
įvairios priežastys – nesėkmės baimė, perdėtas reiklumas sau ir kitiems, menka savitvarda ir kt. Kai reikia
pradėti veiklą, protas patiria tam tikrą psichinį nerimą.
Tai gali būti ir nauja, sudėtinga veikla, ir paprasta, kasdienė. Šią problemą pastebėjo dar Immanuelis Kantas,
paskutiniame veikale Antropologija pragmatiniu požiūriu
parašęs, „kad vėl imtumeisi sunkaus, likusio nebaigto
darbo, reikia gerokai ryžtingumo“. Visais minėtais atvejais dažniausiai yra delsiama pradėti veikti, ketvirtadalis žmonijos delsia nuolat. Tačiau jeigu delsėjai „leidžiasi įkalbami arba patys save įtikina „tik kelias minutes“
padirbėti šia linkme, tai dažnai pajunta akstiną viską
padaryti iki galo. Tyrimai rodo, kad „vos kelių minučių
taisyklė“ nepaprastai veiksmingai pralaužia delsimą ir
padeda žmonėms pabaigti daugiausia pastangų reikalaujančius darbus.“ (p. 96) Nuo savęs noriu pastebėti,
kad dar labai veiksmingas būdas yra suskirstyti veiklą
dalimis, nes dažniausiai mus gąsdina darbų apimtys. Ir
dar priminti, kad Michailas Bachtinas estetikos darbų
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rinktinėje Autorius ir herojus delsimo situacijų pergalėjimą apmąstė šitaip: „Amžina savęs įveika savirefleksijos
būdu.“ Taigi delsimo situacijos pažįstamos daugeliui,
ne tik dar neįpratusiems susitelkti ties atliekama veikla
moksleiviams, bet ir garsiems filosofams, todėl būtina
perprasti jų įveikos metodus ir juos taikyti. Knygoje dar
aprašomas ir kitoks savipagalbos būdas, vadinamasis
„dvigubas mąstymas“: siūloma galvoti apie teigiamus
išsikelto tikslo rezultatus, iš karto po to – apie „didžiausią galimą kliūtį sėkmės kelyje ir sutelkti dėmesį į tai, ko
imtųsi susidūrę su sunkumais“ (p. 99). Eksperimentais
patvirtinta, kad šitaip, keletą kartų apmąstant, tikslai yra
įgyvendinami.
Tačiau kai kurie R. Wisemano aprašyti kolegų atlikti bandymai verčia šyptelėti. Pavyzdžiui, jis perpasakoja devintame XX a. dešimtmetyje Harvardo psichologo
Danielio Wegnerio atliktą bandymą, kurį inspiravo tokia
Fiodoro Dostojevskio esė Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius citata: „Liepkite sau negalvoti apie baltąjį lokį ir pamatysite, kad prakeiktasis lįs į galvą kiekvieną minutę.“
Atrodo, kad šia ištara rusų rašytojas perfrazavo vieną
Vidurinėje Azijoje paplitusių pasakojimų apie išradingąjį
šmaikštuolį Hadžą Nasrediną. Originaliame pasakojime
vietoj dostojevskiškojo „baltojo lokio“ yra „beždžionė“.
Minėta Dostojevskio citata D. Wegneriui pasirodė „mig
lota, bet intriguojanti“ (p. 19) ir jis ėmėsi ją tikrinti. Per
eksperimentą žmonėms buvo leidžiama galvoti bet ką,
bet užgintas baltojo lokio vaizdinys. (Kitaip tariant, jiems
buvo įdiegta mintis, apie ką galvoti.) Tyrimo dalyviai
turėjo paskambinti varpeliu, jeigu uždraustasis lokys
„įšoks“ į jų galvoseną. „Netrukus pasigirdusi varpelių
kakofonija įrodė, kad Dostojevskis buvo teisus – kai
žmonės mėgina apie ką nors primygtinai negalvoti, juos
apninka kaip tik tos mintys, kurių jie stengiasi išvengti.“ (p. 19) Skaitai ir stebiesi: na va, Amerikoje išradinėja
dviratį, eksperimentiškai tikrina tai, kas visiems žinoma.
(Panašių psichologinių eksperimentų aprašymas pagrindžia knygos paantraštės antrosios dalies teisėtumą.)
Labiausiai sudomino viena saviugdos knygoms nebūdinga tema – skyrius apie kūrybingumo ugdymą. Jis
pradedamas plačiai paplitusio grupinio „smegenų štur-
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Vitalius Stepulis). – Petro
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mo“ metodo kritika. Svarbiausias jo minusas, autoriaus
nuomone, „atsakomybės išsiskaidymas“ (p. 113). Taip
pat šiame skyriuje pateikta išradingų praktinių užduočių
bei kitokių psichologijos įdomybių. Apmaudu, kad autorius, prieš keletą metų parašęs knygą apie kūrybingumą,
šio skyriaus neišplėtė. Bet keletas jo pastabų yra vertos
dėmesio, pavyzdžiui, „kūrybingumui labai trukdo nerimas“ (p. 134), „požiūrio keitimas padeda rasti naujų
sprendimų“ (p. 124). Naujausių tyrimų duomenys rodo,
kad kūrybingumą skatina žaluma – tikra, o ne dirbtinė. O
nelankstų mąstymą stimuliuoja... horizontali kūno padėtis. Tyrėjai šį „tinginio“ fenomeną sieja su maža smegenų
sritimi, vadinama locus coeruleus (lotyniškai „mėlynoji
dėmė“). Kai ji suaktyvinama, t. y. vos pradėjus galvoti,
gaminasi streso hormonas noradrenalinas, kuris sustiprina širdies plakimą, greitina kraujotaką ir taip skatina išsiskirti energiją. Stovint, anot tyrėjų, „sunkio jėga traukia
kraują iš viršutinės kūno dalies, todėl padidėja locus coeruleus aktyvumas, o atsigulus tas aktyvumas sumažėja.
<...> Noradrenalinas gali silpninti ir smegenų gebėjimą
mąstyti tam tikru būdu, kūrybiškai ir lanksčiai... Atrodo,
kad nuo to, ar jūs stačias, ar aukštielninkas, įspūdingai
priklauso cheminių medžiagų proporcijos jūsų kūne. Jos
lemia skirtingą smegenų veiklą, taigi ir gebėjimą nestandartiškai mąstyti.“ (p. 136) Taigi nuo dabar, jeigu reikia
ką originalaus sugalvoti, prigulkite, – pataria knygos
autorius, – o „jei kas išvadins jus tinginiu, ramiai paaiškinkite, kad šaukiate savo locus coeruleus į kovą su nelanksčiu mąstymu“ (p. 138).
Kaip rodo šis komentaras, akademiškasis autorius
nestokoja humoro jausmo ir tai juntama skaitant. Tai,
kad knyga parašyta žaismingu stiliumi, atspindi ir nuotaikingas įvairiaspalvis viršelis. Šios mokslo populiarinimo knygos skaitymas paliktų tikrai gerą įspūdį, jeigu ne
painiava su nuorodomis: tekste jos sunumeruotos ištisai,
o pabaigoje pateiktose pastabose kiekvienas skyrius kaskart pradedamas iš naujo. Dėl šios painiavos apima apmaudo jausmas, tiesa, nestiprus. Bet gali būti, kad tam
tikra skaitytojų grupė, pavyzdžiui, studentai psichologai, tokį nuorodų pateikimą laikys būtent tuo atveju, kai
šaukštas deguto sugadina statinę medaus.

Gruodžio pabaigoje Signatarų namuose buvo pristatyta nauja lietuviška alpinistinė
knyga.
Į Lietuvos alpinizmą čia žvelgiama per atskiro žmogaus potyrius kalnuose, nagrinėjamos priežastys, skatinusios pokario kartą pasukti kalnų takais. Detaliai pateikiami
Lietuvos alpinistų žygiai 1979–1990 metais. Prisimintas pirmas įkopimas į aukščiausią
žemės viršūnę – Everestą.
Straipsnių autoriai – Juozas Algimantas Krikštopaitis, Vilius Šaduikis, Vladas Vitkauskas, Paulius Bernardas Koncė, Juozas Antanavičius, Vida Marija Bareikienė. Leidinys gausiai iliustruotas.
„Vis naujais takais šimtai Lietuvos alpinistų kopia ir kops į kalnus, nes jiems nepakanka kasdienybės. Kalnuose ir ledynuose jie nori pasitikrinti savo fizines ir dvasines galias. Patirti atradimai padeda neprarasti individualybės šiuolaikiniame niveliuojančiame pasaulyje. Mūsų sąmonė neišnyksta be pėdsakų, nepaisant to, ar pasaulį ir
žmogų suvokiame tik kaip materijos įsikūnijimą, ar ir kaip begalinį dvasios tobulėjimą“, – samprotauja knygos sudarytojas ir bendraautoris, alpinistas ir keliautojas Vitalius Stepulis.

