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Raineris – Marinai
ir Marina – Raineriui
M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

			St. Gilles-sur-Vie,
Kristaus žengimo į dangų šventė
			
1926 m. gegužės 13 d.

...ihm
Kannst du nicht grosstun mit herrlich Erfühlten1
Todėl – grynai žmogiškai ir labai kukliai: žmogus Rilke.
Kai tai parašiau, sutrikau. Aš myliu Poetą, o ne žmogų
(kai šitai skaitysi, taip pat sutriksi). Tai skamba estetiškai, o tai reiškia, negyvai, be sielos (estetai neturi sielos
ir jiems duoti tik penki (kartais mažiau) aštrūs pojūčiai).
Tad ar galiu rinktis? Kai myliu, negaliu ir nenoriu rinktis
(tuščia ir ribota teisė!), nes Tu jau esi Absoliutas. Ir kol Tavęs nepažįstu (nežinau), rinktis neturiu teisės, nes mūsų
niekas nesieja (nežinau, ką galėtum man pasiūlyti!).
Ne, Raineri, nesu kolekcininkė, ir Rilke žmogų, kuris
dar didesnis už poetą (kaip nepasuksi, išeina tas pats: dar
didesnis!) – o kadangi poetas slypi žmoguje (Riteris ir žirgas: RAITELIS!), myliu, neatskirdama žmogaus ir poeto.
Kai sakau žmogus Rilke, turiu omenyje tą, kuris
gyvena, leidžia knygas, kuris yra mylimas ir priklauso
daugeliui žmonių, todėl jau turėtų būti pavargęs nuo tiek
daug meilės. – Tai sakydama, turėjau galvoje tik gausybę žmogiškų ryšių! – Rilke žmogus man yra tai, kame
nėra vietos man. Iš to ir radosi pamąstymai apie poetą
ir žmogų – visa tai tėra gryniausia rezignacija, atsižadėjimas, kad tik Tu nepagalvotum, jog skverbiuosi į Tavo
gyvenimą, kėsinuosi į Tavo dieną (darbo ir bendravimo
dieną), kai visa tai vieną kartą visiems laikams padalinta ir suplanuota. Atsižadėjimas tam, kad vėliau nebūtų
skaudu: pirmas vardas, pirma data, kuriuos aptinki ir
kurie tave atstumia (atsargumas – atsižadėjimas!) (vok.
Vorsicht – atsargumas – gali būti suprastas kaip Vor-sicht,
t. y. numatymas, žvilgsnis į priekį, į ateitį – vert).
Mielasis, aš labai paklusni. Jeigu Tu pasakysi: nerašyk, mane tai nuliūdins, bet aš ir pati sau labai reikalinga.
Viską suprasiu ir ištversiu.
Rašau Tau, sėdėdama ant kopos, ant retos kopų žolės. Mano sūnus (vienerių metų ir trijų mėnesių, Georgijus – taip pavadintas mūsų baltosios gvardijos garbei.
O Borisas viliasi esąs socialistas! Ar Tu tuo galėtum patikėti?) – taigi, mano sūnus sėdi raitas ant manęs (beveik
man ant galvos!) ir atima iš manęs pieštuką (kaip tik rašiau sąsiuvinyje). Jis toks gražus, kad visos senos moterys (o jau jų apdarai! O kad galėtum tai pamatyti?) kaip
Pabaiga. Pradžia – Nr. 1/2012

susitarusios šaukia: „Mais c’est un petit Roi de Rome!“
(Jis juk tikras mažas Romos imperatorius – vert.) Tiesiog
bonapartistinė Vendée – ar ne keista? Karalių jie jau pamiršo, žodis imperatorius dar kartais nuskamba. Mūsų
šeimininkai (žvejas ir jo žmona, pora tarsi iš pasakos,
kartu sudėjus gyvena drauge jau 150 metų!) dar daug
žino apie paskutinę imperiją.
Vaikai daugiskaita? Mielasis, tie Tavo žodžiai privertė mane nusišypsoti. Vaikai – žodis iš tikrųjų neapibrėžtas
(du, o gal septyni?). Du, Mielasis, dvylikos metų mergaitė2 ir vienerių – berniukas. Du maži milžinai iš vaikiškos
Valhalos (Wallhalla – dievų ir žuvusiųjų kovose karių
buveinė skandinavų mitologijoje; kaip šiame kontekste
atsirado „maži milžinai“, neaišku – vert.). Vaikai kaip
reta nuostabūs. Kokio ūgio Ariadnė? O, gal ir aukštesnė
už mane (nors nesu žemaūgė) ir dvigubai daugiau sveria
(bet aš beveik nieko nesveriu).
Pridedu savo atvaizdą, – jis skirtas pasui, – jame aš
atrodau jaunesnė ir šviesesnė. Geresnį, visai neseniai
darytą Paryžiuje, išsiųsiu vėliau. Tai fotografo ШУМОВ
darbas, to paties, kuris fotografavo Tavo didžio draugo
kūrinius (skulptoriaus Auguste’o Rodino – vert.). – Daug
man apie jį pasakojo. – Nedrįsau paklausti, ar jis neturi
Tavo fotografijos. – Vis vien nebūčiau išdrįsusi jos užsakyti. (Jau turėjai suprasti, kad – be užuolankų ir visai
nesidrovėdama – prašau Tavo nuotraukos!)
...Der Kindheit Angst und Blau...3
Tai dar prisimenu. Bet kas Tu toks? Germanas? Austras? (Anksčiau, rodos, nebuvo didelio skirtumo. Mano
išsilavinimas nėra didelis, greičiau fragmentiškas.) Kur
Tu gimei? Kaip patekai į Prahą? O kaip į aukštuomenės
ratą? Tai tikras stebuklas: Tu – Rusija – aš.
Tavo žemiškas likimas man dar labiau rūpi negu kiti
Tavo keliai, nes žinau, kaip tai sunku – viskas.
Ar Tu jau seniai sergi? Kaip Tu gyveni tame Muzot?
Nuostabi pilis. Didelė ir ori, ir aukšta. Ar turi šeimą? O
vaikų? (Nemanau, kad turėtum). Ar dar ilgai būsi sanatorijoje? Ar turi ten draugų?
Boulevard de Grancy, trys, (netoli Ouchy, man rodos, galėsi mane rasti. Mano plaukai trumpai kirpti
(niekada gyvenime neturėjau ilgų plaukų), esu panaši į
berniuką, ant kaklo nešioju rožinį.
Šiąnakt skaičiau Tavo Duino elegijas (dieną neturiu
galimybės nei skaityti, nei rašyti, ruošos darbų užtenka iki vėlyvos nakties, nes teturiu dvi rankas). Mano
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vyras4 – savanoris, vos trisdešimt vienerių (man sueis
trisdešimt vieneri rugsėjį), bet jau labai pasiligojęs, o
ir šiaip vyrui netinka moteriški darbai, juos dirbdamas atrodo itin nepatraukliai (būtent moteriai) – be to,
jis dabar dar Paryžiuje, netrukus turi atvykti. Kai mokėsi юнкерское училище, draugai juokais jį vadino
«астральный юнкер». Jis iš tikrųjų gražus: grožis, paženklintas kančios. Mano duktė panaši į jį, o sūnus greičiau į mane, bet abu – šviesiaplaukiai, šviesių akių, моя
раскраска (mano spalvos – vert.). Ką Tau pasakyti apie
knygą? Baigus skaityti, mano guolis virto debesiu.
Mieliausias, viską jau aš žinau – nuo manęs į Tave –
bet daug kam dar neatėjo metas. Kai kas Tavyje dar turi
priprasti prie manęs.
			

Marina

R . M . R i l k e – M . C v e ta j e va i

				Val-Mont par Glion
				
s/Territet (Vaud) Suisse
				
1926 m. gegužės 17 d.

– «Марина! Спасибо за мир!»...5
Neįtikėtina, kad Tavo duktė galėjo Tau tai pasakyti,
Marina, ir dar tokiu sunkiu metu! (Kas mano vaikystės
dienomis, koks vaikas – bent jau Austrijoje ar Bohemijoje – būtų galėjęs turėti vidinę paskatą taip kalbėti?) Gal
mano duktė būtų norėjusi man taip pasakyti, jeigu jau
būtų žinojusi žodžius bei pajutusi ištarmės poreikį; bet
tas vienintelis laikotarpis nuo gimimo iki pirmojo gimtadienio, kai iš tikrųjų su ja buvau, yra dar priešžodinis:
o netrukus iširo visa tai, kas, šiek tiek prieš mano valią,
buvo atsiradę kaip šeima, namai, pastovumas; taip pat
ir santuoka (netrukusi nė dvejų metų), nors juridiškai
taip ir nebuvo nutraukta, tapo formali ir leido man sugrįžti į įprastinę vienatvės būseną; prasidėjo Paryžiaus
periodas: tai buvo 1902. Dabar mano duktė jau seniai
ištekėjusi, gyvena dvare Saksonijoje, visai jos nepažįstu, o mano anūkė, Christine, kurią taip pat tik miglotai
įsivaizduoju pagal kelias mažas mėgėjiškas nuotraukas,
lapkritį sulaukė savo antrojo gimtadienio ir įžengė į trečiuosius metukus... Bet tai visai kitas lygmuo nei Muzot
(kurį surasti ir išsaugoti man leido nuostabiausios aplinkybės, ne, tiesiog stebuklas), kuriame nuo 1921 gyvenu
visada vienas (neskaitant trumpų draugų apsilankymų,
bet jie labai reti), toks vienas, kaip anksčiau buvau įpratęs
gyventi, o gal net dar vienišesnis: kartais net nejaukiai
užaštrėjant tam, kas vadinama vienatve, virstant kraštutinio, paskutinę ribą pasiekusio vienišumo būsena (nes
iki tol – Paryžiuje, Romoje, Venecijoje – daug laiko esu
gyvenęs vienas, nesijausdamas vienišas – taip pat ir Ispanijoje, Tunise, Alžyre, Egipte... dar Provanse – vis dėlto
nebuvo visiškos atskirties nuo aplinkos); tuo tarpu Muzot pareikalavo totalios vienatvės, paliko tik darbą, tik
galimybę šuolio stačiai į atvirą erdvę, sukūrė visos žemės
dangun ėmimo atspindį manyje... Mieloji, ką turėčiau
Tau pasakyti, kai laikai rankose Elegijas, kai Elegijos yra
Tavo rankose ir prie Tavo supratingai plakančios širdies...

Šiuos eilėraščius pradėjau rašyti (1912) neką mažesnėje nei dabar vienatvėje, prie Adrijos, senoje (vėliau karo
nuniokotoje) Duino pilyje (netoli Triesto), toliau kūriau
Ispanijoje bei Paryžiuje ir 1914 greičiausiai būčiau visą
ciklą užbaigęs, jeigu proceso nebūtų pertraukę didieji
pasaulio įvykiai, privertę mane sustingti ir laukti. Tai
truko ne vienerius metus. Ką būčiau norėjęs išsaugoti
po šios niūrios būties žiemos, ir pats gerai nežinojau, kol
pagaliau (1919) pavyko pabėgti į Šveicariją, žemę, kurioje dar buvo įmanomi natūralumas ir neliečiamybė... Tai
supratau tik 1921, jau Muzot, pirmaisiais ten praleistais
vienatvės metais, kai mano natūralus kūrybinis polėkis,
laikinai nuslopintas aplinkybių, atsigavo ir neregėtai išaugo, per kelias savaites subrandindamas vaisius: pirmiausia radosi Orfėjas (po vieną dalį kas tris dienas), po
to Elegijos, prasiveržusios galingai, su beveik naikinančia
aistra, bet kartu su tokiu klusnumu ir švelnumu, kad nė
viena (tik įsivaizduok!), nė viena anksčiau parašyta eilutė
neliko nepanaudota, bet pateko ten, kur ji tapo natūralia
pakopa tarp kitų pakopų ir balsu tarp kitų balsų. Ir kaip
viskas suaugo, tai, kas anksčiau parašyta su jau apgijusia
lūžio vieta, susilietė su nauju liepsnojančiu klodu, tokiu
artimu ir giminingu, kad niekur nebesimatė siūlės! Neprilygstami džiugesys ir laimėjimas, Marina! O kad tai
atsitiktų, kaip tik ir reikėjo žudančio vienatvės pertek
liaus. Bet ir toliau, nebodamas to, ką patyriau ir iškentėjau, aš ir toliau siekiau išsaugoti kuo didesnę atskirtį
(ne iš egoistinių paskatų ir ne dėl to, kad sulaukčiau dar
didesnės malonės, o dėl to, kad įsileidus Kitą, gyvenimas
su juo ir jam tuojau (arba iš karto po „tuojau“) prisipildo konfliktų ir užduočių, nepageidautinų tuo metu, kai,
nepaisydamas nieko, esu tiek daug nuveikęs ir tenoriu
vėl siekti rezultato, atradęs naują objektą (nes pats darbas, mūsų didis, uždegantis darbas pats savaime neturi
blogų pasekmių; net ir tada, kai dėl jo pamirštame save,
pasijuntame ne išsekę ar pavargę, o greičiau apstulbinti
mus ištikusio atlygio). Vienatvės pasirinkimą lėmė tai,
kad aš, to neįsisąmoninęs, per ilgai pakenčiau nesikei-
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čiančias ypatingos atskirties sąlygas tame herojiška aura
apsuptame slėnyje po beveik jau nuvargintu saulės vynuogynų krašto dangumi – pirmą kartą gyvenime ir labai
klastingai mano atsiskyrėliška egzistencija atsisuko prieš
mane fiziškai, paversdama mano buvimą su pačiu savimi įtartinu bei pavojingu, baugindama kūniškais negalavimais, kurie pagaliau užgožė tai, ką man visada teikė
pirmapradė tyla. Dėl to ir esu čia, Val-Monte, dabar jau
trečią kartą (po dviejų trumpesnių apsilankymų 1924 ir
1925), dėl to atsirado ilgokas gyvenimo Paryžiuje tarpsnis
(nuo 1925 sausio iki rugpjūčio vidurio), visiška mano gyvenimo būdo Musot priešingybė, įsikūnijusi įvairiausiais
pavidalais ir posūkiais; tai paaiškina ir mano delsimą vėl
sugrįžti į savo tvirtovę bokšte, tik jau su visu tuo, kas išsikerojo manyje... Ką sako gydytojai? „Grand Sympatique“
vadinamo nervo susirgimas, šakos to didelio nervinio
medžio, kuris gal ir neneša vaisių, bet (galbūt) lemia įstabiausią mūsų esybės sužydėjimą. Tai daugiau subjektyvūs, nei objektyvūs ar organiškos kilmės trukdžiai (bent
jau iki šiol), pažeidimas tos būsenos, kai savęs tiesiog nejauti, o tai reiškia savaiminę dermę su mūsų medžiaginiu
egzistavimu; kūno signalai, keliantys vis didesnį nerimą
manyje, todėl, kad aš po tam tikro mano būties posūkio
(sutapusio su mano buvimu Rusijoje 1899 ir 1900) su savo
kūnu buvau pratęs sugyventi visiškoje santarvėje, be gydytojų pagalbos ir taip darniai, kad būčiau galėjęs kūną
laikyti manosios sielos kūdikiu: jis būdavo lengvas ir paslankus, dažnai sugebantis pakilti iki dvasios, svarus tik
iš kurtuaziškumo ir regimas tik todėl, kad neišgąsdintų
tuo, kas nematoma! Toks intymiai mano, tikra to žodžio
prasme mano nešiotojas, mano širdies indas; sugebantis
ištverti visus mano džiaugsmus, nė vieno jų nenuvertindamas, padedantis kiekvieną pajusti; juos man dovanojantis visų mano juslių sankirtoje. Kaip man priklausantis, visada pasiruošęs tarnauti: kaip ankstesnis už mane,
užtikrintai persveriantis grožiu ir kilme. Genialus, per
prabėgusius šimtmečius išpuoselėtas, puikus savo Ne-Aš
nekaltumu, jaudinantis savo noru paklusti Aš ir likti jam
ištikimu visose jo evoliucijose ir svyravimuose. Naivus ir
išmintingas. Kaip aš jam dėkingas, jam, kuris pačia savo
esme lėmė mano sugebėjimą žavėtis vaisiumi, vėju, ėjimu per žolę. Jam, kurio dėka esu susigiminiavęs su tuo,
kas neperprantama ir man neprieinama, taip pat su tuo,
kas teka srove ir tolsta nuo manęs. Ir dar jo dėka pažįstu
žvaigždes. Taigi: tikra bėda tie nesutarimai su juo ir tas
dar nepažįstamas sielvartas, pernelyg naujas sielvartas,
kad lengvai su juo susigyvenčiau. O daktaras negali suprasti, kodėl mane taip esmingai liūdina šie sutrikimai,
kurie, nors ir turi filialus visame kūne, vis dėlto nėra nepakeliami...
Viskas čia vien apie mane, Tu miela mano Marina,
atleisk! Bet lygiai taip pat atleisk, jeigu, priešingai, staiga nebenorėsiu nieko apie save kalbėti, ir tai neturėtų
sutrukdyti Tau, kai tik Tavyje sukils noras „skristi“, parašyti man laišką. Dėl Tavo vokiečių kalbos, ne, ji „neklupčioja“, tik protarpiais atrodo ne visai tvirta, primena
žingsnius besileidžiančio akmeniniais laiptais su aukštomis netolygiomis pakopomis ir nejaučiančio, kada galės
atsiremti koja – jau dabar, o gal dar kiek vėliau, nei jam
atrodė. Bet kokia stipri Tu esi, Poete, kai net ir šia kalba
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sugebi išreikšti savo mintį, būti tiksli ir būti savimi. Tai
Tavo eisena aidi laiptuose, Tavo intonacija, tai Tu. Tavo
dovanojamų minčių lengvumas ir įvaldytas jų svarumas.
Bet ar žinai, kad aš save pernelyg gerai įvertinau?
Kadangi dar prieš dešimtmetį beveik be žodyno rusiškai
skaičiau Gončiarovą ir vis dar palyginti lengvai skaitau
rusų kalba parašytus laiškus, o kartais net nepajuntu,
kokia kalba jie rašyti, nes kartais skaitau taip, kad visos
kalbos tampa viena kalba (o Tavoji, rusų kalba, ypač artėja prie galimybės tapti visomis kalbomis!), todėl ir galėjau savo sugebėjimą pervertinti... Tavo knygas, nors Tu
man ir paaiškini sudėtingesnes vietas, man vis dėlto per
sunku suprasti – per ilgai neskaičiau nuosekliai ta kalba,
tik atsitiktinai (Paryžiuje) buvo patekę į rankas keli Boriso eilėraščiai iš antologijos. O, kad galėčiau Tave, Marina, skaityti taip, kaip Tu skaitai mane! Nepaisant viso
to, dvi mažos knygelės lydi mane nuo stalo prie lovos ir
pranoksta kitas, lengviau suprantamas.
Nesiryžtu siųsti Tau savo paso nuotraukos, ne iš tuštybės, o tik todėl, kad momentinės nuotraukos niekada
nebūna panašios į portretuojamąjį. Bet aš ją padėjau prie
tavo fotografijos, kad iš pradžių pratintumeisi prie manęs tokiu būdu. Ar sutinki?
				Rainer
Greitai vyksiu vienai dienai į Muzot, iš ten paimsiu
Tau kelias truputį geresnes nuotraukas, darytas prieš kelerius metus. Vengiu fotografuotis ar pozuoti portretui.
Шумов nėra manęs fotografavęs.
Atsiųsk man dar ir kitą savo nuotrauką! –

M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

St. Gilles-sur-Vie,
1926 m. birželio 3 d.

Daug kas, beveik viskas lieka sąsiuvinyje, Tau siunčiu
tik žodžius iš mano laiško Borisui Pasternakui: „Kai Tavęs nuolat klausinėdavau, ką mes gyvenime veiksime
drauge, kartą man atsakei: „Mes aplankysime Rilke.“ O
aš Tau sakau, kad Rilke apsikrovęs darbais ir jam nieko,
ypač lankytojų, nereikia. Iš jo sklinda Turinčiojo šaltis, ir
aš taip pat jau esu jo nuosavybė. Neturiu ko jam duoti,
viską jau pasiėmė iš anksto. Jam nereikia manęs, ir Tavęs
taip pat nereikia. Stiprybė, nors visada traukia, bet kartu
ir atsiriboja. Kažkas jame (Tu žinosi, kaip tai pavadinti)
nesileidžia nukreipiamas į šalį. Neturi teisės.
Šis susitikimas yra man smūgis tiesiai į širdį (nes
širdis ne tik plaka, bet ir būna plakama, – kai tik pradeda pakiliau plakti). Juolab kad jis visiškai teisus sakydamas, jog aš (Tu) mūsų geriausiomis valandomis esame
vienas ir tas pats.“
Vienas sakinys Tavo laiške: „...jeigu staiga nebenorėčiau nieko apie save pasakoti, tai Tau neturėtų sutrukdyti
rašyti man, kai tik...“
Vos perskaičiusi suvokiau: tuo sakiniu prašoma ramybės, ir stojo ramybė. (Tu juk šiek tiek pailsėjai?)
Ar Tu žinai, ką visa tai reiškia: ramybė, nerimas,
prašymas, išpildymas ir t. t. Žinai, man rodos, staiga tai
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supratau. Prieš gyvenimą yra viskas ir visada, o kai gyveni, yra kažkas ir dabar.
Mano meilė Tau suskyla į dienas ir laiškus, valandas
ir eilutes. Tai kelia nerimą. (Tai štai dėl ko Tu prašei ramybės!) – Šiandien laiškas, rytoj vėl laiškas. Tu gyveni, ir aš
noriu Tave matyti. Persikelti iš visada į dabar. Tai teikia
kančią, verčia skaičiuoti dienas, nuvertina valandas, nes
kiekviena valanda – tik pakopa į laišką. Būti kitame arba
kitą turėti (arba noras turėti, arba tiesiog – norėti, jokio
skirtumo!). Kai tai pastebėjau, nutilau.
Dabar jau viskas praėjo. Su noru greit susitvarkiau.
Ko gi aš iš Tavęs norėjau? Nieko. Greičiau – apie Tave.
Galbūt tiesiog – pas Tave. Negauti laiško reiškia būti be
Tavęs. Juo toliau, juo blogiau. Nėra laiško – nėra Tavęs,
yra laiškas – nėra Tavęs, esi Tu – nėra Tavęs. Tavyje! Nebūti. – Mirti!
Tokia esu. Tokia yra meilė – laike. Nedėkinga ir pati
save naikinanti. Negerbiu ir nemyliu meilės.
В великой низости любви –
Tai viena mano eilutė. (La grande bassesse de
l’amour, arba – dar geriau – la bassesse supreme de
l’amour).
Taigi, Raineri, jau praėjo. Nebenoriu pas Tave. Nenoriu norėti.
Galbūt – kada nors – su Borisu (kuris iš tolo, negavęs
nė vienos eilutės nuo manęs, viską „pajuto“? Poeto nuojauta!) – bet kada – kaip... Palikti viską savieigai!
Ir kad Tu nepalaikytum manęs niekinga – ne kančios
vengdama, tylėjau – tik dėl tos kančios bjaurumo!
Dabar jau galima. Dabar jau rašau Tau.
			

Marina

R . M . R i l k e – M . C v e ta j e va i

			Chateu de Muzot
			
s/Sierre (Valais) Suisse,
			
1926 m. birželio 8 d. (vakaras)

Mano šiaip nereikšmingas žodis, kai Tu jį išdidinai, metė
tą didelį šešėlį, kuriame Tu man lieki nesuvokiama, Marina! Nesuvokiama ir vis dėlto suprasta. Kad jį, tą sakinį,
parašiau, dar visai nereiškia to, ką Tu pasakei Borisui...
Apsikrovęs darbais – ak, Marina, laisvas ir darbų naštos
neprislėgtas, tik (ir Tu tai pastebėjai) netikėtumo nustebintas! Visiškai nieko iš anksto nežinojęs. Ir jau pastaruoju metu, tikriausiai dėl fizinių priežasčių, besibaiminantis, kad kas nors, gal net man labai mielas žmogus, gali
laukti iš manęs pasiekimų ar posūkio, kurių nebus, kad
nepateisinsiu lūkesčių. Tuo tarpu man vis dar pavyksta
net ir sunkiausią užduotį atlikti be ypatingų pastangų,
ir staiga išsigąstu būtinybės (net ir vidinės, net ir palaimingos) parašyti laišką: ji iškyla prieš mane kaip neįveikiama kliūtis.
Ar viskas tikrai taip ir bus, kaip Tu dabar įsivaizduoji? Visai gali būti. Kaip reikėtų vertinti mūsų galimybę numatyti įvykius iš anksto: apraudoti ar džiūgauti?
Šiandien tarp vynuogynų, sėdėdamas ant šilto (deja, vis

dar greitai atšąlančio) mūro, parašiau Tau visą eilėraštį6,
kurio skambesys priversdavo stabtelėti driežus. Kaip jau
supratai, aš grįžau. Bet mano sename bokšte dar turi pasidarbuoti mūrininkai ir kitokie amatininkai. Visai nėra
ramybės, o be to, dar šaltis ir drėgmė šiame vynuogių
krašte, kuriame paprastai besąlygiškai viešpataudavo
saulė.
Bet jeigu jau sustojome ties „nenorėjimu“, tai tikriausiai galime kiek sušvelninti situaciją. Siunčiu nedideles
savo nuotraukas. O Tu ar atsiųsi man kada „nepaisant
visko“ kitą savo fotografiją? Labai nenorėčiau prarasti
jau iš anksto patirto džiaugsmo.
				Rainer

M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

				St. Gilles,
1926 m. birželio 14 d.

Raineri, išklausyk viską nuo pradžios, kad žinotum, kaip
iš tikrųjų yra. Aš bloga. Borisas geras. Ir dėl to, kad esu
bloga, tyliu – išskyrus kelias frazes apie Tavo rusiškumą,
mano vokiškumą etc. Ir netikėtai ateina skundas: „Kodėl
Tu mane atskiri? Aš myliu jį ne mažiau už Tave.“
Ką tada pajutau? Atgailą? Ne. Niekada. Nieko. Likti
bejausme prilygo žygdarbiui. Nurašiau pirmuosius du
Tavo laiškus ir išsiunčiau jam. Ką dar galėjau padaryti?
O, blogai pasielgiau, Raineri, neturi būti liudininkų, net
jei tai pats Viešpats Dievas...
Ar supranti, kad manyje yra daug „aš“? Galbūt nesuskaičiuojama daugybė! (Nepasotinama aibė!) Niekas
neturi žinoti apie kitą, tai trikdo. Kai bendrauju su savo
sūnumi, neturi būti tos manęs, kuri rašo Tau ir Tave
myli. Kai aš su Tavimi – išskirtinumas ir uždarumas. Ne
tik nenoriu, kad kas nors iš aplinkinių apie mane žinotų – net žinančios savęs negaliu pakęsti. Todėl viename gyvenimo lygmenyje aš apgaulinga (t. y. nekalbi, o
priversta kalbėti, nebūtinai sakau teisybę), nors kitame
mane laiko teisinga, ir iš tikrųjų tokia esu. Negaliu savęs
suskirstyti į dalis.
O buvau pasidalinus (tai įvyko dvi trys dienos prieš
gaunant Tavo laišką). Ne, Raineri, aš nesu apsimelavusi, tam aš pernelyg teisinga. Jeigu pridengčiau visa tai
paprastais, leistinais žodžiais, – susirašinėjimas, draugystė, – viskas būtų gerai! Bet aš žinau, kad Tu – tai ne
susirašinėjimas ir ne draugystė. Kitų žmonių gyvenime
noriu būti tokia, kuri neskaudina, todėl meluoju – visiems, tik sau ne.
Dviprasmė būsena tęsiasi visą mano gyvenimą.
„Denn dort bin ich gelogen, wo ich verbogen bin“ (Nes
melavau tada, kai mėgino mane palenkti – vert.). Gelogen, Raineri, o ne verlogen! (pamelavęs – linkęs meluoti,
melagingas).
Jei apkabinu nepažįstamojo kaklą, tai natūralu, bet
kai apie tai pasakoju, atrodo netikra (man pačiai!). O jeigu apie tai kalbu eilėraštyje, natūralumas vėl sugrįžta.
Taigi, teisi būnu veiksme ir poezijoje. Tai, kas tarp jų, atsigręžia prieš mane. Ir kaip tik tai, o ne aš pati, melaginga. Kai sakau tiesą (rankos aplink kaklą), meluoju. Tuo
tarpu nutylėjimas yra tiesa.
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Ak, aš Tave myliu, kitaip to negaliu pavadinti, tik
tuo pirmu pasitaikiusiu žodžiu, bet vis dėlto pirmu ir geriausiu (vok. pirmas pasitaikęs – das erste beste – pažodžiui
būtų pirmas geriausias – vert.).
Raineri, vakar vakare buvau dar išėjusi į lauką nukabinti skalbinių, nes pradėjo lyti. Ir apglėbiau rankomis
visą vėją – ne, visą šiaurę. Ir vėjas turėjo Tavo vardą (rytoj
gal jau bus pietys!). Į namus aš jo neįsileidau, palikau ant
slenksčio. Į namus vėjas nepateko, bet kai tik užmigau,
jis nusinešė mane į jūrą.

Vidinė nutylėjimo teisė. Tai nieko neliečia, net ir kak
lo, kurį apkabinu. Tai tik mano reikalas. O tik pagalvok,
kad esu moteris, ištekėjusi, turiu vaikų etc.
Atsižadėti? Ak, niekad nebūna taip būtina, kad vertėtų tai daryti! Aš ir taip per daug lengvai atsižadu. Priešingai, jei ryžtuosi kokiam nors gestui, turėčiau džiaugtis, kad dar kažkam galiu ryžtis. Mano rankos taip retai
to nori!
Panirti giliai savyje ir po daugelio dienų ar net
metų – vieną kartą – netyčia – vėl iškilti į paviršių fontanu, gelmę perkeisti į aukštį, viską iškentėjus, nuskaidrėjus. Tik jokiu būdu nepasakoti: tam parašiau, aną
pabučiavau.
„Džiaukis kol gali, greitai viskas baigsis!“ – taip
mano lūpomis kalba siela. Ir man tas pat – apkabinti
medį ar žmogų. Tai yra tas pat.
Tai viena pusė. O dabar kita. Borisas man Tave padovanojo. Ir vos tik gavus, jau noriu Tave turėti vien sau.
Gana atgrasu. Ir gana skaudu – jam. Todėl ir nusiunčiau
tuos laiškus.
Tavo mielos nuotraukos. Ar žinai, kaip atrodai didesnėje? Lyg būtum kažko tykojęs ir Tave staiga būtų
pašaukę. O kita, mažesnė, tai atsisveikinimas. Iškeliaujantis – arkliai jau pakinkyti – dar kartą, greitomis, meta
žvilgsnį į savo sodą tarsi į prirašytą lapą, prieš jį išsiųsdamas. Ne atsiplėšdamas, tik išsilaisvindamas. Kažkas,
kas – švelniai – išsivaduoja nuo viso gamtovaizdžio.
(Raineri, pasiimk ir mane kartu!)
Tavo akys šviesios, vandens skaidrumo – kaip Ariad
nės, o raukšlė tarp antakių (statmena!) visai kaip mano,
ją turėjau jau nuo vaikystės – visada raukdavau antakius,
kai mąstydavau ir kai pykdavau.
(Raineri, Tu man mielas, ir aš noriu pas Tave.)
Tavo elegija, Raineri, – visą gyvenimą save dovanodavau eilėraščiuose, visiems. Taip pat ir poetams. Bet
visada buvau per daug dosni, taip nuslopindama galimą
rezonansą, jį atbaidydama. Atgarsį aš jau tarsi būdavau
priėmusi iš anksto. Todėl poetai man neskyrė eilėraščių
(net ir prastų, tiesiog visai nerašė!), – o aš visada šypsojausi: jie palieka tai padaryti ateisiantiems po šimto metų.
O dabar, Raineri, Tavo eilėraštis, Rilke’s eilėraštis,
poeto, ne, pačios poezijos, eilėraštis. Ir, Raineri, mano
nebylumas. Priešinga būsena. Teisinga būsena.

Zeichengeber, sonst nichts –
Ir tai apie mylinčiuosius, apie jų buvimą kartu ir at
skirai. (Von der Mitte des Immmer8.)
Und die lange leise Mond-Wanderschaft9 (Ir ilga, tyli
mėnulio kelionė – vert.).
Ir visa tai išreiškiama žodžiais: aš myliu Tave.
			

Marina

Mielasis, noriu Tau padovanoti vieną žodį, gal Tu
jo nežinai.
Skausmas yra tikras žodis, skausmas yra geras žodis, skausmas yra maloningas žodis.
Šv. Kunigunda, XIII amžius.
Nuotraukos dar neturiu, išsiųsiu Tau ją, kai tik gausiu. Parašyk man apie Muzot. Ar mūrininkų jau nebėra?
O saulė ar šviečia? Pas mus nebuvo nė vienos saulėtos
dienos. Visą saulę norėčiau nusiųsti Tau, pritvirtinti ją
prie tos vietos, kur esi. <...>
Pats pirmas šuo, kurį gavęs šį laišką paglostysi, būsiu
aš. Atkreipk dėmesį į tai, kaip jis į Tave pasižiūrės.

M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

St. Gilles-sur-Vie,
1926 m. liepos 6 d.

Mielas Raineri,
Goethe kartą yra pasakęs, kad svetima kalba nieko
reikšmingo negalima sukurti – ir man tai visada atrodė
neteisinga (šiaip Goethe dažniausiai teisus, priimamas
kaip neginčytinas autoritetas, todėl aš darau jam skriaudą, suabejodama vienu atskiru teiginiu).
Kurti jau savaime reiškia perkelti, iš gimtosios kalbos – į kitą, nesvarbu, kokią, prancūzų, rusų etc. Nėra
gimtosios kalbos – kurti tai perkurti. Todėl nesuprantu,
kaip galima kalbėti apie prancūzų ar rusų etc. poetus.
Poetas gali rašyti prancūzų kalba, bet nebūti prancūzų
poetas. Tai juokinga.
Aš nesu rusų poetė ir visada stebiuosi, jei mane
taip pavadina ir tokia laiko. Tam ir tampi poetu (jeigu
juo apskritai galima tapti, nes tikriausiai jau nuo pradžios juo esi!), kad nebūtum prancūzu, rusu etc., kad
būtum viskuo. Arba: esi poetas, kadangi nesi prancūzas. Tautybė – tai uždarumas ir priklausomybė. Orfėjus paneigia tautybę arba išplečia sąvoką tiek, kad
tai pačiai tautybei galima priskirti visus (buvusius ir
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esamus) poetus. Ir puikus vokietis, ir puikus rusas ten
atras savo vietą!
Žinoma, kiekviena kalba turi kažką, kas tik jai būdinga, kas sudaro jos tapatybę. Todėl Tavo eilės vienaip
skamba prancūziškai10, o kitaip vokiškai – dėl to Tu ir
rašei prancūziškai. Vokiečių kalba gilesnė už prancūzų
kalbą, pilnesnė, labiau ištęsta, tamsesnė. Prancūzų – laikrodžio dūžis be aido, vokiečių – daugiau aidas negu
dūžis. Vokiečių kalba skaitytojui leidžia nuolat dalyvauti
perkūrimo procese, tuo tarpu prancūzų kalba jau duota
kartą visam laikui. Vokiečių kalba tampa, prancūzų – yra.
Nepatogi kalba poetams, todėl Tu ir kūrei prancūziškai.
Beveik neįmanoma kalba!
Vokiečių – begalinis pažadas (tai vis dėlto yra dovana!), bet prancūzų – nekintanti dovana. Platenas rašė
prancūziškai. Tu (Verger – Vaismedžių sodas)11 rašai vokiškai, išreikšdamas save, poetą. Nes vokiečių vis dėlto
artimiausia gimtajai kalbai. Artimesnė negu rusų, man
rodos. Dar artimesnė.
Raineri, atpažįstu Tave kiekvienoje eilutėje, bet jos
skamba trumpiau, kiekviena eilutė – sutrumpintas Rilke, panašu į konspektą. Kiekvienas žodis. Kiekvienas
skiemuo. <...>
Tu – tai gamta! Bet Tu esi ir poetas, Raineri, o iš poetų tikimasi de l’inédit (naujų kūrinių – vert.). Todėl kuo
greičiau rašyk ilgą laišką, tik man vienai, kitaip apsimesiu kvailesne nei esu ir vaizduosiu „įsižeidusią“, „apviltą
savo gražiausiuose lūkesčiuose“ etc., ir Tu vis tiek man
parašysi (dėl šventos ramybės! ir dėl to, kad esi geras).
Ar galiu Tave pabučiuoti? Juk tai neką daugiau kaip
apkabinti, o apkabinti nebučiuojant beveik neįmanoma!
			

Marina

R . M . R i l k e – M . C v e ta j e va i

	Šiuo metu: Hotel Hof-Ragaz,
		Ragaz (Suisse), 1926 m. liepos 28 d.

Tu įstabioji Marina,
Pradedant Tavo pirmuoju laišku nenustoju žavėtis
ieškojimų bei atradimų tikslumu kiekviename naujame
laiške, mane stebina Tavo neišsemiamos galimybės eiti
tuo keliu, kurį laikai teisingu, ir visada būti savimi. Tu
teisi, Marina (ar tai nėra reta moters savybė?), toks pasitikėjimas savo teisumu, kurį suvokiu plačiąja prasme
kaip visišką nepriklausomumą. Būti teisiai ne kuriam
nors tikslui ar kame nors, o visiškai nesuinteresuotai.
Teisumas, išplaukiantis iš visumos ir išsiplečiantis iki
begalybės. Visada, kai Tau rašau, sukyla noras rašyti
kaip Tu, išreikšti mintis kaip Tu, Tavo iš pažiūros abejingomis, bet kartu tokiomis jautriomis intonacijomis.
Tavo ištarmės, Marina, tarsi veidrodinis žvaigždės atspindys, kai jis pasirodo vandens paviršiuje ir vandens,
jo gyvenimo, jo tamsios naktinės tėkmės tai suardomas,
panaikinamas, tai vėl sukuriamas iš naujo, o tada jau
įsitvirtinantis srovės gelmėje, visiškai suartėjęs su šiuo
veidrodiniu pasauliu ir su kiekvienu išnykimu ir atsiradimu vis giliau į jį įsismelkiantis. (Tu didžioji Žvaigžde!)
Ar esi girdėjusi apie jaunojo Tyge de Brahe grįžimą namo
tuo metu, kai jis dar neužsiiminėjo astronomija, grįžo iš

Leipcigo universiteto į dėdės dvarą tik atostogų... o ten
paaiškėjo, kad (nepaisant jurisprudencijos studijų Leipcige) jis jau taip gerai pažino, atmintinai žinojo (pense:
il savait le ciel par coeur!) dangų, kad paprastas, ne tiek
ieškantis, kiek besiilsintis žvilgsnis į jį padovanojo jam
naują žvaigždę12 Lyros žvaigždyne: pirmas jo atradimas
astronomijoje. (Galbūt aš klystu, bet ar tai nėra toji pati
Lyros Alfa „visible de toute la Provence et des terres méditerranées“ (matoma visame Provanse ir Viduržemio šalyse – vert.), dabar, atrodo, vadinama Mistraliu13? Ar to
nepakanka, kad patikėtumėm, jog ir mūsų laikais poeto
vardas gali būti pakylėtas iki žvaigždžių? Tu diras à ta
fille un jour, en t’arretant a Maillane: voici „Mistral“, comme
il est beau ce soir! (Kai kada nors būsi su dukra Mailane,
galėsi jai pasakyti: žiūrėk, tai Mistralis, koks jis gražus
šį vakarą! – vert.) Pagaliau „šlovė“, pranokstanti vardo
suteikimą gatvei!).
Bet Tave, Marina, suradau ne paprasta akimi, Borisas nukreipė teleskopą į mano dangų... iš pradžių akiai
atsivėrė erdvės, o tada staiga atsiradai Tu, tyra ir stipri,
vidury ploto, kuriame Tave man nušvietė Tavo pirmojo
man parašyto laiško spinduliai.
Naujausią Tavo laišką turiu jau nuo liepos 9-tos: kaip
dažnai visą tą laiką norėjau Tau rašyti! Bet gyvenimas
taip keistai apsunko manyje, kad dažnai nebepajėgiu jo
pajudinti iš vietos; atrodo, pasikeitė gravitacijos poveikis mano gyvenimui – nuo pat vaikystės nepasižymėjau
stabilia nervine būsena, bet tada pasaulis traukė ir slėgė
taip, kad jaučiausi lyg nuplėštas sparnas, metantis į nebūtį plunksnelę po plunksnelės; o dabar svorio centras
persikėlė į mane, o pasaulis aplink atrodo tarsi sapne, ir
vasara taip savotiškai išsiblaškiusi, lyg visai negalvotų
apie savo pačios reikalus...
Kaip matai, vėl palikau savo Muzot, esu čia, Ragaze, kad susitikčiau su seniausiais ir vieninteliais draugais14, kuriuos sugebėjau išsaugoti dar nuo Austrijos
laikų... (kas žino, kiek dar truks draugystė; amžiumi jie
toli lenkia mane...), o su jais nelauktai atvyko jų pažįstama rusė15, rusų žmogus, gali įsivaizduoti, kokį man
tai padarė įspūdį! Šiuo metu jų čia jau nebėra, o aš dar
trumpam pasilikau dėl gražių, akvamarino skaidrumo
gydomųjų šaltinių.
					Rainer
Car mon pis et mon mieux
Sont les plus deserts lieux:
Tas eilutes Tu man padovanojai, įsirašau jas į savo
užrašų knygelę.

M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

St. Gilles-sur-Vie,
1926 m. rugpjūčio 2 d.

Raineri, Tavo laišką gavau per savo vardadienį, liepos
septynioliktą, nes ir aš turiu savo šventąją, nors jaučiuosi
taip, lyg būčiau pirmoji, gavusi šį vardą, kaip ir Tu atrodai man pirmasis, turintis Tavąjį. Šventasis, vardu Raineris, tikriausiai vadintas kitaip. Tu esi Raineris.
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Taigi, Tavo laiškas – gražiausia dovana vardadieniui.
Visai netikėtas, kaip ir kiekvieną kartą, nes niekados prie
Tavęs (kaip ir prie savęs) nepriprasiu – nei prie nuostabos, nei prie savo minčių apie Tave. Tu esi tas, kurį šią
naktį sapnuosiu ir kuris mane šiąnakt sapnuos. Nepažįstamoji aš svetimam sapne. Aš niekada Tavęs nelaukiu,
aš visados Tave atpažįstu.
Jei kas nors mus sapnuoja drauge – susitiksime.
Raineri, aš noriu pas Tave dėl naujos savęs, tokios,
kuri gali rastis tik su Tavim, tik Tavyje. Ir tada, Raineri
(„Raineris“ – šio laiško leitmotyvas), – nepyk, tai aš noriu su Tavimi sapnuoti, užmigti ir miegoti. Nuostabus
liaudiškas žodis, ir koks gilus, koks tikslus, koks nedviprasmiškas, kaip tiksliai perteikia prasmę to, ką nori išreikšti. Tiesiog – miegoti. Ir nieko daugiau. Ne, šiek tiek
daugiau: galvą padėti ant Tavo kairiojo peties, o ranką
ant dešiniojo – ir daugiau nieko. Ne, dar kai kas: iki pat
giliai užmiegant žinoti, kad tai Tu. Ir dar: girdėti Tavo
širdies plakimą. Ir – bučiuoti Tavo širdį.
Kartais galvoju: turiu pasinaudoti tuo, kad dar (vis
dėlto!) esu kūniška. Gal greitai nebeturėsiu rankų. Ir
dar – skamba kaip išpažintis (o kas yra išpažintis? Puikavimasis savo juodąja puse! Nes kas gi galėtų apie savo
kančias kalbėti be entuziazmo, o tai reiškia – nejausdamas palaimos?!) – geriau tegu tai neskamba kaip išpažintis: kūnai nuobodžiauja su manimi. Jie kažką nujaučia ir
netiki manim (mano kūnu), nors viską darau kaip visi.
Gal tik... pernelyg nesavanaudiškai, per daug... geranoriškai. Taip pat ir pasitikėdama – per daug! Patiklūs būna
svetimi (laukiniai), nieko nenutuokiantys apie papročius
bei įstatymus. Čionykščiams patiklumas nebūdingas! Visa
tai niekaip nesusiję su meile, meilė girdi ir jaučia tik pati
save, tiksliai žinodama vietą ir laiką, o to aš ir nesugebu
išmokti. Ir – didžiulė užuojauta, nežinia iš kur, begalinis
gerumas ir – melas.
Jaučiuosi vis labiau senstanti. Esu per rimta – netiesa, esu nepakankamai rimta.
Burna visada man prilygdavo pasauliui, dangaus
skliautui, olai, prarajai, gelmei. Esu įpratus kūną perkeisti į sielą (panaikinant jo kūniškumą!), „fizinę“ meilę, – kad galėčiau ją toleruoti, – išaukštindavau taip, kad
pagaliau iš jos nieko nelikdavo. Kai ją siekiau pagilinti,
likdavo tik apvalkalas, ją nuvydavau šalin, mėgindama
joje pasinerti. Nieko iš jos nelikdavo, tik aš pati: siela (tai
ir yra mano vardas, todėl belieka stebėtis: koks gali būti
vardadienis!).
Meilė atstumia poetą, ji nenori būti dievinama („nes
jai pačiai pakanka dieviškumo“!), ji tiki esanti absoliutas,
mano, kad tik ji viena tokia. Mumis ji nepasitiki. Iš jos
gelmių randasi žinojimas, kad nėra ji dieviška (todėl tokia valdinga!), ji žino, kad iš tikrųjų dieviška yra tik siela,
o kur prasideda siela, baigiasi kūnas. Tai pavydas, Raineri, gryniausias pavydas. Toks pat, kokį siela jaučia kūnui.
Ak, visada pavydžiu kūnui, jis tiek kartų apdainuotas!
Kad ir mažame epizode apie Frančeską ir Paolo. – Vargšas Dante! – Kas dabar dar prisimena Dante ir Beatričę?
Pavydžiu žmogiškajai komedijai. Siela niekada nebuvo
taip mylima kaip mylimas kūnas, daugių daugiausiai – ji
pagarbinama. Kūnas džiaugiasi tūkstančių sielų meile. O
ar kas nors buvo pasmerktas už meilę sielai? Net jei kas ir
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norėtų – neįmanoma: sielą mylėti taip, kad būtų prakeiktas, – tai jau reikštų būti angelu. Iš mūsų atimtas visas
pragaras! (...trop pure – provoque un vent de dedain!).
Kodėl Tau visa tai sakau. Iš baimės tikriausiai, – Tu
mane laikei bendražmogiškai aistringa (vok. Leidenschaft – Leibeigenschaft; garsų sąskambio nelieka vertime: aistra – baudžiava – vert.). „Myliu Tave ir noriu su Tavim
užmigti“, draugystė nemėgsta lakoniškumo. Bet sakau
tai kitu balsu, beveik pro miegus ir jau giliai įmigus. Tai
skamba visai kitaip negu aistra. Jei Tu mane paimtum
pas save, tai paimtum Tu pas Tave – les plus deserts lieux.
Net kas niekada nemiega, norėtų išsimiegoti ant Tavo rankų. Iki sielos gelmės – toks būtų bučinys.
Je ne plaide pas ma cause, je plaide la cause du plus absolu des baisers.
Tu nuolat keliauji, Tu niekur negyveni ir Tu susitinki su rusais, kurie yra ne aš. Paklausyk, Rainerio šalyje
tik aš viena atstovauju Rusijai (vok. Rainerland – Russland – vert.).
Raineri, kas vis dėlto Tu esi iš tikrųjų? Ne vokietis,
nors – visa Vokietija! Ne bohemietis, nors gimęs Bohemijoje (NB! gimęs šalyje, kurios dar nebuvo), ne austras,
nes Austrija buvo, o Tu būsi!
Ar tai ne nuostabu? Tu neturi šalies! „Le grand poète
tcheco-slovaque“, kaip kad skelbė Paryžiaus žurnalai.
Raineri, gal Tu iš tiesų slovakas? Tai verčia nusijuokti.
Raineri, vakarėja, aš myliu Tave. Kaukia traukinys.
Traukiniai yra vilkai, o vilkai tai Rusija. Ne, tai ne traukinys, – tai visa Rusija ilgisi Tavęs. Raineri, nesupyk, šiąnakt miegu su Tavimi, pyksi ar ne.
Užveriu plyšį tamsoje, nes ten šviečia žvaigždės: langą (matau langą, ne guolį, kai mintys sukasi apie Tave ir
mane). Akys plačiai atmerktos, nes už lango dar tamsiau
negu viduje. Lova – tai laivas, mes keliaujame. <...>
Atsakyti nereikia, tik nenustok bučiuoti.
			

M.

M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

			St. Gilles,
1926 m. rugpjūčio 14 d.

Mielas Drauge,
ar gavai mano paskutinį laišką? Klausiu, nes įmečiau
jį į nuvažiuojantį traukinį. Laiškų dėžutė atrodė gan neįprastai: storas dulkių sluoksnis ir milžiniška kalėjimo
spyna. Kai tai pastebėjau, laiškas jau krito į dėžę, rankos
judesys buvo labai greitas – gal laiškas ten tebeguli ir toliau gulės – iki Paskutiniojo Teismo dienos.
Tai buvo apytikriai prieš dešimt dienų. Turinys?
Laiškas pats savaime yra turinys, todėl jo neturi, rašiau
kažką apie miegą, Tavo ir mano (et le lit – table évanouie...). <...>
(Kitas laiškas skambėjo visai kitaip, ir traukinys, jį
nešantis ir slepiantis, – ūkė ir švilpė visai kitaip nei ankstesnis, – jeigu jį išgirsčiau, iškart suprasčiau, ar tebėra ten
mano laiškas.)
Mielas Raineri, Borisas man neberašo. Paskutiniame
laiške buvo tokie jo žodžiai: Viskas, kas manyje nėra va-

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 2 (579)

9

lia, priklauso Tau ir vadinasi Tu. – Valia jis vadina žmoną
ir sūnų16, kurie dabar užsienyje. Kai išgirdau apie tą jo
antrą užsienį, parašiau: gali gauti du laiškus iš užsienio.
Bet nėra dviejų užsienių. Yra tik išorė ir vidus (vok. Ausland – Innland; das Land – šalis – vert.). Aš esu užsienis!
Esu ir su niekuo nesidalinu.
Nesidalinu su kita.
Tegu žmona jam rašo, o jis – jai. Su ja miegoti, o man
rašyti, prireiks dviejų vokų ir dviejų adresų (antrasis –
Prancūzija!) – abiem tuo pačiu raštu... Jį laikyti broliu –
sutinku, ją seserimi – ne.
Tokia aš esu, Raineri, kiekvienas ryšys su žmogumi
tarsi sala, ir visada į tą ryšį pasineriu visa.
Žmoguje man turi priklausyti kakta ir dalis krūtinės. Širdies lengvai galiu atsisakyti. Krūtinės man reikia
kaip skliauto skambesiui sukurti. Širdis skamba dusliai.
Raineri, atsiųsk man atviruką, tik kelis žodžius: laišką iš traukinio gavau arba – negavau. Tada aš tau parašysiu ilgą laišką.
Raineri, šią žiemą būtinai turime susitikti, kur nors
Prancūzijos Savojoje, visai netoli Šveicarijos, kur nors,
kur Tu dar niekada nesi buvęs (ar yra tokia vieta? Abejoju). Mažame miestelyje, Raineri. Taip ilgai, kaip Tu panorėsi: taip trumpai, kaip Tu panorėsi. Sakau Tau visai
paprastai, nes žinau, kad Tu ne tik mane labai mylėsi,
bet ir labai džiaugsies manimi (džiaugsmas ir Tau turi
būti mielas).
Arba rudenį, Raineri. Arba pavasarį. Pasakyk Taip,
kad jau nuo tos dienos galėčiau gyventi didelio džiaugsmo nuojauta.
Jau labai vėlu, aš labai pavargus, todėl apkabinu
Tave.
					

Marina

R . M . R i l k e – M . C v e ta j e va i

			Hotel Hof – Ragaz,
		Ragaz (Canton de H. Gall), Suisse,
			
ce 19 Aout 1926

Traukinys, Marina, tas traukinys (su Tavo ankstesniu
laišku), kuriuo Tu taip nepasitikėjai, uždusęs atskubėjo
pas mane. Pašto dėžė buvo sena, kaip seni būna kupranugariai ir krokodilai, nuo pat jaunumės seni, todėl nepasenstantys: patikimiausia kokybė. – Taip ir dar kartą
Taip ir dar Taip, Marina, Taip viskam, ko Tu nori ir kas
esi, Taip toks didelis kaip pats gyvenimo teigimas... bet
jame slepiasi dešimt tūkstančių iš anksto nenumatomų
Ne.
Jeigu aš ne taip stipriai tikiu, kad mums gali būti skirta tapti švelniai artimais kaip du vieno lizdo paukščiai
(kaip mielai dabar prisiminčiau rusišką žodį „lizdas“, bet
pamiršau!), lizdo, kuriame miega didelis paukštis, plėšrusis dvasios paukštis... jeigu aš mažiau už Tave galiu
būti tuo tikras... (? gal tai dėl to manęs nepaliekančio
sunkumo, kurio, kaip man vis dažniau atrodo, nebeįveiksiu, gal todėl įvykių, kurie dar turės ateiti, laukiu ne
dėl jų pačių, o greičiau tikėdamasis netikėtos pagalbos,
galimos paramos)... vis dėlto, nepaisant visko, (ne: kaip
tik dėl to) manyje atsiranda poreikis pakilti iš prarajos, iš

šulinių šulinio. Bet kartu jaučiu baimę tų daugelio dienų
iki galimo išsipildymo, tų pasikartojančių dienų, ir dar
(staiga) baimę dėl atsitiktinumų, kurie nenumatomi, neapskaičiuojami.
...Nelaukime iki žiemos!..
„Tau nebūtina atsakyti...“, parašei laiško pabaigoje.
Gal ir negalėjau: nes kas žino, Marina, ar mano atsakymas
neaplenkė Tavo klausimo? Jau tada, Val-Monte, žemėlapyje ieškojau tos vietos: cette petite ville en Savoye... ir štai
Tu ištari tą pavadinimą!.. Ištrauki jį iš laiko, suteiki jam
tikrumo, lyg visa tai jau būtų įvykę: taip galvojau, skaitydamas Tavo laišką... O Tu laiško paraštėje kaip tik ir
parašei: „Praeitis dar turi ateiti...“ (Magiška eilutė, bet iš
tokio baugaus konteksto.)
O dabar pamiršk, Mieloji, ko buvo klausta ir kas
atsakyta, pavesk viską galiai džiaugsmo, kurį Tu teiki,
kuris man reikalingas ir kurį aš galbūt suteiksiu, jei Tu
pradėsi tai, kas iš tikrųjų jau pradėta.
Boriso tylėjimas mane liūdina ir kelia nerimą: nes iš
tikrųjų tai mano įsiterpimas užtvenkė galingą jo jausmo
Tau srovę. Ir nors suvokiu, ką Tu sakai apie du „užsienius“ (kurie tarpusavyje nesuderinami), laikau, kad Tu
griežta, beveik žiauri jo atžvilgiu (ir per griežta man, kai
sakai, kad niekada ir niekur nerasiu Rusijos, tik Tavyje!). Maištaujantį prieš bet kokį išskyrimą ir atskyrimą
(atsirandantį iš meilės šaknų...): ar atpažįsti mane taip
pat ir tokį?
					Rainer

M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

				St. Gilles,
1926 m. rugpjūčio 22 d.

Raineri, tik Tu visada sakyk Taip mano norams, – ir nieko blogo neatsitiks. Raineri, kai Tau sakau: aš esu Tavo
Rusija, tai reiškia tik, kad sakau (dar kartą!), jog Tave myliu. Meilė gyvena išimtimis, atskyrimais, išskirtinumais.
Meilė gyva žodžiais, veiksmai ją nužudo. Per daug protinga, – aš, – kad iš tikrųjų norėčiau Tau įkūnyti Rusiją!
Tai tik gražbylystė. Meilės išraiška (vok. Redensart – Liebesart – vert.) <...>
Ar tiki, kad aš tikiu Savoja? Tiek pat, kiek ir Tu,
taip kaip Dangaus Karalyste. Kada nors... (Kaip? Kada?)
Ką aš mačiau gyvenime? Visa mano jaunystė (pradedant 1917) – juodas darbas. Maskva? Praha? Paryžius?
St. Gilles? Jokio skirtumo. Visur židinys, šluota, pinigai
(jų stygius). Niekada neturėjau laisvo laiko. Tarp Tavo
pažįstamų ir draugių nerasi nė vienos, taip gyvenusios,
galinčios taip gyventi. Kai nereikia šluoti – man jau dangiška palaima. Labai paprasta? Taip, nes labai skurdi
mano žemiška viešpatija! (vok. Himmelreich – Erdreich –
vert.) <...> Ko man reikia iš Tavęs? Ko man reikia iš visos
poezijos ir iš kiekvienos eilėraščio eilutės: akimirksnio
tiesos. Toliau tiesa nesiekia. Ji niekad nesumedėja – visada pavirsta pelenais. Noriu tik žodžio, kuris man jau
yra daiktas. Veiksmų? Pasekmių?
Pažįstu Tave, Raineri, kaip pati save. Juo toliau nuo
manęs, tuo arčiau manyje. Aš negyvenu savyje. Manęs
nėra mano lūpose, ir tas, kuris jas bučiuoja, manęs neranda.
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Savoja (mintyse): traukinys, bilietas. Viešbutis (dėkui Dievui, nereikia vizos!) Ir... lengvas šleikštulys. Kažkas, kam iš anksto ruoštasi, kas užkariauta... išmaldauta.
Tu turi nukristi iš dangaus.
Raineri, dabar visiškai rimtai: jei nori mane iš tikrųjų, akimis, pamatyti, Tau būtina veikti, t. y. –
„Po dviejų savaičių būsiu ten ir ten. Ar Tu atvažiuosi?“ Tai turi eiti iš Tavęs. Taip pat ir data. Taip pat ir
miestas. Pažiūrėk į žemėlapį, gal tai turėtų būti didelis
miestas? Pagalvok. Maži miestai kartais nuveda klystkeliais. Ir dar kai kas: pinigų neturiu visiškai. Ką pavyko uždirbti (dėl mano „naujumo“ mane spausdina tik
„naujesniuose“ mėnraščiuose, o emigracijoje jie tik du
tėra) – seniai išleidau, ar Tu turėsi lėšų mums abiem?
Raineri, rašau ir negaliu nesijuokti: kokia savotiška būčiau viešnia?
Taigi, Mielasis, kai iš tikrųjų to norėsi, parašysi man
(šiek tiek iš anksto, nes turiu surasti ką nors, kas liktų su
vaikais) – tada atvažiuosiu. St. Gilles’e pabūsiu iki spalio
pirmos arba penkioliktos. Tada – į Paryžių, kur viskas
prasidės iš naujo: nebus pinigų, nebus buto, nieko nebus.
Į Prahą negrįšiu, Bohemijos gyventojai pyksta ant manęs,
kad tiek daug ir karštai kalbėjau apie Vokietiją ir taip atkakliai tylėjau apie Bohemiją. Nors trejus ir pusę metų
buvau jos subsidijuojama (900 kronų kas mėnesį). Taigi,
spalio pirmą arba penkioliktą – į Paryžių. Anksčiau nei
lapkritį mes nesusitiksime. Bet – juk tai gali įvykti ir kur
nors piečiau? (Turiu galvoje Prancūziją.) Kur, kaip ir kada
(nuo lapkričio) Tu panorėsi. Viską atiduodu į Tavo rankas.
Kad ir kaip būtų, mano meilė Tau visada liks nepakitusi.
Džiaugiuosi Tavimi taip, lyg būčiau atradus visai
naują viešpatiją.
Apie Borisą. Ne, aš buvau teisi. Jo atsakymas buvo
tarsi išlaisvinto Atlaso balsas (O šis juk laikė dangų su
visais jo gyventojais! Manau, kad išsivadavęs nuo naštos, jis taip pat atsiduso!) Dabar jis nuo manęs laisvas. Per
geras, per daug užjaučiantis, per daug kantrus. Smūgį
turėjau suduoti aš (nutraukti ryšį, t. y. nužudyti, nenori
niekas!). Apie du užsienius jis jau žinojo. Aš tik ištariau,
pavadinau, išsklaidžiau burtus. Dabar viskas gerai, valdos atskirtos: aš nuoširdžiausiame viduje – tolimiausiame užsienyje – manęs nebėra pasaulyje.
„Lizdas“ rusiškai: „гнездо“ (vienaskaita neturi
rimo), daugiskaita: гнёзда (rimas: звёзды – žvaigždės)
Ar ilgai dar būsi Ragaze ir kaip Tu jautiesi? Ką per
tą laiką parašei?
Turiu didelį prašymą. Padovanok man graikų mitologiją (vokiškai) – filosofija manęs nedomina, tik paprastas ir išsamus mitų atpasakojimas. Kiek pamenu,
vaikystėje turėjau tokią knygą, jos autorius Stollis. Netrukus turi pasirodyti mano Tesėjo I dalis: Tesėjas ir Ariadnė, draminė poema. Dabar pradedu rašyti apie Fedrą
(galvoju apie trilogiją: Ariadnė – Fedra – Elena)17. Todėl
man ir reikia mitologijos. Trilogijos leitmotyvas – Afroditės neapykanta. Kaip gaila, kad Tu negali mano kūrinių
perskaityti. <...>
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Padovanok man Stollio mitus su dedikacija, ir aš niekados su ta knyga nesiskirsiu. Ar padovanosi?
Apkabinu Tave.
		
Marina

M . C v e ta j e va – R . M . R i l k e ’ i

			
	Bellevue (S. et O.)
				Pres [de] Paris
				
I. Boulevard Verd
				
1926 m. lapkričio 7 d.
Mielas Raineri,
Čia aš gyvenu.
Ar Tu mane tebemyli?
Marina

M . C v e ta j e va – B . Pa s t e r n a k u i

				Bellevue
				
1926 m. gruodžio 31 d.

Borisai!
Raineris Maria Rilke mirė. Tikslios datos nežinau –
gal prieš tris dienas18. Pažįstami atėjo manęs kviesti į
naujametę šventę ir kartu pranešė tą žinią.
Paskutinis jo laiškas man baigėsi šūksniu:
„Pavasarį? Negalėsiu tiek ilgai laukti. Anksčiau!
Anksčiau!“
(Mes tarėmės susitikti.) Tada neatsakiau, o po to
parašiau jau iš Bellevue, tas laiškas tebuvo viena eilutė:
„Raineri, kas atsitiko? Raineri, ar Tu dar mane myli?“
Ar mes dar kada nors susitiksim?
Už jo naują šimtmetį, Borisai!
Iš vokiečių kalbos vertė R a m i n t a G a m z i u k a i t ė
Duineser Elegien, Devintoji.
Ariadna Efron 1926 buvo keturiolikos metų. Šiame laiške Marina
Cvetajeva sumažina savo vyro amžių dvejais, o savo – trejais
metais, atitinkamai pakeičia ir dukters amžių.
3
Iš Rilke’s eilėraščio Selbstbildnis aus dem Jahre 1906 (1906 metų
autoportretas).
4
Сергей Яковлевич Эфрон.
5
Pirmoji 1918 m. parašyto eilėraščio eilutė (Марина Цветаева.
Психея, skyrius Стихи к дочери).
6
Elegie für Marina (Elegija Marinai).
7
Iš Elegie für Marina.
8
Iš Elegie für Marina.
9
Aliuzija į Elegie für Marina.
10
	Apie Rilke’s eilėraščių rinkinį Vergers suivi des Quatrains Valaisans. –
Paris, 1926.
11
Verger – septynių eilėraščių ciklas iš rinkinio Vergers suivi...
12
	Tycho Brahe 1572 m. atrado naują žvaigždę Kasiopėjos žvaigždyne.
13
	Frédéric Mistral – prancūzų poetas, kilęs iš Provanso ir antroje
XIX a. pusėje siekęs atgaivinti Provanso kalbą bei poeziją.
14
Kunigaikščiai Marija ir Aleksandras von Thurn und Taxis Hohenlohe.
15
Kunigaikštienė Marija D. Gagarina.
16
Евгения и Евгений Пастернак.
17
Tezėjas ir Ariadnė, pavadinimu Тезей išspausdinta: Версты, Paris,
2/1927; Федра išspausdinta: Современные записки 36–37, 1928.
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Va c y s B a g d o n a v i č i u s

Vydūnas ir antikinė filosofija

A

iškinant valstybės (valdžios) ir žmogaus santykį,
Platono ir Vydūno požiūriai išsiskiria. Platonui
pirmoje vietoje yra valstybė, kuriai išlaikyti ir
funkcionuoti žmogus turįs besąlygiškai tarnauti. Platoniškai perfrazuotas mūsų cituotas Vydūno pasakymas
skambėtų taip: „Žmogus tegali būti dalykas valstybei, o
tik paskui valstybė žmogui.“ Tačiau ši Platono Vydūno
pozicija nesuglumina, nes idealioji platoniškoji valstybė
turi būti tvarkoma pagal dieviškąją išmintį, o jos valdovai turį būti ta išmintimi besivadovaują filosofai. Tokios
valstybės siekiamasis tikslas – dieviškasis gėris. Išminčiai valstybės valdovai žiną, kaip žmones į tą gėrį vesti.
Pritardamas Platono idėjai, kad valstybę turį valdyti filosofai (jų valdoma, ji sieks aukščiausio gėrio), Vydūnas
vis dėlto pabrėžia, kad svarbiausia grandis žmogaus
kelyje į tikrąją, dvasios, laisvę bei žemiškojo gyvenimo
gerovę yra patsai žmogus, jo paties pastangos suvaldyti
savąją gamtiškąją prigimtį („pažmoniškumą“) bei leisti
tikruoju jo elgsenos šeimininku būti dvasiniam pradui,
sudarančiam žmoniškumo esmę. Niekas kitas už patį
žmogų to jame pačiame veikiančių galių harmonizavimo
ar hierarchizavimo neatliks. Tai yra jo paties būtiškasis
uždavinys. Valstybė („valdžiava“) gali ir turi sudaryti kuo palankesnes sąlygas žmogui tą uždavinį atlikti,
gali jį tam orientuoti, tam skatinti jo motyvaciją. Tačiau
valstybės tikslas neturįs būti valdyti žmogų, jį prievarta
versti atlikti tas priedermes, kurioms jis nesubrendęs iš
vidaus. Žinoma, tai nereiškia, kad valstybė neturi palaikyti tvarkos ir leisti žmogui daryti bet ką. Elementarų
teisingumą įgyvendinti ir palaikyti ji privalanti, ir tasai
palaikymas turįs būti paskata žmogui elgtis taip, kad
nepažeistų žmoniškumu grįstų santykių su kitais žmonėmis ir siekti dar aukštesnio žmoniškumo. Vydūnas
labiausiai pabrėžė žmogaus elgsenos vidinės motyvacijos svarbą, sakydamas, kad tik žmogui gerėjant būsianti
pasiekta ir visuomeninio gyvenimo darna.
Žmoniškumo žadinimo ir ugdymo prasmę turįs turėti ir tautos ar valstybės žmonių pasiskirstymas į luomus. Šie socialiniai dariniai esą susiformavę ne tik dėl
darbo pasidalijimo, ne tik funkciniu pagrindu, bet ir dėl
tautoje gyvenančių žmonių dvasinio nelygumo, dėl nevienodo jų esmės atsiskleidimo. Skirtingi luomai, kitoks
jų darbo pobūdis atitinkamai padeda jų nariams dvasiškai bręsti, artėti prie bendro visų tikslo – aukščiausio žmoniškumo išsiugdymo. Luomuose tarsi savaime
natūraliai susigrupuoja artimo dvasinio lygio žmonės,
galį skatinti vieni kitų tobulėjimą. „Iš tikrųjų ir tegalėtų
vien žmoniškumo laipsnis būti tas veiksnys, kurs luomus sudaro ir skiria, – aiškina Vydūnas luomų buvimo
prasmę. – <...> Luomas... yra... kūrybos vaisius ir kūryPabaiga. Pradžia – Nr. 1/2012

bos savo tikslams naudojamas. <...> Luomai yra veiksniai
žadint atskirame žmoguje aukštesnį žmoniškumą.“ (1, 322)1
Tautos gyvenime luomai turį savo uždavinius, kurie visi
yra svarbūs, nors ir esama tam tikros šio svarbumo hierarchijos.
Aukščiausioj šios hierarchijos pakopoj esanti produktyviųjų luomų eilė. Šie luomai gaminą tautos gyvybę, teikią jai „visas augimo ir gyvenimo galias“ (1, 323) –
ir materialines, ir dvasines. Į šią eilę įeiną žemdirbiai,
amatininkai, mokslininkai ir menininkai.
Reikšmingi esantys ir vadinamieji „gelbiamieji“ luomai, kurie ko nors apčiuopiamo negamina, bet vienaip ar
kitaip padeda žmonėms ir tuo savais būdais „neša žmoniškumą į žmonių santykius“ (1, 325). Tai – mokytojai,
gydytojai, teisėjai, šventikai. Mažesnę reikšmę Vydūnas
teikia tarnautojų eilei priskiriamiems luomams – kariams, prekybininkams, finansininkams, valdininkams,
tvarkos saugotojams. Tačiau ir nuo jų, ypač nuo valdininkų ir tvarkos saugotojų, žmoniškumo, vidinės kultūros
labai daug priklausanti tautos gyvenimo darna. Svarbu
esą, kad jie „įneštų į tautos gyvatą gyvybę, kuri visa nušviečia ir grožina, tai reiškia, tvarką tobulina. Žmonės šio
luomo turi būt menininkai, kurių materialas yra žmonių
santykiai.“ (1, 334)
Šią luomų sampratą Vydūnas kūrė kaip savąjį analogą platoniškajai luomų sampratai. Abiejose sampratose
beveik sutampa luomų genezės, žmonių pasiskirstymo
į juos priežastingumo aiškinimas. Abiem mąstytojams
luominę žmogaus padėtį lemianti jo prigimtis, tai, ką jis
atsineša ateidamas į šį pasaulį. Platonui tasai atsineštinis
gebėjimų kraitis – kūrėjo dovana, skirta tam, kad vienam ar kitam luomui priklausantis žmogus kuo geriau
atliktų savo funkciją valstybėje kaip organizme. Todėl
žmogus ir turįs užsiimti tuo, kuo jam skirta. Pasak Vydūno, priklausymas tam ar kitam luomui esąs nulemtas
ankstesniuose gyvenimuose sukauptos karmos ir šiame
gyvenime tarnauja kaip tinkamiausia galimybė tolesnei
žmogaus dvasinei pažangai, būsimos karmos gerinimui.
Platoniškoje ir vydūniškoje luomų sampratoje bene
labiausiai skiriasi luomų reikšmingumo hierarchija. Platono hierarchijoje žemiausią vietą užimantis gamintojų
luomas Vydūno yra kotiruojamas kaip aukščiausias.
Platonas, beje, nelabai kaip vertino menininkų vaidmenį
valstybės gyvenime, nes jie į jį įnešą disharmonijos. O
Vydūnas jiems bei mokslininkams, kaip dvasinių ir intelektinių vertybių kūrėjams, skyrė labai svarbų vaidmenį. Platono hierarchijoje aukštą padėtį užimą kariai ir
sargybiniai Vydūnui yra mažesnio reikšmingumo. Taip
pat kaip ir karius bei tvarkos saugotojus mūsų mąstytojas vertino prekybininkus, finansininkus bei valdininkus,
t. y. tuos, kuriuos šiandien mes įvardijame kaip paslaugų
teikėjus. Aukščiau už juos Vydūno hierarchijoje yra tarsi
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vertybių kūrėjų ir jų vartotojų tarpininkai – mokytojai,
teisėjai, šventikai, gydytojai. Jų, kaip ir pačių kūrėjų, įnašas į žmoniškumo ugdymą esąs itin reikšmingas.
Platonas, kai jau minėta, yra vienas dažniausiai Vydūno filosofinėje kūryboje minimų ir didžiai vertinamų
Antikos mąstytojų. Pasak Vydūno, Platono Valstybėje esama daugiau išminties negu daugelio vėlesnių mąstytojų
veikaluose, kuriuose socialiniai ir politiniai klausimai
sprendžiami atsižvelgiant „tik į materinius žmogaus reikalus“. Platonas parodęs, jog valdžios „kaip ir paprasto
žmogaus gyvenimas turi būti tvarkomas išminties... Iš išminties turėtų paeiti visi įstatymai.“ (1, 298) O išmintis –
tikrojo, dieviškojo, dvasingumo apraiška. Primindamas
Platono aiškinimą apie valstybės ir žmogaus santykį,
Vydūnas pabrėžia, jog Antikos mąstytojas iš tikro „paprastiems žmonėms nepalieka jokios laisvės. Ir aukštesnieji luomai jos beveik neturi“ (1, 303). Visiškai laisvas
esąs tik išmintingųjų luomui priklausąs žmogus, nes
išmintis yra tikroji laisvė (vydūnišku terminu tariant –
„dykybė“). Būdamas apšviestas išminties žmogus gali
išmintingai valdyti. Paprastas žmogus nebūdamas taip
apšviestas tokios privilegijos negalįs turėti. Todėl Platono propaguojamo valdžios despotizmo, pasak Vydūno,
nereikią suniekinti, nes už jo slypinti „aiški teisybė“: mat
„valdžiava yra, Platono nuomone, prievarta ir augykla.
Tik ji nenorinti auginti, kas nesveika, kas gyvenimui netinka“ (1, 304). Žvelgdamas į valstybės istoriją ir dabartį,
Vydūnas regi, kad realiai valstybę kuria ir joje tvarkosi
žmonės, kurie nėra dieviškos išminties apšviesti, kaip
yra rekomendavęs Platonas, o susitelkę tik į žemiškojo,
„materinio“, gyvenimo rūpesčius. Tad jie gali kurti tik tokią valstybę, kuri leistų tenkinti su žemiškąja egzistencija
susijusius poreikius ir interesus. Vadinasi, platoniškojo
modelio valstybei kurti pirmiau turi išaugti ryškios dvasinės orientacijos žmonės, gerai suvokią dvasinę būties
esmę ir būtinybę jos siekti. Dabartinė valstybė turinti suteikti tokio augimo galimybes, o žmogus jomis pasinaudos pats ir pats augins save, t. y. sieks kuo aukštesnės
sielos kultūros. Žinoma, jam reikia parodyti tokio augimo kryptį ir suteikti reikalingų žinių.
Vydūnas labiau negu Platonas linkęs pasitikėti žmogumi, potencialiomis jo dvasios galiomis. Jam atrodo,
kad tas galias išlaisvindamas ir jas panaudodamas žmogus galės esmingai tobulinti savo paties sukurtą valstybę, kuri turėtų tapti dar geresne priemone toliau stiprėti
žmogaus dvasingumo galiai, žmonių tarpusavio santykių darnai siekti. Platonui idealioji valstybė yra tarsi
išminties galios prisodrinta dieviškumo galios priemonė žmonėms valdyti ir vesti juos išganymo keliu. Todėl
ne žmogus ją tobulina, o ji žmogų priverčianti tobulėti.
Tačiau ir vienaip (vydūniškai), ir kitaip (platoniškai) siekiama, kaip sako Vydūnas, to paties – „žadinti ir gaivinti
žmoniškumą“, „būti žmoniška priemone augint tikriausiai kilnybei ir šviesiausiam vaiskumui“ (1, 315; 310).
Todėl Vydūnas nelinkęs ryškinti savojo ir platoniškojo
požiūrio skirtybių. Jas greičiausiai laikė neesminėmis.
Platonu Vydūnas pasiremia ir savo samprotavimuose estetikos klausimais, ypač aiškindamas savąjį grožio
prigimties supratimą. Tasai supratimas pirmiausia kilo
iš indiškojo vedantizmo būties pagrindų aiškinimo, pagal kurį visa būtis – dvasinė, o pasaulis – įvairove atsiskleidusi (imanentinė) jos dalis; kita dalis lieka grynos
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dvasios pavidalu, pasaulio atžvilgiu ji – transcendentinė. Žmoniškasis grožio pajautimas, jo siekimas, Vydūno
aiškinimu, yra tiesiog metafizinė duotybė, o ne pasaulį
pertvarkančioje socialinėje veikloje susiformavęs specifinis, t. y. estetinis, santykio su pasauliu būdas. Mąstytojas pirmiausia postuluoja paties grožio objektyvumą ir
amžinumą pasaulio reiškinių atžvilgiu ir laiko jį ne vien
žmogaus raiškos sfera. Grožis, kaip ir visa, kas pasirodo
regimajame pasaulyje, esąs vienas iš to pasaulio dvasinio šviesėjimo, t. y. jo evoliucijos, būdų, viena iš vedantiškai traktuojamos absoliučios dvasios objektyvinimosi
galimybių. Grožis objektyviai egzistuojąs jau gamtoje be
žmogaus, t. y. be jį suvokiančio subjekto, ir reiškęsis dar
tada, kai dvasingumas evoliucijoje nebuvo įgijęs žmoniškumo pavidalo (žr. 3, 271). Evoliucijoje prabudusi
žmoniškumo esmė grožį pajuto kaip jau esančią duotybę, kaip objektyvią būties savybę, o ne kaip po truputį
išsikristalizavusią santykio su pasaulio reiškiniais formą.
Vydūno įsitikinimu, visiškai teisus esąs Platonas
„tvirtindamas, kad gražu esą, kas dalyvauja grožės idėjoje. Įstengdamas gyventi idėjų aukštumoje, žmogus matąs
grožį jos gimtinėje“ (1, 473). Pats Vydūnas prisipažino,
jog jo grožio samprata esanti platoniškosios grožio idėjos „savotiškas nušvietimas“ (1, 473). Tą nušvietimą galima traktuoti kaip Platono mokymo apie idėjų pasaulį
interpretavimą vedantiškojo panenteizmo dvasia. Pasak
Vydūno, „grožės esmė glūdi sąmonigumo tikrovėje“
(1, 473), t. y. absoliute, arba platoniškosios idėjų sferos
analoge.
Vydūno filosofijoje galima aptikti ryškių sąsajų ir
su kai kuriomis klasikinį graikų filosofijos laikotarpį užbaigusio didžio mąstytojo Aristotelio (384–322) idėjomis.
Pirmiausia į akis krinta dalinis vydūniškosios gamtos sferų sampratos ir Aristotelio gamtamoksliniais principais
remiantis sukurtos sielos koncepcijos analogiškumas.
Vydūno aiškinimu, gamtiškajai visumos daliai priklauso
keturios sferos: 1) negyvoji gamta, arba mineralija, kurioje veikia tik fizinės jėgos, 2) aukštesniu sąmoningumu
pasižyminti vitališkumo, gyvybės, „pranos“ sfera, kurios
esmę grynu pavidalu realizuoja augmenija, 3) „gyvuliškoji gamta“, arba „kama“, kurioje reiškiasi veiklusis,
aktyvusis psichikos reiškinius gimdąs materijos pradas,
4) „kama-manas“, kurios esmę išreiškia protas, mąstymo
galia – aukščiausioji materijos pakopa, į kurią yra pakilęs
tik žmogus. Pasak Vydūno, tos keturios sferos kaip tik ir
sudaro reiškinių pasaulį – gamtą. Žmogus į ją įeina kaip
jos dalis, kaip aukščiausia būtybė. Tos gamtiškosios sferos nesančios viena nuo kitos izoliuotos, o įeina viena į
kitą – žemesnioji sudaro galimybę aukštesniajai reikštis
ir per tą aukšteniąją įgyja tikrąjį reikšmingumą. Augale
mineralu, t. y. negyvąja „fiziškos valstybės“ medžiaga,
išryškėja augmeniškumo pradas, gyvūne – mineralu ir
augmeniu – psichiškasis gyvūniškumo pradas, žmoguje – visais tais trimis pradais ir dar ketvirtu – protingumu – žmoniškumas, kurio pati esmė kylanti jau nebe iš
gamtos, o iš grynosios dvasios. Žmogus „esąs mineralas,
augmuo, gyvis ir žmogus kartu“ (1, 389), – teigia Vydūnas, pasiremdamas legendiniam senovės Egipto išminties dievui Totui (graikų tapatintam su Olimpo dievų
pasiuntiniu Hermiu) priskiriama mintimi.
Pagal Aristotelio sielos koncepciją irgi esančios kelios kūną aktualizuojančios sielos: vegetatyvinė, veikianti
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augaluose, juslinė, geismingoji, grynu pavidalu besireiškianti gyvūnuose, pagaliau protingoji, kuria esmingai
disponuoja žmogus. Taigi bent dalinis vydūniškosios ir
aristoteliškosios gamtos galias aptariančęių koncepcijų
sutapimas yra akivaizdus. Tačiau greičiausiai tik čia ir
bus sutapimas. Aristoteliškoji sielos koncepcija padarė
įtaką Vydūno gamtos sąmoningumo pakopų sampratai
veikiau tik kaip papildomas, stiprinamasis argumentas,
o ne kaip pagrindinis šaltinis. Pirmesnis poveikis ir šiuo
atveju patirtas iš senosios indų filosofijos arba iš ja besiremiančios teosofijos. Apie sluoksnius, į kuriuos įvilktas
atmanas (individualusis žmogaus dvasinis pradas) ir
kurių kiekvienas yra ankstesnio viduje ir yra gilesnis bei
fundamentalesnis už tą ankstesnįjį, kalbama jau ankstyvojoje upanišadoje Taitirija. Panašiai apie žmoguje veikiančių galių hierarchiją kalbama ir Bhagavadgytoje. Pagrindinis dėmesys toms galioms įvaldyti skiriamas jogos
sistemoje. Vydūniškoji samprata ne tik savo raide, bet ir
dvasia bei metodologija yra daug artimesnė indiškajam
aiškinimui negu aristoteliškajam. Be to, tarp Vydūno ir
Aristotelio sampratų yra ir principinis skirtumas. Vydūnui sąmoninga (ir šia prasme gyva2) yra visa gamta,
visos keturios jos sferos, tarp jų ir vitališkosios (praniškosios) gyvybės neturinti materija (prakriti). Aristoteliui
siela buvo tik gyvosios materijos organizacijos būdas, jos
gyvenimo ir vystymosi principas.
Kitas Vydūno ir Aristotelio sąlyčio taškas – estetikoje. Mūsų mąstytojas Antikos korifėjumi remiasi, kalbėdamas apie meninės kūrybos procesą, kurį laiko sakraliu,
dieviškumo įkvėptu aktu. Tame procese, pasak Vydūno,
turi kuo mažiausiai reikštis ne tik geismingumo (gyvuliškumo) sfera, bet ir protavimas, racionalumu grįstas
meno kūrinio konstravimas. Aristotelio teiginį, kad menininkas turįs kurti pamėgdžiodamas gamtą, mūsų mąstytojo manymu, reikia suprasti ne ta prasme, kad menininkas privaląs natūralistiškai atkurti, atspindėti tai, ką
yra sukūrusi gamta ir taip ją pamėgdžioti. Pats kūrimas
turįs būti panašus į gamtiškąjį kūrimą. „Meno veikalas
turi gimti iš gyvo ir tauraus menininko žmoniškumo ir iš jo
augti, kaip auga, o nesidirba gamtos kūriniai. Labai svarbu,
kad tai vyktų savaime, be jokių geidavimo varžymų, o iš tikro pasišventimo, tikro darbštumo. Taip auginant veikalą,
Aristotelis bus tikrai suprastas“ (1, 472), – rašė Vydūnas.
Vydūnas pritaria ir kai kurioms Aristotelio pažiūroms socialiniais klausimais. Mūsų mąstytojui yra priimtinas Aristotelio teisingumo ir lygybės aiškinimas.
Anot šio aiškinimo, neteisingumas reiškiąs nusižengimą
įstatymams ir žmonių lygybės principo pažeidimą. Valdžios uždavinys esąs vykdyti teisingumą – garantuoti
įstatymų laikymąsi ir saugoti, kad nebūtų pažeista lygybė. O lygybė teisingumo prasme Antikos mąstytojo pirmiausia suprantama kaip visų lygybė prieš įstatymą, t. y.
kad ir kokiam luomui žmogus priklausytų, jam turi būti
taikoma įstatymo pažeidimą atitinkanti bausmė. Tačiau
lygybė neturinti būti suprantama kaip lygiava, t. y. kaip
atseikėjimas kiekvienam po lygiai, neatsižvelgiant į tai,
kas kiek padarė ir ko vertas padarytas darbas. Lygybė šia
prasme yra tai, kad kiekvienam turi tekti tiek, kiek jis yra
realiai pelnęs, o ne automatiškai tiek, kiek gauna kitas.
Toks aristoteliškas lygybės ir teisingumo supratimas susisieja su Platono aiškinimu apie žmonių pasiskirstymo
į luomus principu, pagal kurį kiekvienam esą nulemta
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kokį darbą dėl įgimtų savybių jis gali atlikti, t. y. vykdyti
vienokią ar kitokią valstybei, kaip organizmui, reikalingą
funkciją. Tų įgimtų savybių sąlygotumą pats Vydūnas
aiškina kaip karminio atpildo raišką.
Platoniškasis ir aristoteliškasis lygybės, kaip galimybės kiekvienam atlikti tai, ką jis geriausiai gali pagal savo
prigimtį, supratimas, pasak Vydūno, esąs daug pagrįstesnis negu dabar (t. y. XIX a. pab. – XX a. pr.) plintąs
komunistinis požiūris, jog turtas turįs būti paskirstytas
visiems po lygiai. „Bet kokia žiauri, stambi ta lygybė, –
konstatuoja Tautos gyvatos autorius. – Beveik vien eina
klausimas apie tai, kad kiekvienam turi tekti tiek, kiek
ir kitam. Gauti nori kiekvienas iš visuomenės turtų kuo
daugiau.“ (1, 312)
Vydūnas pritaria K. Marxą beveik 2000 metų aplenkusiam Aristoteliui, pasmerkusiam besaikį „pinigų
susikrovimą“ ir norėjusiam, „kad žmonės vien mainytų
tuos turtus, kurie kitiems yra reikalingi, vieniems jų turint skalsoje“ (1, 313). Pats Vydūnas siūlo panašų į aristoteliškąjį turto apyvartos valdymo modelį, pagal kurį
kapitalas turįs būti nuolatinėje apyvartoje ir tarnauti visiems žmonėms. Jį kaupti ir atskiram žmogui iš to lobti iš
tikrųjų esąs nusikaltimas. Todėl kapitalas turįs būti tokių
žmonių rankose, kurie jį naudos ir didins išmintingai,
pirmiausia atsižvelgdami į visuomenės interesus. „Vien
kad kapitalas nebevartojamas žmoniškiems tikslams, jis turėtų būt imamas iš vienų rankų ir duodamas į kitas pagal [tam]
tikrus įstatymus. Draugija, valdžiava vien turėtų rūpintis
gyvojo kapitalo veikimu, jo sravėjimu“, – rašo Vydūnas
apie patobulintą kapitalo apyvartą. (1, 293)
Vydūnas taip pat sutinka su Aristotelio įsitikinimu,
kad turinti būti privati nuosavybė, kad laisvas žmogus
turįs teisę į turtą ir nuosavą žemę. Mūsų mąstytojui taip
pat imponuoja ir Platono, ir Aristotelio akcentuojamas
darbo vertingumas, ypač moralinio to vertingumo aspekto kėlimas. Jį džiugina tai, kad Antikos mąstytojų išreikštas darbo vertingumo supratimas vis labiau įsigali
šiais laikais. „Apskritai mūsų laiku sušvinta vis aiškiau
ta mintis, kad be darbo žmogus neapreiškia savo vertybės ir kad jis tad visuomenei yra be svarbumo.“ (1, 313)
Vydūnas buvo įsitikinęs, kad visuomenės gyvenimas
turi būti grįstas laisvu, savanorišku darbu, naudingu ne
tik dirbančiajam, bet ir apskritai žmonėms, visai visuomenei, teikiančiu ne tik materialinę naudą, bet ir kūrybinį suinteresuotumą, taip pat didelį dvasinį pasitenkinimą. Mąstytojas tikėjo, kad susikurs tokia visuomenė,
kurioje žmonės „turės išmokt veikimu pasidžiaugt“ (1, 294).
Tas mokėjimas „veikimu pasidžiaugt“, nesiekiant naudos veikiant, dirbant ir kartu dvasiškai tobulėjant, reiškia
vienos iš indiškųjų jogų – veikimo kelio (karma jogos) realizavimą. Pats Vydūnas tokiu nesavanaudiško veikimo
keliu faktiškai ėjo nuo pat savo kultūrinio ir kūrybinio
kelio pradžios, o kryptį tam ėjimui buvo gavęs iš indiškųjų šaltinių, ypač iš Bhagavadgytos. Sokratas, Platonas,
Aristotelis jam buvo tie autoritetai, kurie tarsi dar kartą
patvirtino to kelio pasirinkimo teisingumą.
Ryškūs panašumai ar netgi bendrumai Vydūno filosofiją sieja su paskutiniųjų antikinės filosofijos laikotarpių – helenizmo epochos (III–I a. pr. m. e.) bei senovės
filosofijos pabaigos (I–VI m. e. a.) – idėjomis. Tie panašumai greičiausiai yra ne tiesioginio tų idėjų poveikio Vydūnui pasekmė, o paprasčiausiai tipologinio pobūdžio
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sutapimai. Tai, kas bendra Vydūnui ir šių laikotarpių
Antikos filosofams didžiąja dalimi yra bendra ir su senovės Rytų išmintimi. Tiesioginės mūsų mąstytojo idėjinės
ištakos, kaip jau ne kartą minėjome, – joje. Tai daugybę
kartų yra pabrėžęs pats mąstytojas. Tačiau jo nuorodų į
tiesioginį rėmimąsi vėlyvosios Antikos filosofija neaptinkame, nors vienas kitas tą filosofiją reprezentuojantis
vardas jo tekstuose pasitaiko. Tai vėlgi liudija apie Antikoje randamą papildomą argumentaciją jau turimiems
įsitikinimams sustiprinti.
Helenizmo epochoje veikė penkios filosofinės
mokyklos – iš klasikinio laikotarpio savo veiklą tebetęsiančios Platono Akademija ir Aristotelio Likėjus bei trys
naujos – stoikų, epikūrininkų ir skeptikų. Iš šių naujųjų
mokyklų Vydūnui artimiausia stoikų mokykla. Hedonistinė į juslinius malonumus orientuota epikūrininkų
nuostata Vydūnui iš principo buvo nepriimtina. Nors
prieš pačią epikūrininkų mokyklą ir jos atstovus mūsų
mąstytojas ir nepasisakė, tačiau ne kartą yra išreiškęs
kritišką nuostatą pačios hedonistinės orientacijos gyvenime bei pastangų ją pagrįsti atžvilgiu. Pažintinis skeptikų negatyvizmas, postuluojantis žmogiško žinojimo
neįmanomumą ir nuteikiantis susilaikyti nuo bet kokių
sprendimų bei tiesos paieškų ir taip rasti ramybę, Vydūnui, atkakliai siekusiam tiesos ir išminties, irgi neturėjo
būti prie širdies.
Stoikų mokykla gyvavo nuo 300 m. pr. m. e. iki 200
m. e. m. Jos istorijoje skiriami trys laikotarpiai – ankstyvasis (300–150), kurio pagrindiniai atstovai Zenonas Kitijietis (mokyklos įkūrėjas), Kleantas, Chrisipas; vidurinis
(150–50), kuriuo veikė Panatijas, Poseidonijas; vėlyvasis
(50–200), kurio atstovai Seneka, Epiktetas, Markas Aurelijus. Per šiuos laikotarpius keitėsi kai kurie stoikų mokymo akcentai (ankstyvieji stoikai koncentravosi į išorinio
pasaulio esmės aiškinimą, vidurinieji labiau domėjosi vidiniu žmogaus pasauliu, vėlyvieji susitelkė į etikos problematiką), tačiau bendras idėjinis to mokymo pagrindas
nuo jo atsiradimo visą laiką buvo tas pat.
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Nei stoicizmas, nei jo atstovų vardai Vydūno filosofijoje neminimi, nematyti ir kitų tiesioginio rėmimosi
jais požymių.Tačiau, pažvelgus į pamatines stoikų koncepcijas, akivaizdūs kai kurie reikšmingi jų panašumai
į Vydūno skelbtas idėjas, ypač apie būties sampratą bei
etinius principus. Dėl to stebėtis nereikėtų, nes yra žinoma, jog vidurinio laikotarpio stoikai savo mąstyseną priartino ne tik prie Platono idealizmo, bet ir prie rytietiško
misticizmo. Apie Vydūno artimumą šiems fenomenams
kartoti nebeverta.
Tad kokie tie konceptualiniai stoikų ir Vydūno panašumai? Bene labiausiai jie išryškėja pamatinėse metafizikos idėjose, pasaulio prigimties aiškinimuose bei etikoje.
Ir stoikams, ir Vydūnui pasaulis yra beribis, amžinas ir
begalinis. Tačiau stoikams jis – vienas, anapus jo nieko
nėra ir būti negali, o Vydūnui už regimojo pasaulio dar
yra ir grynoji, nepasireiškusioji, dvasia, Dievas pats savaime. Vieningą būtį sudaro jie abu – Dievas ir pasaulis, – kaip visuma ir jos dalis. Stoikai, postuluodami tik
pasaulio buvimą ir nieko kito už jo, kartu pabrėžia jo
dievišką prigimtį. Pasaulio dieviškumas, pasak jų, – vadinamojoje pneumoje, kuri esanti visos gyvybės ir pasaulio vieningumo šaltinis. Ši pneuma persmelkia kiekvieną
daiktą, todėl ir visi daiktai yra dieviški. Taigi, nors stoikai pripažino tik gamtos pasaulį, bet jo prigimtį aiškino kaip dievišką.Vydūnas irgi kalbėjo apie gamtiškojo
pasaulio dieviškumą, bet kartu postulavo ir antgamtinę
dieviškąją būtį, t. y. transcendentinį Dievą. Stoikai platoniškąjį transcendentinį Dievą – pasaulio kūrėją – tiesiog
sutapatino su pasauliu. Jų įsitikinimu Dievas turi būti,
bet jo nėra anapus pasaulio, o yra jame ir jam tapatus,
t. y. jis yra imanentinis pasauliui. Vydūnui Dievas – ir
imanentinis, ir transcendentinis, tačiau imanentiškumo
aspektas jam buvo ne mažiau svarbus kaip ir stoikams.
Jį mūsų mąstytojas pasitelkdavo ypač pabrėždamas dieviškąją žmoniškumo esmės prigimtį. Stoikų koncepcija
savo esme yra panteistinė (Dievas pasaulyje), Vydūno –
panenteistinė (Dievas ir pasaulyje, ir virš jo).
Vydūniškoji involiucijos–evoliucijos ciklų samprata irgi labai primena stoikų amžinojo kartojimosi teoriją. Indiškaisiais šaltiniais (ypač upanišadomis ir Bhagavadgyta) besiremiančio Vydūno aiškinimu, iš nedalomo
vienio, t. y. absoliučios dvasios (Dievo), kylantis pasaulis tam tikra dalimi tampa objektų įvairove, kuriai būdingas nesąmoningumas. Šis tapsmas įvardijamas kaip
involiucija. Po jos vyksta nuoseklus to nesąmoningumo
įveikimas, grįžimas į dvasios vienovę, iš kurios išeita.
Šis grįžimas – evoliucija. Involiucijos–evoliucijos ciklai
nuolat kartojasi ir sudaro amžiną būties ratą. Vydūno
žodžiais, kiekvieno involiucijos–evoliucijos rato prasmė esanti tokia: „...iš nežinomos Vienybės pareina visa,
traukiasi per sapnuotąją daugybę ir grįžta į žinomąją Vienybę.“ (2, 109)
Pagal stoikų amžinojo kartojimosi teoriją, pasaulis
kyląs iš dieviškos pneumos – gyvos ugninės medžiagos,
iš kurios atsirandančios pasaulį formuojančios stichijos.
Po šio formavimosi laikotarpio, iš kurio pirminė medžiaga vis labiau diferencijuojasi, ateina laikotarpis, kai įvairovė vėl dingsta pirminės medžiagos vienovėje – pasaulis tarsi sudega toje ugnyje, iš kurios atsirado. Paskui vėl
viskas prasideda iš naujo – iš ugnies vėl kyla pasaulis ir
vystosi ta pačia tvarka, kaip vystėsi ankstesniame cikle.
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Vydūnui ugnis irgi buvo esmės, iš kurios visa atsiranda
ir kurion vėl grįžta, simbolis.
Stoikai žmogų traktavo kaip protingo, kartu ir dieviško, pasaulio dalį, turinčią su tuo pasauliu gyventi
darnoje, paklusti jį valdančiam protingumo, kuris prilygsta dieviškumui, dėsniui. Tuo protingumo dėsniu yra
grįsta stoikų etika. Joje pabrėžiama, kad žmogus privaląs įveikti gamtiškosios savo prigimties vyravimą, siekti
vidinės dvasinės harmonijos bei nepriklausomybės nuo
išorinių aplinkybių ir turtų vaikymosi. Šitokią etinę stoikų nuostatą, remdamasis savo būties ir žmogaus santykio samprata, nuolat pabrėždavo ir Vydūnas. Jam, kaip
ir stoikams, pagrindinė žmogaus laisvės prielaida buvo
dorumas. Šis esąs ir tikrosios laimės prielaida. Dorai gyventi yra tas pat, kas būti laisvam ir laimingam. „Laisvė,
arba geriau sakant dykybė, yra galimumas pačiai žmoniškajai esmei apsireikšti. Taip, rodos, reikėtų išmanyti
doros prasmę ir reikšmę“ (1, 499), – teigia Vydūnas. Doroje esąs akumuliuotas aukščiausias gėris – taip manė ir
stoikai, ir Vydūnas. Šio įsitikinimo patvirtinimą mūsų
mąstytojas pirmiausia buvo aptikęs Sokrato mokyme.
Doras elgesys yra toks, kuris geriausiai atitinka tikrąją
žmogaus prigimtį, o ši, pasak stoikų, esanti valdoma proto, pasak Vydūno – dieviškosios, arba dvasinės, žmoniškumo esmės. Stoikams, kaip minėta, protingumas – irgi
dieviškumo apraiška.
Stoikams artimų idėjų rasime ir Vydūno pažiūrose
į visuomenę, į jos santykį su atskiru žmogumi. Stoikai
visuomenę traktavo kaip organinę visumą, kurią turinti
sukurti valstybė. Kiekvienas žmogus, pasak stoikų, priklauso kokiai nors grupei ir turi jai kokių nors pareigų.
Ši grupė priklausanti ir turinti pareigų didesniam socialiniam dariniui. Taip žmogus, priklausydamas keliems
vienas kitame esantiems socialiniams dariniams, yra tarsi apjuosiamas vis didėjančių koncentrinių ratų, kurių
centre yra jis pats. Tie ratai – tai jo paties kūnas, šeima,
giminė, tauta ir pagaliau žmonija; jie leidžia žmogui pasijusti visaverčiu visos žmonijos nariu ir pačią žmoniją
jausti kaip savo esaties pagrindą. Tokios dermės žmogus
ir žmonija turi siekti, o sąlygas tam siekiui turinti sudaryti valstybė.
Būtent tokia koncentrinių ratų principu grįsta žmogaus ir visuomenės santykių schema yra būdinga ir Vydūnui. Pasak mūsų mąstytojo, žmogus, formuojasi ne tik
tėvų bei kitų šeimos narių auginamas ir auklėjamas. Jį
supa nuolat platėjanti socialinė aplinka – giminių ratas,
luomas, tauta, visų žmonių bendrija. Šie vis didesnius
žmonių sluoksnius apimą socialiniai dariniai kiekvienas
vis daugiau padeda besiformuojančiam individui įveikti
gamtinės prigimties ribojamą dvasinio akiračio siaurumą, egocentrizmą. „Šeima, giminė, tauta, nėra savaime
vertybės, – aiškina Vydūnas. – Jos tokiomis pasidaro, jeigu žmoniškumas jose gali reikštis ir tuo gyvenime įsigyti
savo reikšmę.“ (1, 497) Tuos žmogui tobulėti padedančius socialinius darinius mūsų mąstytojas traktuoja kaip
visa apimančio dvasinio absoliuto involiucijos į pasaulio
įvairovę rezultatą. „Ir taip pasauliui įsikuriant, – rašoma
Mūsų uždavinyje, – randasi laiptai, kurių viršų apima
viena žmonijos esmė, vidurį įvairių jėgų rūšys ir apačią
atskiros jėgos. O tie tų laiptų laipsniai atitinka tai, kas
šiandien vadinama žmonija, tauta ir atskiru žmogumi.“
(1, 114) Tie laiptai – tai ne tik žmoniškumo esmės atsi
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skleidimo aktyvinimo priemonės, bet ir jos evoliucijos,
t. y. vis didesnio jos visuotinėjimo, veiksniai. Vydūno
aiškinimu, „kiekvienas žmogus yra visai nauja veikimų
versmė. Jo darbu pasaulio kūrimas eina naujais keliais.
Vėlgi šiame savo veikime žmogus nėra sau vienas. Aišku, kad jis yra narys didesnio pasaulio dalyko, būtent
tautos, kuri savo ruožtu yra žmonijos narys. Ir taip išeina tūleriopa sąmazga žmogaus su tauta ir žmonija ir su
visa visuma.“ (1, 235–236)
Nors Vydūno ir stoikų pažiūrų panašumai ir gana
ryškūs, jie, kaip jau sakyta, nėra tiesioginio sekimo rezultatas, o laikytini akivaizdžiais tipologinio pobūdžio
sutapimais. Juo labiau kad esama ir esminio konceptualaus skirtumo: Vydūnas laikosi panenteistinių pozicijų,
pripažįstančių ir imanentinę, ir transcendentinę Dievo
būtį, o stoikai dieviškąją būtį sutapatina su pasaulio būtimi, t. y. pripažįsta tik imanentiškumą.
Turiniu ir pobūdžiu artimiausia Vydūnui antikinės
filosofijos dalimi laikytinas neoplatonizmas. Tas artimumas vėlgi nėra tiesioginio poveikio pasekmė. Vydūno
tekstuose neoplatonizmo ir jo kūrėjo Plotino paminėjimą užtiksime gal kokius tris kartus. Tačiau ir tie paminėjimai nesisieja su teoriniais svarstymais, o yra įpinti
į apžvalginio pobūdžio tekstus. Ryškius savaiminius
Vydūno filosofijos sąskambius su neoplatonizmu bus
lėmusi teosofija, kurioje šia Antikos pabaigos filosofine
mokykla remiamasi itin daug. O pačiame neoplatonizme
graikiškoji filosofinė tradicija buvo gerokai persipynusi
su rytietiškąja išmintimi. Tas Platono idealizmą gerokai
transformavęs rytietiškumo sluoksnis bene ir bus neoplatonizmo atpažįstamumą vydūnizme lėmęs veiksnys.
Vydūno artimumas neoplatonizmui labiausiai bus
sąlygotas to, kad abi filosofinės koncepcijos (vydūniškoji
ir neoplatoniškoji) iš esmės buvo religinės, akcentavusios
reikmę žmogaus dvasinei esmei išsivaduoti iš pasaulio
traukos ir susilieti su Dievu. Paskutiniojo, baigiamojo,
Antikos laikotarpio filosofija kaip tik labiausiai ir pasižymėjo tuo, kad joje sustiprėjo dėmesys religinei problematikai, kad ji ėmė ieškoti atsakymo nebe į tai, kuo
labiausiai rūpinosi graikų filosofija iki tol – kaip gyventi
šiame pasaulyje, o į tai, kaip iš jo išsivaduoti. Filosofijos suartėjimo su religija procesas truko visą paskutinį
senovės epochos laikotarpį. Tuo metu religija iš esmės
pasiglemžė filosofiją, kuri tapo religine filosofija. Taip
atsitiko todėl, kad tuo laikotarpiu ekspansyviai besiplečianti graikų kultūra susiliejo iš vienos pusės su romėniškąja, iš kitos pusės – su rytietiškąja kultūra. Dėl Rytų
įtakos filosofijoje įsigali misticizmas bei teocentrizmas,
susilpnėja tradicinės, į pasaulį orientuotos graikų mąstysenos poveikis.
Atsigręžus į Platoną, atsiremiant į jo idealizmą ir jį
sintetinant su rytietiška mistika, susiformavo paskutinė garsi senovės epochos filosofinė sistema – neoplatonizmas, kurio esmė išsamiausiai išdėstyta Plotino (apie
203–270) mokyme. Platoniškasis dualizmas buvo transformuotas į monizmą, kuriuo teigiama esant vieną vienintelę būtį – absoliutą. Toji būtis įgyja skirtingus pavidalus, kurie yra vieno ir to paties vyksmo etapai. Nors
realusis pasaulis esmingai skiriasi nuo idealiojo, žemiškasis nuo dieviškojo (kaip aiškino Plotinas), tačiau jie
kyla vienas iš kito. Įgaudama vis naujus pavidalus, būtis
lieka ta pati, nepakitusi. Jos prigimtį galima palyginti su
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šviesos prigimtimi, kurios esmė – spinduliavimas. Atsirandą nauji būties pavidalai yra tarsi jos spinduliai, jos
emanacija. Pasaulis Plotinui – nuolatinė vis naujų būties
pavidalų emanacija: kiekvienas būties pavidalas žingsnis
po žingsnio kyla iš jau esančio, tobulesnio už tą kylantįjį. Taip emanacijos procese vis labiau išsenka pavidalų
tobulumas, nes kiekvienas jų yra vis žemesnio lygmens.
Šis vyksmas tęsiasi tol, kol po truputį menkėjantis tobulumas ir jį išreiškianti kūrybos galia visiškai išsenka.
Plotino požiūriu, idealusis (platoniškasis idėjų) pasaulis
yra tobulesnis už matomąjį pasaulį, tačiau ir pačios idėjos taip pat nėra visiškai tobulos. Todėl turinti egzistuoti
būtis, kuri yra tobulesnė ir už idėjas, taigi – tobuliausia.
Toji pirminė būtis, būdama tobuliausia, negali būti daloma ir turėti jokių priešybių – ji yra grynas vientisumas,
nuo nieko nepriklausanti, su niekuo nesusijusi. Tai – absoliutas. Jis Plotinui atstoja religijų Dievą. Jis – visko,
kas egzistuoja, šaltinis. Iš absoliuto kylančius pavidalus
Plotinas vadino hipostazėmis, kurių esančios trys: dvasia, siela ir materija. Dvasios pasaulis – idealusis (idėjų)
pasaulis, kurį galima suvokti ir pažinti. Platono filosofijoje šis pasaulis buvo aukščiausias, Plotinui jis – antras.
Antroji hipostazė – psichinis pasaulis, vieninga pasaulio
siela, apimanti ir individualias sielas. Sielų pasaulis –
idėjų pasaulio emanacija, kaip šis buvo paties absoliuto
emanacija. Trečioji hipostazė – materija. Joje tobulumas
ir kūrybos galia baigia išsekti. Tad materija reiškianti
emanacijos proceso pabaigą. Emanacijos procesas esąs
būtinas, kyląs iš pačios būties prigimties.
Panenteistinė vydūniškoji būties ir pasaulio santykio samprata savo esme yra labai artima šiai plotiniškajai būties emanacijos sampratai. Mūsų mąstytojui nekyla
abejonių, jog esanti tik viena realybė – absoliuti dvasia.
Pasaulis, kurio dalis yra ir žmogus, tėra tam tikra jos būsena, apraiška ar netgi tariamybė, žaismas, iliuzija. Toji
iliuzija atsiranda ir vėl išnyksta, o ją gimdąs šaltinis – absoliuti dvasia – lieka nepakitusi, panašiai kaip Plotinui
šviesa ir iš jos emanuojami spinduliai. Kalbėdamas apie
materialų pasaulį ir dvasią, Vydūnas juos traktuoja ne
kaip skirtingas realybes, o kaip skirtingas vieningos būties apraiškas arba būvius – sąmoningumą ir nesąmoningumą, kurie „įsirodo esą jos kraštutinumu du“ (1, 376).
Vydūnui, panašiai kaip Plotinui, dvasia tampa materija
po truputį: kiekviena materija tampanti dvasios sfera
kyla viena iš kitos ir kiekviena žemesnioji yra mažesnio
sąmoningumo. Ir tai vyksta tol, kol sąmoningumas virsta
visišku nesąmoningumu – negyvąja materija. Joje, kaip
pasakytų Plotinas, kūrybos galia visiškai išsenka. Vydūno filosofijoje aptariamos sąmoningumo pakopos beveik
atitinka Plotino būties hipostazes. Vydūnas jas suskirsto
kitaip negu Plotinas ir jam jų yra ne trys kaip Plotinui, o
septynios – trys dvasinės ir keturios materialios. Iš absoliuto emanuojančios dvasinės hipostazės yra visagalybė,
išmintis ir meilė, o iš šių emanuoja per žmogų pasireiškiantis protas, gyvūnijos esmę sudaranti psichikos sfera,
augmenijos esmę išreiškianti gyvybė bei negyva nesąmoningoji materija. Gamtos pasaulį sudarančios materialiosios hipostazės nėra viena nuo kitos izoliuotos, o įeina
viena į kitą – žemesnioji sudaro galimybę reikštis aukštesniajai ir per tą aukštesniąją įgyja tikrąjį reikšmingumą.
Augale negyvąja materija, mineralu iškyla augmenišku-
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mo pradas, gyvūne – mineralu ir augmeniu – psichiškasis gyvūniškumo pradas, žmoguje visais trim pradais ir
dar ketvirtuoju – protingumu – atsiskleidžia žmoniškumas, į kurį tiesiogiai savo trimis spinduliais – visagalybe, išmintimi ir meile – emanavosi pati dvasia, absoliutas. Taigi, žmogus, pasak Vydūno, priklauso ir gamtos
pasauliui (savo kūnu ir jo funkcijomis), ir dvasios sferai
(savo esme). Plotinas žmogaus sielą irgi skaidė į dvi dalis, kurių viena atlieka su kūnu susijusias augalams ir
gyvūnams būdingas funkcijas ir yra netobula bei nuodėminga, kita – nesaistoma kūno ir neprieinama netobulumui. Pirmoji priklauso žemosioms būties sferoms,
antroji – aukštosioms. Aukštosioms sferoms priklausanti
siela leidžiasi į žemesniąsias ir jas įdvasina, bet taip pati
praranda savo dvasingumo nuovoką ir tarsi susitapatina
su kūniškumu, nusigręžia nuo dieviškosios savo kilties.
Tad sielai reikia įveikti sumažėjusio tobulumo sferų trauką ir atsigręžti į tobulesnes sferas – atsiversti ir apsivalant
siekti susiliejimo su absoliutu.
To siekti, dvasiškai tobulėti turi padėti ir pažinimas,
ir menas, ir dorovė. Pagrindinė pažinimo funkcija, pasak
Plotino, yra atskleisti suartėjimo su Dievu galias, jas stiprinti ir taip padėti žmogui pasiekti ekstazę ir įsilieti į absoliutą. Toks pažinimas reikalavo ne vien proto pastangų
ir tyrimų, o dvasios ugdymo ir apsivalymo ir buvo ne intelektinis, o veikiau dorovinis veiksmas. Tokia pagrindinė misija pažinimui tenka ir Vydūno filosofijoje. Apie tai
jau kalbėjome lygindami Vydūno ir Sokrato koncepcijas.
Vydūniškasis meno esmės ir jo paskirties supratimas irgi beveik atitinka plotiniškąjį. Ir Plotinas, ir Vydūnas meną laikė žmogaus kūryba, analogiška dieviškajai
kūrybai, kurioje idėjos tampa tikrove. „Kuriančioji galia
turi plūsti iš dvasios-sielos, – rašo Vydūnas. – Kiekvienas menas gimsta iš žmoniškumo esmės, kada ji ryžtasi daiktų pasaulyje kurti vaizdus ir pavidalus.“ (1, 469)
Plotino etikoje socialinis, „pilietiškasis“, žmogaus
elgesys nėra toks svarbus, koks yra religinis jo aspektas.
Todėl į tikrųjų dorybių rangą iškeliamos tos, kurios susijusios su sielos apsivalymu, dvasiniu tobulėjimu, o aukščiausiomis laikomos tos, kurių veikiamas žmogus tampa
panašus į Dievą, artėja į susiliejimą su juo. Tarsi atsiliepdamas į tokį Antikos pabaigos mąstytojo požiūrį į doros
ir dorybių paskirtį Vydūnas irgi sako: „O vadinsime dorą
tuo aukštesne, kai iš žmogaus apsireiškimų kuo garsiau
išgirsime dvasios-sielos balsą.“ (1, 495) Mūsų mąstytojui, kaip ir Plotinui, doras žmogaus gyvenimas – kelias į
dvasinį išsivadavimą, kelias Dievop.
Plotino filosofijoje pažinimo teorija, etika ir estetika
įgavo metafizinę bei teologinę orientaciją, tarnavo bendram sielos išvadavimo tikslui ir sudarė vientisą sistemą.
Tokia pat vientisa buvo ir Vydūno filosofijos sistema. Ji
laikytina kultūros filosofija, kurios struktūrinės dalys –
pažinimo teorija, estetika ir etika – natūraliai išaugusios
iš religiškai pagrindžiamos būties sampratos.
1

2

Vydūno kūrinių citatos, skliausteliuose nurodant tik tomą ir puslapį, pateikiamos pagal: Vydūnas. Raštai, t. 1–4. – Mintis, Vilnius,
1990–1994. Čia ir toliau citatose išskirta Vydūno.
Pastebėtina, kad gyvybės, gyvumo terminą Vydūnas vartojo siaurąja ir plačiąja prasmėmis: siaurąja – kai kalbėjo apie vegetatyvinį
augalijos sferai būdingą gyvumą, „praną“, plačiąja – kai gyvumui
suteikė visoje visatoje esančio sąmoningumo prasmę.

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 2 (579)

A

S

M

E

NY

B

17

I

Ų

G

A

L

E

RI

J

A

Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Sudužusių vilčių
laivo kapitonas

A

nt mano mielo apšiurusio rašomojo stalo guli
knyga Jūrų keliais. Ant to paties stalo, prie kurio
parimusi mano motina prieškario vakarais taisydavo savo mokinukų sąsiuvinius, o vėliau jos sūnus
ruošdavo pamokas, rašė diplominį darbą ir dvi disertacijas, pasukusias jo veiklos kelius skirtingomis kryptimis.
Knygos autorius Bronius Krikštopaitis – vienas iš
kelių pirmųjų diplomuotų nepriklausomos Lietuvos jūrų
kapitonų, baigusių aukštuosius mokslus užsienyje ir ten
įgijusių laivavedžių teorijos ir praktikos žinių. Jo prisiminimai 1979 metais buvo išleisti Čikagoje. Knyga su
autoriaus ranka įrašyta dedikacija „Mano sūnui...“ tik
po devynerių metų pasiekė mane (1988). Tai autentiškas
įvykių liudininko pasakojimas apie nepriklausomos šalies žingsnius kuriant jūrinei valstybei būdingas institucijas. Galima teigti, kad ši unikali knyga yra dar profesionaliai netyrinėtas Lietuvos jūreivystės istorijos šaltinis.
Tenka tik apgailestauti, kad dviejų šimtų egzempliorių
tiražas, išleistas autoriaus lėšomis užjūryje, tapo retenybe mūsų baigiančios ištirpti išeivių kartos lentynose.
Jei smalsus skaitytojas užsispirtų surasti visus Lietuvoje
esančius knygos Jūrų keliais egzempliorius, manau, jam
pavyktų aptikti tik penkis, gal šešis jau gerokai aptrintus leidinius.
Knygos autorius aprašo jūrai atsidavusių žmonių
gyvenimą, įdomias Lietuvos laivininkystės reikalų peripetijas. Kasdienių jūros darbų bei nutikimų įvairovėje
atsiskleidžia Lietuvos siekis tapti jūrine valstybe, tiesti
kelius mūsų šalies gaminiams į didžiuosius Europos
uostus. Suprantama, atsiminimai, rašyti praslinkus trims
dešimtmečiams po Lietuvos nacionalinio laivyno netekties, negali būti nei išsamūs, nei adekvatūs. Kai kurie
epizodai bei faktai išbluko vėlesnių įvykių panoramoje.
Vis dėlto tolimojo plaukiojimo kapitono Broniaus Krikštopaičio knyga – vertingas leidinys tiems, kurie norės pažinti vieną iš daugelio tarpukario Lietuvos ekonominio ir
socialinio gyvenimo sričių, turiningą, nors ir apgailėtinai
trumpą jos istoriją. Tebūnie šis mano pasakojimas skirtas
paminėti 110-ąsias kapitono gimimo metines.

Jūreivystės idėjos genami

Lietuva – žemdirbių, įsikūrusių tarp miškų ir ežerų, kraštas. Čia istorija klostėsi savaip: spaudžiama iš Vakarų ir
Šiaurės, valstybė kūrėsi plėsdama valdas viena kryptimi
ir pasitikėdama vien savo kumščiu, kardu ir viliojančiu

Kadetas Bronius Krikštopaitis ir kapitonas Teodoras Reingardas

potraukiu į Rytus. Šiandien aiškėja, kad Lietuvos geopolitinė lemtis galėjo klostytis sėkmingiau, jei mūsų didžiavyriai būtų tinkamai įvertinę Jūros – šios stichijos,
galinčios mus maitinti ir net skaudžiai bausti – reikšmę.
Deja, herojinėms mūsų istorijos figūroms buvo smagu
vaikytis totorių būrius Juodosios jūros pakrantėmis ir
ramiai sau lėbauti sumuštų slavų dvaruose. Galop tokie
užmojai baigėsi nepataisomai: visa ta „heroika“ prasmego „Meškos“ glėbyje. Ir vis dėlto, XX amžiuje jūrų erdvės
reikšmė buvo suprasta. Apie tai susimąstyti privertė gyvybiniai tautinės valstybės poreikiai, nulemti naujų politinių, socialinių bei ekonominių sąlygų. Buvo aptariami
pragmatiniai dalykai ir mėginta kai ką daryti konkrečiai,
bet, deja, jūriniai reikalai dar nebuvo įsisąmoninti kaip
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esmingas valstybingumo veiksnys, kaip aktyvios politinės veiklos kryptis ir jos strategija.
Mūsų diplomatų ir verslininkų žingsniai 1919 metais Klaipėdos krašto atgavimo reikalais klojo tuos pamatus, be kurių jūrinės valstybės idėja negalėtų būti
įgyvendinta kaip realiai veikiantis politinis ir socialinis
subjektas. Lietuvos vyrai, buvę aukšto rango Rusijos imperijos laivyno karininkai – Teodoras Daukantas, Vladas
Nagevičius, Teodoras Reingardas, Liudvikas Stulpinas,
Juozas Andžejauskas, Antanas Kaškelis, Viktoras Reklaitis ir dar keli kiti, turintys puikų profesinį ir aristokratams būdingą išsilavinimą – grįžo į tėvynę, pasiryžę nedelsiant atkurti jos valstybingumo pagrindus. Su didžiu
entuziazmu jie pasinėrė į jūreivystės reikalus.
Išvadavus pajūrio žemes, vadovauti Klaipėdos uostui buvo paskirtas kapitonas Liudvikas Stulpinas – buvęs Rusijos transatlantinio laivo vadas. Jūrinės valstybės
idėja buvo aptariama pirmame jūreivystės mėnraštyje Inkaras, besivadovavusiame šūkiu „Komercinis laivynas –
mūsų turtas!“ Laikraščio leidyboje intensyviai darbavosi
buvęs Rusijos imperijos karo laivyno kapitonas Teodoras
Reingardas, pasižymėjęs kautynėse prie Japonijos krantų. Deja, leidinys gyvavo neilgai. Nuo 1936 m. estafetę
perėmė žurnalas Jūra1. Valstybės ateičiai reikšmingą idėją kartais aptardavo ir kiti įvairaus pobūdžio leidiniai
ir laikraščiai. Ambicingą lietuviškos jūreivystės siekį
propagavo žymūs mūsų mokslo vyrai, – Kazys Pakštas,
Stasys Kolupaila, – pasiūlę įvairių teorinių idėjų – realių
ir net utopinių.
Kapitono Broniaus Krikštopaičio knygoje Jūros keliais gilesnio visos šios kultūrinės ir politinės veiklos
supratimo ar rimtesnio nagrinėjimo neaptiksime. Ir to
reikalauti nedera: 1923 metais kelią į jūrą pradėjusi karta – tai tiesiai nuo žagrių, paliktų gimtojo sodžiaus arimuose, atėję jaunuoliai. Jie neturėjo to intelektualinio
pasirengimo, kuriuo pasižymėjo minėti į Lietuvą sugrįžę pedagogai, aukšto rango karininkai ar mokslo vyrai.
Kitaip ir negalėjo būti, nes iš valstiečių sluoksnio kylanti
šviesuolių plejada, neapdairiai atmetusi polonizuotą materialinę ir dvasinę Lietuvos aukštuomenės kultūrą, dar
nebuvo spėjusi įgyti išsilavinimo, pakankamo kultūros
paveldui vertinti.
Dalis vyresniosios kartos profesionalų padėjo to
meto mūsų jaunuoliams įgyti elementarių jūreivystės
žinių. Tai jų pedagoginis nuopelnas jūros idėjos puoselėjimui. To vis dėlto nepakako, kad būtų perduotas visavertis patyrimas. Ugdymo reikalai priklausė nuo stojančios ant kojų šalies galimybių: būsimus specialistus
teko rengti už gimtojo krašto ribų. Jūreivystės mokslus
Suomijoje krimtusių studentų – kadetų – ugdymą lėmė
svetimų laivų įgulos. Iš jaunųjų jūreivių savimonės iškrito dalis mūsų istorijos, nuosekliai susiejančios tautinės
valstybės paveldo elementus. Mat žinių pagal tautinės
mokyklos programą jie nespėjo Lietuvoje įgyti. Ši spraga, išryškėjusi sampratų suderinamumo kolizijoje, atsiskleidžia Teodoro Reingardo knygoje Jūrininkas, karininkas, mirtininkas (Šiauliai, 2000), suvytoje iš trūkinėjančios
oraus, daug patyrusio vyro prisiminimų pynės.
Savimonių skirtumo bėdas galėtų paliudyti mano
šeimos gyvenimo epizodai paskutinį Lietuvos pirmosios
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nepriklausomybės dešimtmetį. Prisimenu būdingiausius
atvejus: motinai išsiruošus į koncertą, į dramos ar operos spektaklį, tėvas – kapitonas Bronius Krikštopaitis –
atsisakydavo, nors ir būdavo labai gražiai pakviečiamas
eiti kartu. Jis pasirinkdavo kitą, jo mentalitetui artimesnę
veiklą: su savo kraštiečiais, jau prakutusiais pramonės
bendrovių veikėjais Jonu Vėžiu, Jonu Glemža ir Viktoru
Reklaičiu2, patraukdavo į kokį nors klubą palošti kortomis arba aptarti laivininkystei pelningo sandėrio. Dėl
tokio skirtingo pasirinkimo mano motina labai sielojosi:
ji norėjo dalyvauti kultūros gyvenimo renginiuose kartu
su savo vyru – jau garsėjančiu Lietuvos laivyno herojumi, tik savaitei iš plaukiojimų sugrįžtančiu prie šeimos
židinio Laikinojoje sostinėje. O kapitonas, kaip pareigingas prekybinio laivyno karininkas, buvo linkęs laisvalaikiu ieškoti progos pabendrauti su „naudingais“ krovinių
gabenimo užsakovais.

Konkretūs l aivininkystės
žingsniai

Žmogaus prigimtyje glūdi tolimų horizontų pažinimo
troškimas. Galbūt tai proto ypatybė, pasąmonės gelmėse
užsifiksavusi kaip elgsenos archetipas, kaip neištrinama
kolektyvinio patyrimo pasekmė; tokią mintį išsakė Antikos išminčius Aristotelis. Išlikę seniausiųjų raštų frag
mentai liudija, kad archajiniais laikais keturios Pasaulio
sandaros esmių esmės buvo nusakomos žemės, vandens,
oro ir ugnies stichijų įvaizdžiais. Matyt, neatsitiktinai
fundamentalios daiktų ir reiškinių esmės buvo siejamos
su galingiausiomis gamtos stichijomis. Nenusakoma ir
neišsemiama jų galia turėjo būti valdoma dievų ir siejama su Didžiąja Paslaptimi, kurios nežinomybė, tarsi žadėdama gėrybių atradimo galimybes, hipnotizuojamai
viliojo drąsiuosius. Derėtų niekada nepamiršti, kad tie,
kurie savo žygius susiejo su aukso, garbės ir valdžios
troškimu, patyrė gėdingą pralaimėjimą. Apie tai byloja
jūrų, žemės ir dangaus užkariautojų istorijos, įrašytos
ugnimi ir krauju suteptu kardu.
XX amžiuje kuriant nepriklausomos valstybės struktūras, tautos dvasiai reikėjo plačių erdvių, teko grumtis
ir su didžiosiomis Gamtos stichijomis, supančiomis etninį arealą. Nepriklausomybės kovose formavosi Lietuvos
kariuomenė, aviacija, o trečiaisiais jaunos valstybės metais (1921) buvo įkurta Lietuvos jūrininkų sąjunga; kitais
metais buvo įsteigta Lietuvos akcinė draudimo bendrovė
Lietuvos Lloydas3, o netrukus (1923) buvo atidarytas jūrininkų rengimo skyrius prie Kauno aukštesniosios technikos mokyklos. Entuziazmą rodė du besiformuojantys
jaunimo judėjimai: Lietuvos jūrų skautija ir Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacija Jūra. Ir štai jau
antrą valstybės dešimtmetį (1936) prekybos bendrovės
laivas Maistas, vadovaujamas pirmosios jūrų kadetų laidos absolvento kapitono Broniaus Krikštopaičio, išplaukė į Baltijos jūrą su Lietuvos Respublikos vėliava, skelbiančia nacionalinio prekybos laivyno atsradimą.
Dabar pabandykime aptarti XX a. Lietuvos laivininkystės pradžią, susiedami ją su vieno profesionalaus
jūreivio likimu.
Lietuvos jūrininkų sąjunga, subūrusi patyrusius tėvynainius, jau minėtus aukšto rango carinės Rusijos lai-
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Anglijos krantus, kiti atsidūrė net Kanadoje. Galop visi
kadetai grįžo į Alandų salyną; čia peržiemojo jiems skirtuose 4,5 tūkstančių tonų talpos burlaiviuose, įšalusiuose
Sundsvalio šcheruose (Botnijos įlanka, Švedija). Pavasarį
jau Lietuvoje šiek tiek pramokę jūreiviškų dalykų, jaunieji kadetai ištrūko tęsti šį kartą jau tikros jūreivystės
praktikos – patirti trejų metų plaukiojimo vandenynais
epopėją. Egzotiškieji burlaiviai, tarsi baltasparnės gulbės, du kartus apiplaukdami tragiškais įvykiais garsėjantį ir nuolat nesutramdomų audrų skalaujamą Horno
Ragą (Cape Horn), skrodė pasaulio vandenynų bangas.
Čia būsimi laivų vedliai gilino savo praktines navigacijos žinias ir grūdinosi fiziškai, kartu su laivų įgulomis
sunkiai dirbdami, kad atliktų bendrovės užduotis – sėkmingai nugabentų į tolimų kraštų uostus užsakytus
krovinius: kviečių grūdus ar kitas prekes.

Profe si ona l aus j ū r e i v i o k e l i a s

Jaunavedžiai

vyno karininkus, aktyviai veikė lietuviškos jūreivystės
ugdymo baruose. Jai pavyko įtikinti vyriausybę skubiai
priimti konkretų sprendimą – steigti jūreivystės mokyk
lą, rengiančią šalies prekybos laivyno specialistus. Netrukus prie Aukštesniosios technikos mokyklos įsteigtas
Jūrininkystės skyrius atvėrė duris būsimiems studentams – jūros kadetams. Tuoj pat iškilo praktinė problema:
profesiniams įgūdžiams formuoti reikėjo prietaisų, mechanizmų ir tikrų jūrinių laivų. Kol kas gimtasis kraštas
dar neturėjo tinkamų sąlygų ugdyti aukštos kvalifikacijos jūreivių. Žinoma, kadetai galėjo šiek tiek praktikuotis
Klaipėdoje, plaukiodami mažu, jau pasenusiu locmanų
laivu arba plušėdami Kuršių mariose kartu su žemsiurbės komanda. Bet tai tik iš bėdos tiko žemiausio rango
jūros darbininkams ruošti. Lūžis įvyko 1926 m., kai buvo
gautas pagarsėjusio Suomijos verslininko Gustafo Eriksono sutikimas priimti Lietuvos kadetus į aplink pasaulį
plaukiojantį jo prekybos burlaivių laivyną. Taip atsirado
galimybė stažuotis tam reikalui pritaikytuose laivuose;
juose buvo realizuojama pasaulyje pripažinta įgūdžių
lavinimo programa, kuri buvo privaloma visiems, siekiantiems aukštojo jūreivystės išsilavinimo ir laivavedžio (šturmano bei kapitono) diplomo.
Tų pačių metų rudenį penkiolikos Lietuvos jūreivystės mokykloje paruoštų kadetų būrelis, vykęs per Rygą
ir Taliną, pasiekė Helsinkį. Iš ten pavargę, bet jaunystės
entuziazmo sparčiai genami kadetai patraukė į Alandų
salyne įsikūrusį Marienhamno uostą, kur švartavosi audrų užgrūdinti Eriksono bendrovės laivai. Pasiskirstę po
įspūdingų keturstiebių burinių barkų Olivebank ir Archibald Russel įgulas, mūsų žemdirbių bernužėliai dar turėjo
progos šiek tiek paplaukioti kitais laivais: dalis jų pasiekė

1928 m. pavasarį baigėsi mūsų pirmųjų jūrų kadetų plaukiojimo praktika – laivo vedlių stažuotė, atvėrusi kelią
į aukštąsias studijas Jūrų ir navigacijos institute (Abo,
Suomija). Iš tolimojo plaukiojimo sugrįžo, deja, jau tik 12
užgrūdintų kovose su gamtos stichijomis vyrų, ryžtingai
nusiteikusių gauti diplomus. Kadetas Antanas Mėlinis
ir jo likimo draugas suomis Permanas, galingos audros
nušluoti, pražuvo vandenyno gelmėse. Trys kadetai už
kategoriškus reikalavimus vadovybei vykdyti visus jų
stažuotės plane numatytus įsipareigojimus buvo Australijos uoste išlaipinti. Dar du, praradę sveikatą mokomuosiuose plaukiojimuose, po kelerių metų sausumoje
mirė nuo džiovos.
Išklausę teorinius dalykus ir atlikę praktines navigacijos užduotis kadetai gavo šturmano diplomus, o po
to, dar išklausę papildomus kursus, 1930 metais grįžo
iš Suomijos su tolimo plaukiojimo kapitono diplomais.
Galutiniam aukštajam profesiniam išsilavinimui viso
to nepakako: buvo privaloma atlikti dar vieną užduotį – savarankiškai vadovauti laivui ir jo įgulai. Ir tik po
tokios stažuotės jau buvo galima gauti kapitono kvalifikaciją patvirtinančią licenciją. Bronius Krikštopaitis,
metus padirbėjęs šturmanu ledlaužyje Perkūnas, porą
metų vokiečių prekybiniame laive Friesland (1933–1935)
ir veik pusmetį laive Rimfrost, įgijo kapitono licenciją ir
teisę savarankiškai vesti jūrinius laivus. Tokia galimybė
atsirado, kai tik 1936 m. vasario 1 d. prekiniame laive
Maistas, iškilmingai pakėlus Lietuvos vėliavą, į denį užkopė trys laivo vedliai – kapitonas Bronius Krikštopaitis, šturmanai Kazimieras Daugėla ir Aleksandras Šimkus-Šimkevičius, pasirengę savarankiškai plaukioti jūra.
Vietinis laikraštis Vakarai pranešė, kad pagaliau išplaukė
Lietuvos jūrinis garo varomas laivas; žurnalistas pabrėžė: įgula jau kalba lietuviškai. Beje, prieš tai (sausį) pirkti
šio laivo į Hamburgą buvo pasiųstas šturmanas B. Krikštopaitis ir užsakovo akcinės bendrovės inžinierius. Štai
kaip tą momentą aprašė pirmasis jau nupirkto laivo kapitonas: „Tarp daugelio Hamburgo uoste stovinčių okeaninių laivų mūsų Maistas atrodė kuklutis, bet mums,
keliems lietuviams, jis atrodė didelis, toks didelis, kaip
ir šios dienos įvykis.“4 Pirmojoje savarankiškoje kapitono
kelionėje dalyvavo žurnalo Jūra redaktorius Stasys Vai-
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noras, kruopščiai ir vaizdingai aprašęs šį istorinį Lietuvos žingsnį jūrų link. Nors laivas nugabeno į Antverpeną ne itin prestižinį krovinį – avižas Belgijos žirgynams,
bet jūreivių džiaugsmas sklandžiu plaukimu, atvėrusiu
Lietuvos pramonės produkcijai kelius į Vakarų uostus,
buvo begalinis.
Neilgai truko laivyno steigimas ir komercinių jo
maršrutų plėtra. Bręstant Antrajam Pasauliniam karui
artėjo tragiški Lietuvos istorijos ir, suprantama, šalies
prekybos laivyno žlugimo įvykiai. Naujausias Lietuvos
laivas Kaunas, mėginantis su maisto produktais prasiskverbti į blokuojamą Angliją, netoli jos krantų buvo paskandintas 1939 metų lapkričio 17-osios naktį. Po galingo sprogimo laivas paniro į Šiaurės jūros gelmes (vėliau
paaiškėjo, kad jį torpedavo vokiečių povandeninis laivas
U-57). Vienas jūreivis žuvo, o įgula su kapitonu Krikštopaičiu išsigelbėjo ir, padedant netoli tinklus metantiems
žvejams, pasiekė Belgijos pakrantę.

K a r o pr a d ž i o s s ū k u r y j e

Kai tik TSRS, pasitelkusi apgaulingą diplomatiją, grąžino
Lietuvai lenkų užgrobtą Vilnių, Lietuvos Baltijos Lloydas5
į senąją valstybės sostinę pergabeno vieną garlaiviuką,
iš būrio dūsaujančių ir šoniniais plačiapėdžiais ratais
pūškuojančių Nemuno vingiais. Kapitonui Krikštopaičiui, „nusėdusiam“ sausumoje, buvo pavesta organizuoti vidaus laivininkystės tinklo plėtrą. Pasitelkęs dar
du laivus, jis atidarė keleivinių laivų maršrutą Nerimi
Vilnius–Valakampiai–Verkių rūmai.
1940 m. birželio 15 d. upeivių linijos organizuotojas,
įsodinęs į laivą savo žmoną Mykoliną ir sūnelį Algimantuką, nurodė garlaiviuko laivavedžiui saugiai ir patogiai
nuplukdyti juos į Verkius. Pats likęs ant kranto, įsiliejo į
minios šurmulį Katedros aikštėje. Ir štai prieš jo akis atsiveria netikėtas reginys: pasigirsta šlepsinčių tankų riaumojimas, o už jų driekiasi apdriskusių kareivių ir vežimų
gurguolė. Apie tai skaitome kapitono prisiminimuose:
„...stebėjau pro varpinę į Gedimino gatvę vingiuojančią
svetimą kariuomenę. Jeigu nebūtų buvę matyti ginklai,
tai galėjai pagalvoti, kad ne kariuomenė ir ne kareiviai
ten žygiuoja, bet pripuolamai stepėse sugaudyti nuskurę
žmonės ir arkliai, kurie čia atvežti ir paleisti vilkosi mūsų
gražiosiomis sostinės gatvėmis. Pvz., daugelis raitelių
net savo arkliams balnų neturėjo ir jojo ant užtiestų cuk
rinių maišų. Dar kiti ir to neturėjo. Po jų tingiai slinko
begalinė eilė pėstininkų, kurių rūbas ir apavas dar labiau
buvo apverktinas.“6 Veik po septyniasdešimties metų sužinojau, kad tą patį epizodą – sovietų tankų vorą – stebėjo būsimas Nobelio laureatas Czesławas Miłoszas, su didžiu nerimu numatydamas atslenkančią Raudojo maro
bangą. Jis tai matė pro restorano langą, kaip ir kapitonas
Krikštopaitis, esantis aikštėje vos už 50 metrų. Dabar tai
kampinis namas priešais Katedrą – Gedimino pr. Nr. 1;
jame, kaip žinome, vaduojantis iš sovietinio jungo buvo
įsikūrusi Sąjūdžio būstinė.
Mudviem su mama apžiūrint didingus Verkių rūmus, tarp lankytojų pasklido gandas: Vilniaus gatvėmis
slenka iš bazių išlindę Raudonosios armijos pulkai. Gal
jau karas prasidėjo? Kilo panika. Visi puolėme prie laivo
krantinėje, o jis jau pradingęs. Gerai prisimenu: nepažįs-
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tamas garbus ponas pasisiūlė mus parvežti į sostinę jo
nusamdyta karieta. Vakaro prieblandoje išvydome vėliau tėvo aprašytą vaizdą. Nuo bangomis atslenkančių
šmėklų (panašių į sumuštos armijos likučius) sklido
bjauri prakaito, machorkos ir atmatų duobės smarvė.
Dar ir šiandien prisimenu: šie kvapai tvyroje Vilniuje
ir Kaune iki vokiečių įsiveržimo. Atžygiavus naujiems
pasaulio „užkariautojams“ nuskambėjo jau kiti garsai,
palydimi darnaus nublizgintų aulinių batų kaukšėjimo,
mėtinių saldainių ir dantų pastos kvapų.
Okupavus Baltijos valstybes, Lietuvos Baltijos Lloydas,
atidžiai politrukų stebimas, dar kurį laiką veikė. Kapitonas Bronius Krikštopaitis, pasiilgęs jūros bangų gausmo,
priėmė Lloydo pasiūlymą vadovauti laivui Marijampolė,
palikusiam mielų prisiminimų. Deja, šį kartą laivas, jau
kaip TSRS inventorius, įregistruotas Rygos uoste, privalėjo plaukioti su raudona vėliava, prižiūrimas politruko
ir NKVD įgaliotinių. Tokio pat likimo sulaukė dar trys iš
buvusių vienuolikos Lietuvos prekybos laivų – Šiauliai,
Utena, Kretinga (kiti negrįžo į sovietų užgrobtus uostus).
Šiek tiek paplaukiojęs su prekėmis Baltijos jūros areale,
patyręs jūrų kapitonas Krikštopaitis 1941 m. sausio pabaigoje pasitraukė iš laivyno. Sunku buvo laisvos šalies
kapitonui priprasti prie naujo politinio režimo. Nuolatinis čekistų persekiojimas – sekimas, tardymai, gąsdinimai, moralinis prievartavimas – galop tapo nepakeliama
kančia. Sugrįžęs į sausumą, jis surado Palangoje ramų
prieglobstį čia praktikuojančios dantų gydytojos užuovėjoje, su kuria buvo susipažinęs jau prieš kelerius metus
Klaipėdoje vykusiame Baltijos Lloydo svečių priėmime.
1944 metais, artėjant karo veiksmams, Bronius
Krikštopaitis atvyko į Kauną atsisveikinti su savo šeima – žmona Mykolina ir sūnumi Algimantu. Buvęs
jūrų kapitonas padėkojo mano motinai, kad ji be jokių
trukdžių sutiko atlikti skyrybų formalumus Rygos institucijose7. Su ašaromis akyse priglaudęs prie krūtinės
pasiliekančius tėvynėje šeimos narius, prisipažino, kad
su Palangos drauguže ir naujagimiu mėgins slapta žvejų laiveliu pasiekti Švediją. Vėliau sužinojome, kad, nepavykus šiam sumanymui, jiedu su vaikeliu patraukė į
Vokietiją – ta pačia kryptimi kaip ir pagrindinis pabėgėlių srautas. Sausumoje klajojantis kapitonas, laikinai
apsistojęs Darmštate, o vėliau Kaselyje, pradėjo ieškoti
brolio Antano, gyvenančio JAV. Po ilgų ir nuotykingų
paieškų pavyko brolį susirasti. Jis nedelsdamas parūpino iškvietimą į užatlantę. Galop, 1949 metais, buvusio
Lietuvos jūrų kapitono lemties „laivas“, įstrigęs Čikagos
seklumose, liko čia rymoti iki paskutinio jo vado atodūsio (1999 m. rugpjūčio 28 d.).
Lietuvoje šlovę pelnęs kapitonas svetimoje šalyje,
po sąjungininkų pergalės sparčiai vystančioje savąją civilizacinę galią, virto absoliučiu „nuliu“ – eiliniu jos pramonės darbininku. Jis dar ilgai tikėjo, kad staiga kilusi
sėkmės banga pakels pakrantėje įstrigusį jo „laivą“. Jis
sapnuodavo, kad Skrajojantis olandas pašauks vėl galynėtis su jūrų audromis. Apie tai liudija kapitono laiškai,
kupini širdgėlos ir kaltės jausmo. Tėvo gyvenimo užantlantėje bruožus ketinu nušviesti rengiamoje knygoje;
remsiuos Čikagoje gyvenančių jo palikuonių atsiųstomis
žiniomis.
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Tr y s pr i s i m i n i m ų e p i z o d a i

Pagerbdamas tėvo atminimą Vėlinių vakarais atsiverčiu knygą Jūrų keliais. O šiandien į ją žvelgiu ypatingai
nusiteikęs – šių metų gruodžio 14 d. minėsime knygos
autoriaus Broniaus Krikštopaičio (1902–1999) neeilinį
gimtadienį. Sunku malšinti jaudulį, žadinantį praeities
prisiminimus, susijusius su jūrų kapitono gyvenimu ir
veikla. Kelis epizodus papasakosiu.
Kartą pakviestas apsilankyti Helsinkio universitete,
nutariau intensyvioje man pasiūlyto vizito programoje
surasti laiko tarpelį, kurį galėčiau skirti mūsų jūreivystei
reikšmingam miestui – Abo (dabar Turku). Ir štai saulėtą
1996 metų ankstyvo pavasario dieną užkopiau į kalvą,
ant kurios stūksojo Suomijos navigacijos instituto rūmai.
Pažvelgiau į Šiaurę, kur yra Alandų salos: ten, už horizonto mūsų pirmieji jūros kadetai, siekiantys įgyti būtinų laivybai įgūdžių, leidosi egzotiškais buriniais laivais
į rizikingą, ilgai trukusią kelionę link Australijos ir atgal,
net du kartus ties Horno iškyšuliu patirdami grėsmingą
audrų siautėjimą. Įgiję profesinės patirties ir ištvermės,
jie tęsė studijas šioje aukštojoje Abo navigacijos mokykloje. Stovėjau prie instituto durų, vis nedrįsdamas jų
praverti. Žinojau, kad mokyklos archyvuose yra raštvedybos aplankai su mūsų jūreivių – šios mokyklos absolventų – vardais; tarp jų ir mano tėvo. Budėtojas, paaiškinęs, kad šį sekmadienį lankytojai neįleidžiami, pakvietė
ateiti pirmadienį arba kurią nors kitą darbo dieną. Deja,
privalėjau ryte, grįžęs į Helsinkį, plaukti keltu atgal į Taliną – tuo pačiu keliu kaip ir tėvas, skubėjęs prieš daugelį
metų į Abo siekti aukštojo mokslo diplomo.
Netrukus – jau rudenį, atvykęs į naujovėmis garsėjantį Olburgo universitetą Danijoje, nedelsdamas nuskubėjau prie Jutlandijos pusiasalio pakraščio. Skageno
kyšulio šiaurinėje pakrantėje regėjau triukšmingai viena
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su kita susiremiančias Šiaurės ir Baltijos jūrų bangas. Tolumoje mačiau grakščius, savais keliais skubančių laivų
siluetus. Sunku buvo patikėti, kad daugiau kaip prieš 60
metų nuo Lietuvos laivo Marijampolė denio aš žvelgiau
į boluojančių šios pakrantės kopų grandinę, dar silpnomis vaikiškomis rankelėmis įsikibęs į kapitono Broniaus
Krikštopaičio uniforminio švarko rankovę, padabintą
auksinių siūlų juostelėmis. Buvau tuomet išdidus ir
reikšmingas sau. Deja, dabar čia – vėjų nugairintoje smėlio pakrantėje – nesijaučiau nei išdidus, nei ramus8.
Tą vėjuotą dieną Jutlandijos pakrantėje mane užplūdo kita prisiminimų banga: iš praeities ūkų išnyra vienos 1937 m. vasaros dienos epizodas. Regiu Klaipėdos
uosto krantinę, šalia jos – laivą Marijampolė, prikrautą
lentų; jūreiviai, susibūrę denyje, žvelgia į kapitono tiltelį; tikriausiai jie ketina laivo vadui pranešti, kad jau yra
pasirengę gabenti krovinį į Havro uostą. Kaistantys garo
katilai tyliai gaudžia, varydami iš kamino juodų dūmų
juostą. Kapitono svečiai – būsimi keleiviai nedrąsiai kyla
siūbuojančiu trapu. Tarp jų – kapitono Krikštopaičio
žmona su sūneliu ir jų šeimos bičiulis gydytojas Juozas
Žemgulys taip pat su sūnumi, kiek vyresniu. Prie svečių
dar šliejasi keli tuomet pažįstami asmenys, bet jų veidų
bruožai, kaip ir vardai, deja, jau išblukę. Prieš pakeliant
trapą su klyksmu ir neaiškiomis pretenzijomis įsiveržia
aukšta blondinė, panaši į to meto kino žvaigždes; vėliau
paaiškės, kad ši persona taps sumaišties tarp svečių priežastimi9. Prišokęs prie mano tėvo šturmanas sako: „Kapitone, sulauksime bėdos – Stela Žostak vėl čia.“ Vos ją
išvydęs, Žemgulys lepteli: „Atrodo, kapitono haremas
atskuba į laivą.“
Negirdėtas žodis haremas sukėlė man nenumaldomą
smalsumą. Klausinėjau ir mamą, ir tėvą, ir kitus kelionės dalyvius, nė vienas nieko konkretaus nepaaiškindami, vis kažin ką juokingo išlemendavo. Tik daktaras
Žemgulys paguodė, sakydamas: „Rytų šalyse yra mums
neįprastas paprotys, pagal kurį įžymius vyrus nuolat
lydį būrys jį šlovinančių mergužėlių. Tai va, šis linksmas
būrelis ir yra ten vadinamas haremu.“ Paaiškinimas man
patiko ir netrukus naujomis žiniomis dalinausi su laivo
svečiais ir man palankiais jūreiviais.
Keli žodžiai apie patyrusį Pirmojo pasaulinio karo
chirurgą Juozą Žemgulį, kuris tuo metu ėjo Klaipėdos
Raudonojo kryžiaus ligoninės skyriaus vedėjo pareigas10. Kapitonas Krikštopaitis jį labai vertino ir kaip
šeimos bičiulį, ir kaip gydytoją, kuris plačiai darbavosi
įvairiose srityse – medikų žurnalo ir knygų leidyboje,
akademinėje ir Lietuvos šaulių sąjungos veikloje. Jo patarimų ir įdomių pasakojimų mes visuomet nekantriai
laukdavome. Mano motina labai nudžiugo, kai išvydo
„mūsų daktarą“ prie išvykstančiųjų.
Kelionė tuomet pačiu didžiausiu Lietuvos prekybiniu jūriniu laivu Marijampolė man – veik septynerių metukų berniūkščiui – liko iki šios dienos nepamirštama
kaip neįtikėtinas nuotykis, prasidėjęs nuo pirmųjų žingsnių ant denio, o to laivo vadas – mano tėvas, atrodė tarsi
nežinomo pasaulio Valdovas. Mama ir aš apsigyvenome
kajutėje su mažu apskritu langeliu, į kurį, plaukiant ir
siūbuojant laivo korpusui, tiško putojančios bangos. Įsitaisiau „antro aukšto“ lovoje. Čia aptikau keistą vamz-
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delį su lėkštele jo gale. Pasirodo, kad tai yra pokalbių su
denyje esančiu laivo vadu prietaisas, analogiškas telefonui. O koks džiaugsmas! Mat kiek patampęs vamzdelį,
išgirdau valdingą tėvo balsą, liepiantį apsijuosti specialiu gulto diržu: reikia ruoštis artėjančiai audrai – ji
žada jūros dar nepažinusius keleivius „pašokdinti“. Ir
iš tikrųjų, jūros liga naujokus gerokai papurtė – ryte jie
negalėjo pastovėti ant kojų; nepritvirtinti daiktai šokinėjo, keleiviams darėsi bloga, apie valgį net pagalvoti
buvo šleikštu.
Netrukus audrą sukėlęs vėjas apsilpo. Girdėjosi jūreivių, žvaliai tvarkančių bangų apipešiotą krovinį, šūkaliojimai. Suskambus signaliniam varpui, išsiprašiau į
denį. Tėvas su šturmanu buvo užsiėmę navigacijos reikalais, tad mamai teko prašyti laivo jungos – pradedančio
jūreivystės amatą jaunuolio – nuvesti mane į denį, kad
jos vaikelis „pakvėpuotų tyru jūros oru“. Šis motinos posakis ilgam įstrigo mano atminty. Jį nuolat kartodavau,
kai nuspręsdavau ištrūkti iš suaugusiųjų globos. Atsidūręs su globėju denyje, išgirdau šturmano komandą
lėtinti laivo greitį. Mat artėjo žvejų laivas, specialiu ženklu siūlančiu „biznį“ – jie mums žuvį, mes jiems – degtinėlės ir rūkalų krepšelį. Artėjant vakarui kapitonas ir
jo svečiai susėdo prie pavėlavusių pietų stalo. Jūros ligos
iškankinti keleiviai dar kreivai žvelgė į garuojantį porcelianinį sriubos dubenį. Tačiau jie pagyvėjo, kai kokas,
atnešęs didžiulę keptuvę, pradėjo dėlioti kiekvienam į
lėkštę gražiai apskrudusią žuvį. Pietaujančiuosius sudomino mįslingi virėjo žodžiai: „Čia, gerbiamieji ponai,
yra viena šauni žuvelė, kurios kaulai nuo kepimo karščio „pažaliuoja“. Kas aptiks pakitusios spalvos kaulelius,
tam teks kapitono paruoštas siurprizas.“ Tuoj pradėjau
kapstyti kvepiantį savo lėkštės kepsnį. O, koks nusivylimas – mano žuvelės kauleliai balti! Laimė nusišypsojo
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gydytojui Žemguliui. Kapitonui Krikštopaičiui linktelėjus galva, laivo kokas laimingajam įteikė Havanos cigarų dėžutę. Mielam gydytojui labai pavydėjau – mane
pakerėjo ištaiginga, paauksuotais kraštais cigarų dėžutė,
ant kurios dangtelio blizgėjo lakuotas egzotiško vaizdo
piešinys. Pastebėjęs mano žavesį, mielasis mūsų gydytojas, supylęs ant stalo cigarus į krūvelę, dėžutę įteikė
man. Mes su mama pasijutome laimingiausiais laivo
svečiais. Tik ta akiplėša Stela Žostak erzino visus pietaujančius keleivius; ji įkaitusi nuo sklidinos vyno taurės,
išmauktos be atokvėpio, šūkaliojo: „Kapitone, aš noriu
tos žuvelės, aš noriu, noriu...“ Taip ir nesupratau, ko ji,
palinkusi prie sunerimusio laivo vado, dar užsimanė.
Vėliau kamantinėjau mamą: „Kodėl ši ponia taip lenda
prie mano tėvo?“ Mama, kaip patyrusi pedagogė, mokėjo mane nuraminti: „Įsidėmėk gerai – visos moterys
susižavi jūrų kapitonais.“
Į Havro uostą atvykome jau vasaros saulei artėjant
prie horizonto. Stebėjome dar nematyto uosto pakrantėje didžiulius okeaninius laivus, aplink vikriai plaukiojančius mažus locų laivelius. Vienas iš jų prisišliejo
prie mūsų borto. Trapu pakilo locmanas, kuris tuoj pat
ryžtingai užėmė kapitono tiltelį, kad pradėtų sėkmingo
Lietuvos laivo įplukdymo manevrą. Tas veiksmas mane
įžeidė – tik pagalvokite, akiplėša britas drįso nuo vairo
„nustumti“ mūsų kapitoną! Skaudulį pamiršau, kai tik
Žemgulių berniukas pasiūlė patriotišką akibrokštą – pranešti Londonui, kad lietuviai jau „išsilaipina“. Sumanymas buvo toks: privalome iš popieriaus išlankstyti lėktuviukus ir, ant sparnų išpaišę Gedimino stulpus, juos
pavėjui skraidinti uosto link. Lėktuviukus lankstyti buvome išmokę skautų vasaros stovyklose, tad lietuviškų
simbolių paruošimas „antplūdžiui“ vyko sparčiai. Suprantama, skraidyklės šiek tiek vėjelio pagainiotos, lei-
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dosi žemyn. Nors popieriniai lėktuvėliai mus apvylė, bet
buvo miela gėrėtis, kaip balti, jau nusklendę žaisliukai,
kartu su vandens paukščiais linksmai nardo tarp bangų.
Aštuntą praėjusio amžiaus dešimtmetį sužinojęs buvusio Kauno jūreivystės mokyklos kadeto Mykolo Limbos adresą, nutariau aplankyti šį Broniaus Krikštopaičio
bendrakursį, gyvenantį Šiauliuose. Man buvo smalsu
pasikalbėti su diplomuotu laivavedžiu, prieškariu plaukiojusio jūriniais laivais, o vėliau ėjusiu atsakingas Klaipėdos uosto locmano pareigas. Atpažinęs daug patyrusį
jūreivį pagal seną nuotrauką iš šeimos albumo, paklausiau:
– Tamsta, jei neklystu, esate Mykolas Limba.
– Buvau toks. Dabar tik Limbų Mikutis.
Išgirdęs paliegusio ir pastebimai šlubčiojančio, bet
dar nepraradusio humoro žmogaus atsakymą, pasisakiau, kas esąs. Jūreivio džiaugsmas buvo begalinis. Ilgai
kalbėjomės, dalindamiesi istorinės patirties įspūdžiais.
Paaiškino luošumą sukėlusį įvykį, per kurį nepagydomai
sužeista koja išgelbėjo Mykolui gyvybę: mat prie Horno
iškyšulio siaučiant audrai, kilo neregėtai galinga banga,
nušlavusi mūsų kadetus Limbą ir Mėlinį. Pastarasis dingo jūroje, o kitas, kojai įsipainiojus kliverio virvių pynėje,
pakibo ant priekinio stiebo. Kol audros blaškomi jūreiviai darbavosi gelbėdami sąmonę prarandantį bendražygį, jis, nepakeliamų skausmų kankinamas, maldavo
Dievo malonės.
Senajam locmanui, ne vienerius metus plaukiojusiam jūriniais laivais, išklojau savo prisiminimus ir kelias
žinių iš užjūrio nuotrupas, – viską, ką tuomet žinojau
apie tėvą. Išklausęs mano žodžius, Limba tarė:
– Matai, kaip gražiai savo gyvenimą sutvarkė
Bronius Krikštopaitis: sukūrė dvi šeimas – vieną prieškariu, kitą – pokariu; be to, tau vertėtų dar kai ką žinoti: kiekviename aplankytame uoste jis turėjo nuolatinę
„plaštakę“ iš rausvų žibintų skersgatvio; viena iš kabareto Kakadu, – tokia ypač padūkusi laukdavo kapitono
„Brunono Krikó“ Amsterdame, o gal tai buvo Antverpene, – dabar jau gerai neprisimenu. Ji net atlėkdavo į uostą pasitikti Lietuvos laivo. Oi, daug pinigėlių Brunonas
ten pradangino! – Suplojęs delnais ir nutaisęs juokingą
grimasą, Limbų Mikutis tęsė: – Tuose saldžių malonumų
reikaluose jis jau nuo studijų Suomijoje laikų buvo nepralenkiamas, kaip ir derėjo tikram akrobatui, žongliruojančiam ant audrų skandinamo burlaivio stiebų.
Kelias sekundes patylėjęs, šis gudrus, švariai nuplikęs lapinas nužvelgė mane nuo galvos iki kojų, draugiškai patapšnojęs man per petį ir šelmiškai mirktelėjęs,
pareiškė:
– Nukritęs obuoliukas, manau, toli nenuriedėjo nuo
plačiai išsikerojusių mano jaunystės bičiulio obels šakų.
– Kiti laikai ir kita situacija, – trumpai atrėžęs, atsisveikinau su kikenančiu begėdžiu.
Bronius Krikštopaitis, sužavėtas idėja, pašaukusia jaunuolius kurti Lietuvos laivyną, savo jaunystės energiją ir
gabumus skyrė jūreivystės profesijai. Net ir gyvenimus
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griaunantys karo įvykiai ir pokario tremtinio lemtis galutinai neatėmė iš krantan išmesto kapitono vilties vėl
užkopti ant laivavedžio tiltelio, kad įsakytų išlaisvintos
Lietuvos laivo komandai kelti inkarus ir plaukti į neaprėpiamas jūras. Deja, viskas klostėsi kitaip. Formaliai
atkurta valstybė pateko į geopolitinių interesų sūkurį, naikinantį valstybingumo požymius. Neliko vietos
savarankiškai valstybinės politikos strategijai. Niekam
jau nerūpėjo žadinti jūrinės valstybės ambicijų, susiejančių visuomenės gyvenimą su Baltijos jūros galimybėmis. Gėdingas sovietmečiu išvystyto laivyno praradimas, įvairios uosto užvaldymo machinacijos, Būtingės ir
Mažeikių naftos avantiūros galutinai palaidojo jūrinės
valstybės idėją ir jų puoselėtojų plačių užmojų pradmenis. Tad suprantama, kodėl Broniui Krikštopaičiui – sudužusių vilčių laivo kapitonui nebuvo lemta sugrįžti į
uostą, iš kurio išplaukė 1936 metais, vesdamas pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos prekybos laivyno flagmaną pasitikti audringos jūros erdvių, žadančių gimtajam
kraštui sėkmingą ekonominę ateitį.
Ačiū Dievui, Klaipėda jau atgimsta: vystosi miesto
kultūrinis gyvenimas, ryškėja akademinė Klaipėdos universiteto veikla. Čia deramą vietą surado jūreivių rengimas, jūros bei jūreivystės mokslų tyrinėjimai, net buvo
parengta nacionalinės laivybos koncepcija. Tenka tik
apgailestauti, kad šiai reikšmingai iniciatyvai valstybė
liko kurčia. Reikia tikėtis, kad universitetas ir Klaipėdos
krašto intelektualinė branda išugdys naują piliečių kartą,
galinčią suvokti jūros reikšmę valstybingumo plėtotei.
Bet galbūt jau vėlu puoselėti gražias viltis. Mat ES struktūros jūrinius reikalus tvarkys pagal savo ateities tikslus,
aiškiau tariant – darys taip, kaip naudingiau didžiosioms
valstybėms. Periferiniams nykštukams pakaks nuobirų
nuo puotos stalo.
Jūros žurnalo redakcijos darbe epizodiškai dalyvavo Bronius
Krikštopaitis.
2
Tuo metu J. Vėžys – įmonės Drobė dalininkas, J. Glemža – kooperatinės bendrovės Pienocentras direktorius, Viktoras Reklaitis –
vienas įtakingiausių Jūrininkų sąjungos vadovų, vėliau – aktyvus
Lietuvos Baltijos Lloydo pirmininkas.
3
Lietuvos Lloydas – įstaiga, komerciniais ryšiais susijusi su pasauline
Edwardo Lloydo XVII a. įkurta draudimo sistema.
4
B. Krikštopaitis. Jūrų keliais. Jūrų kapitono atsiminimai. – Draugo
spaustuvė, Čikaga, 1979, p. 68.
5
Nereiktų akcinės bendrovės Lietuvos Baltijos Lloydas, kurią 1936 m.
įsteigė Pienocentro, Maisto ir Lietūkio bendrovės, painioti su akcine
draudimo įstaiga Lietuvos Lloydas, įsteigta 1922 m.
6
B. Krikštopaitis. Op. cit., p. 173.
7
Tuo metu civilinių vedybų (metrikacijos) dokumentai Lietuvoje
nebuvo dar įteisinti (galiojo tik bažnytinės sutuoktuvės ir jų registracija). Todėl skyrybų reikalus teko tvarkyti Latvijos juridinėse
institucijose.
8
Knygoje Jūrų keliais šio epizodo nėra; apie nutylėjimo priežastį tėvas
man papasakojo savo gyvenimo pabaigoje. Šį klausimą svarstysiu
rengiamoje knygoje apie susitikimus su iškiliomis asmenybėmis.
9
Apie šį epizodą plačiau papasakosiu rengiamoje knygoje.
10
	Juozas Žemgulys (1890–1941) karo pradžioje buvo perkeltas į
Panevėžį vadovauti apskrities ligoninei. Netrukus jį ir jo kolegą
Gudonį žiauriai nukankino bėgantys iš Panevėžio enkavedistai
(1941 m. birželio 26 d.).
1
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Daugiau negu tikra

Silvija Jermakovaitė kalbina dailininkę Grytę Pintukaitę-Valečkienę

G

rytę Pintukaitę-Valečkienę geriausiai apibūdintų žodis
menininkė. Juk jos sieloje gyvena kelios meno mūzos.
Grytė – ne tik savitą stilistiką turinti tapytoja-portretistė (jai 2001 m. Vilniaus dailės akademijoje suteiktas menų
magistrės, o 2004 m. – VDA dailės pedagogės laipsniai), bet
ir visapusė menininkė, turinti dainavimo, vaidybos, šokio pagrindų, taip pat kurianti poeziją. Nuo 2002 m. ji yra Lietuvos
dailininkų sąjungos, o nuo 2005 m. – LATGA-A narė. G. Pintukaitės-Valečkienės talentais dar kartą buvo galima įsitikinti
parodoje „Dainininkių portretai“, kuri vyko dainininkės Beatričės Grincevičiūtės memorialiniame muziejuje-bute Vilniuje.
Atidarymo vakarą abejingų neliko ne tik dailininkės kūriniams,
bet ir skambiam jos vokalui.
Kaip pačios menininkės sieloje telpa daugybė talentų, taip
jie visi atsispindi ir darbuose. Pianistas Kasparas Uinskas yra
kartą pasakęs apie žymų rusų pianistą Miroslavą Kultyševą:
„Jis pats yra muzika.“ Šiuo atveju galima panašią frazę pritaikyti ir G. Pintukaitei-Valečkienei – ji pati yra menas. Būtent
menas, kuris yra tikras, jo tikslas – atskleisti gėrį, grožį, pozityvumą, tikrumą. Juk šios idėjos ir yra pagrindiniai menininkės
idealai. Nuostatos, kuriomis vadovaudamasi tapytoja žvelgia į
pasaulį ir sintezuodama dailės, muzikos, vaidybos ir poezijos
talentus išreiškia mintis nuostabiais kūriniais.
Gryte, kaip kilo idėja sukurti dainininkių portretų kolekciją?
Portreto žanras man labai svarbus, nes per jį geriausiai
galima įsikūnyti į kitą žmogų. Dainininkės Beatričės
Grincevičiūtės memorialiniame muziejuje-bute eksponuojama Dainininkių portretų paroda buvo nedidelė ciklo
Lietuvos menininkų portretai, kurį tapau jau dešimt metų,
dalis. Ciklas vis didėja, nes laikui bėgant sutinku daugybę įdomių žmonių, kuriuos nutapau, todėl imta dalinti
jį į mažesnes kolekcijas, kaip literatų, dailininkų, muzikantų ar kitų menininkų portretų.
Vieta pasirinkta neatsitiktinai – parodą norėjau surengti meniškoje aplinkoje, buvusios dainininkės namuose. Reikėtų paminėti, kad vis dar tęsiamas B. Grincevičiūtės šimtųjų gimimo metinių minėjimas. Šiame
muziejuje surengta būtent dainininkių moterų portretų
paroda, nors cikle yra ir dainininkų vyrų, dirigentų, pianistų, aktorių portretų. Kadangi mėgstu rengti parodas
toje aplinkoje, kur tie žmonės kuria, Kauno dramos teatre esu surengusi aktorių portretų parodą. Eksponuoti paveikslus būtent šioje erdvėje sumaniau todėl, kad
žmonės, prieš eidami į spektaklį, galėtų įsigilinti į patį
aktorių.
Kaip pasirinkote dainininkes, kurias nutapėte? Ar rinkotės
turinčias išraiškingus veido bruožus, o gal žymias operos solistes, kurios buvo Jūsų vokalo mokytojos?

Norėdama nutapyti žmogų, tarsi priaugu prie jo. Ateina tam tikra diena, kai jaučiu, jog jau galiu nutapyti jo
portretą. Nors mintyse yra daug dainininkių, tačiau dar
nesu pamačiusi jų portretų vizijų. Norisi nutapyti ne tik
išorę, bet ir atskleisti asmenybę. Todėl laukiu kontaktų,
simbolių ir ženklų, kurie padėtų. Pavyzdžiui, operos solistę Sigutę Stonytę, kurią nutapiau 2005 m., pasirinkau
dėl to, kad kurį laiką ji buvo mano vokalo mokytoja, bet
paskui ją vis matydavau spektakliuose, užkulisiuose ar
tiesiog gatvėje, kur buvo galimybė pažinti ją kaip žmogų. Todėl nutapiau ją, nors ir su koncertine suknele, bet
tikrą, paprastą.
Beatričės Grincevičiūtės portretas, kurį užbaigiau
2012 m., šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių, nes jame palikta daugiau erdvės, tuštumos, kurioje žiūrovas gali
bandyti kažką įžvelgti pats. Beatričę teko tapyti jau ne
iš natūros, tačiau man labai padėjo sutikti žmonės, kurie
prisiminė ją gyvą, daug papasakojo. Lemtingi ir prisilietimai prie jos baltų dvarininkaitės pirštinaičių, suknelių,
balso įrašų. Kitas įvykis, kuris priartino mane prie Beatričės – rudenį dalyvavau Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje vykusiame Beatričės Grincevičiūtės vardo
kamerinio dainavimo konkurse. Prieš dainuodama labai
stengiausi kuo daugiau pažinti patį žmogų, kurio vardo
konkursas rengiamas – lankiausi jos muziejuje, klausiau
daug įrašų. Tai padėjo gimti Beatričės paveikslui. Jam
gyvumo suteikė operos solistės S. Stonytės ir pianisto
J. Karnavičiaus dukra, taip pat pianistė ir muzikologė
Laūra Karnavičiūtė. Ji pozavo tapant Beatričės rankas.
Portrete matomas šių dienų sulyginimas su praeitimi:
Beatričės žvilgsnis lyg į praeitį, lyg iš senos, išblukusios
žalsvos nuotraukos, o rankos papuoštos suknelės rankovių nėriniais. Beatričę tokią ir įsivaizdavau: tarsi tų laikų
dvarininkaitę, bet kartu ir kuklutę muzikos mokytoją,
guvernantę.
Taip pat išskirčiau operos solistę Ireną Milkevičiūtę: nors ji ir primadona, tačiau buvo gera pažvelgti į ją
kaip į paprastą žmogų. Laimė, kad jos visos atsivėrė ne
tik kaip scenos žvaigždės, bet ir kaip paprastos moterys.
Kiekviename portrete yra kažkas savito, į visus įdėta daug širdies. O kuris paveikslas Jums yra pats pačiausias, labiausiai
pavykęs, kuriuo Jūs džiaugiatės?
Iš tiesų išskirčiau S. Stonytės ir B. Grincevičiūtės portretus, nors jie labai skirtingi. Kaip matėme, parodoje fotografuotis visi stoja prie S. Stonytės portreto, o kaip girdėjome jos kalboje parodos atidarymo vakarą, esą ji net
pasikeitė pamačiusi paveikslą. Nors daug ką slepiame,
dailininkas pastebi žmogaus akis, atspindinčias patirtus
išgyvenimus. Gal paveikslas nėra vizualiai patrauklus,
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net gąsdina, tačiau jis yra tikras, nesumeluotas. Gal kai
nėra melo, tai ir kiti tuo patiki.
Beatričės portretas žavi paprastumu ir neišbaigtumu, kurio siekiu ir sieksiu toliau. Būtent erdvės, spalvinių derinių skambėjimo, tylos, kuri kartais pasako daugiau nei diaugiažodžiavimas.
Koks Jūsų paveikslų santykis su muzika. Kaip paaiškintumėte,
kur paveiksle ji yra, nes minėjote, jog paveiksle ją reikia išgirsti. Ar muzika padeda tapant, ar klausotės jos tapydama? Ar ji
užima svarbią vietą Jūsų gyvenime?
Mano gyvenime muzika ir tapyba yra vedlės, vienos iš jų
išskirti negalėčiau. Tačiau aš jaučiu ir tikiu, kad ne aš jas
pasirinkau, o jos mane. Nuo senų laikų, kai įstojau į Dailės
akademiją, lygiagrečiai mokiausi ir dainavimo. Žinau, jog
gludindama dainavimą, gludinu ir tapybą, nes šie menai
labai susiję. Kaip garsuose gali būti spalvos, o spalvose
muzikos, taip ir tapyboje, fone arba portretinėje kompozicijoje, daug vietos skiriu muzikai per spalvą. Juk muzika
yra ir tyla, kurią paveiksluose reikštų paliktos didelės erdvės. Jos padeda išgirsti garsus kaip spalvinius akcentus.
Tapyti mėgstu tyloje, nes joje pačioje galima išgirsti
muziką. Ją įmanoma girdėti tiesiog braukiant teptuku,
tarsi pagauti aukštą kulminacinę natą, kaip ir spalva gali
tęstis garse.
Kada pastebėjote polinkį tapyti?
Tapyba man – tarsi Dievo dovana, nes man nereikėjo
kankintis ir galvoti, kokį kelią pasirinkti. Viskas vyko
natūraliai nuo pat mažens, kai mano tėveliai pajuto, kad
mėgstu būti vienumoje ir piešti. Iš tiesų dailininkui svarbus bendravimas, bet labai svarbi ir vienatvė, kai gali
tiesiog išeiti ir kurti, nebijoti vienumos. 1995 m. baigiau
Kauno dailės gimnaziją ir žinojau, jog stosiu į Dailės akademiją. Tačiau paskutinėmis mokslo metų dienomis pajutau, jog turiu Dievo dovaną – balsą. Nors nuo darželio
laikų dalyvavau Dainų dainelėje ir buvau pastebima, bet
to nesureikšminau. Man buvo svarbus įėjimas į vienatvę,
kūrybą. Įstojusi į Dailės akademiją, pradėjau keliauti dailės ir muzikos keliais. Tapyba, į kurią gilinausi nuo mažens, gal yra apčiuopiamesnė ir konkreti mano profesija,
o dainavimas lieka vizija, svajone, kuria tikiu, kad ji yra
ne be reikalo. Man, kaip dailininkei, labai svarbu mokytis, tobulėti, nesustoti viename taške. Tai nuolatiniai
ieškojimai ir atradimai. Juo labiau kad muzika ir tapyba
labai sintezuojasi. Šie menai labai suderinami, nors gal iš
išorės atrodo, kad muzikai ir tapytojai turėtų būti labai
skirtingi. Gali pasirodyti, kad dainininkams viskas turi
vykti reguliariai, tvarkingai, o dailininkas gali gyventi
chaotiškiau. Tačiau čia reikia kalbėti jau ne apie žmogų,
o apie meno kūrinį. Kaip klausantis dainavimo reikia
matyti ne dainininką, o išgirsti atlikimą, jo kūrybą, lygiai
taip pat tapyboje – koncentruotis ne į dailininką, o į kūrinį. Dėmesys meno kūriniui suvienija muziką ir tapybą.
Neturėtume galvoti, kad dainininkas turi tik dainuoti, o
dailininkas ir naktį eiti tapyti. Tačiau, kalbant apie kūrybą, viskas suderinama. Manau, kad tapyba reikalauja
iš žmogaus daugiau minčių koncentracijos.
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Kas suformavo kūrybos nuostatas vaizduoti moterį jautrią,
švelnią?
Iš tiesų mano kūryboje didelę dalį užima moters portretas, nors esu nutapiusi ir daug vyrų. Akademijos magistriniame darbe vadovaujant Arvydui Šalteniui tapiau
būtent moters portretą. Iš pradžių vienišos, be vyro, su
jos pasauliu. Bet paskui, kai ištekėjau, viskas tarsi savaime pasikeitė. Esu sukūrusi daug portretinių kompozicijų, kuriose vaizduojamas vyro ir moters santykis, jų
duetas, padiktuotas gyvenimo, akcentuojant moters žydėjimą šalia vyro.
Kodėl dažniausiai tapote moteris: vyresnio amžiaus, mamas su
vaikais. Ar piešti vyrus nėra taip ekspresyvu?
Nenoriu skriausti vyrų, jų pasaulis irgi nuostabus.
A. Maceinos Raštuose esu radusi, jog santuoka buvo vadinama moteryste. Tai iš tiesų svarbu, nes vyras toliau
puoselėja moteriškumą, pačią moterystę. Taip parodoma
vyro svarba moters pasaulyje. Gal tai labiau pasakytina
apie mano portretines kompozicijas, kuriose vaizduojama motinystė, moterystė, motina ir vaikas. Gal iš tiesų į
dainininkių portretų parodą reikėjo įtraukti ir vyro portretą, kad būtų galima psichologiškai pažvelgti ir vienu
metu pamatyti moterišką ir vyrišką pasaulius. Tai lyg
klausimas ateičiai, kad, norint atskleisti moters pasaulį,
vyras yra būtinas.
Neatsitiktinai man gyvenime Dievas atsiunčia žmones, susitikimus. Daugumą jų yra atsiuntęs su moterimis.
Pavyzdžiui, gatvėje atsitiktinai sutikau senutę su ilgais
plaukais – iki kelių. Ir kaipgi jos neužkalbinsi?! Iškart užsimezgė ryšys, supratimas, nes kita gal būtų atsisakiusi
pozuoti, kartu kurti. Iš senų laikų atsimenu, kaip, būdama mokinė, atostogaudama kaime, išeidavau pasivaikščioti ir aplankydavau nepažįstamų močiučių trobeles,
tuomet pamačiau, kad jos visos tarsi kažko laukia. Savo
vaikų, anūkų, ir vis nesulaukia. Aš pindavau joms kasas,
mes bendraudavome ir šiuo metu turiu daugybę močiučių iš įvairių Lietuvos kraštų. Iš vyrų yra tekę sutikti ir tapyti viengungius, atsiskyrėlius, šviesuolius. Prieš mėnesį
Kaune surengiau vien senų žmonių ciklo parodą, kurioje
buvo eksponuojami devyniasdešimtmečių–šimtamečių
vyrų ir moterų portretai. Nesirenku tapyti vien moterų,
bet gyvenimas pats jų daugiau atsiunčia. Kaip pati patyriau, moteris, būdama šalia vyro, žydi. Kaip svarbu vyro
buvimas net ir toms močiutėms, kurios lieka vienos su
vienatvės nuometu. Lygiai taip pat ir senukams – prisilietimas prie moters senovinio valso sūkuryje.
Ar visada Jums pavyksta vaizduoti žmogų kaip Dievo atvaizdą?
Esu sakiusi, kad norėčiau savo paveikslams suteikti amžinybės skonį, kad mes visi esame Dievo atspindys, o
menininko pašaukimas – kurti grožį, gėrį, būti Dievo
įrankiu. Jei kurčiau liūdesį, tai šviesų, su viltimi, meile, tikėjimu. Žmogus yra tobuliausias Dievo kūrinys, ir
tikrai dėkoju Jam, kad leidžia man prisiliesti prie kiek
vieno unikalaus pasaulio, kurį galbūt kiekvienas slepia. Džiaugiuosi, kad tapybos procesas padeda ne tik
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pasiekti rezultatą – nutapyti paveikslą, bet ir išgyventi
nuostabų kūrybos procesą, kai modeliui gera pozuojant
ir pasakojant savo istoriją, dar kartą ją išgyventi. Esu turtinga – manyje telpa daug žmonių gyvenimų. Tai galimybė išgyventi kito žmogaus būseną, nes kitaip, neįsijautęs
kaip aktorius į vaidmenį, nenutapysi.
Jūsų tapybos darbai romantiški, jautrūs, pozityvūs, šviesūs.
Kas padėjo suformuoti tokias kūrybos nuostatas, atsilaikyti
prieš šiuolaikišką modernią, abstrakčią raišką?
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Sigutė pamačiusi pasakė, kad tai – mylimiausia jos gėlė,
vadinasi, mes jau bendravome erdvėje ar sapnuose, kur
tarsi pasikeisdavome mintimis, ne tik žodžiais. Dabar mus
sieja bijūnų žydėjimo metas. Parašau jai laiškelį: „Bijūnai
jau žydi“, ir be jokių kitų žodžių aišku, kad mes viena
apie kitą pagalvojome, tai tik mums žinomas ženklas. Su
kiekvienu pozuotoju ieškau bendrų ženklų, tuomet užsimezgia ryšys, kuris tęsiasi ir nutapius portretą. Niekada
neužmirštu žmonių, kuriuos tapiau, ypač tų, kuriuos pasirinkau pati. Manau, ryšis su jais buvo ir priešistorėje.

Augau kūrybinėje aplinkoje. Mano tėtis – aktorius, o
mama – literatė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
lietuviško žodžio puoselėtoja. Jiems noriu padėkoti, kad
išmokė pamatyti grožį, jo ieškoti ir atrasti. Žinoma, gyvenimas ne toks gražus ir tobulas, tačiau, jei pamatysi
grožį, pradėsi viską vertinti kitaip. Galbūt viskas ir kyla
iš noro pamatyti grožį. Taip pat dėkoju dailės gimnazijos mokytojams ir akademijos dėstytojams, kad išmokė
ne tik vaizduoti tai, kas matoma, tikra ir gražu. Jie man
padėjo pamatyti visa, kas daugiau negu tikra. Jei atvaizduosi fotografiškai ir realistiškai, vis vien neperteiksi
esmės, todėl būtina, ypač portrete, tam tikrom detalėm
padidinti kūno ar veido bruožus, atspindėti išgyvenimus, įbrėžiant gilesnes raukšles atskleisti vidinį pasaulį.
Pamatyti daugiau negu tikra – tai yra kūryba. Dėkoju
Arvydui Šalteniui, kuris leido poetiškai pažvelgti į moters vaizdavimą. Taip pat ačiū ir dainininkams, dvasininkams, kurie mane daug ko išmokė ir kuriuos galėčiau
vadinti tikrais Mokytojais.

Ar visuose Jūsų dailės darbuose – tik žmonės?

Ar žmogaus savitumą išreiškiate pabrėždama nebūtinai gražiausius, tačiau charakteringiausius veido bruožus?

Kaip gimsta poezija? Ar eiles išgirstate tapydama?

Vidiniai bruožai atsiskleidžia per išorinius, potėpių ekspresija, bet labiausiai stengiantis pažinti žmogų, nes
tapyti žmogų jo nepažįstant, nežinant, kuo jis gyvena,
kuo alsuoja, nors ir būtų galima, bet man pačiai tai būtų
neįdomu. Pavyzdžiui, tapydama atsiskyrėlį, gyvenantį
miškų glūdumoje Dzūkijoje, pati gyvenau trobelėje asketišką gyvenimą. Mes kartu kepdavome baravykus,
rinkome uogas. Man patiko ne tik jį tapyti, bet ir stebėti.
Atkreipiau dėmesį į jo tarsi kažko laukiantį žvilgsnį. Kaip
minėjau, tapant reikia kaip aktoriui įsigilinti į personažą,
pajausti jį. Nutapyti ne tik jį, bet ir detales, daiktus, kurie
jį supa – taip perteikti jo būdą. Tos detalės gali būti labai įvairios: jo aplinkos daiktai, o gal tiesiog nutrūkstanti linija ar spalvinių dėmių melodija. Svarbi ir paveikslo
kompozicija, pavyzdžiui, jei personažas tapomas kur
nors paveikslo kamputyje, o aplink jį paliekama didelė
erdvė, tai irgi daug pasako apie vaizduojamą žmogų.
Dažname Jūsų portrete šalia žmogaus matomi gėlių, paukščių,
ornamentų motyvai. Kaip Jūs pritaikote paveikslo fonus? Pakomentuokite savo teiginį „Šiąnakt ir vėl sapnavau bijūnus“.
Ar Jūs tai tiesiog susapnuojate?
Tai įvyksta netikėtai, turint gilų ryšį su vaizduojamu personažu. Kartais simboliai nusileidžia į paveikslą tartum iš
dangaus. S. Stonytės portrete nutapiau bijūnus, o paskui

Šiuo metu kuriu ciklą Sielų peizažai, kuriame žmogaus
siela bus perteikiama per peizažą. Pavyzdžiui, rugių
lauke gulinti skrybėlaitė – tai mano autoportretas. Kai
labai gerai pažįsti žmogų, ir veidų nereikia. Tiesiog imu
simbolį, kuris išreiškia sielą. Kaip ir motinystei skirtoje
portretinėje kompozicijoje Žydintys sodai nutapyta moteris su kūdikiu, tačiau konkrečių veidų nėra. Moterį vaizduoju su nuometu, ją supa gėlės, upė, o tai – jau peizažas.
Kaip ir paveiksle, kur Popiežius Jonas Paulius II laimina
gėlių sodą: mačiau viziją ir supratau, jog tos gėlės – tai
mūsų sielos, mūsų sielų sodas. Vadinasi, mes esame ir
peizažas, auginame turime sodus. Ciklas Sielų peizažai
yra portretinės kompozicijos, bet šie paveikslai vidiniai,
giluminiai. Man gamta yra žmogus, jei ne jo siluetas, tuomet vidinis jo peizažas. Iš tiesų gana abstraktu, kai nėra
žmogaus, o vaizduojama jo siela. Sielos portreto žanrą
pavadinčiau nauju.

Ir žvelgiant į paveikslą, ir į žmogų, ir į tylą. Būnant ten,
kur esi. Džiaugiuosi, kad tai pavyksta natūraliai. Šiuo
metu man atsiųsta motinystė ir išbuvimas su tuo, kas
tau šiuo metu duota, yra tarsi pasirengimas paveikslui.
Motinystės išgyvenimas, vaikelio galvos paglostymas –
tarytum eskizas naujiems paveikslams, priešistorė, paveikslo potekstė. Kaip būna potekstė dramoje, taip ir
visuose menuose. Priešistorė yra labai svarbus dalykas,
kuris padeda atsiskleisti dėl ko įvyko taip, kaip dabar
yra. Ir aš turiu išgyventi paveikslo priešistorę, kurią
įdėsiu į tapymo procesą. Todėl mokausi įvertinti tai, ką
dabar dovanoja Dievas.
Kaip vaikai, kurie mokosi tapyti, žiūri į pasaulį? Ar savęs realizavimas per kūrybą iš tiesų daro žmogų gražesnį, padeda
matyti daugiau šviesių spalvų?
Siekiu, kad mokiniai ne tik įgautų meistrystės, bet ir pajustų savo gyvenimo būdą, paveikslo priešistorę, išgyventų jo potekstę. Kitaip kursi tik tai, ką visi mato. O kurti
reikia tai, kas išjaučiama, kas nematoma, neapčiuopiama,
nepasakoma, tik išgyvenama. Jaunuoliams į dailės studiją atvedu pozuoti įvairius žmones: senukus, močiutes,
atsiskyrėlius, nelaimingus žmones, šou žvaigždes, kad
šiandieninis jaunas žmogus, imlus reklamoms ir stereotipams, išmoktų priimti kiekvieną žmogų, jį pamilti.
Per portreto žanrą galima pamilti žmogų, įžvelgti jo uni-
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GRYTĖ PINTU K AITĖ - VALEČ K IENĖ . Diena. Dainininkė Skaidra Jančaitė, 2004

kalumą, nes kiekvienas pašauktas būti šventas, bet pats
žmogus pasirenka, ar nori toks būti. Portreto žanras – tai
bendravimo menas. Gėrio matymas jaunuolius brandina
ne tik kaip meistrus, bet ir kaip žmones, pašaukia būti
gyvenimo menininkais. Tai įvyksta per požiūrį į pasaulį, per bendravimą, nes pats žmogus suteikia pasauliui
spalvų. Žmogus matomas visur, ir jokiu būdu negalima
praleisti dovanojamų stebuklų, Dievo siunčiamų ženklų.
Būtų gerai, kad jaunuomenė nenorėtų visko iš karto ir
nepagrįstai, o pirma pajustų visa ko priešistorę, pretekstą, dėl ko ką nors darai, nes, kai tau svarbu tai, ką darai,
tai svarbu ir kitiems. Dabartinis menas linkęs šokiruoti,
tačiau manau, kad šiuo metu pasaulį gali nustebinti tikrumas, paprastumas, darymas to, kas tikra tau.
Ar Jus kurti įkvepia menai, gamta, o gal Jūsų minėti netikėti
susitikimai?
Iš tiesų, žmogus, išeikvojęs save, turi prisipildyti. Kaip
sakoma giesmėje: „Tik tavo, Dieve, indai sklidini, nuplauk mane malonės vandeny.“ Jėgų prisipildoma ir iš
gyvenimo, iš žmonių, iš tylos, kai gali pabūti su savimi.
Tačiau viskuo reikia dalytis, nes, kaip ir vanduo, jei bus
nejudinamas, pasens. Įkvepia ir siųstas žmogus, ir atvirumas likimo siunčiamiems ženklams, gyvenimo dovanoms. Svarbiausia įvertinti tai, kame esi, išbūti tame, nes
tai nepasikartos, ir tada būsi laimingas. Kartais sulaukiu
keistų klausimų: „Ką darydama būtumėte laiminga?“
Atsakau, jog aš dabar laiminga, nes, jei nesidžiaugsiu
dabartimi, tuomet viską kaupsiu ateičiai, tačiau, jei viską įvertinsiu dabar, visa augs. Juk kiekvienas gyvename
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tikrai džiaugiuosi, kai tokių atrandu. Šiuo metu esu atradimo kelyje, nes neseniai susipažinau su vyresnės kartos
skulptoriumi. Su juo diskutuojame apie tapybinius-technologinius pasaulio meistrų atradimus, bandome sieti
juos su šiandienos galimybėmis. Man rūpi, kad dažai
dar labiau spindėtų, o spalvų deriniai skambėtų. Džiaugiuosi, kad sutinku žmonių, kurie gali mane įkvėpti ir
kuriuos aš įkvepiu. Neseniai dalyvavau dramos seminare, kuriame įžvelgiau sintezių, jog į spektaklį galima
„įdėti“ tą pat, ką ir į paveikslą. Kai esi įvaldęs meistrystę,
lygiagrečiai reikia auginti save kaip asmenybę ir tada galėsi daug daugiau pasakyti savo kūriniais. Mane domina,
kaip pagyvinti paveikslą muzika, šokiu, teatru, poezija.
Jūsų portretuose moterys vaizduojamos orios, stiprios, bet
drauge ir jautrios, trapios. Galima įžvelgti tiesiog pagarbą moteriai. Ar Jūsų paveikslai turi sąsajų su ankstesniais laikais,
kai damos buvo garbinamos?

Dailininkė parodoje šalia Beatričės Grincevičiūtės portreto

tik kartą, tad kaip galima neleisti sau daryti to, ko nori
iš tiesų. Juk žmonės, kurie savęs neišeikvoja, nedaro to,
ko nori, jaučiasi liūdni. Mes turime rasti laiko tam, kas
svarbu. Gal kartais per daug nepasitikime savimi, savo
jėgomis, tačiau, jei jaučiame meilę savo pašaukimui, darbui, gyvenimui, galime daug pasiekti. Menininko kelias
reikalauja nuolat mokytis. Laimingi žmonės, kurie nuolatos gali per darbą ieškoti savęs ir nuolat save gludinti.
Kiek pati domitės kultūra? Ar mėgstate lankytis menininkų
parodose, koncertuose, teatruose?
Kultūrinis gyvenimas man iš tiesų svarbus. Stengiuosi
neatitrūkti, domėtis ne iš atgarsių, žinių ar laidų, kitų
nuomonių, bet pati jame dalyvauti, priimti sprendimus.
Kadangi mane domina visų menų sintezė, lankausi įvariuose kultūriniuose renginiuose. Tačiau pradedu atsirinkti, kur eiti, nebijau išeiti po pirmo spektaklio veiksmo, jei nematau prasmės žiūrėti toliau. Esu parašiusi
daug kritiškų straipsnių teatro, dailės temomis. Graudu,
kai menininkai pasirenka šokiravimo kelią. Kažin ar jie
galėtų parodyti savo kūrybos priešistorę. Prieštarauju
teiginiui, užrašytam ant Šiuolaikinio meno centro: „Kiek
vienas yra menininkas, bet ne kiekvienas tai žino.“ Taip,
pašaukimą galima turėti, tačiau reikia labai daug darbuotis, bet taip, kad įdėtas darbas nekristų į akis. Tam
reikia pasišvęsti. Keista, kad dabartiniuose spektakliuose
bei parodose tiek daug tamsos. Juk kaip tik norisi švytėjimo, šviesaus ilgesio, kurio turime kiekvienas.
Labai svarbu su kitais menininkais keistis mintimis,
ieškojimais, atradimais. Labai trūksta bendraminčių, ir

Tokių specialių idėjų nėra. Tačiau, kaip minėjau, santuoka buvo vadinama moteryste pabrėžiant moters tapatybės svarbą. Natūraliai portretų damas aprengiu kaip
grafienes. Tai turbūt paskatina vaizduojamos moters asmenybė. „Laimingas sodininkas, kai gėlės žydi.“ Gerbdama ir mylėdama vyrus, norėčiau pabrėžti, kad šalia
vyro laiminga moteris žydi kaip gėlė. Žmogus – Dievo
siųstas kūrinys, per kurį reiškiasi Dievo gerumas. Mums,
menininkams, suteikta privilegija, kad galime gėrį skleisti per kūrybą, įkvėpti kitus gyventi. Menininkas kuria ne
tik dėl to, kad geriau pažintume tiesą, jis vildamasis siekia, kad pasaulis taptų šviesesnis, gražesnis ir geresnis.
Manęs kartais klausia, ar nesijaučiu gimusi lyg ne savo
epochoje. Iš tikrųjų aš džiaugiuosi, kad gimiau šiais laikais, nes kiekvienas atėjome ne atsitiktinai, o tuo laiku,
kai ir turėjome. Todėl privalome branginti laiką, kuriame
gyvename ir stengtis atlikti misiją, kuri mums pavesta,
meno kalba skleisti viltį.
Kiek laiko trunka nutapyti portretą?
Labai įvairiai. Tikrai nereikia sėdėti ir laukti įkvėpimo,
nes gali pralaukti visą amžinybę. Jeigu tapau portretą iš
natūros, o žmogų gerai pažįstu, užtenka ir dviejų seansų,
kartais net vieno, tačiau reikalinga pozuotojo kantrybė.
Paskui galiu tapyti ir viena, be paveikslo herojaus. O jei
paveikslas didelio formato, apie du metrus, kaip, pavyzdžiui, Pavasarinis sodas, jo tapymas gali užtrukti ir mėnesius. Tapyti esi įkvėptas kokio nors išgyvenimo, todėl
kartais pastebiu, kad tiesiog „įaugu“ į drobę. Tapydama
portretus, stengiuosi pagauti akimirką, nes, jei susitariu
susitikti dar kelis kartus, kasdien žmogus ateina vis kitoks, tai atsispindi jo veido bruožuose. Paveikslas perteikia ne tai, ką tą akimirką matai žmoguje, o amžinybę. Visi
mes ilgimės susitikimo su Dievu. To, kas bus toliau, prisikėlimo. Šviesiai, viltingai. Juk ir kūryba yra iš meilės arba
iš susitikimo ilgesio. Kaip pasakė Jonas Paulius II laiške
menininkams: „Mes visi esame pakviesti kaip architektai
kurti, statyti savo gyvenimus kaip meno kūrinį.“
Dėkoju Jums už nuoširdų ir išsamų pokalbį.
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klinda istorijos, kad tąnakt galėjo būti pasikėsinta
į Džono Lenono ir Kurto Kobaino gyvybę, jeigu
jie dar būtų buvę gyvi. Smarkūs vėjai draskė ap
snigtas senų medžių šakas, pūga, prasidėjusi rytą, atrodė
begalinė. Sausio vidurio speigas. Puikus metas kėsintis į
gyvybę – juk nieks nesuuostų.
Traukinių stotis. Laikrodis ant bokštelio akinamai
ryškiai raudonais skaičiais pranešė, kad artėja vidurnaktis. Greit turėjo pasikeisti kalendorinė data. Tačiau kai
kam pasaulis būtų likęs toks pat bevertis, kai kam – toks
pat neįkainojamas.
Retkarčiais prariedėdavo ilgutėliai prekiniai traukiniai, kelių mašinistai gal ir palydėdavo akimis stoties
pastatą ir labai nustebdavo keliasdešimt metrų už tamsaus namo užuovėjoje pamatę liepsnojantį laužą. Laužas
tokiu oru?
Stoties aikštele perbėgo didelis alkanas benamis šuo.
Sustojo, tolumoje įžiūrėjo ugnį ir nepatikliai urgztelėjo.
Prisišliejo prie sienos. Nieko negirdėti. Kurį laiką čia jau
nebesitrynė valkatos. Išgirdo tylius žingsnius, slopinamus sniego patalo bei ūžiančio vėjo. Nieko nematyti,
tačiau žvėris jautė – artėja žmogus, kuriam galima būtų
įkąsti, o jei pavyktų, ir pargriauti... Jis pasiruošė, pamiršęs už nugaros liepsnojantį laužą bei kaulus veriantį šaltį. Sulaikęs kvėpavimą pritūpė. Akys įsmeigtos į priekį.
Žvėris pasiruošęs išsukti ruletę. Galop pavyko įžiūrėti
artėjančio žmogaus figūrą. Tai buvo senukas, ėjo svyruodamas. Šuo žengė kelis žingsnius į priekį. Įsitikinęs,
kad nėra ko bijoti, puolė artyn, jau šoko kąsti seniui gerklę, tačiau šis, it būtų ilgai ruošęsis, iš kišenės ištraukė
didžiulį mėsgalį ir numetė šuniui prie kojų. Šis sustojo,
darsyk nepatikliai urgztelėjo, pauostęs mėsos gabalą
stvėrė ir nulėkė tolyn.
– Šįkart laimėjau, – linksmai sau po nosimi burbtelėjo žmogus.
Tai buvo ganėtinai aukštas vyras. Apsimuturiavęs
tamsiu šaliku, ant galvos užmaukšlinta sibirietiška kepure, apsiavęs auliniais batais. Apdriskęs paltas aplipęs
sniegu. Senis dvelkė alkoholiu ir rūkalais.
Keletą akimirkų pasidairęs pradingusio šuns, išgirdo traukinio dundesį. Matyt, prekinis. Matyt, karinė gurguolė. Kurį laiką nesivargino atsisukti – žvilgsnį pagavo
netoliese tamsą nušvietusi liepsna. Kas per?.. Nieko nepraloš ten nuėjęs. Maža ką, gal susidegino žmogus, o ant
kaklo bei pirštų liko metalinių papuošalų; visa tai būtų
galima pralošti. Gal tai į depresiją puolusi moteris, iš įniršio deginanti vyro turtą. Liepsna per didelė paprastam
laužiukui, kokius vasarą susikuria žiopliai turistai. Čia
įdėta aistros, rūpestingumo.

Traukiniui priartėjus, senis atsisuko ir pamatė, kaip
moja mašinistas, gal pažinęs, gal šiaip. Senis mostelėjo
ranka, vėl įsistebeilijo į ugnį, akies krašteliu pamatydamas, kaip nušvito traukinio žibintas. Nesureagavo, kaip
stoties laikrodyje sužibo ketvertas vidurnaktį, naujos dienos gimimą, pranešančių nulių. Jam tai tiesiog nerūpėjo.

* * *
Žmogus, sėdėdamas prie laužo, stebėjo ugnį. Šalia – pusiau nugertas butelis, kelios nuorūkos. Džiaugėsi radęs
užuovėją, galėjęs užkurti ugnį ir bent kiek apšilti. Gilus
žvilgsnis nėsyk nenukrypo nuo ugnies, degančių ilgų
lentų, kurias sustatė pusiau stačiomis. Jas rado tame apleistame name, kuriame galvojo pernakvoti, bet pabūgo.
Surinktas lentas išnešė į lauką, tačiau tik tuomet toptelėjo, kad visą dieną siautė pūga. Teko arba pasiduoti,
arba rasti užuovėją. Už aukštos šoninės namo sienos,
priešais dvi aukštutėles senas egles, ją rado. Sunešęs lentas vos ne vos jas padegė, pasinaudodamas tame pačiame pastate rastais apipuvusiais laikraščiais. Girdėjo kelis pravažiuojančius traukinius, bet nė vieno nepalydėjo
akimis. Vis dėlto laužui įsiliepsnojus, o buteliui gerokai
patuštėjus, jis išgirdo dar vieno traukinio dundesį. Šįkart
atsisuko. Buvo apdriskęs, keletą dienų nesiskutęs, mirgančioje ugnies šviesoje ryškėjo tamsūs ratilai po akimis.
Kurį laiką jis nieko nematė – traukinys riedėjo be
šviesų. Tačiau pravažiuojant stotį žibintas įsižiebė. Tą
trumputį mirksnį prieš apakinant vyras pamatė žmogaus figūrą.
Traukiniui pravažiavus, vėl įsivyravo tamsa, blaškoma nesustabdomai krentančio sniego. Vyras pabūgo.
Oda perbėgo šiurpas, jis ne juokais persigando, bet akių
nebenuleido. Galbūt kas nors jo ieško? Visai kaip romanuose, kuriuos mėgo – kai net negali suprasti, kas seklys,
o kas sekamasis.
Po kelių nejaukių minučių iš už sniego bei tamsos
šydo išlindo senas žmogus. Žingsnių nebuvo girdėti –
sugėrė sniegas, vėjas.

* * *
Kurį laiką jie nepatikliai žvelgė vienas į kitą, nors senio
buvo veik nematyti. O štai antrajam nebuvo kur trauktis.
Senis mąstė, kad būtų neprošal kaip nors gauti vietą šalia
ugnies. Užkalbėti dantį. Naktį jam nebuvo kur grįžti. Čia
aiškiai nebūtų mirtinai sušalęs. Net stovėdamas keliolika
žingsnių nuo laužo, jautė, kaip kūnas pradėjo šilti.
– Gal turi ką pralošti? – mąsliai paklausė.
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Rankos, sugrūstos į kišenes, baugino. Lyg supratęs
tai, ištraukė, lėtai žengė artyn.
Ant vienos iš rankų tamsavo kraujas, likęs nuo mėsgalio, mesto šuniui. Nepastebėjęs to, senis priėjo visai
arti, galvodamas, kad vyriškis baikštokas, jei išsigando
seno žmogaus. Stengėsi užuosti jo baimę, ištyrinėti.
– Ak, tu dėl šios – pasekęs žvilgsnį mostelėjo kruvina ranka. – Ten yra toks šuo, kuris nuolat kėsinasi mane
užpulti. Tad, kai tik praeinu pro stotį, kišenėje stengiuosi turėti mėsos. Kartais pavyksta jį atbaidyti. Kartais ne.
Matai?
Vyras lėtai papurtė galvą, nenusukdamas žvilgsnio
nuo svečio.
– Na, naktį nesimato. Tos rankos randuotos. Tai vis
nuo to šuns.
Nusivalęs rankas į paltą, apsidairė. Nepasitikėjo
anuo prie laužo. Prie kojų voliojosi pusiau nugertas butelis. Atrodo, brangaus gėrimo. Greta – cigarečių pakelis.
Tai kiek priminė jį patį, prieš daugelį metų, kai atitrūkęs
nuo visko vienas gerdavo brangius išloštus gėrimus. Nejučia pajuto užgimstantį draugiškumą.
Atrodo, neturi ką pralošti, tik laužą, pagalvojo senis
ir šyptelėjo.

* * *
Išvydęs kraują, vyras sustingo. Bijodamas nusisukti,
stengėsi prisiminti, kur padėjo gelžgalį, su kuriuo kurstė ugnį.
Atrodė, kad senis nemelavo. Iš pažiūros gan tvarkingas. Nerimą kėlė tik pirmasis klausimas. „Gal turi ką
pralošti?“ Kad ir kaip būtų, jis – visiška vyro prie laužo
priešprieša. Regis, ir linksmas, ir vis dar gyvybingas,
nors senas. Turėjo tai, ko vyras prie laužo ieškojo.
Tačiau kaip suprasti tą klausimą? Gal jis turi pinigų ir galvoja, kad, dėvėdamas gerus drabužius, turiu jų
pats? Jei taip, nereikėtų jo paleisti.
– Galiu prisėsti? – paklausė senis.
– Žinoma, – tarstelėjo vyras.
Pats sėdėjo ant senutėlio drėgnoko kelmo, buvo ir
dar vienas, tačiau senis atsisėdo tiesiog ant žemės.
– Sušalsi, sėsk ant kelmo.
Senis, regis, nė neišgirdo. Giliai atsidusęs nusibraukė sniegą nuo palto rankovių, elgėsi taip, lyg prie laužo
šildytųsi vienas. Ugnis masino žvilgsnį. Staiga jam toptelėjo, kad būtent dėl vietos šalia ugnies kadais kildavo didžiausi nesutarimai. Šyptelėjo, pagalvojęs, kiek nedaug
nutolta nuo protėvių.
– Ką veiki vienas naktį? – nusprendęs nutraukti tylą,
paklausė.
Jokio atsako. Vyras atrodė išgėręs, pavargęs. Kažkas prislėgė pečius. Plaukai neseniai apkirpti, žandenos
nuskustos. Avėjo prabangius odinius batus. Retai kas
žiūri vyrui į kojas, bet seniui magėjo ištirti kiek galima
daugiau. Akys užkliuvo už gyslotų rankų. Taigi vyras
pasiturintis, tik be pirštinių. Fiziškai stiprus. Ir gudrus,
nevalia pamiršti. Juk laužą per pūgą ne bet kas sukraus.
Tam reikia įgūdžių.

32

Vyras jį stebėjo nepatikliai, aiškiai nepatenkintas sudrumsta ramybe.
– Jaučiu, sunkoka.
Tyla.
– Gali manimi pasitikėti, – tęsė, tikėdamasis užmegzti kalbą ir likti. – Dažnai čia praeinu, bet niekada
niekas lig šiol neateidavo pirmiau manęs.
Ant žemės gulintis butelis atrodė taip viliojamai... O
galūnės tokios atšalusios...
– Praradimų metas?
Vyras šykščiai šyptelėjo, nepajėgdamas ir šio klausimo nuleisti negirdom.
Puiku, puiku, dingtelėjo seniui.
– Pralošiu tau patarimą. Už gurkšnį to gėrimo, – lyg
niekur nieko pareiškė senis.
– To?
– To, butelyje. Sakai, nesušildys?
– Užvirsi, negerk.
Galvoje sukosi painios mintys. Ką reiškė pirmasis
klausimas? „Gal turi ką pralošti?“ Ir štai dabar – seniokas sakėsi pralošiąs patarimą. Matyt, jis tikras lošėjas. O
pralošę lošėjai vengia pokalbių. Vyro lūpas išrietė menka
šypsenėlė. Tiesdamas seniui butelį pagalvojo, kad būtų
nedaug vargo pasirausti jo kišenėse.
– Taigi, – atsikrenkštė senis.
– O kas pats būsi? – pertraukė vyras.
– Lošėjas, – atsakė senis ir, nepamatęs, kaip sužibo
pašnekovo akys, tęsė: – Yra trys taisyklės, kurių reikėtų
laikytis. Žinai?
Senis atsuko butelį, apžiūrėjęs nemažai nugėrė. Pajuto, kaip šaltas gėrimas nudilgo išdžiūvusią burną, sušildo. Kaipmat pasijuto geriau, guviau.
– Nesu girdėjęs, – atsakė vyras, prisidegdamas cigaretę. Neatrodė susidomėjęs.
Senis paprašė cigaretės ir ugnies ir tęsė savo pasakojimą, kurio vyras nė nebandė klausytis. Tai tik senas
žmogus. O šis kalbėjo apie septynerių vaiką, kurį motina
vedė į pirmąsias pamokas.
– Jam vos septyni, bet jau žinojo, ką reiškė ko nors
nekęsti. Per didelis kostiumas tiko netobulai, bet už į
plaukus įsegtą kaspiną vaikas motinai atleisti niekaip nepajėgė. Kaspinas plaukuose, įsivaizduoji. Vis mėgino paslapčiomis jį „pamesti“, tačiau motina draudė, sakydama, kad jos vaikas turi būt kaip du vandens lašai panašus
į jos įsivaizduojamą Hemingvėjų. „Tik taip tapsi rašytoju“, – sakė ji. Berniukui buvo gėda. Atrodė, kad visi dėbsojo tik į jį. Dar nesuprato, kodėl tai blogai, tiesiog jautė,
kad berniukams nedera plaukuose segėti mergaitiškų
kaspinų. Dar mažas, nepatyręs. Kai ėjo mokyklos durų
link, berniuko nuogąstavimai tiesiog sprogo, išsitaškė,
kai kažkas pro langą iš kaimyninio daugiabučio sviedė
į jį kiaušinį, pataikė tiesiai į krūtinę. Jis gailiai pažvelgė
į motiną, bet ši apsimetė nieko nemačiusi. „Mama...“ –
išlemeno vaikas. „Mama...“ – pakartojo moteris. Jam tai
buvo lygu pasaulio pabaigai. Pažemintas pažiūrėjo į
laikrodį – dešimta. Kaktą išpylė prakaitas, nosį spaudė
ašaros. Mokykloj kažko paklaustas negalėjo pratarti nė
žodžio. Tad greit pasklido gandas, kad vaikas protiškai
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atsilikęs. Vakare per televizijos žinias išgirdo, kad dešimtą valandą ryto visai kitame pasaulio krašte įvyko
didžiulis žemės drebėjimas, šimtai žuvusių. Nustėro, žinoma, tai išgirdęs. Tik pagalvok, kas turėjo dėtis jo mintyse. „Mama...“ – tarė jis, bet jos nebebuvo.
Staiga jis nutilo. Paliko žodžius suktis tyloje aplink
laužą.
– Septyni, – kiek patylėjęs leptelėjo vyras.
– Pardon?
– Septyni. Yra sakoma „septyneri“, jei apie metus
kalbama. O ne septyni.
Senis tyliai, kad neišgirstų, nusikeikė. Nesuveikė.
– Ką tik sugalvojau, nemanyk, kad tai tikra istorija.
Bet čia matyti keturios lošėjo taisyklės. Kada pasilaikyti, kada atskleisti kortas. Kada nueiti, kada tiesiog dėti
į kojas.
– Tokią dieną galėjo žūti Džonas Lenonas. Arba Kurtas Kobainas, – tarė vyras, prisidegdamas antrą cigaretę.
– Džonas kas?
– Toks muzikantas. Abu jie. Tokie muzikantai. O
gal...
– Gal?
– Gal ir daugiau.
Baigęs pasakoti senis jautėsi kvailai. Stengėsi sugalvoti ką nors įdomaus, ką nors, kas patrauktų svečio dėmesį. Jautė, kad tai buvo tik eilinė niekam neįdomi prieš
šimtus metų skonį praradusi didaktika. Daryk tą, daryk
aną, štai viena taisyklė, štai kita... Kodėl negalėjau tiesiog
paprašyt pasilikti? Vėlu pradėti iš naujo. Jautė šaltumą,
nepakantumą, nukreiptą jo link. Tai kėlė nerimą.
Viena mintis itin nedavė ramybės. Pasakojau apie
vaiką, o jis leptelėjo apie kažkokį Kobainą, mąstė senis.
Apie kažkokio Lenono žūtį.
Įsižiūrėjo į vyro akis, stebinčias ugnį. Jose atsispindėjo liepsna, tačiau senis įžvelgė dar kažką... Lyg keleivis, užsukęs tik trumpam, žvalgydamasis galėjo išsyk
viską suprasti, nuspręsti. Taip, tai liūdesys to jauno vyro
veide. Šie rūbai, viskis – tik priedanga. Jis neteko to, kas
svarbu. Matyt. Štai kodėl užsiminė apie kažkokio Lenono žūtį. Jo galvoje sukasi mintys apie mirtį. Galbūt jis visai kaip Klodas Lantjė. Pametęs protą menininkas, visko
netekęs, ugnyje įžvelgiantis tai, ką kadais ant tilto virš
Senos gebėjo įžvelgti Lantjė, planuodamas savo mirtį,
nežinodamas, kad jį stebi išrinktoji.
Jam, matyt, iš tikrųjų norisi dingti iš čia, pasislėpti
kitur, toliau svarstė lošėjas.
Tarp pirštų smilko nebaigta rūkyti cigaretė. Nustojo snigti. Štai dabar galiu, sukirbėjo lošėjui, kai vyriškis
dairydamasis pasimuistė ant kelmo.
Tylėdamas atsuko svečiui nugarą ir atsigulė ant
sniego pasikišęs po galva ranką.

* * *
Kai senis atsigulė, vyras sumišo. Ką jis sumąstė? Gal senis nusišnekėdamas išsikvėpė ir panoro miegoti. Matyt,
taip ir bus. Jau žinodamas, kad tai – lošėjas, tikriausiai
slepiąs pinigus kažkurioje iš kišenių, laukė. Rankos šalo,
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kojų pirštai, rodės, pajudėjus lūš perpus. Įmetęs dar porą
lentų į laužą žvelgė į dangų – aptrauktas balta debesų
juosta. Pūga pasitraukė, bet dar neaišku, gal užslinks
kita, gal sugrįš senoji. Suprasdamas, kad senis gali būti
kad ir laikinu jo ramsčiu, nusprendė dar kiek palaukti.
Kol nepradėjo vėl siausti vėjai, reikėjo išsinešdinti. Jei
ras pinigų, galbūt kur nors prisiglaus iki ryto. O ką, jei
neras? Vyras nerimavo, pradėjo bijoti. Užčiaupti seniui
burną atrodė nebaisu. O ką, jei senis priešinsis? Nors...
Tokią naktį dingus žmogui jo niekas nesurastų.
Praėjus keliolikai minučių senis nesujudėjo nė karto. Aišku, užmigo. Sulaikęs kvėpavimą, vyras lėtai prislinko, nenuleido akių nuo lošėjo. Šio veide ramuma.
Atsargiais rankų judesiais prisilietė prie palto. Pirštais
slysdamas medžiaga, nepajuto jokio iškilumo, visiškai
nieko. Mėgino prasagstyti sagas. Klausėsi, bemaž išgirs
ką nors artėjant. Meldė, kad neišgirstų artėjant dar vieno
traukinio. Bijojo net giliau kvėptelėti.
Sagų buvo trys. Viena už dievą tėvą, kita už sūnų,
trečia už šventąją dvasią, galvojo vyras, supratęs, kad
kelio atgal nebėra. Atlapojęs vieną palto pusę, laužo
šviesoje pamatė kiek išsipūtusią vidinę kišenę. Prislinkęs
prie jos, sustingo – senis atsiduso. Miegok, senoli, nenoriu pakenkti. Kišenėje rado pluoštą susuktų banknotų.
Negalėdamas sulaikyti jaudulio, vyras lėtai atsitraukė,
žengė atatupstas. Nežiūrėdamas virpančiom rankomis
radinį įsibruko į kišenę. Senis daugiau nesujudėjo.

* * *
Nusisukęs užmerkė akis. Stengėsi neužsnūsti. Buvo košmariškai šalta. Jautė, kaip susenęs kūnas apsunko, pritraukė žemę. Juo senesnis esi, tuo geriau tai suvoki,
galvojo. Stengėsi apsimesti miegančiu, kad išeidamas
svečias pasigailėtų ir negesintų laužo. Jei tik lošėjas
įžvelgė teisingai, svečias greit turėjo dingti. Stotis – jam
ne vieta. Galbūt namie laukė žmona, gal katė. Neatrodė,
jog jis buvo vienišas.
Po keliolikos minučių sąstingio senis neteko vilties. Svečias neišeis. Lošėjas pralošė. Dvi klaidos įsirėžė
į naktį. Nevykęs pasakojimas ir įsitikinimas, kad galėjo
numatyti ateitį.
Tačiau galop išgirdo lėtus, tylius, artėjančius žingsnius. Jautė, kaip vyras apieško jo kišenes. Velnias, sunerimo lošėjas. Pasiims pinigus. Bet jam mirtinai reikėjo kur
nors pernakvoti. Eilinis to nesupras – kai kurie dalykai
suvokiami tik prityrusių lošėjų. Nesipriešino, kai buvo
atsagstytos palto sagos, ištraukti vakare laimėti pinigai.
Kai svečias atsitraukė, senis atsimerkė. Žvelgė į nueinantį vyrą. Jis skubėjo. Manė, kad laimėjo.
Senio veidą nušvietė rami šypsena. Patenkintas priėjo prie pat laužo ir ilgai šildėsi, gurkšnodamas paliktą
viskį, traukė vieną cigaretę po kitos.
– Norėdamas lošti, išmoksti lošti teisingai, – tarė,
galvodamas, ar vyras jį prisimins, ar supras, kad įvyko
lygiosios, lygiaverčiai mainai.
Kažkas, ką vertėtų prisiminti.
Pagal Kenny Rogers. The Gambler
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Kristina Bačiulienė

Pasaulio kontūrai gimimo
ir mirties cikle

M

arcelijaus Martinaičio veikėjas Kukutis gimė
septintą XX amžiaus dešimtmetį – pirmą kartą pasirodė baladėje Nakvynė pas žemaitį Kukutį eilėraščių rinkinyje Saulės grąža (1969). 1977 metais
Kukučio baladėse išplėtota šios unikalios figūros istorija.
Kukutis atgimė eilėraščių rinkinyje K. B. įtariamas (2004),
pasivadinęs kriptonimu K. B. Jungiamoji abiejų rinkinių
grandis – lietuvių literatūroje prototipo neturintis fenomenalus personažas, mitiniu mąstymu kuriantis sovietinio ir posovietinio gyvenimo fikciją. Pasaulėvaizdį formuoja veikėjas, nuolat numarinamas ir prikeliamas kitam
gyvenimui. Jis tarsi mediatorius, sutaikantis priešiškus
reiškinius, sulydantis dvipusį, opozicinį pasaulį laiko ir
erdvės vienovėje. Pasaulėkūra – ritualinė. Brėžiami ne tik
konkretaus, bet ir universalaus pasaulio kontūrai.
Kokie yra pasaulėvaizdžio parametrai, besiformuojantys ritualiniame gimimo ir mirties cikle? Mitopoetinės
kritikos bei lyginimo metodais bus bandoma tai įžvelgti:
aptarti personažo mitiškumą, patyrinėti pasaulio sklaidą laiko ir erdvės atžvilgiu. Analizuojant tekstus, vadovaujamasi Claude’o Lévi-Strausso, Northropo Frye’aus,
Vladimiro Toporovo koncepcijomis.
Moderniąją literatūrą N. Frye’us suprato kaip naują
besiplečiančią mitologiją. Meninės kūrybos ašimi jis iškėlė
„centrinį mitą“, kuris susijęs su gamtos ciklais, ir svajonę
apie auksinį amžių bei herojaus išvykimą ieškoti nuotykių: „Pasikartojantis simbolinės komunikacijos veiksmas
tapatinamas su ritualu, o nepatenkintas tikrove geidimas – su sapnu. <...> Susiedamas ritualą su sapnu, mitas leidžia suvokti ritualą kaip socialinę sapno sklaidą.“1
Gryname mite susiduria dievybių pasaulis, kurį Frye’us
pavadino geidžiamuoju, apokalipsiniu, ir negeidžiamasis demonų pasaulis. Literatūroje, kuri siekia sutaikyti mitą su tikrove, yra „aukštoji“ ir „žemoji“ mimezės.
Aukštoji – gamtiškumas ir proto analogija, žmogiškosios
būtybės tampa dvasingos ir dieviškos. Žemoji mimezė –
deformuota demoniška vaizduotė – grindžiama patirties
analogija, „vyrauja kasdieninės patirties, žmogaus triūso
vaizdiniai“2. Pasirodo „estetiniai surogatai“3: gyvūnijai
gali atstovauti tigras, didmiesčių individai nesugeba normaliai bendrauti, sodus pakeičia valstiečių ūkis. Visa tai
sukasi amžiname gimimo ir mirties cikle.
C. Lévi-Straussas į kalbinę mito veiklą žiūri struktūriniu ir statistiniu aspektais. Mitas, remiantis laiko sistemomis, vienu metu yra kalbinis ir nekalbinis reiškinys.
Jis sieja kalbą, priklausančią grįžtamojo laiko sričiai, ir
kalbėjimą, priklausantį negrįžtamojo laiko sričiai4. Ta-

čiau vidinė mito vertė glūdi permanentinėje (nelaikinėje)
struktūroje, nes visi tam tikru laiku vykstantys įvykiai
vienu metu susiję su praeitimi, dabartimi ir ateitimi5. Susiformuoja trilypė sistema: istorinė – kalba, nuo kurios
mitas neatskiriamas; neistorinė – žodinis perteikimas,
diskursas ir aukštesnis lygmuo, kuriame prasmė atskyla nuo lingvistinio pagrindo, nes mito esmė slypi papasakotoje istorijoje. Todėl galima teigti, kad mitą sudaro
esminiai konstitutyvinių santykių vienetai – mitemos,
kurių reikėtų ieškoti sakinio lygmenyje. Jie neizoliuoti
vienas nuo kito, bet sudaro santykių ryšulius, o jų kombinacijoje įgauna funkcinę reikšmę. Tokia sistema – dvilypė (sinchroninė ir diachroninė) dimensija, turinti kalbos ir kalbėjimo savybių. C. Lévi-Straussas atranda, jog
„mitą sudaro jo variantų visuma, todėl struktūrinė analizė turi nagrinėti juos visus kartu“6. Mitų variantus sieja
vienas loginių operacijų tipas. Tai loginis instrumentas,
paaiškinantis žmogaus atsiradimą, – gyvenimo ir mirties
mediatorius, kitaip sakant, trickster – ekvivalentiškas narys, kuris padeda įveikti priešybes. Mite vienu atveju teigiama, kitu neigiama autochtoninė žmogaus prigimtis.
„Triksteris – ne vienintelė galima mediacijos formulė.“7
Yra ištisa mediatyvinių funkcijų serija einant nuo dualizmo prie vienovės. Šį „dialektinį judėjimą lydi perėjimas
nuo erdvinės sferos (mediacija tarp dangaus ir žemės)
prie laiko sferos (mediacija tarp vasaros ir žiemos, kitaip
tariant, tarp gimimo ir mirties)“8, ir atvirkščiai. Mitas
su ritualu sudaro vienovę: viena vertus, „mitas išskaido gyvenimą į logines priešybes“ 9, kita vertus, pagal C.
Lévi-Straussą, atskleidžia įvykių prasmę ir formuoja visetą. „Mitinis mąstymas tartum meistrautojas sudarinėja struktūras, sukabindamas tarpusavyje įvykius, gal ne
tiek įvykius, kiek įvykių nuotrupas.“10 Ritualas nesutampa su galvojimu ir „imituoja nenutrūkstamą gyvenimo...
tėkmę“11, nors kartu atlieka dvi procedūras: skaidymą
ir kartojimąsi. Priešingai nei žaidimas, ritualas yra konjunktyvus: „susieja dvi pradžioje vieną nuo kitos atskirtas grupes“12. Ritualu sujungiama tai, kas „akivaizdžiai
iš anksto išreikšta asimetrija“13 tarp pasaulietiškumo ir
sakralumo, gyvųjų ir mirusiųjų ir t. t. Frazių ir formulinių veiksmų kartojimasis „kraštutinė skaidymo riba“14
sulieja skirtumus tariamoje tapatybėje.
Vladimiras Toporovas teigia: „Mitas – žodis, ritualas – veiksmas. Ir kaip nepakanka žodžio be atitinkamo
veiksmo (jeigu tik pats žodis nėra veiksmas), ir veiksmo,
neįkūnyto žodyje, „veiksmo savaime“ ir tarsi nesuvokto
mąstymu, – taip nepakanka mito be ritualo ir ritualo be

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 2 (579)

BENEDI K TO JANUŠEVIČIAUS nuotrauka

35

mito.“15 Taigi V. Toporovas iš esmės pritaria prancūzų
mokslininkui: „...mitas, padedamas skirtumų, kontrastų
ir opozicijų, ryžtingai atsuka nugarą nenutrūkstamumui,
norėdamas pertvarkyti ir pažeisti pasaulio tvarką, o ritualas kyla iš priešingos pusės“16, siekdamas diskretiškus
vienetus sulieti.
Rusų mokslininkas iškelia kosmogoninį mitą. Jis
asocijuojasi su miestu – neolito perversmo rezultatu.
Žmogus, siekdamas saugumo ir patikimumo, naujoje
situacijoje sukūrė pasaulio medį. Miesto fenomene rado
alternatyvią savo egzistavimo formą. Gamta ir dvasia
mite sudaiktinami, apmarinami ir kartu išdaiktinami –
pasaulio daiktai sudvasinami ir antropomorfizuojami.
Taigi rituališkai sąveikauja šventoji, dieviškoji, erdvė ir
žemiškoji, randasi naujo, analogiško mitiniam, pasaulio
modelis, miesto mitologija.
Svarstymo objektu pasirinkti tekstai iš Kukučio baladžių: Kaip Kukutis protą atgavo, Kukučio kregždės giesmė,
Kukučio raštas vienkartinei pašalpai gauti, Kukučio sąmonės
susvetimėjimas, Keltuvių rytas Kukučio namuose, Kukutis pasakoja apie savo trobą, Nuodėminga Kukučio dvasia, Kukutis
baigdamas paskutinį gyvenimą ir eilėraščių rinkinio K. B.
įtariamas: K. B. apie įslaptintą veidrodį, K. B. girdi paslaptingus balsus, Iš K. B. pareiškimo policijai, K. B. pokalbis su Autoriumi, rytą šviežiai pasnigus, K. B. Margaritai apie virtualią
tikrovę, K. B.: kaip vadinasi tas medis, pagulęs žmogelį?, K. B.
priemiesčio dykvietėje. Abiejų rinkinių baladės čia sąlygiškai suvokiamos kaip uždaras tekstas, kuriame, rekonstruojant kosmogoninį mitą, kuriami kaimo ir miesto pasaulėvaizdžio kontūrai. Agrarinė kultūra tampa miesto
pamatais, jos ženklai įsilieja į postmodernią kultūrą, tačiau nesusitapatina, greičiau oponuoja naujosios erdvės
ženklams, nors miestas ir kuriamas sekant kosmogoni-

nio mito kūrimo principais. Tekstuose koreliuoja mitinis
mąstymas, t. y. mąstymas vaizdais, archetipais, arba provaizdžiais, ir poezijos kalba. Kukučio baladės reprezentuoja sovietinę ideologiją ir kultūrą, K. B. įtariamas – oponuojančią postmoderno epochą. Sovietmečio pasaulėvaizdis
skleidžiasi agrarinėje erdvėje, kaimo aplinkoje, komunikacija su postmodernu vyksta mieste. Žemdirbiškos
pasaulėjautos žemaitis Kukutis reinkarnuojasi kitame
laike ir kuria virtualų pasaulį, atgaivindamas pasaulio
medį. Abi erdves sieja ne tik personažo atgimimas, bet
ir tas pats ritualizuotas kūrybos veiksmas. Dinamiškai
judama žemiškose ir dieviškose erdvėse permanentiniame laike. Mirties ir gimimo procesą galima suvokti kaip
vienų daiktų ir reiškinių išstūmimą ir pakeitimą kitais.
Vieni žemiškojo gyvenimo atributai sudvasinami, antropomorfizuojami, o dieviškieji ženklai sudaiktinami.
Taigi kaime ir mieste kuriamas archetipinis provaizdis,
universalusis pasaulis. Kalba įžodina kultūros reprezentantus, ritualizuotais veiksmais dabartyje sujungiama
praeitis ir ateities detalės, figūratyvinėje linijoje jos įgyja
naujų semantinių reikšmių.
Mitinis personažas Kukutis vienu atveju – žmogus,
kitu – chtoninė būtybė. Jis turi Kūrėjo galių: Kai dirbau
žemei dangų, / o jūrai dugną dėjau, / <...> Tveriu sau žemei
dangų (Kaip Kukutis protą atgavo17). Kūra vyksta permanentiniame laike. Kukučio figūra dualistinė, ambivalentiška, turinti dieviškumo ir velniškumo sememą, nes
veikia ne tik viršžemiškoje, bet ir požeminėje erdvėse.
Veikėjas numarinamas: po Blinstrubiškės ąžuolu / mane
pakorė (p. 21) ir prikeliamas Anoj pasaulio pusėj – / danguj
man davė butą, / po Blinstrubiškės ąžuolu / du sieksniu pievos (p. 22). Tapdamas chtonine būtybe, tverdamas lyg ir
žaidžia: Anoj pasaulio pusėj / žuvis varau į vandenis (p. 22).
Fiksuojama ir žmogiškoji jo prigimtis: ramus sau gulinėju /
po Blinstrubiškės ąžuolu – / senelių prieglaudoj (p. 22). Kukutis kartu nemirtingas, analogiškas dievų nemirtingumui
ir kūniškas, mirtingas. Pasaulėkūra vyksta personažo sąmonėje, jis pats nuasmeninamas: ir suprantu, ko niekaip /
suprasti negaliu (p. 22).
Baladėje Kukučio raštas vienkartinei pašalpai gauti
žmogiškąją personažo prigimtį rodo tik pavadinimas.
Kukutis, kalbėdamas antropomorfizuotos žemės balsu,
teigia autochtoninę žmogaus prigimtį:
– Koks dabar stojo pavasaris!
Net jaučiu, kaip tenai – Blinstrubišky –
per mano kaulus
du vabaliukai apsikabinę eina
ir žolės šaknų
jau pilna mano galva.
Atitirpo sąnariuos ledas,
ir saulelė antai – ant Žuveliškių
pašviečia sėjai. (p. 32)
Žemė Motina – gimdytoja mituose. Pavasario – atgimimo/gimimo reprezentacijos daugiau yra Kukučio baladėse nei K. B. įtariamas, todėl suponuoja prielaidą, jog
archajiškas Kukutis reiškia pirmapradės kūrybos personą, susijusią su pavasariu, o naujai besiformuojantis
postmodernus K. B. tapatinamas su miestu ir su žiema,
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atstovaujančia mirčiai arba įšaldančiai sukurtąjį vaizdą
arba vietai, kurioje „prepersonažui“ dar nesaugu, kuriame tik kuriami savų namų parametrai. K. B. priemiesčio
dykvietėje18 žemė nuskriausta ir apdraskyta civilizacijos,
užklausiama apie žemės provaizdį: Kas čia buvo, kad nieko
neliko? / Judo sklypas, pirktas už dideles nuodėmes? (p. 91)
Vyrauja demoniškumas, žemosios aistros. Negeidžiamojo pasaulio kosmogoninis centras – kanalizacija. Žemiškosios būtybės „nudvasinamos“, požeminis pasaulis mediatoriaus įžodinamas žemėje. Koegzistuoja mirusiųjų ir
gyvųjų karalystė kaip fantasmagorija, pasmerka išnykti:
Praeidamas pro dykvietę,
Pasijunti nepaprastai vienišas –
Ir jokių ženklų čia sugrįžti. (p. 91)
Kukučio kregždės giesmėj pavasario (atgimimo) ir žiemos (mirimo) kaita cikliška, ritualizuota, personažas
stebisi ir kreipiasi į personifikuotą pavasarį, džiaugiasi
žemiškąja būtimi:
Kaip gražu tau, pavasari,
kai pavasaris,
kai gražu,
kai į laukus su padargais
po ilgo žiemos ištrėmimo
grįžta visa Lietuva! (p. 31)
Atgimsta ir autochtoniškumas:
Kaip gražu būti žole
arba dūmu
virš savo tėvynės (p. 30)
Ritualiniame atgimime net numirusiems / kaip gražu /
žemėj! ( p. 30) Mirusieji, gyvieji, autochtoninės būtybės
kartu dalyvauja atgimimo procese.
Kukučio kregždės giesmėj veikėjas pažįsta ir gyvenimą, ir mirtį. Jis susitapatina su žeme, „pasisėja“, arba
numiršta, bet vienu metu vyksta ir atvirkščias procesas:
materializuojasi, alogiškai ir paradoksaliai, iš žemės kaip
atskiros kūno dalys:
Čia kalba tik mano liežuvis.
<...>
O juk duoda šį tą už nutrauktas rankas arba kojas,
tik aš net už galvą pakartą
niekad nieko negaunu.
Ir kiek tokių su manim gulinėja,
kiekvieną mielą pavasarį
laukdami mielaširdystės,
kai atitirpsta sąnariuos ledas
ir vabaliukai ima krebždėt galvose. (p. 33)
„Graikijos mitai... nurodo žmogų buvus sukurtą iš
molio. Hebrajiškas žodis „adam“ reiškia žmogus, „adama“ – žemė, o „adaman“ – padarytas iš žemės. Taigi pirmojo biblinio žmogaus vardas siejamas su žeme ir reiškia
tiek vyrą, tiek moterį.“19 Kukutis belytis, belytiškumas
būdingas dievybėms, todėl jis gali būti viskuo.
Veikėjas mitiškai išskaidomas į daugelį, o prikėlus iš
mirusiųjų, suvienijamas. Jo namai plėtojasi vienalaikiame, dualistiniame erdvėlaikyje:
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– Tai turiu trobą –
dviem galais.
Žiūriu pro langą –
saulė teka,
žiūriu pro kitą –
jau saulė leidžias.
(Kukutis pasakoja apie savo trobą, p. 69)
Gimimas ir mirtis cikliškai keičia vienas kitą, tampa
tarsi priešingais poliais:
Tai turiu trobą –
dviem galais:
vienam –
dar gyvas vaikštau,
o kitam –
jau guliu numiręs. (p. 71)
K. B. materializuodamasis permanentiniame laike
užsideda vis kitokias socialines kaukes:
Aš pats daug kartų buvau materializuotas,
seniai jau toks nesantis.
Tai buvo laiko irimas.
Galėjau stebėt, kaip išnykstu:
kūdikis, paauglys, jaunuolis,
uniformuotas kareivis.
(K. B. apie įslaptintą veidrodį, p. 13)
Atgimimo ciklo kartotėje kuriama miesto visuomenė. Tiražuojamo Kukučio ritualas reiškiasi kaip socialinė
sapno sklaida:
– Atsibundu sau iš kairės,
o iš dešinės
dar vis sapnuoju pro atvertas duris.
(Kukučio sąmonės susvetimėjimas, p. 49)
Kai užmiega Kukutis –
pro akis iš jo kūno
išeina dvasia.
Niekam nematoma
patraukia ji per Žuveliškes,
ir visi pradeda nesuprasti,
kas daro tai,
ką draudžia įstatymai,
kodeksai,
dešimt Dievo įsakymų.
(Nuodėminga Kukučio dvasia, p. 86)
Eilėraštyje K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę sapną
pakeičia vizija, elektroninis peizažas:
Ten viskas buvo kaip čia –
tik minkšta ir permatoma.
Pirštus galėjai panardinti į akmenis kaip į samanas,
o kalnai priminė rūką:
kiaurai per juos skraidė dideli šviečiantys paukščiai. (p. 45)
Įmagnetinti žodžiai / buvo jaučiami kaip dvelksmas: / jie
lengvai judino plaukus, žolę, / tavo drabužį (p. 45). Vyro ir
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moters kūnai susilieja, tampa belyčiais. K. B. kaip triksteris, arba mediatorius, sutaiko priešybes: moteris vs vyras.
K. B. besikartojantį atgimimo procesą lygina su kūdikio verksmu, kuris sklinda iš pasaulio gelmių (K. B. girdi
paslaptingus garsus, p. 21). Girdėjimo anomalija reiškiasi
naktį, K. B. turi viršžmogiškų galių. Pasaulis tarsi prašosi
būti kuriamas.
Gyvenimo ciklas suvokiamas kaip nuolatinis amžinasis galvojimas, ėjimas iš Niekur ir grįžimas į Nieką:
kai žinai,
kad, ir dirbdamas visą gyvenimą,
nepadarysi net skruzdės
gyvybės,
kad iš viso galvojimo –
per visą gyvenimą –
net ir dulkės
neliks.
(Keltuvių rytas Kukučio namuos, p. 61)
Tai pasikartojantis galvojimas-gyvenimas, išreiškiantis ne tik linijinį, bet ir nelinijinį laiką: vienu metu /
keturis kartus galvoti / tą patį / – ir vieną. (p. 61) Sąmonė,
nors primityvi bei naivoka, nuolat klausia, tiria vaikiškai
smalsaudama. Keliami nevaikiški egzistenciniai klausimai ir kuriama gyvenimo fikcija.
K. B. tarsi menininko prototipas taip pat nuasmenintas, jis yra anonimiškas: Pareiškiu: / nuo šiolei užšifruoju
savo vardą ir pavardę, / nes ji teikia man šiek tiek keblumų (Iš
K. B. pareiškimo policijai, p. 29). Tikrąjį jo veidą paliekama
kurti Autoriui:
Šiais tekstais, kuriuos skaitote,
užšifruoju savo vardą ir pavardę,
o inicialų šifrą
patikiu saugoti savo Autoriui. (p. 30)
Kukutis kalbasi su savimi kaip su Kitu bei su pasauliu kaip su Kitu. Dialogas tęsiamas ir K. B. sąmonėje,
pasaulio Autorius (kūrėjas) yra jis pats, kita vertus – svetimas pokalbio dalyvis: Prašyčiau jus atkreipti dėmesį, kokia žiema šįryt – (K. B. pokalbis su Autoriumi, rytą, šviežiai
pasnigus, p. 43). Miesto centras, arba pasaulio medis, –
Katedra, kryžius, sodą pakeičia demoniško pasaulio reprezentantė – architektūra. Taip pat sąveikauja apokalipsinis ir negeidžiamasis pasauliai postmodernaus miesto
kultūros erdvėje:
O kokios ryškios spalvos, cheminė šviesa bei reklama,
jūs patys matot, kaip netinka Vilniui.
Kaip nesiderina su klasika save apnuoginus dama
afišoje iš pagarsėjusio seksfilmo. (p. 44)
pija:

Miestas dar nesaugi, trapi pirmykščio pasaulio koTiksliau – mes regim miestą krištolo taurėj –
štai ką žiema po šimtmečių iš atminties atkūrė. (p. 44)

Geidžiamoji sąmonė, remdamasi patirtimi, kultūros
pasaulėvaizdį piešia tarsi paveikslą, atvirkštinį universumo vaizdą.
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K. B.: Kaip vadinasi tas medis, pagulęs žmogelį? personažas K. B. aiškiai ir taikliai akcentuoja naujojo miesto
tragizmą: Mirtinai jį prispaudė / audros išverstas medis (p.
63). Taigi Pasaulio medis lyg ir neprigyja arba sunkiai
prigyja, arba jis pakeičiamas kitais atributais: katedra,
kanalizacija ir kt. Mieste K. B. tarsi pasislepia po daiktais
(mimikrija), jie jį užgožia, atskleidžia vidinį nerimą, nesaugumą, baimę. Personažas niveliuojasi tarp daiktų, jo
asmenybė išnyksta, susilieja, saugiai pasislepia. Kukutis
atviresnis aplinkai, nes jo aplinka pirmapradė, vyrauja
gamtos elementai, jis pats save suvokia kaip dalį gamtos.
Mitiniai veikėjai mąsto vaizdais, paradoksaliai ir
alogiškai kuria pasaulio sandaros ir tvarkos vaizdą. Jie
ir žmonės, ir ne-žmonės, yra sociume ir už jo ribų. Jie reprezentuoja sovietinį ir posovietinį žmogų: pasaulėžiūrą, pasaulėjautą, savivoką, savimonę. Norima išreikšti
gyvenamojo meto žmogaus dvasią, moralę, visuomenines aktualijas, keliami egzistencijos klausimai, ieškoma
žmogaus esmės, savasties, tikrojo aš, žmogaus santykio
su socialine aplinka.
Kukučio baladėse ir K. B. įtariamas ritualizuotame gimimo
ir mirties cikle pasaulėvaizdį mitiniu mąstymu kuria veikėjas, nuolat numarinamas ir prikeliamas kitam gyvenimui. Jis yra mediatorius, triksteris, sutaikantis priešiškus
reiškinius, sulydantis dvipusį, opozicinį pasaulį laiko ir
erdvės vienovėje.
Abiejų rinkinių baladės – sąlygiškai uždaras tekstas,
kuriame rekonstruojamas kosmogoninis mitas. Baladėse
koreliuoja mitinis mąstymas, t. y. mąstymas vaizdais, archetipais, arba provaizdžiais, ir poezijos kalba. Kukučio
baladės atkuria sovietinę ideologiją ir kultūrą, K. B. įtariamas – oponuojančią postmoderno epochą.
Pasaulėkūra vyksta kamerinėje sąmonės erdvėje.
Vyksmas plėtojasi ir horizontalioje, ir vertikalioje erdvėse permanentiniame laike. Koegzistuoja geidžiamasis ir
negeidžiamasis pasauliai. Personažas – triksteris, sutaikantis priešybes. Koreliuodamas konkretaus ir universaliojo pasaulio ženklus, personažas-mediatorius-autorius
kuria gyvenimo fikciją.
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Tradicijos yra tam, kad būtų puoselėjamos, kad jų būtų laikomasi. Tačiau katrais dera jas
paįvairinti ar net patobulinti. Taigi šiemet tradiciniame „Naujosios Romuvos“ ir „Nemuno“
susitikime Salovartėje POEZIJA KAIP BENDRAVIMO BŪDAS – trys nauji, bet tradiciniais
galėsiantys tapti elementai. Pirmiausia – anoniminis vieno eilėraščio konkursas: kompetentingos komisijos sprendimu laureatais tapo Rūta Brokert, Giedrė Maybe ir Ernestas Noreika. Kitas
malonus netikėtumas – pagal poetišką Ritos Makselytės receptą ant laužo pagaminta rūgštynių
sriuba. O pabendravę Salovartėje, visa komanda patraukėme į Marcinkonis: ten Dzūkijos nacionalinio parko etnografinėje sodyboje-muziejuje vyko antras poetinio spektaklio veiksmas.
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Gvidas Latakas
Orfėjas klausosi radijo
Angelai jūs man padėkit
diktuokit ką užrašyti
kad šiukštu nenugrybaučiau
Stankevičiui tai transliuoja
jau gatavus eilėraščius
o jis rašo – bijo tą upę užtvenkti
venas užspausti bijosi
o nebijai – jam sakau – kad krisi
kad srėbti reikės ką prizaunijai
baisiai bijau – kita vertus
jeigu nutrauksiu kas berašys
kas pasakys teisybę? – beprotis
sau galvoju ir tuo pat metu –
štai tikintysis savo darbu
savo prakaitu liejamu
o aš? aš kietis vėjų pagairėj
abejonių apsėstas svarstantis
na ir kam gadint popierių
kai šitiek jau prikalbėta?
prišnekėta? prirėkauta?
prigiedota pribūta senam kledare
klausantis radijukės
ką ta padiktuos šį kartą iš mirusio
poeto rankraščių –
dar negirdėto – Žano
Kokto?

Kalavijo guldymas
Kalaviją guldytum
į šalavijų lovą
tarpe savęs ir moters
kilusios iš lelijų
trijų dyvinų šeimų
nuo Samogitijos žemės
o šita – kaip žinia –
šliejosi su Sarmatija
kaip kalavijas glaudžias
su odos makštim
kaip aukso žodžiams pritinka
sidabro aptaisas
(pradžia)

Salų žuvys
Vandenų žuvys – tai suprantu
o čia – paklausyki – salų žuvys
matytis kokia užsispyrus
riešapelekių protožuvelių gentis
išlipus į krantą menkom savo kojom
(ir tokiu būdu sutvirtėjusiom)
pagal viešpaties Dievo planą
gyvenanti dviejose vietose:
atkampiose salose
kur koja žmogaus nėra žengus
o nakčiai brenda į vandenis
kad miegančių jų nepapjautų
tigrai sterbliniai
ir dryžo kailio vilpišiai
jūrininkai užgėrę seka legendas
kad salų žuvys savo nuogom krūtim
maitinančius pamestus kūdikius
ir dėvinčios kelnes

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 2 (579)

40

Stanislovas Abromavičius
***

kai tu stovi
o skrenda pakelės
medžiai horizonte
ir kamuoliniai debesys danguje
tai nebūtinai svajonė
kai saldumas apkarsta
gerumas neranda langų ir durų
minkštas guolis tampa mediniu
o pyktis rasoja krūtinėje
tai nebūtinai sapnas
kai kieme nedygsta žolė
užrakinamas juokas
svetimas arčiau tavo vaiko
o širdis daužos lyg vanduo į užtvanką
tai nebūtinai pasaulio pabaiga
2012

Iš ciklo vaikystės pasakos
11.

4.
Menu turtuolę
ubagėlę Bezdalienę,
kai ji savaitgaliais
kelių dienų kelionės triūsą
paskleisdavo ant dėdės stalo.
– Aukščiausiasis, – galvodavo tada
nevisprotis girtuoklis iš Pakluonio gatvės, –
atimk man koją, o gal ranką,
kad tapčiau toks turtingas aš, kaip Bezdalienė...
Jis poterius primiršęs buvo,
kalbėjos su Dievu be tarpininkų.
Tik Dievas girtuoklėlio neišgirdo:
Jis mirė su dviem kojom ir dviem rankom.
2011

– Kokia ilga naktis, –
dejavo moteris
per naktį nesudėjus bluosto.
Pro langą be užuolaidų drobinių
vidun įlipti bandė sužeistas mėnulis,
varvėjo žvaigždės sidabrinės
ir be vėjelio šoko valsą seno medžio lapai,
tyla lig ryto arfa grojo,
pažadintas dejavo drevėje apuokas...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Išaušus rytui, kai moteris jau puodais barškino,
Ji lūpom nepabudusiom šnabždėjo:
– Ak, Viešpatie,
ir kam per naktį stebuklus man rodei,
jei ši naktis nebuvo paskutinė?
2011
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Albinas Galinis
Iš nuvorišo laiškų
EPISTOLA I
H. D. Th.: „Man galiausiai užtektų įsivaizduoti
valstybę, kuri... elgiasi su individu rodydama
jam pagarbą kaip kaimynui...“

sapnavau kad atnašauju: raumenų masė ir ... smagus kirtis ... skrodžiau kalaviju jaučio vidurius ...
šiūst! šlakstė šlaknojo (... permirkus toga) ... neva krauju tarnaučiau miestui (nors: tik abejutiškos
pastangos ... suvaidinta draugystė ir netikra užjauta tautai ... ) bet: jaučiausi it nukariavęs ... orbem
terrarum ... arba: atgaivinęs nulaisintą žemę ir ... užtikrinęs „visuotinę sotumo lygybę“ ... idant
sentėvių papročiu ... kiekvienas didžiuotųsi mano „pilnais darbais“.
pagalvoju: ką atseiki mums ... stokojanti kaimynija (ar ne per švelniai vadinu liaudį!) ... toji
kąsniuojanti labdarą klientėlė ... mums ... kenčiantiems jos kvailystes ... leidžiantiems nepaklustnusidėti ... aukojantiems duoną ir vyną ... nešantiems taiką.
liaudis (atrūgos prvrt tarpvartėj krrrst žaizdos tarpumentėj) nieko doro neturi ... nebent parduoti
balsus trokštamam magistratui ... palepinsi šventėmis (duona ištveria veidmainystę) ... ir ji „laisvai“
apsispręs ... „tik-už“.
P. S. šiame laisvės-vergijos kapinyne (drįsti vadinti re publica!) sielų nuogumas nepakeliamas ...
artimiau ... kūnų magija – kojos krūtys genitalijos (nors anatomija čia niekuo dėta) ... artimiau
slėpynės ... valdžios ir turtų, moralės ir teisės ... gal ir ne veltui P. K. teigia „prie tiesos artėjama
tolstant nuo žmogaus“.
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Ineza Juzefa Janonė
***

***

į patalą giliau įsikasu
ir užsimerkusi matau:
juoduoja kraupios prarajos lapijoje
vidudienio skaidrioj šviesoj

šalikelėj beržas
vienišius toksai pajūry
kamienas gumbuotas
suskirdus žievė

dvipusis dievo Jano veidas

kai šakos aplimpa
lipniais pumpurais
padangėm – lyg jaunas –
vėl laksto jisai

nepermanau jo išraiškos
tačiau
juoduoja kraupios prarajos lapijoje
vidudienio skaidrioj šviesoj

***
šuliny
kaip tas kibiras
tuščias
galvotrūkčiais
garmu žemyn
o Tu tolsti
tolyn ir tolyn
šioj bedugnėj
kaip vanduo
man esi
juodsidabriam
dangaus
debesy

kamieną apglėbus
plunksnas miklinu aš
ugnys eis iš padelkų
iš po slenksčio iškas
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Montė
Charonas sielai perkelti
Gatvėje
bobų vasara
kur tik pažvelgsi
ir ką tik įkvėpsi ponas
duok užrūkyt apsvilusiais
pirštais šmėkšteli po neonais
klaiki žmogysta net kirvis atšąla
kišenėje bet dovanok rūkau paskutinę
meluoju ir ji lyg vampyras nupėdina sau
susiraukus o kirvis pakimba ore ir aš išsigąstu
kad krisdamas kirs mano bato raištelį kuriuo
esu prisirišęs prie savo laiptinės prie durų
prie knygų kvapų ir muzikos kambary ir
spalvų juk visko netekčiau tuoj pat ir
jau aš keleivišius stovėčiau čionai
po neonais ir laukčiau į kitą
krantą tik plaukiančio
troleibuso
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Mantas Balakauskas
***
Žiūrėk, ten vilkas graužiantis lieptą. Žiūrėk,
va skenduolis krutina lūpas, o moterys rauda,
tarsi zyztų kur tykiai, karštą vidurdienį, musės.
Kažkokie magiški gestai išsukinėti.Rankos
prieš laiko rodyklę – nenukenksminti užtaisai
į kuriuos per ilgai, pernelyg įdėmiai žiūrėta.
Vanduo vietoje stovi. Niekas vėliau nedrįs
ten eit maudytis. Meldai turbūt augs į dumblą
po jų kojomis, po peršviečiamais sparneliais.
Daugiau nebus ten vaikiško juoko, pokalbių
ar plaukimo varžybų. Einant daugiau bus tylos,
sprogstant žiedlapiams medžių jausis pavydas.
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Benediktas Januševičius
kaip atsiranda vaikai?
ar žinote, kaip atsiranda vaikai?
o svarbiausia – iš kur?
kaip žinoma, vienus vaikus atneša gandrai
kitus mamos randa kopūstuose
trečius tėveliai perka parduotuvėse
ar vaikus neša visi gandrai, ar tik kai kurie – pvz., gandrai tėtės?
kiek vaikų atneša vienas gandras?
ar gandrai neša vaikus kiaurus metus, o gal tik kai kada?
ar gandrai baigia specialius vaiknešių kursus?
ar jie diplomuoti profesionalai? o gal tik savamoksliai mėgėjai? kur žiūri Švietimo ministerija?!
ar gandrai legaliai importuoja vaikus į Lietuvą?
ar jie apsidraudę nuo nelaimingų atsitikimų?
kokiuose kopūstuose – ankstyvuosiuose, vėlyvuosiuose ar vidutinio ankstyvumo – labiausiai apsimoka ieškoti vaikų? o gal raugintuose?
kokių veislių kopūstuose didžiausia tikimybė ką nors rasti?
ne paslaptis, kad kopūstai būna ne tik žali, bet ir balti arba raudoni
ne tik gūžiniai, bet ir žiediniai, lapiniai, netgi – ropiniai
būna mažyčių briuselio kopūstėlių ir pasipūtusių pekino kopūstų
bet neteko girdėti, kad vaikus rastų brokoliuose
ar tinkama kopūstų priežiūra gali nulemti kūdikio lytį?
kaip atsilieptų vaikui besaikis kopūstų pertręšimas mėšlu?
kas nutiktų vaikui, jeigu jo laiku nesurastų?
kiek vaikų gali nusipirkti žmogus, gaunantis minimalią algą?
kokios firmos oficialiai prekiauja vaikais?
ar parduotuvėse parduodami vaikai kokybiški?
kokia garantija jiems suteikiama? metų? dvejų? o gal neribota?
ar verta pirkti Kinijoje pagamintus vaikus?
koks pvm taikomas vaikams? įprastas, lengvatinis ar padidintas?
kokie įstatymai reglamentuoja prekybą vaikais?
ar ginamos vaikų vartotojų teisės?
jeigu nežinome vaiko kilmės, kaip atskirti, kurį atnešė gandras, kuris – rastas kopūstuose, o kuris – pirktinis?
gal todėl žmonės skirtingi? vieni skrajoja padebesiais, kiti slampinėja nudelbę akis į žemę, o treti baisingai mėgsta pinigus...
kodėl vaikų mąžta? gal todėl, kad prekyba vaikais Lietuvoje dar nėra įgijusi masinio
pobūdžio? gal dėl to, kad vis daugiau parduodama genetiškai modifikuotų kopūstų sėklų, o gmo kopūstuose vaikai
nesimėto? o gal todėl, kad mūsų šalyje gandrus slegia nepakeliama mokesčių našta ir jie perkelia savo verslą į kitas šalis?
gal vaikų nė nereikia?
o kaip atsiradote jūs?
ar jūs vaikai?
ką jūs čia veikiate
o ką aš čia veikiu?
apie ką aš čia?
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Ernestas Noreika
metasapnas
tu sumerki akis kaip drugelis sulytus sparnus,
tavo venų dangoraižiuos skraido numirę paukšteliai,
plyšta rankos, krūtinės duobėj kyla vėjas smarkus,
kažkas bando iš kraujo sukalti tau tuščią namelį,
o jame tiktai vėjas sau verdas šaukštely aguonas,
apsilanko dar gulbės bintuotais sparnais, jos po karo,
lesa gilzes ir duoną, siūlelis sapnų baisiai plonas,
tarsi vaiko dantuką pakoręs duris atidaro,
o už jų, tam namely mėnulis prisėdęs prie stalo,
kaip paveiksle tarkuoja sau ranką ir byra alyvos,
ten veidrodį aklas sudrėkusia plunksna nuvalo,
nors nemato savęs, bet dar žino – kol sapnas – tol gyvas,
kyla gulbės nusiplešia bintą, jame tik aguonos,
jį nusineša vėjas dantim įsikandęs į burną,
pabundi ir sulūžta šio sapno vaizdai nemalonūs,
bet mąstyti, kad tai tiktai sapnas turbūt būtų durna

durelės
sudegink veidrodžius ir žarijas žvaigždžių užkask į dangų,
kur miego bangos, kur banginiai už bangų, sapnuos tapetų
džiovina sapno skalpą, tavo veidą užpustytą, blankų,
čia sniego upės, bet lynojant nieks daugiau ir nerūpėtų,
o būna rūpi, rūko gulbės ir dar tas kilimas iš ančių,
kurį išbaidė miego senis, praėjęs mėnesio pačiūžom
ir auga nemigos tavęs ir šioj erdvėj taip ankšta, man čia,
liepsnoja lova, girdis paukščiai liūdesio, taip garsiai ūžia,
o gal ten aš, padegęs lovą, lakstau ratu kaip koks šamanas,
matau kaip stiebiasi ugnies trys žiurkių uodegos iš lėto,
štai veidrodis, jame plantacijos akių, velniai kikenas,
o ten toliau jos lūpų laužo – – – fosilijos anglėtos,
o štai va čia, prie tos kėdės, sapnų sudegusios lentynos,
prabėga žiurkė įsikandus dulkėtą liūdesio vualį,
durelės veidrodžio užtrenkiamos jos veidui nusitrynus,
o žiurkė iššiepia dantis
– – nurydama nuo jų raktelį
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Nerijus Cibulskas
Įaugantis

***

Čia jau paviršius. Žvaigždžių ryšulių
svoris lengviau išmatuojamas.

Lietus, tarsi mūsų vengdamas, slapčiomis
traukiasi į kitą skliauto kontekstą.

Delsiu su naktimi, kuri atmerks
sniegą, parodys temstančio
ledo keramiką.

Turbūt, sakai, nerišli sniego ir vandens kalba
kilusi iš dviejų tarmių, kurių atstovai išmirė.

Ji – griežtai nepakartojama, nejauki
savo laikinumu, bet negalinti virsti
jokiomis dulkėmis.
Sunkiai patikėtum, jog tai – ne prakeiksmas.
Net ir vandens ženklai saugo
savo kontūrus.
Aš vėl neramiai krusteliu ir sapno kraštas
toliau grimzta į tuščią gelmę.

Kaip nepritarsi šiems
literatūriniams žaidimams?
Net lašas, ir tas išliko svarbiu rašmeniu,
keičiančiu begalinį jūros turinį.
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Viktoras Rudžianskas
***
prisiekiu levis džinsais
rasdavau kreivo humoro kambarį
užrištomis akimis
(kiekvieną sekundę mirdavo
vieneri metai
iš pažadėtųjų trisdešimt septynerių
dar nežinojau tokio adreso
megapolis.com
tik dabar jį išgalvojau
įsikirtau į formatą)

ant baltos suknelės o gal ant paklodės
irgi buvo žydinčios rožės
gal koks tūkstantis žiedų
galvojau kada nors
imsiu ir suskaičiuosiu
ateidavo ruduo krisdavo lapai
vis neprisiruošdavau
mėlyna buvo padori ir švari
romantiška jūros ir vėjo spalva
su prasto vyno dėmėmis
pagal jas atpažindavome
saviškius

pasiilgau balto arkliuko
pravarde kaifuoklis
su drugeliais ant kaklaryšio
bandau užuosti jo silueto kvapą
bandau

ir tuos kurie IŠSKYRUS

įvardyti atstumą
tarp dviejų tablečių pakuotėje
išpūsdamas vyšninio tabako dūmus
į nuogai nutapytą venerą
beveik tobulos ateities klastotės
veržiasi iš elektros lemputės

prisiekiu levis džinsais
didžiulė nelaimė buvo gyventi
laimingai

skleisdamos tokią pat šviesą
kaip morfijaus dozė
nenuskausminsi viso gyvenimo
visų šventųjų ir švenčių
pasibaigusių muštynėmis
dėl moters kuri miegojo
su visais iš eilės
bet kaip atjaunėdavo jos veidas
ir to niekada nesuklastosi
jos akių obuoliai
pulsuodavo žerdami ugnies kamuolius
o dieną ji negyvendavo
megapolis.com iš tų naktų
nušvinta pramušdamas
respektabilumo kaukę
į burną grąžina džemo skonį
bulgariško džemo
su rožių žiedlapiais

mus
gyvendavo laimingai

prisiekiu baltas kaifuokli
nutrintais levis džinsais
su kraujo
iš prakirstos lūpos dėmėm
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Ta d a s Ž v i r i n s k i s
Gyvoji vasara
Vienas lietuvių poetas
Bandė įteigti Lietuvos skaitytojams,
Kad mirti reikia rudenį.
Sutikčiau su juo, jei
Būčiau poetas arba ruduo,
Bet mano venomis teka
Pavasarinė klevų sula,
Mano akių mėlis atkartoja
Giedro dangaus gylį,
O pasišiaušusi žilė –
Kamuolinius debesis,
Pranašaujančius gerus orus
Bei masinį sijonų trumpėjimą.
Mirti reikia vasarą,
Kai Giltinė Sauliaus Š. stiliumi nuvejama
It varganas nususęs katinas,
Kuriuo bodisi ir senas, ir jaunas,
Staiga įtikėję savo sielų nemirtingumu,
O tas pasidygėjimą keliantis „škac“
Dar sutvirtinamas nesuvokiamu „visada“...
Mirti reikia vasarą,
Kai Kaulėtoji atrodo menkutė,
Pasiklydusi išvešėjusiame gamtos gaivale –
Tik mažas pyplys milžiniškame prekybos centre.
Mirti reikia vasarą,
Kai žemė lengva ir gėlės pigios.

Vasara. Dublis antras
Draudimai, draudimai: neiškylauti, nesimaudyti.
Keista, kad iš ežero pusės nėra draudimo
Neišsilieti į krantą, neardyti pakrantės.
Žvelgiu į tavo akis, jose nėra draudimo
Imti tave automobilyje, viešbuty, ant piliakalnio,
Bučiuoti, kur panorėsiu, kada panorėsiu.
Keista, bet neįžvelgiu tavo akyse
Leidimo pažinti tave ne per kūną –
Taip ir susitinkam – kaip ežeras ir pakrantė:
Lyg ir nuolat, lyg ir
Niekada.
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Ta d a s Z a r o n s k i s
***
aš negrįšiu į dulkes tai dulkės vis nuolat sugrįžta
ir matai ant lentynų kaip renkasi pulkas po pulko
ką čia šausi užeina kvailiai neturtingi beginkliai
patys sėdasi prasega švarką išsiima kulką
knygos mano bet svetimos sienos ir kaip nesuprasti
kai bučiuojuosi mano o šiaip tai velniop šitą kūną
šitą miestą kelius pas tave jeigu kalbamės naktį
dar velniop visa tai ką sakau taip iš tikro nebūna

Rita Maksely tė
turto deklaracija
Aš turiu:
tiktai keturias savo pasaulio puses
ir ant linijos delno išderinto kompaso kryptį,
amžinai atsiliekantį vargano kūno šešėlį per spindulį saulės
ir sunkiai nustatomą lytį.
2012, gegužė, Salovartė
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Rūta Broker t
paskutinis
toks garsas it valtis į valtį
kai krantas toli – nematyti
aplink tik vanduo ir banguoja
geltona drobulė ant stiebo
toks garsas it irklas į irklą
nuo valties be vairo ir dega
serenčių karoliai ant kilio
išalkusiam varnui sušilti
Toks garsas it krantas į krantą
kai valtis pamiršo kur plaukia
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Lina Navickaitė
Tokia (siur)realybė
laukiniai laukai
ir palaukės
kai lauki
ilgos iš ilgesio
smilgos
iš laimės laumėjančios
pievos
iki pat pašaknių
kol nupjaus
trumpesys

Iš apniukusio Babelio
vis pro miglas
apsunkę žodžių sieliai
išversk į savo kalbą
mano sielą

***

Esu

Iš kur ta mėlynė ant kūno mėnulio
Išbalęs visatos tuštymėje guli
Per daug amžinybės jisai nukraujavo
Į tvarstį gyvenimo laikino tavo

įsmukus visatos kišenėn
plūduras Dievo pasąmonėj
alogiško sapno fragmentas
kartais slogutis arba
archetipas išniręs
egzistencinio liūdesio
mirtingumo ir baimės
chaotiška šešėlinė pusė
kažkur už visatos pamušalo
mąžta manęs
sapnuojamos blankiai
bet kol dar esu
esu pranašystė
tau Viešpatie
Jeruzalės grindinio dulkė
erškėčio spyglys
Magdalietės
ištryškusi
ašara

O nuplėši šašą, išvysti – mėnulis
Ir laikas praėjęs ištrykšta lyg pūliai
Žaizdos begalybėj ant seno jo kūno
Iš lėto kraujosruva gis laikinumo
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A i v a r a s Ve i k n y s
Atsakau

Vaizdas pro langą
Tiems ir kitiems.
Juokais klausiantiems.
Nesvarbu, koks mėnesis.
Visada labai rimtai.

– Ką veiki, Veikny?

Veikiausiai
nieko doro: glamžau sausio
dieneles – bandau bent kartą
susiveikti meistro vertą...
na žinai – Petrarkos stilių
iš visų labiausiai myliu,
tai ir kvaršinu sau protą
stilium tuo, kuriuo tiek grota,

Vos įdienojus, traškantys laidai, –
kaip nori, žvelk, – jau amžių pušį kerta,
ir gal dėl to visai nebuvo verta
čia šitiek skrist; bet jeigu atskridai
iš ten, kur viskas, kas yra, yra
sapnais ir nuojautom švelniausiom grįsta,
pamilk, šešėli, šitą karalystę –
diktatą formos dieviškos, kuria
apsvaigti spėjo tūkstančiai kartų;
bet štai – vėl gandras, sklendžiantis ratu,
o dar svarbiau, kad ratas irgi juda,
nes tai, manau, visus ir išganys,
kad – tartum žvėrys – iltines šaknis
į čia, kur esam, kitados sugrūdom.

kad baisu. Bendrai paėmus,
klasikai modernios temos
prie natūros puikiai dera,

2012, gegužės 1
Vandžiogala

kaip būrys vaikų – poetui,
savo amžiuje ir vietoj:
nuo meistrų – per sieksnį gerą.
2012, sausio 31
Vandžiogala

Summa summarum
Kietai sukandusi dantis –
linksmai skambučiui klasėj nuaidėjus –
nors prognozuotas trumpalaikis vėjas –
tam prieštarauja tavo išmintis,
kuri įrodys: šventė amžina,
vos tik įtrauksi pirmą cizos dūmą,
alaus įkalsi, apkreivosi krūmą
ir taip toliau;
ir viso to suma, –
mane užginčysi, – pavirs į nieką;
bet, vaike mielas, jeigu kas ir lieka
šioj aritmetikoj keistoj, nebent
devynios eilės skaičių po kablelio,
kurie – lyg Hamleto dvasia – dar gali
sumoms kitoms pasivaident.
2012, birželio 5
Vandžiogala
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Giedrė Maybe
Miestai. Smėlio ir sniego

Užkalbėjimas lietum

Tarsi nieko nebūta ir,
rodos, nebuvo gyventa.
Pakeliui smėlio pilys
subyra į kūną ir laiką...
Kai įremsim pasaulį
į pūvančią ąžuolo lentą –
man paskolinki vėjo pėdas,
už kurių užsilaiko
dienos nešdamos nerimą
snaigių baltumo vasarį
į naktis, užpustydamos
žingsnį
po
žingsnio
– – – atlėgo – – –
tarsi nieko nebūta...
o manėme
viską padarę –
mūsų miestuose,
mylimas drauge,
iš smėlio ir sniego...

Visos tamsos praeina...
tik teška ant slenksčio ir teška,
taip ritmingai į stuburą
krinta –
ištykšta –
ir plinta...
Tavo akys nakčia išaugindavo
žvėrį iš vaško,
tik per žvilgsnio atstumą, jauti?
pasakydavai – švinta,
kai liepsnos liežuvėliai nulaižo šešėlį nuo veido...
Pasileidžia akli venų linijom nuojautų kurtai –
taip pėda po pėdos uodžiant pūgą ir pulsą –
atleidžia...
Tik vis teška ant slenksčio
ir tykšta į sielą,
nes kažkur
vyzdžių vamzdžiuose tūtos užšalo lietum užtaisytos,
kai pasaulį iš lašo
žvilgsniu užkalbėdami tvėrėm.
Vėl išblunka naktis –
tris kartus pasibeldi,
kad lytų...
––––––––––––––––
Visos tamsos praeina
tyloj prijaukindamos žvėrį.
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Antanas Guzelis
Kirtis
Viskas praeis, juk viskas beprotiškai laikina –
sūrus ant blakstienų vanduo, dulkių pūgos Sacharoje...
Žvilgsnių kulkos nubyra į smėlį, atplėšusios taikinio, –
o pameni? – užstalėj vyšnių kauliukais sužaisdavom karą.
Ir vyšnių krauju susižeidę laižydavom kylančias votis,
ir buvom tokie dar jauni, pasileidę lyg reicho kareiviai,
operacijai šiai jau tada sugalvojom nekintantį kodą –
„Išmesk, Nojau, karą ir žiurkes iš gelbėti plaukiančio laivo.“
Ir tikrai nieko daug, ir jaučiu, skyla įtampos stiklas,
o manęs tiek mažai, tik trumputis akordas prieš audrą.
Pasitrauk! – atsakai. – Išgalvotas šis vaikiškas karas, netikras.
Tiktai žodžiai susprogsta tikri – vienas kirtis, ir skauda...

Tu manęs iš arti nepažinsi
Tu manęs nepažinsi iš tolo –
per dygus, kad sudygčiau lūpomis,
Kai per atlapą tau nuropoju,
auksaspalve ugnim įsliūkinu.
Kada gatvė siaurėja į pilnatį,
nerūkau ir jaučiuos senamadiškas.
Sau į ugnį šampano įsipilu –
buvau jaunas, dabar – simpatiškas.
Tu manęs iš akių nepažinsi,
kol dėliosiuosi laiko dėlionėje.
Nuo betono dievų ir sfinksų
burnoje man – prastokas skonis.
Na nebent su valiūkiška šypsena
tarp bejausmių veidų išsiduočiau.
Pažinai? Labas rytas! Šypsomės!
Ar jauti? Šypsena – tik klastotė.
Tiktai mitas, kad niekam neskauda.
Tiktai farsas, kad karas jau baigėsi.
Mano mylimas, gerbiamas drauge –
mano prieše, išgerkim už laiką.

Be kamanų
Įsileisk mane nuogą pro langą,
Brailio raidėmis gulsiu ant pirštų.
Mėnuo iškreiptu veidu galanda
aukso dalgį į miglą tirštą.
Lai skanuoja Dievulis barkodą
nuo aptemusios mano sąmonės,
leisk, šią naktį pabūsiu blogas,
nuo aistros nusimetęs kamanas.
Ir žinau, kad kažkas subraškės.
Gal tai lova? Gal sąžinės siūlės?
Išsirink iš juodosios dėžės
nešvankiausią mano pasiūlymą.
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K ę s t u či i o s v ėr i o ir
G i e d r ė s P u t n i k a i t ės nuotraukos
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A l o y z a s Te n d z e g o l s k i s

Nauji aforizmai
Visažinis ne tas, kuris mokytas, o tas, kuris mokytojas.
Žmonija nenori mirti: nori toliau sirgti ir gydytis.
Pagerbk drąsuolių atminimą nors pagal išgales – atsimindamas ir vėl užmiršdamas.
Doro žmogaus ginklai taip pat ištobulėjo: nuo kirvuko iki šakių.
Įstatymai plinta po šalį, bet vis pro šalį.
Teisingumas tiesiog nesivysto – tik vingiais.
Kai gėris užgauna gėrį, plyksteli blogis.
Vyresnieji mums kalba pašnibždomis – bijo vyriausiųjų.
Protas tiesą parodo ir sulaiko nuo jos.
Blogiausia – ne karai, o tai, ką žmogus dar sugalvos.
Rytas protingesnis už vakarą, bet neišsigąsk: dieną rasi kompromisą.
Dėl saulės nieko negaila, netgi žemės.
Guoskimės tuo, kad angelai vengia ne tik mūsų, bet ir visų!
Nugalėtojams daug leista, tad lengva pasileisti.
Naujasis gyvenimas toks erdvus, kad jame įsitenka ir senasis.
Argi žmonės patikės atslenkančia grėsme, jeigu jiems nepagrasinsi kuo nors dabar?
Didelėje šventėje išsiskleidžia visa tuštybė.
Baigę aukštąją, privalom tapti savamoksliais.
Į tragiškąjį Hamleto klausimą pats Shakespeare’as atsakė komedija Kaip jums patinka.
Nekritikuok bendražygių sąrašo – išbrauks tave.
Dorybė ir yda dygsta viena iš kitos.
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Nė pasilenkęs didysis neišves savo kariuomenės iš mažojo atminties.
Kaip lengvai ryklys sutvarko mažą nebylią žuvį, taip ir didelį rėksnį žmogų.
Laisvė dingsta vos išmokiusi žmones laisvo elgesio.
Kandidatų į valdžią nesupainiosi: vienas už kitą didesni.
Viršūnė – begalinė galūnė.
Istorija kerštinga: tarsi prie valdžios vairo laimėjusiuosius kaskart pakeistų
prisikėlę žuvusieji.
Satyra pradingsta griūvančių stabų dulkėse.
Visi valdžią šmeižia, išskyrus tuos, kurie jai pataikauja.
Gyvenimas košmariškas, bet guodžia tai, kad jį aiškina žmonės, patys jo
nesuprantantys.
Dažna šventė – ir gėrybė, ir beribė bjaurybė.
Nepadės antausis, kur reikalingas antsnukis.
Valdžiai reikalinga tik ta kultūra, kurią galima parodyt pirštu.
Kad didesni neišpuiktų, giriami mažesni, bet ir šie išpuiksta.
Nuo gydytojo nepabėgsi – vis vien grįši.
Policininkai seka nusikaltėlių pėdomis.
Priešai į turtuolį suleis dantis, o savieji – nagus.
Žengiam su valdžia, o jei mus kas nors pribaigtų, tai irgi būtų tik valdžia.
Vieniems lemta sakyti „deja“, o kitiems – dejuoti.
Kasdienybės vėliavos – plevėsos.
Tikėkis pakilt kaip kiekvienas ligonis ir filosofas!
Netikėliai pripažįsta tik geranorišką kritiką.
Informacijos turi būti tiek daug, kad nereikėtų jos visos žinoti.
Gyvenimas šviesėja: juodi darbai virsta tamsiais pinigais, o šie išplaunami.
Mažoj šaly visi gali būti premijuoti!
Jokie atsiminimai iki galo neatskleidžia baimės.
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Pasaulio valdovas tas, kuris suvaldo savo minčių armiją.
Mūsų knygas ateitis įvertins, tačiau galėtų dabar nors nusipirkti.
Gaila vabalėlio, kurį sulesė paukštis, verdantis tavo puode.
Į tiesos balsą atsiliepiame įvairiai: vieni žodžius „Kas man iš to?“ pasakom
tyliai, kiti garsiai, o treti net su keiksmažodžiais.
O po posėdžio!..
Mediena brangsta, sudreba miškai.
Oratorius supranta pavargusį žmogų: kalbėdamas pats pavargsta.
Angelams tik kvailumas suteikia žmoniškumo.
Nors ir kiek politikai minkys gyvenimo molį, išeis tik švilpukas.
Valdžia gerai žino kaimą: mato žemėlapyje.
Gerų žodžių niekada nebus per daug, juolab kad juose pačiuose yra truputėlis
blogio.
Tapęs genijumi, galėsi ir tu atsikratyt įkyruolių.
Tuštybė tampa vertinga, kai iš jos padarai brangų projektą.
Valdžia savaime šviesi, todėl tu negali pasakyti apie ją nieko gera.

Z i t o s Šl i o g e r i e n ė s nuotrauka, 2007
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Pragaras ir skaistykla
Lietuvos teatro scenoje

Dante’s Alighieri „Dieviškoji komedija. Pragaras, Skaistykla“; pirmoji Eimunto Nekrošiaus
interpretacijos premjeros diena Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, 2012 m. balandžio 26 d.
Scenografas Marius Nekrošius, kostiumų dailininkė Nadiežda Gultiajeva, originalios muzikos
intarpai – Andriaus Mamontovo, šviesos – Džiugo Vakrino.

Ž

iūrovai, nespėję atidžiau apžiūrėti fojė eksponuojamų Vytauto Kalinausko iliustracijų, skirtų
Dante’s kūriniui, tyliai susėda salėje. Visus jaudina klausimai: „Kaip režisieriui pavyks Viduramžių literatūros monumentą įveikti teatro meno būdais?“, „Ar
poeto kūrinys, paklusęs scenos Valdovo valiai, prabils
Nekrošiaus kalbos ženklais?“
Pradiniame scenovaizdyje du esminiai elementai,
klojantys reikšmių sklaidos takus: dešinėje stūkso Juodasis gaublys – Dieviškosios komedijos ženklas-metafora, simbolizuojantis Žemės planetą, patamsėjusią nuo žmogaus
nuopuolio, nuo jį žudančių kančių. Kairėje – Juodasis veidrodis, lyg neįveikiama siena, įkalinanti laisvės trokštančiuosius; nuo atspindžio jame niekam nevalia pasislėpti.
Šiek tiek giliau – pianinas su savo vaidmens laukiančiu
muzikantu ir prieblandoje paniręs asmuo, parimęs prie
atverstos knygos. Scenoje ties Juoduoju gaubliu lėtai nusileidžia žalvarinė įvykių kaitos spiralė – Pragaro, Skaistyklos, Rojaus ratai, įsukti į ištisinę įvijų grandinę.
Įžengęs Dante Alighieri (akt. Rolandas Kazlas) ryžtingu mostu nutraukia pakibusią Laiko spiralę. Ji krenta ir,
atsitrenkusi į žemę, pavirsta supliuškusiu žalvariniu skrituliu. Kūrybinė poeto galia tarsi sustabdo Laiko tėkmę,
kad teksto žodžiu įamžintų La Divina Commedia eiles, kad
Dante’s, Vergilijaus (akt. Vaidas Vilius), Beatričės (akt. Ieva
Triškauskaitė) figūrų slinktyse vertųsi kūrinio turinys, sujaukęs Ratio et Cordis (Protą ir Širdį), kad turinys scenoje
sužadintų intelektines režisieriaus ir aktorių galias.
Unikalus Viduramžių kūrinys, skirtas ne teatro scenai, – ir iššūkis, ir talento galių išbandymas. Akivaizdu,
kodėl toks režisieriams mestas iššūkis priimamas itin
retai. Tai gali paliudyti Europos kultūros istorija. Sceninis kūrinio pastatymas pareikalavo teksto suprastinimo,
išgrynintų prasminių akcentų, veikėjų atrankos. Teko net
įvesti vaidmenis, išryškinančius dramaturgines E. Nekrošiaus sumanymo ypatybes. Tai nežinios apgaubta
figūra 2πR (akt. Audronis Rūkas) – tarsi nevilties šauksmas, atsklidęs iš alchemikų slaptaviečių, tai ir Pasiuntinys (akt. Paulius Markevičius) – sąlygiškas veikėjus
susiejantis tarpininkas. Pastarasis, žadantis visokeriopai
atsiskleisti aktorius, stengėsi uoliai atlikti vaidmenį, kurį
galima būtų priskirti prie svarbesnių sceninio sumanymo akcentų. Akivaizdu, kad šio personažo turinys sle-

pia potencialias galimybes plėsti prasmių sklaidos lauką. Manau, režisierius toliau brandins šią išraiškingą, jo
vaizduotėje gimusią figūrą. Taip pat tikiuosi, kad Popiežiaus (akt. Remigijus Vilkaitis) vaidmuo dar pastebimai
keisis, kai statytojai suvoks, kad vodevilinis, juokus krečiantis personažas, svaidantis karikatūriškas užuominas
apie politines viduramžių Katalikų Bažnyčios intrigėles,
nedera prie originalo turinio nei stilistiškai, nei pagarbos
dvasinėms institucijoms požiūriu.
Iš emocijų ir jausmų proveržių, iš situacijų pynės
gimsta ir rutuliojasi harmoninga sceninio sumanymo visuma. Kalbėjimo ir judesių ritmikoje vyrauja poetinė stilistika, nenusakoma eilėdaros formomis. Antikinės kultūros darinių harmonija atsiveria prieš žiūrovų akis tarsi
pulsuojanti gyvasties tėkmė, išsiveržianti iš režisieriaus
ir atlikėjų širdžių. Jaunų, baigiančių studijas aktoriukų
būrelis kuria plastiškus ir įsimintinus epizodus. Įstrigo jų pasažas prie Florencijos miesto modelio – mažas,
žavus ir šviesiai džiugus veiksmo fragmentas, kupinas
jaunystės čiulbesio. Esu tikras – žiūrovų atmintyje išliks
ne vienas toks pakilus spektaklio intarpas.
Finalinėje spektaklio dalyje kulminaciją pasiekęs režisieriaus sumanymas suskamba tarsi pakili oratorija,
šlovinanti žmogaus laisvę ir žavesį jaunystės stebuklu.
Tai pagarba Ratio, išsilaisvinančiam iš Viduramžių scholastikos; tai žmogaus galias sureikšminančio Renesanso
varpų gausmo maestoso, atskriejančio iš nežinomos, bet
jau nuspėjamos ateities.
Režisierių, kurio nevaržo originalus tekstas, vis dėlto sutramdo – kartais net jį įveikia – scenos tikrovė:
rūstus ir kompromisų nepaisantis jos daiktiškumas, čia
esantis fizinių galimybių ribotumas, sužlugdantis polėkių skrydį. Be to, yra ir kita kliūtis: kūrybingas asmuo
suvokia, kad teatro menas, nors ir gebantis sintezuoti
įvairius menų tipus, negali iki galo perteikti išgyvenamų
būsenų, emocijų ir intelektinės raiškos turinio. Tačiau
tikras kūrėjas moka paliesti jautriausias žiūrovo stygas,
kurių virpesiai gali išskleisti režisieriaus sumanymo turinį. Žiūrovas, pasiruošęs susitikti su tikru menu, tai
įvertins. Svarbu scenoje ir žiūrovų salėje sužadinti mintį
ir jos tąsą – mąstymą. Čia Ratio ir Sensus, susiliedami į
vieningą tėkmę, virsta naujos kokybės versme, srūvančia
iš Esthesis paslapties.
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Dante ir Vergilijus pragare. GUSTAVE
DOR É . Dante’s Dieviškosios komedijos
iliustracija

Stebint kūrybinį E. Nekrošiaus kelią išryškėja, kaip
artimai Europos kultūros raida susijusi su Antika. Impulsą išsakyti šią mintį suteikė Dieviškoji komedija, pasirodžiusi Lietuvos scenoje. Tik vienas tūkstantmetis
skyrė jos kūrėją nuo Antikos. Šiandien, kai Laiko strėlė
yra jau nuskriejusi net dvigubai didesnį tarpą, vis dar
nepavyksta žmonijos patirties lobyne aptikti fundamentalesnių kultūros tiesų. Ši frazė siūlo kelias – galbūt ginčytinas – išvadas.
Pirma, logiška būtų laukti, kad E. Nekrošius, paniręs į pasaulinės literatūros – Shakespeare’o, Donelaičio,
Dostojevskio, Čechovo, Dante’s kūrinių – gelmes, atsigręš prie Homero, taip sąlygiškai uždarydamas jį provokuojančių fundamentalių idėjų bei sampratų šaltinių
grandinę.
Antra, E. Nekrošius, šalindamas Dieviškosios komedijos originalo akcentus, sureikšminančius nuodėmės sampratą, tarsi kreipė savo interpretacijos mintis žmogaus
proto galių link: Ratio čia siūlo moralinio atsinaujinimo
kelią. Režisieriaus sceninis kūrinys, tarsi atkartodamas
pasaulio kultūros raidos spiralę, pateikia jos quinta essentia.
Trečia, Dieviškojoje komedijoje sukauptos Antikos bei
Oriento išmintys, subrandino tą proto proveržį, kuris bus pavadintas Renesansu. O jei taip, gal kūrybinė
E. Nekrošiaus galia subrandins XXI amžiaus Lietuvos
Atgimimą – bent jau teatrinės kultūros erdvėje? Klausimas, provokuojantis iliuzines interpretacijas, vertas atskiro pokalbio.
Kiekvienas, ketinantis suvokti E. Nekrošiaus užmojo rizikos kainą, privalo nulenkti galvą prieš režisieriaus
pastangas siekti nepasiekiamo. Pagerbti didų siekį – apčiuopti žmogaus esmę, praskleidus tai, kas nenusakoma scenos meno kalba. Tai Sizifo, pasmerkto amžinai
galynėtis su neįveikiama kliūtimi, kančia; tai Prometėjo
skausmo ir vilties pilnatvė, pasiryžus pasiaukoti vardan
išganingos dovanos žmonijai.

Žiūrovus, skubančius į salę, pasitinka teatro fojė išskleista ekspozicija, skirta Dieviškosios komedijos leidinio
(1987) iliustracijoms. Čia Vytauto Kalinausko grafikos
lakštų ciklas kviečia teatro lankytojus į Dante’s Alighieri vizijų pasaulį. Tai dailininko, pažinusio teatro erdvės
galimybes, pasaulis; jis kitoks nei scenoje atsiveriantis
sceninis E. Nekrošiaus kūrinys. V. Kalinausko vaizdiniuose vyrauja Žmogus, jo hipostazės Dante’s kelyje į
Tobulybę. Judančiame, nuolat kintančių improvizacijų E. Nekrošiaus spektaklyje veikiantys asmenys įsukti į banguojančią džiaugsmingos žaismės tėkmę; čia
ir jaunatviškas krykštavimas, retkarčiais nuskambantis
paukščių čiulbėjimu, ir drovaus dviejų mylinčių širdžių
suartėjimo akimirkos, trinančios ribas tarp trijų Dante’s
sukurto pasaulio dalių.
Pastabėlė praslinkus kelioms dienoms po spektaklio. Dalinantis mintimis su teatro mylėtojais paaiškėjo viena
nemaloni jiems regėti aktorinės elgsenos ypatybė, kurią
išryškina dažnai matomas epizodas: po premjerų aktoriai karštligiškai varto dienraščius, ieškodami, ką apie
juos rašo kritikai. Glumina tai, kad aktoriui rūpi tik jo
paties persona, bet ne kritikos nuomonė apie spektaklį.
Man ir teatro bičiuliams nuolat kyla klausimas: „Negi
jis nesuvokia, kad aktorius yra tik spektaklio visumos
dalis?“ Atskilęs nuo visumos, jis tampa nereikšmingu
vienetu veikėjų būryje. Tik visumos substrate prisipildęs reikšmių turinio, jis – jei turi pakankamai gabumų –
galėtų tapti visaverčiu vaidmens atlikėju. Net centrinės
dramaturginio teksto figūros vaidmens atlikėjas, nuo
kurio priklauso sceninio kūrinio sėkmė, be spektaklio
visumos lieka siluetu, išnykstančiu scenovaizdžio erdvės
pakraščiuose. Beje, aktorystės reikalai monospektakliuose klostosi dramatiškiau.
2012, gegužės 3
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Nejau tai tas pats Oneginas?
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Ужель та самая Татьяна...
А . С. Пушк ин

ai klausimas, į kurį mėginsiu atsakyti prisimindama ir atgaivindama prieštaringus Vasilijaus
Barchatovo pasiūlytos operos Eugenijus Oneginas
interpretacijos (mačiau trečią premjerinį spektaklį) įspūdžius. Daug kas vertė gūžčioti pečiais, daug kas tiesiog
nepatiko arba atrodė beprasmiška, bet visiško atmetimo
reakcija vis dėlto nesusiformavo. Priešistorė, kaip ją įsivaizduoju, galėjo atrodyti taip: iš Sankt Peterburgo atvyko šviesiaplaukis vaikinas aksomine pavarde ir pasakė –
statysim Oneginą kitaip. Savo poziciją jaunas režisierius
vėliau argumentavo Bravissimo žurnale (2012, Nr. 3–4,
p. 12–15) publikuotame pokalbyje: statant šią operą, įsigalėjo nepaprastai daug štampų, nulemtų paviršutiniško
požiūrio į kūrinį; Čaikovskio partitūra perskaitoma klaidingai; nesuvokiama, kad eiliuotas Puškino romanas yra
kitas kūrinys nei Čaikovskio opera ir pan. Spėju, kad visi
statytojai tai suvokia, bet negalima paneigti ir tos aplinkybės, jog šioje operoje, kaip reta kurioje kitoje, tekstas
ir muzika susilydę į vieną visumą. Sveikintina, kad statytojas itin įdėmiai išstudijavo partitūrą, kad jo žvilgsnis
į kūrinį atidus ir nepaviršutiniškas, bet ar daug jo pastatyme tikrų atradimų?
Kitaip statyti dabar moka ir nori daugelis, bet labai
dažnai naujovių ieškojimai nevirsta atradimais. Mezzo
kanalas yra ne kartą rodęs kičinį ir tiesiog absurdišką
Oneginą (rodos, Baden Badeno teatro spektaklis, bet tokių šiandien esama kone visuose teatruose). Tai atvejis,
kai statytojams nerūpėjo nei Puškinas, nei Čaikovskis,
nes scenoje jie kūrė užsieniečiams vis dar egzotiškos Rusijos įvaizdį – su meškomis, kosmonautais, balerinomis,
atgijusiomis skulptūromis, darbininkais, valstiečiais, revoliucionieriais ir dar daug kuo. Čia jau apie partitūros
studijavimą kalbėti netenka, lygiai kaip apie stilių, saiką,
pagaliau elementarią logiką. Ypač šokiruoja dvikovos
scenoje pasirodantys raudonarmiečiai su budionovkom,
bet jeigu jau pasirinktas revoliucijos ir pilietinio karo
laikotarpis, kuo čia dėti kosmonautai? Tuščios ir nesėk
mei pasmerktos pastangos ištisus Rusijos istorijos šimt
mečius sudėti į niekuo nenusikaltusią klasikinę, netgi,
sakyčiau, kamerinę operą!
Su bohemiečių pastatymu lyginti negaliu, jo pasistengiau išvengti, nes nenorėjau patirti to, kas kartą
ištiko Rygos operoje, žiūrint taip pat „tandemo“ Puškinas–Čaikovskis Pikų damą: Adidas sportiniais rūbais
pasidabinęs Germanas žiūrėjo televizorių, Liza miego-

jo sudedamoje lovelėje, į kažin kokiame raudonajame
kampelyje besisukiojantį funkcionierių su aplanku buvo
kreipiamasi „kunigaikšti“, o grafienė... ką ten grafienė –
sprendžiant pagal Lizos kambarėlyje susirinkusias merginas, ji galėtų būti prekybos moterimis firmos agentė.
Tos grafienės ir tie kunigaikščiai turėtų būti didžiausia
kliūtis mėgėjams kilnoti vyksmo laiką ir nevaržomai kaitalioti epochas, deja, jų tai nesulaiko. Ir skamba tekstas,
neatitinkantis situacijos. Tik vienas pavyzdys: Puškino
(ir Čaikovskio) Germanas – karininkas, ir jeigu sprendimas išleisti jį į sceną su Puškino laikų kariška uniforma
laikytinas štampu, tai kaip vertinti tokią scenelę: (pseudo)grafienė rodo į kostiumuotą civilį vyriškį, gumyte
susiveržusį plaukus ir klausia, kas šis karininkas. Iš kur
ji gali žinoti, kad jai nepažįstamas žmogus – karininkas?
Kūrybinis atradimas, nauja interpretacija, šiuolaikinis
paveikslo traktavimas? Ta savotiškai nepamirštama Rygos Pikų dama – blogiausias mano kada nors matytas
operos pastatymas, nes dėl visų minėtų ir neminėtų „atradimų“ klausytis muzikos jau buvo neįmanoma. Apie
V. Barchatovo Eugenijų Oneginą taip griežtai pasakyti
negalėčiau, bet ir jame susigrumta su stereotipais (nors
ne visiems jie trukdo).
Aksominės pavardės savininkas išeities tašku renkasi
priešpriešą „provincija–sostinė“, bet gana savitai ją supranta: „...pirmieji du veiksmai vyksta visiškame užkampyje, kur gyvena atstumiantys, negražūs, buki žmonės.
<...> Tuo tarpu trečiasis veiksmas – tai sostinė, gražus
gyvenimas, aukštuomenės spindesys.“ (Bravissimo) Su
tuo sunku sutikti: juk kunigaikštis Greminas savo monologe kalba apie aukštuomenės tuštybę, bailumą, veidmainystę, o provincijoje lyg tyra pakalnutė pražydo
mylimiausia Puškino herojė Tatjana, kurią V. Barchatovas vadina „vidine maištininke, užsidariusia savyje,
tyliai ruošiančia revoliuciją“ (Bravissimo). Nežinau, kuo
remiasi V. Barchatovas, kai teigia, jog Tania nėra šviesus,
romantiškas personažas. Jos stichija – sodo alėjos, toli
nusidriekę laukai, kalvelės ir miškeliai, tad nenoromis
išvykdama į Maskvą, Tatjana jautriai atsisveikina su savo
vienatvės prieglobsčiu (приют уединенный), sostinėje jo
ilgėsis. Čaikovskio muzika to ryšio su gamta tikrai nepaneigia, bet spektaklyje iš provincijos atimta tai, ką ji
turėjo geriausia – tylią, jaukią gamtą.
„Bloga“ provincija scenoje sukalta iš lentų, gaivios
žalumos dvelksmas eliminuotas. Ieškodama vienatvės,
Tatjana nebėga į ūksmingas sodo alėjas – ji slepiasi po
laiptais. Prasmė aiški – Tania vengia didesnių sambūrių.
Bet, jei sodo pavėsinė būtų štampas, tai kas yra toji „pa-
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laiptė“? Scenografija funkcionali, to nepaneigsi, tačiau
įsivaizduokime, kad kas nors operą mato pirmą kartą ir
neskaitė Puškino eiliuoto romano. Linksmuolė Olga įvažiuoja į sceną dviračiu, ir tai reikia suprasti kaip naujovišką gyvenimo džiaugsmo išraišką; vis dėlto gal geriau
to dviračio nebūtų, nes apgailėtinai atrodo nereikalingas
Olgos važiavimas ratu, ir visai beprasmiškai iš vienos į
kitą laiptelių pusę kartkartėmis jį stumdo Auklė. Režisierius teigia atradęs, kad Auklės personažą partitūroje
lydi Vanios (priešistorėje buvusio jos vyro) motyvas. Bet
kaip tie seni laikai, apie kuriuos Auklė pasakoja, prašoma
Tanios, susiję su dviračiu? O jeigu niekaip nesusiję, tai
kas naujo Auklės paveiksle atsirado dėl atrasto motyvo?
Lygiai taip pat galima paklausti, kas pasikeitė režisieriui atradus, kad Oneginas mylėjo Tatjaną. Kai kurie
V. Barchatovo atradimai įdomūs: „Tatjanai dainuojant
skamba panaši į Lenskio tema, vadinasi, ji yra skaičiusi jo eiles“ (Bravissimo), tačiau ir pats statytojas sutinka,
kad tai grynai aktoriniai dalykai, kurių kartais neįmanoma išversti į scenos kalbą. Tad spektaklyje iš esmės
niekas ir nepasikeičia. Principinis klausimas būtų, ar galima prasminių niuansų ieškoti partitūroje, kai susiduri
ne su banaliu libretu, o su literatūriniu šedevru. Visus
atsakymus galima rasti eiliuoto romano tekste, pagal
kurį Čaikovskis sukūrė savo „lyrines scenas“. O Puškino tekstas aiškus ir lakoniškas, gilių poteksčių jame nereikėtų ieškoti. Jeigu Oneginas sako „aš Jus myliu, kaip
myli brolis, o gali būt, kad dar švelniau“ (я Вас люблю
любовью брата, a может быть еще нежней), tai tiek jis
ir nori pasakyti. Svarbiausia šioje situacijoje ne tai, myli
herojus ar nemyli, o tai, kad jis visiškai nepasiruošęs
santuokai. Taip, jis nėra cinikas, ir laiškas jį sujaudino:
Но, получив посланье Тани, / Онегин живо тронут был /
<...> И в сладостный безгрешный сон / Душою погрузился
он – herojus paniro į saldžias nenuodėmingas svajas.
Tai charakterizuoja jį teigiamai, rodo jo pagarbą, o gal
net švelnesnį jausmą Tatjanai, bet vėl – Мечтам и годам
нет возврата / Не обновлю души моей – trukdo žinojimas,
kad dvasinio atsinaujinimo nebepatirs. Klaidingas įsitikinimas, kaip vėliau paaiškės, bet tuo metu lemtingas. Ir
dar tik viena švelnumo išraiška yra Puškino tekste, kai
sakoma, kad herojaus žvilgsnis buvo įstabiai švelnus –
Он молча поклонился ей, / Но как-то взор его очей / Был
чудно-нежен... Tai vyksta vardo dienos šventimo scenoje,
po kelių minučių Oneginas tariamai vilioja Olgą, kad atkeršytų Lenskiui, atvežusiam jį į tą nuobodų pokylį. Pasakotojo tekste svarstoma, ar akimirkos švelnumas buvo
gailestis sutrikusiai Taniai, ar vien banalus koketavimas.
Atsakymo nėra, todėl greičiau jau reikėtų pasilikti prie
klasikinio varianto, juolab kad tai, pasak V. Barchatovo,
tėra sunkiai perkeliami į sceną aktoriniai dalykai, skirti vidiniam vartojimui: „...pasakei aktoriui, kartu su juo
pasidžiaugei, ir tiek.“ (Bravissimo)
Nedrįsčiau tvirtinti, kad tik funkcionalumo siekis scenografijoje lėmė vienu metu dviejų sceninių erdvių atsiradimą. Greičiau jau tai režisieriaus idėjos veiksmą perkelti
iš patalpų į lauką pasekmė. Toks netikėtas sumanymas
atitinka statytojo norą daryti kitaip, nei buvo iki tol, bet
kartais pareikalauja ir aukų – Olga, savo vienintelę ari-

63

PAVEL SO K OLOV . Oneginas ir Tatjana

ją pradėjusi išorinėje erdvėje, priversta užbaigti ją jau
viduje, išlindusi pro langelį. Bet tai dar ne visos inovacijos – pastatyme kardinaliai atsisakoma šokių. Antro
veiksmo valsas V. Barchatovui atrodo „kreivas“, atspindintis provincialumą, ir, pasak jo, šoka tą valsą „kreivi,
šleivi žmonės“. Bet kur režisierius tai matė? Ir kas sukūrė
pasaką apie nusigyvenusią Lariną, su dukterimis apsistojusią Auklės namuose? Kad viskas atrodytų, pasak V.
Barchatovo, „baisiai nyku ir liūdna“? Tačiau juk tą nykumą jis pats sąmoningai sukūrė, siekdamas įvaizdinti
provincijos–sostinės priešpriešą ir palaiminęs skurdžias
dekoracijas. Beje, nemačiusi spektaklio programos (nes
nemaniau, kad ji man reikalinga, prieš spektaklį buvau
kažkelintą kartą įdėmiai perskaičiusi Puškino tomelį),
apie tą nežinia kam išgalvotą nuskurdimą ir Auklės virtimą savininke sužinojau tik perskaičiusi V. Barchatovo
samprotavimus. Man dabar labai smalsu, kas rašoma
programėlėje ir kam reikėjo „perkurti“ Puškiną.
Bet grįžkime prie „kreivųjų valsų“, kurių niekas
šiame spektaklyje nešoka, nes jiems skambant, ilgai ilgai mėtomasi sniego gniūžtėmis ir važinėjamasi rogutėmis nuo lentinio kalnelio. Tatjanos vardo dienos proga
viduje iššaunamas šampanas, bet šiaip žiūrovui nelabai
svarbu, kas ten vyksta, nes lauke šėlsta folklorinė šventė. Татьянин день sausio pabaigoje – reikšminis taškas
kalendoriuje, tą dieną švenčia ne vien Tatjanos, be kita
ko, ją švęsti Rusijoje ir šiandien mėgsta studentai. Ar pasiteisina naujovė? Čia jau kaip pažiūrėsi – trečio premjerinio vakaro publika plojo, bet kai kam gal ir prailgo ta
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„rusiška žiema“, kurią iš tikrųjų mėgo Puškino Tatjana:
Татьяна (русская душою, / Сама не зная почему) / С ея
холодною красою / Любила русскую зиму.
Operoje švenčiamas Tatjanos vardadienis, betgi nesukursi šventės Auklei priklausančiame priemiesčio namelyje. Iš kur, iš kur visa tai atėjo, – norisi skųstis, perfrazuojant Lenskio ariją. Kodėl vaikinas aksomine pavarde
toks žiaurus ir neleidžia pasilinksminti provincijos dvarininkams normalioje Larinų sodyboje? Onegino ir Lenskio konfliktas juk bręsta ir įvyksta būtent šokių sūkuryje.
O dabar Lenskis kieme klausia Olgos, ar ši šoksianti su
juo kotiljoną, nors, užuot šokus, ir toliau mėtomasi sniego gniūžtėmis. Tai skamba keistokai, kaip ir Trike kupletai, saloniniai savo esme, tad net ir komiškas personažas
niekaip nesugalvotų padainuoti jų, neįėjęs į vidų. Kai
nešokamas nei valsas, nei kotiljonas, konfliktas nebeturi
erdvės plėtotis, jis tampa mažai pastebimas, netgi nemotyvuotas (motyvacijos jam gal net ir Puškino eilėse šiek
tiek trūksta). Tačiau dvikova šioje operoje neišvengiama,
ir dvikovos scena išspręsta įdomiai, pasitelkiant... O iš
tikrųjų ką pasitelkiant? Minią? Chorą? Statistus? Tiek
to, užteks ieškoti priekabių, nes dvikovos scena baigiasi
pirmoji – „skurdžioji“ – spektaklio dalis. Įspūdis labai
prieštaringas: kai ko, ko nebuvo, pasigendi, kai kas, kas
buvo, atrodo nereikalinga, bet herojų identitetas liko nepažeistas ir ypač įspūdingai nuskambėjo laiško rašymo
scena (Sandra Janušaitė).
Pertrauka, laukiant „prabangiosios“ dalies, užtruko
daugiau nei pusvalandį, o tai reiškė, kad, kaip senais gerais laikais, keičiamos dekoracijos. Ir štai uždanga pakyla,
salėje plojimai, publika ištroškusi prabangos. Bet kokia
gi čia prabanga? Scenoje matai į stoties peroną panašią
salę ir nesupranti šios užuominos. Kad tai iš tikrųjų bus
tiesiog peronas paskutiniajame paveiksle, dar niekaip
negali nuspėti. Toje salėje-stotyje daug baltomis staltiesėmis dengtų staliukų. Restoranas? Kažin. Suskambus
populiariajam polonezui, pradeda rinktis ir toliau vis
renkasi sunkiai identifikuojami svečiai gal XX a. pradžios
apdarais. Laikas nesvarbu, sako režisierius ir vadina tą
neaiškų sambūrį Gremino puota. Netiesa, tai ne tik ne
Gremino, bet ir ne puota, ir lieka visiškai neaišku, ko tie
svečiai susirinko. Tradiciniame pastatyme aukštuome-

64

nės pokylis Šiaurės sostinėje prie Nevos parodomas jau
vykstantis, polonezas įtraukia žiūrovą į veiksmą, kuris
tęsis ir tada, kai rūmus paliks kunigaikštis Greminas su
žmona Tatjana, o po jų ir Oneginas. V. Barchatovas muziką paverčia svečių, kurie, pabuvę fonu Gremino arijai
ir naujam Onegino susitikimui su Tatjana, išsiskirsto taip
ir neatskleidę savo tapatybės, atėjimo akompanimentu.
Žinoma, ir tradiciniame pastatyme šis pokylis yra
fonas, tik daug harmoningesnis, ne toks disonuojantis.
Fonas fonu, bet ko vertas šio veiksmo Oneginas, patekęs, kaip Čackis, iš kelionės į... ne, tikrai ne į balių, bet
vis dėlto į kažkokį pasipuošusių žmonių susibūrimą! Как
Чацкий с корабля на бал! – sako apie save Oneginas. Bet
koks dandy pasirodys baliuje su lagaminėliu ir permestu
per ranką apsiaustu? Tai tiesiog neįmanoma, nes einantį į VIP (juk laikas nesvarbus!) priėmimą svečią būtinai
pasitiks portjė (liokajus, rūbininkas) ir paims iš jo tuos
kelionės atributus. Kol nesužinai (o šiame paveiksle nesužinai), kad lagamino motyvas bus plėtojamas, tas nežinantis, kur dėti lagaminą ir dėtis pačiam, su apsiaustu ant rankos po sceną besiblaškantis herojus sukelia
užuojautą. Negana to, apie savo keliones, nusivylimą ir
nuobodulį Oneginas pasakoja ne kam nors iš svečių, o
aptarnaujančiam personalui, nesiteikiančiam išvaduoti
jį nuo nepatogumo (tai padaro tik vėliau atvykęs Greminas). Prisipažinsiu, nuo šios scenos pradžios iki jos
pabaigos gūžčiojau pečiais, negalėdama susitaikyti su
tokiu sprendimu.
O toliau, kaip sakyta, laukė stoties peronas, akimirksniu transformavęsis iš neva prabangios salės. Pasirodo
Greminas ir Tatjana... su lagaminėliais – Puškinas perkūrinėjamas toliau. Kelionė kaip gyvenimo metafora? Gal
ir taip, bet tai metaforai jau nežinia kiek šimtmečių, tad
jokia čia naujovė. Atrodo, taip ir neiškrovęs savo lagamino, atbėga Oneginas. Ko jam reikia stoty, jis juk parašė
Tatjanai laišką, tad nejau išvyksta kažkur nesulaukęs atsakymo? Tatjanos jam reikėtų ieškoti kunigaikščio Gremino rūmuose, kur ji sėdi viena, nepasipuošusi, išblyškusi
ir verkia, skaitydama jo laišką: Княгиня перед ним, одна, /
Сидит неубрана, бледна, / Письмо какое-то читает, / И
тихо слезы льет рекой, / Опершись на руку щекой. Bet
juk matome Oneginą pagal Barchatovą, tad dramatiškoje
scenoje tąsomasi su tais lagaminėliais-metaforomis. Ir ką
gi? Vis vien įvyksta, kas turėjo įvykti, klausantis Piotro
Čaikovskio muzikos ir girdint Aleksandro Puškino tekstą – talentingai, emocingai Sandros Janušaitės ir Vytauto
Juozapaičio sudainuota finalinė scena sujaudina, amžinosios vertybės triumfuoja prieš laikinumą.
Visa, ką čia surašiau, patyriau teatro salėje. Gali pasirodyti, kad labai priekabiai ir kritiškai vertinu spektaklį,
bet iš tikrųjų taip nėra. Režisieriaus kūrybinės ambicijos
vertė jį ieškoti inovacijų, sakyčiau, bet kokia kaina, bet
veikalo branduolys šį kartą vis dėlto buvo išsaugotas.
Po premjeros kelias dienas mintyse skambėjo gerai pažįstama muzika ir ne mažiau žinomas tekstas. Oneginas
vis vien Oneginas, su lagaminu ar be jo. Už tai būtinai
reikia padėkoti solistams. Be atsako lieka tik klausimas:
ar pasimėgauti opera buvo galima dėka režisieriaus, ar
nepaisant jo naujovių.
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R i m t a s Ta r a b i l d a

„Studijomis“ vadinti
fotografiniai ieškojimai

D

omicelė Tarabildienė (1912 05 09–1985 09 08) –
plataus diapazono XX a. dailininkė – skulptorė,
grafikė, tapytoja. Jos kūrybinis palikimas priskiriamas grafikos ir lietuviškos vaikų knygų iliustracijos
klasikai. Dailininkės kūryba visuomenei buvo pažįstama. Seniai, dar šeštą dešimtmetį motinai esu sakęs, kad
jos fotokūriniai labai įdomūs ir reikėtų surengti parodą.
„Kada nors tu tai padarysi“, – buvo jos atsakymas. Galimybė atsirado prieš dešimt metų dailėtyrininkei Giedrei
Jankevičiūtei renkant istorinę fotomedžiagą apie prieškario dailininkus ir Kauno meno mokyklą. Ji labai susidomėjo Domicelės nuotraukomis ir ėmėsi rengti parodą.
Lygiaverčiai talkino ir rašė Laima Kreivytė. Katalogą maketavo Agnius Tarabilda. 2002 metais parengus parodas
Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė: fotografijos ir
fotografika (parodų kuratoriai Giedrė Jankevičiūtė, Rimtas Tarabilda) Lietuvos dailininkų sąjungoje ir Nacio
naliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos
moderniosios dailės klasikės kūryba netikėtai suspindo
naujomis spalvomis dabar jau fotografijos srityje.
Surengti Domicelės nuotraukų parodą jos gimimo
šimtmečiui paminėti – Stanislovo Žvirgždo mintis. Geranoriškai talkino Fotomenininkų sąjungos darbuotojai.
Katalogo dailininkė Aistė Tarabildienė. Parodoje „Nosis“ laikui rodomas tik Kauno–Jočiūnų ciklas (1930–1932,
1940).

Fotografuoti Domicelei buvo labai įdomu ir svarbu.
Galima turėti rankose fotoaparatą, bet nežinoti, ką su juo
veikti. Menininko rankose jis tampa kūrybos priemone.
Mums, Domicelės ir Petro vaikams – Arūnui, Giedrei,
Ramonui ir Rimtui – motinos fotografijos buvo ir matomos,
ir savos ilgą pokario laiką. Ypač iš Paryžiaus studijų ir kelionių meto, brolio Arūno išdidintos, įrėmintos kabėjo ant
sienų. Augome kartu su jomis. Tėvams jos gaivino viltį ir
prisiminimus. Kai kurie motinos ir tėvo grafikos bei tapybos darbai, ir nuotraukos kartu, prilaikė atšokusius prieškarinius sienų apmušalus labai drėgno namo kambariuose.
Kai žiūriu į motinos fotografijas, matau, kaip ji tarsi
tariasi su savimi ir pati natūraliai apsinuogina. Nėra čia
erzinančio šiuolaikinio demonstruojamo seksualumo. Ji
ryškiai moteriška, motiniška, santūri, graži.
Tiesa paprasta: raiškos ir kokybės esmė – paprastumas, bet ne prastumas. Tada išlieka ir meno kūrinio
paslaptis.
Kauno–Jočiūnų ciklas kurtas tik trejus metus –
1930–1932-aisiais. Su nostalgija prie jo grįžtama 1940
metais. Domicelė vėl prisiliečia prie negatyvų, vieni jau
apgadinti laiko ir drėgmės, kiti iš viso prarasti... Fotografikoje su lėktuvėliais negatyvo pakraščiai susiraukšlėjo, bet jis ne išmetamas, o tik užbrėžiamos kitos kadro
ribos. Naikinančio laiko žymė, „gamtos menas“ tampa
vertybe ir kūrybinio savitumo raiška. Tai sustiprinama
kitoje nuotraukoje. Gėlėta suknelė (1931–1940) – pavyzdys

Laumžirgis, 1931

Žvaigždė, 1932

„Nosis“ mėnuliui, II. 1932

Žvaigždynas, 1932

Vakarinė suknelė IV, Jočiūnai, 1930

Fotomontažas su Lilian Roth sijonu, 1932

Fotografika Gėlėta suknelė, 1931–1940

Jočiūnuose, 1932
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„naikinančio laiko fotografikos“. Mažu teptuku su tušu
drąsiai baksnojant negatyvą, sukuriama įtaigi, paprasta
ir netikėta tų laiko apnašų paralelė. Tai pasiekta per kūrybiškumą ir visumos pajautimą.
Visi kalbėjimai apie Domicelės Tarabildienės fotografiką prasidėjo nuo jos kūrinių, nuo mūsų šeimos, nuo
manęs. Bet neskubu nagrinėti, kaip, kodėl tai buvo daroma. Čia profesionalų – fotografijos istorikų ir menotyrininkų erdvė. Į D. Tarabildienės kūrybą gilinosi dailėtyrininkės Giedrė Jankevičiūtė, Laima Kreivytė, fotografijos
istorijos tyrinėtojai Stanislovas Žvirgždas ir Skirmantas
Valiulis bei kiti. Tikslūs ir netikėti, groteskiški, įdomūs
ir raiškūs menotyrininkės Agnės Narušytės pastebėjimai
ypač artimi pačios Domicelės autoironijai.
Apie motinos kūrybą duktė Giedrė prisimena: „Žaismingos studijos, jaunystės polėkis, ieškojimai naujo ir
įdomaus, tai mačiau jos darbe visą gyvenimą. Nuotraukose, knygų iliustracijose ji naudojo naujas technikas –
gratažą, monotipiją ir kitas išraiškos priemones. Žmogaus judesį ir siluetą ji matė skulptorės akimis.
Karo išvakarėse 1939 m. tėvai skubiai grįžo iš studijų
Paryžiuje, turėdami jau paaugusią šeimą, kūrybinį bagažą ir pasiryžimą dirbti Lietuvai. Gabūs, jauni, idealistai.
Bet greitai geležinė uždanga kirto per pirštus, per širdį,
per gyvenimus. Fotografija ir skulptūra liko jaunystėje ir
anoje uždangos pusėje.
Abu mėgo keliauti, domėjosi kitomis šalimis, bet sakė
niekuomet nevažiuos į Paryžių – per daug skaudu...“
Čekų Art deco stiliaus fotografo Františeko Drtikolo
(1883–1961) ir jaunos menininkės Domicelės Tarabildienės
kūrybos sugretinimas svarbus. Štai kodėl menininkė niekada viešai nerodė savo kūrinių – ji ieškojo savojo stiliaus.
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Niu, Kaunas, 1931

Jei Domicelės nuotraukas būtume „atradę“ dar vėliau, ji vis vien būtų patekusi į tą pačią fotografijos istorijos vietą. Ji savo laiko vaikas, nes kūryboje atspindėjo savo
gyvenamąjį metą. Tai jos kūrybinių ieškojimų pradžia.

P e r s o n a l i n ė s pa r o d o s

2002 – Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė. Fotografijos ir fotografika. Lietuvos dailininkų sąjunga,
Vilnius; Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas (parodų kuratoriai Giedrė Jankevičiūtė,
Rimtas Tarabilda)
2003 – Stiftelsen 3,14 galerija, Bergenas, Norvegija (Nacio
nalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)
2007 – Vroclavo fotografijos centras Domek Romański,
Lenkija (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)
2008 – Fotografijos muziejus, Šiauliai (kuratorė Deimantė
Kondrotaitė)
2009 – Kauno paveikslų galerija
2012 – „Nosis“ laikui. Paroda, skirta 100-osioms dailininkės gimimo metinėms. Prospekto galerija, Vilnius
(Lietuvos fotomenininkų sąjunga)

Gr u p i n ė s pa r o d o s

Niu su gipso modeliu, Kaunas, 1931

2008 – Moterimi negimstama: ja tampama. Vilniaus grafikos
meno centras (kuratorė Laima Kreivytė)
2011 – Modernizmas Lietuvos fotografijoje. Prospekto galerija, Vilnius (kuratorius Stanislovas Žvirgždas)
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Emilija Liegutė

Tarp mirties ir gyvybės

Impresija Rimvydo Stankevičiaus knygos „Laužiu antspaudą“ motyvais

Ne, ne, mes nė nemanom su poetu ginčytis. „Taip pašnabždom, patamsėliais bėga metai“, tad reikia skubintis
gyventi, reikia viską apglėbti ne žvilgsniu, o siela. Lįskim
į tą suplėkusį užantį, kur susirenka nakvoti perkarę vėjai – ten taip nyku, jog net Dante nebuvo užklydęs. Herojus įlindęs į velnio kailį – netampykime jo po pirmąjį
puslapį, leiskime su tais vėjais (o jų tiek daug) saugoti
kuorų laužus, lesinti iš saujų paukščius, žvėris – lakti iš
jo akių. Taip, tai neeilinis poetas – net vėjas nuo jo bėgdavo, šiurpiai žegnodamasis.
Jis palaidotas, taip, bet su juo, kaip ir su visais mirusiaisiais, gali kalbėtis – jis geriau papasakos už nepalaidotą. Tas musių nutūptas laikas, mirusiojo žvilgsnis
atkuria gyvybę. Kad ir močiutė! Ji labai bijojo žaibo ir,
nors mokėjo maldų daugiau už patį Dievą, žaibuojant
maldomis imdavo „džiazuoti“ – ir žaibai artyn neidavo.
Neklausk, poete, kodėl apie tave pradėjome kalbėti
atvirkščiai – nuo mirusio. Tu miręs įdomesnis. Tavo siela
laksto po vabzdžių užuolaidą, leidžia vorui Kvazimodui
perėti tamsą, tau negaila prarasto kūno pavidalo – jis
tuščias kaip amžinybė. Taip, tu miręs ir vėlek šnekiesi su
vėju, nors ir nelabai mezgasi šneka. Ir apie ką šnekėsi –
seniai skroblų kosuliai su kraujais, nesibaigiančios gedulingos procesijos, rožančiai, sunerti iš negyvų vabzdžių.
Tik anapus erkėto debesų kaltūno gali išgirst paukščius,
pasiryžusius sugrįžti. Taigi, visur tas pat – ten ir čia. Kiekvienai sudžiūvusiai kojytei po „Amžiną atilsį“, kiek
vienam sparnui po svirpiantį „Viešpaties angelą“ – taip
pašnabždom, patamsėliais ir bėga metai...
Ačiū tau, poete, jog numirei tam, kad viską mums
papasakotum, kas tau gyvenime nutiko. Pradedi nuo
kasdienio prasidėjimo vietos: kankorėžiai, uosių lapai ir
tavo lapai, su esminiais pasaulio principais, kurių reikia
laikytis. Prakaituota pagalvė, šventųjų paveikslai. Takeliai nuo lovos prie lango, nuo lango prie stalo, nuo stalo –
į šviesą... Nerandi durų – duok ranką, padėsiu surasti,
kol dar jų neužmūrijo laikas ir miegas. Čia tu bundi, čia
tu budi. Jauti, kaip gilėja raukšlės veide... Čia tavo kasdienio nusivylimo vieta, nes, atmetus ilgesį, mylimosios
švelnias rankas, išmetus visus daiktus, kurie dyla, – nieko daugiau nėra, tiktai tirštas, musių nutūptas laikas...
Rudenį ieškodavai kokios valties, nendrių vinimis
prikaltos prie žemės, misdavai vėjo jaunikliais, gailiai
viauksinčiais rudeniop. Melduose knibždėjo gervės ir
laumės, vėjo lizdai, jo išnaros. Sakysit, per dažnai herojus
kreipiasi į vėją! Betgi labai gražu klausytis, kaip murkia
laužas, virš laužo – vėjas. Tik esantis aname pasauly gali
taip pasakyti. Vergo švarkas, sapnais užlopytas, – laisvė
skersvėju košia kaulus, – taip sakoma Sauliaus atminimui. O Remiui būtų neblogai plunksnų pluoštelis, nes
gervių kelias visada ėjo per jo guolį. Pamatė jį, kai buvo

Rimvydas Stankevičius. Laužiu antspaudą. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
Vilnius, 2008
šiek tiek po mirties. Taigi ribos tarp gyvybės ir mirties
nėra.
Pavasaris. Žemė patvino kapais. Pilni laukai – plūduriuoja lyg valtys, išsiveržę iš aptvaro kapeliai. Ne taip
seniai mirusius dar galima atpažinti – tūno lyg debesėliai
virš kauburio, stipresni dar stumiasi kryžiais it irklais.
Sako, jei dar turi kam papasakot savo sapnus – dar nesi
vienišas.
Tu, poete, dar nesi vienišas, turi kam išsipasakot.
Tavo sapnai – ne sapnai, greičiau anapusinis gyvenimas,
per kurį atsiskleidžia šis, žemiškasis – toks įdomus, toks
graudžiai saldus, kad bristum per jį ir bristum. Tačiau iš
ten ir paskambint galima, ir išsiverkt.
Netrukus Kalėdos ir vėlių suolelis bus. Sniegas kietas, dantimis neperkąsi. Šarmoti vilkai ir be priežiūros
paliktas vėjas vis kimba į plaukus ir nubėga per dangų.
Dar kąsnis, atodūsis – ir jau saldi bejėgystė. Mėnuo sušnypštęs užgęsta – viskas prieš pūgą.
Betgi kiek gali būti tų vėjų? Sniegas ir vėjo pėdos,
vėjas prie lūpų prišalęs. Skaitantis vėjas. Sėdi ir skaito.
Nejaugi vienintelis tavo skaitytojas – vėjas? Baigėsi vėjas, sakai kildamas iš užberto apkaso. Bet jis jau nubėgo.
Dabar karai, apkasai, gurguolės, alkis, žvarbios žodžių
kruopos apkasuos. Kristus, iškritęs iš rankų, užverktu
veidu madona... Numirėliai taip primena man Oskarą
Milašių – ir jo pasaulis iš dviejų – vienas.
Kurgi sustota? Ne, tik suklupta ant savo sušalusio
kūno. Taip lengva daugiaprasmiškumu nustebti – į pagalves prikemša drugių: anąkart pabudai drugio purtomas.
Vėjau, kur tave galas nunešė!
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Dabar Valhala. Dabar mirtys apkasuos, kalėjimuos,
žuvusius kažkur ešelonais varo pramaišiui su lietaus
šuorais ir paukščių apsilupusiais balsais... Jaukiausia rudenį. Pilni laukai arklių lavonų, lapkritį numirėliai lenda
į arklių pilvus ir šiltai miega.
Ak, sveikas, vėjau! Pasirodei! Galėtum pabūt už
žygūną, o dabar kiauksi įsipainiojęs kamino skardose...
Poetas-vėlė klausia: ar vėlė suvokia save? Ar gali atsispindėti šulinio dugne? Isteriškai ieškoti stalčiuos lyg
nuotraukos, lyg nuorodos? Spardyti sienas iš apmaudo,
tyčiotis iš savo aklumo. Iš arti negraži amžinybė, per tiek
metų čia suneštos maldos pelėsiu sudygo. Iš arti – negraži, negraži amžinybė...
Ne, vėjo atsisakyti nevalia. Štai po apkasų, kareivių
ir beprasmių jų mirčių vėl grįžtame prie studijų metų
drauge su vėju, kuris tėkšdavosi veidu į langą, bet jo
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neįleisdavo, sustabdydavo laikrodžius, peilius padėdavo taip, kad nepasiektų mirusieji. Nepalikdavo nieko
įsitverti godžioms ir pūkuotoms jų sieloms. Pūgoje mirusieji apsimeta, kad glėbesčiuojasi su mirusiais, gyvieji –
kad su gyvaisiais. Vėjui tavęs nereikia, o tu jį vieną teturi.
Vieną vietoj sielos, nelaimingą, nervingą, bemiegį... Bet
argi užkasi vėją į žemę? Pats pagalvok. Būdavo skaudu
žiūrėt, kaip vėjas per naktį skaldo antausius liepai – pasileidusiai mergšei riebaluotais plaukais. Ne kartą, poete,
bandei prakišt save vietoj tos liepos – neišdegė. Už svirplį, už yrantį paukščio lavoną bandei... O vėjas vis vien
trečia para nemelžtas žviegia po langu...
Medžiai susikalba sopančiais sužvarbusiais pirštais.
Poetai sako, kad ir šitos teisės neturi. Neturi kur persinešti daiktus, mintis, taip sunkiai užgyventas...
Rimvydai, žolė vis dėlto atsitiesia!

Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Iš nebūties išplėšti
Beveik iki pat šios dienos Lietuvoje būta įsitikinimo,
kad Liudas Dovydėnas parašė tik du dėmesio vertus
kūrinius – romaną Broliai Domeikos ir atsiminimų rinkinį
apie bolševikmetį Užrašai. Visa kita šio autoriaus kūryba
skendėjo rūkuose ir buvo benueinanti į užmarštį. Dabar,
kai vieną po kito kūrinius išplėšiame iš nebūties ir pateikiame skaitytojams, aiškėja, kad ir tas garsusis romanas turėjo ir tebeturi konkurentų (Per Klausučių ūlytėlę,
Tūkstantis ir viena vasara), ir Užrašai (vėliau pavadinti
Mes valdysim pasaulį) turi tęsinį. Ir tai ne kokia kritikų ar
leidėjų išmonė, o paties autoriaus prisipažinimai bičiuliams ir kolegoms rašytojams. „Ypatingai Mortensenas
žadėjo rasti Australijoje leidėją knygai iš DP gyvenimo a
la Mes valdysim pasaulį“; „Iš DP gyvenimo knygeliūkštė
verčiama čia pat Vokietijoje“ (iš laiškų, 1946–1948 m. rašytų Stasiui Santvarui ir Antanui Vaičiulaičiui). Ta „knygeliūkštė“, pavadinta Žmonės ant vieškelio, išėjo 1949 m.
Ingolštate. Angliškas jos variantas, deja, nepasirodė, bet
ir lietuviškasis liko gulėti primirštas. Viena iš priežasčių,
kodėl taip atsitiko, matyt, bus ta, kad JAV lietuvių skaitytojams ji atrodė neaktuali dėl kritiškų autoriaus nuostatų,
kita vertus, skubos ženklų jos stiliuje taip pat apstu, o pakartotino dėmesio – nei autoriaus, nei leidėjų nesulaukta.
Tik dabar, praėjus daugiau nei šešiems dešimtmečiams,
atsiradus mecenatui (sūnus Jonas Dovydėnas), galime
ją ne tik perskaityti, bet ir iš naujo įvertinti. Literatūros
tyrinėtojų ji vadinta ir romanu (Vytautas Aleksandras
Jonynas), ir „eseistinio memuarinio pobūdžio apybraižomis“ (Elena Bukelienė), ir beletrizuotomis dokumentinėmis apybraižomis (Vytautas Kubilius). Pats autorius ją
yra apibūdinęs kaip dokumentinę apysaką. Sakyčiau, tai
dokumentinės prozos kūrinys, pratęsiantis ir papildantis
Užrašuose tyrinėtą temą. Patogiausia jį būtų laikyti dokumentinių novelių romanu.

Liudas Dovydėnas. Rinktiniai raštai,
t. VIII. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
Vilnius, 2012
Derėtų pripažinti, kad ne visos kūrinio novelės yra
tapačios ir temos, ir meninio įtaigumo prasme. Greta
poros didesnių, vos į novelės žanro rėmus telpančių
kūrinių, esama ir smulkesnių, net humoreskas primenančių kūrinėlių. Didžiausio dramatizmo pasiekiama
vienoje didžiausių romano dalių, pavadintoje Auksinių
Vakarų daina (ją papildo ir praplečia beveik autonomiška
novele laikytinas skyrelis Bažnyčia patenka į katilą). Čia
modeliuojama Beprotybės apoteozė – nacizmo ir bolševizmo varžytinių kulminacijos vaizdai. Autorius kūrinį
konstruoja taip, kad skaitytojas ne tik matytų, bet vos
ne fiziškai pajustų krintančių bombų, švilpiančių kulkų,
liepsnojančių gaisrų ir juose deginamų niekuo dėtų žmonių kančių efektą. Prakutusio ūkininko Petro Burdulio
jokia jėga neįstengia atplėšti nuo savosios žemės, jis dėl
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pikiruojančių rusų naikintuvų, apimtas afekto būsenos,
puola į bombos padegtą klėtį ir žūva liepsnose. Likę gyvi
šeimos nariai kartu su miniomis iš Rytų besitraukiančių pabėgėlių mėgina prasibrauti į Vakarus, bet įveikti
TSRS ir Vokietiją skiriančios sienos lengvai nepavyksta.
Čia juos užklumpa ne tik sunki klajoklių dalia, bet ir
naujos klastos, žūtys, lavonų tvaikas. Na ir, žinoma, nesibaigiančios diskusijos apie tai, kas dėl visa ko kaltas –
bėgti ar nebėgti nuo bolševizmo, kokia ateitis jų laukia
Vakaruose ir t. t. Bažnyčioje sumodeliuoti vaizdai grąžina
mus į dar gilesnę praeitį – įspūdingai perteiktas nacių
savavaliavimas okupuotos Lietuvos bažnyčiose, kai net
pamaldose dalyvaujančius žmones esesininkai prievarta
sugrūda į sunkvežimius ir išgabena dirbti į Vokietiją.
Kita, kur kas detaliau išgvildenta tema – pabėgėlių,
kitaip išvietintųjų, dipukų, padėtis JAV kariuomenės
užimtoje Vokietijoje. Intriguojančių istorijų, sodriomis
spalvomis nutapytų portretų galima aptikti visuose romano skyriuose, bet jų koncentratas paskutiniame ir
didžiausiame – Tetulė UNRRA. Jos Pasakotojas, teisės
magistras (gal daktaras), neatskleidžiantis nei savo vardo, nei pavardės, UNRRA pareigūnų yra pakviečiamas
dirbti šioje organizacijoje gerovės karininko padėjėju.
Eidamas jam pavestas pareigas, Pasakotojas susiduria
ne tik su savo viršininkais – gerovės karininkais, kitais
UNRRA pareigūnais, bet ir su daugybe Dievo Pasmerktųjų, išgirsta ir perpasakoja aibes dramatiškų istorijų. Ir
UNRRA kontorose, ir JAV kariuomenės daliniuose dirbančių pareigūnų portretai nėra labai patrauklūs. Daugiausia tai biurokratiškos, savanaudiškos, net siauraprotiškos personos. Jiems nesvetimas noras pasipelnyti iš
pabėgėlių bejėgiškumo. DP stovyklose ne tik nesistengiama įvesti tvarkos – elgiamasi priešingai, nes drumstame vandenyje lengviau pasižuvauti. Pelnomasi ir iš
cigarečių, ir iš drabužių, ir iš avalynės, ir iš kavos, ir iš
visų kitų produktų perpardavinėjimo. Tautybė, valstybinė priklausomybė, užimamos pareigos didelio vaidmens
čia nevaidina. Bukaprotiškai ir savanaudiškai elgiasi ne
tik JAV kariuomenės eiliniai ir karininkai, bet ir civiliai
pareigūnai iš Belgijos, Didžiosios Britanijos bei kitų šalių. Formaliu ir net žiauriu elgesiu pasižymi ne tik vyrai,
bet ir moterys. Vis dėlto didžiausios antipatijos susilaukia UNRRA vykdomasis direktorius amerikietis Forelas
La Gardija. Ir ne tik dėl to, kad yra pasipūtęs biurokratas, bet, svarbiausia, dėl to, kad pataikauja bolševizmo
idėjos vykdytojui Josifui Stalinui. Jis ne tik neatvyksta į
iškilmingą paties įkurto pabėgėlių jaunimui skirto universiteto Miunchene posėdį, – po pusantrų metų veiklos
padeda jį sunaikinti, prisideda ir prie visos UNRRA organizacijos sugriovimo. Suprantama, esama ir išimčių, ir
ne tokių retų. Tai Seniu vadinamas JAV pionierių bataliono vadas majoras, sutikęs pabūti „bobute“ per gimdymą
(Medalio abi pusės), tai JAV divizijos vadas, bevardis generolas, per pusvalandį išsprendęs stovyklos perkėlimo
problemą. („Tai, Dieve, toks generolas ir žmogui nieko
bloga nedaro. Tarytum Adulio amžiuje dar neteko sutikti tokio generolo, kuris gera darytų...“; novelė Camp
E). Vienas kitas stovyklos viršininkas taip pat norėtų
linkėti gera jam pavestiems globoti pabėgėliams, bet yra
bejėgiai ką nors nuveikti dėl bendros valstybinės politikos. Ypač dėl visiems skaudžios repatriacijos problemos. Simpatiškiausi, lengviausiai įsimenami ir keliantys

71

užuojautą romano silpnapročiai. Jų likimai verti atskirų
savarankiškų novelių, nors šioje knygoje jie perteikti tik
kaip eskizai ir lieka lyg šešėlyje, prislopinti. Tai – traukinių stotyje nakvojanti ir savo trijų vaikų – Petios, Seriožos ir Lizos – ieškanti žydė iš Kijevo, rusas Aleksandras
Balošinas, buvęs smuikininkas, savo rankinėje besinešiojantis telefono ragelį, Roosevelto portretą ir kortų kaladę.
Jis niekuo nesiskundžia, nieko neprašo, tik retkarčiais,
pridėjęs telefono ragelį prie ausies, pasikalba su žmona
Karolina ir sūnumi Igoriu, papasakoja jiems pastarųjų ir
ankstesnių dienų nutikimus. Apgyvendintas stovykloje,
ilgai joje neužsibūna, pabėga, o patekęs į beprotnamį,
greit iš jo paleidžiamas. „Ligoninės prižiūrėtojas pasakė:
gaila tokį žmogų laikyti, kai daug pavojingesni pamišėliai rengia konferencijas, kalba milijonams nesąmones ir,
dėdamiesi draugais, vadais šeštadalį kontinento pavertė
beprotnamiu“. Tai, žinoma, ne vien to Prižiūrėtojo, labiau paties autoriaus nuostata.
Būtų galima įvardyti ir apibūdinti ne vieną ir ne
du ryškius personažus iš daugiamilijoninės pabėgėlių
armijos, be paliovos pasakoti jų istorijas – dauguma jų
dramatiškos, nors nestokojama ir komiškų bei tragikomiškų nuotykių (skyreliai Nelaimės, Po svetima obelim,
Tylus perkūno trenksmas). Vis dėlto neįmanoma plačiau
neaptarti jau minėtos repatriacijos temos. Juolab kad tai
daryti skatina ir vienas įspūdingiausių romano skyrių
Grįžimas į tėvynę. Pagrindinis šio pasakojimo veikėjas inžinierius iš Magnitogorsko Golubkinas, šiaip taip prasibrovęs pas stovyklos direktorių poną Tailorą, prašo duoti
jam revolverį ir devynias kulkas, kurios bus panaudotos
savižudiškiems tikslams. Mat devynetas pabėgėlių yra
draugiškai sutarę verčiau mirti nei būti sugrąžinti į TSRS.
Ponas direktorius nei ginklo, nei kulkų, žinoma, neduoda, bet tai neišgelbsti nei inžinieriaus, nei daugelio kitų
pabėgėlių gyvybių – atėjus repatriacijos momentui, jie
ima masiškai žudytis. Pamatęs tokį sukrečiantį vaizdą,
stovyklos viršininkas tiesiog pabėga iš įvykio vietos. Tai
gerų norų ir bejėgiškumo dermės kulminacija.
Repatriacijos problema lyg koks Damoklo kardas
kabo virš visų pabėgėlių, pavaizduotų romane. Dievo
Pasmerktieji nuolat klausinėja vienas kito ir savo globėjų bei viršininkų, kodėl taip yra? Žino jie ar nežino, kas
yra TSRS, kodėl šiai šaliai leidžiama naikinti ne tik savus piliečius, bet ir šeimininkauti JAV ir kitų Santarvės
šalių atkovotose teritorijose? Per visą tekstą gvildenama
ta pati Vakarų naivumo ir nusikalstamo sandėrio su diktatoriumi, ne menkesniu niekdariu nei Adolfas Hitleris,
dilema. Ir pabėgėlių, ir okupuotuose kraštuose likusių
pavergtųjų protai niekaip neįstengia perkąsti problemos
esmės – nugalėtojų intereso, kitaip tarus, didžiosios to
meto politikos dominantės. Vakarai, tarpukario laikotarpiu leidę išsikeroti ir įsitvirtinti ne tik bolševizmui, bet
ir nacistiniam fašizmui, patys įvarė save į kampą. Tad
kilus karui kitos išeities nebuvo, norom nenorom teko
dėtis su bolševikais, kad įstengtų sunaikinti nacistinį fašizmą. Pabėgėliai vylėsi, kad Vakarai, tapę nugalėtojais,
tuoj pat atsigręš prieš savo sąjungininkus bolševikus, o
kai taip nenutiko, DP stovyklose kilo pasipiktinimas.
Jo bangos, tai prislopdamos, tai suputodamos, aiškiai
juntamos visuose kūrinio tekstuose. Ypač skaudi opa –
išvietintojo statusas. Kodėl ne politinis pabėgėlis? Kam
tie skryningai, nuolatiniai įkalbinėjimai grįžti į tėvynę,
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lyg nebūtų žinoma, kas tų sugrįžėlių laukia? Kodėl taip
įtariai žiūrima į tuos, kurie grūmėsi su bolševizmu ir išvengė fašistų koncentracijos stovyklų (novelė Viena koja
žengia į naktį)? Terminas displaced person ne tik žemina,
bet ir nesuteikia teisės likti Vakaruose, tenka ieškoti giminių, geradarių, kurie atsiųstų afidavitą, garantuojantį
aprūpinimą atvykus į JAV (novelė Yra dėdė Amerikoje,
laiškai A. Vaičiulaičiui). Kas tai – vakarietiškas naivumas
ir bukumas ar puikiai ateitį numatanti sovietinė politika?
Romanas, turintis ir atsiminimų bruožų, – ne politologinė ir ne istorinė studija, todėl atsakyti į visus Laiko iškeltus klausimus negali. Jis tik liudija, ir, sakytume, liudija
įtikinamai, nestokodamas meniškumo.
Karo pabėgėlių tema pratęsiama ir problema dar labiau išryškinama pjesėje Jei rastume urano, parašytoje po
trisdešimties metų. Čia modeliuojama DP situacija JAV.
Nauja tik tai, kad dipukai ne tik susitaikė, bet ir prisitaikė, nors kai kurie iš jų dar mėgina gana originaliai protestuoti. Svarbiausia veikėja Ksevera Lichok, neįstengdama pripažinti Melo triumfo ir Tiesos fiasko, kitaip tarus,
amerikietiško godumo, tautiečių aklumo, primityvaus
naivumo bei kvailumo, nutaria išvykti į Izraelį (vyras
žydas) ir palestiniečių pabėgėlių stovyklose (taip pat DP)
vaikus mokyti anglų kalbos. Visi kiti (išskyrus dailininką
Leopoldą, kuris nutaria Kseverą lydėti į Izraelį) mėgina
heroję atkalbėti nuo tokio kvailo, jų galva, žygio, žadėdami turtus, kurie pasipils, kai jie kalnuose suras urano.
Žinoma, tai primityvus ir niekingas sumanymas, todėl
Kseveros įtikinti nepavyksta. Veikėjus apibūdina net
pavardės – Puskepuris, Padvaiskas, Bišopas. Nors šioje pjesėje didelio meninio efekto pasiekti nepavyksta (ji
labiau atitiktų dialogizuotos apysakos žanrą), reikšmingumo nuneigti vis dėlto nederėtų, nes joje pateikiamas
laisvosios rinkos, demokratijos, fašizmo bei bolševizmo
samplaikos modelis.
Nepelnytai pamirštas (autoriaus nebaigtas, o Lietuvoje visai nežinomas) romanas Tūkstantis ir viena vasara.
Atsidūręs Rinktinių raštų pabaigoje, jis šiek tiek savo sureikšminimo drovisi. Sudarytojas, būdamas labai griežtas ir formalus, šį kūrinį galėjo palikti už projekto ribų –
aukščiausių meninių kriterijų egzaminas jam sunkiai
įveikiamas. Mat ir tema, ir svarbiausia veikėja atkartoja
pirmąjį romaną Ieškau gyvenimo draugo. Modeliuojamas
beveik tas pats atgimstančios valstybės gyvenimo laikotarpis, o centre – jauna mokytoja. Bet jame esama ir
tokių dalykų, kurių kituose Raštų tomuose neaptiksime.
Pirmiausia mėginimas rasti atsvarą tarpukario Lietuvos
šviesuomenės katalikiškumui ir valdžios vienpartiškumui. Ta atsvara, kitaip – opozicija, atsiranda ne sostinėje
ar kitame dideliame mieste, o provincijoje. Ir jos centras –
ne Bažnyčia, ne Mokykla, ne Girininkija, o Dvaras. Tiesa,
dvarininkas Emilijus Gentvila yra senokas (jam šešiasdešimt devyneri), ūkis apleistas, rūmai aiži ir griūva, bet
šeimininkas nedviprasmiškai deklaruoja savo tautiškumą. Ir ne tik žodžiais – jis išmoksta lietuvių kalbą, rašo
mokslinį istorinį darbą, globoja pažangiai mąstančius
inteligentus, tarp jų ir Mokytoją, leidžia rūmuose įsikurti
Rambyno ąžuolo bičiulystės draugijai, ne tik ją remia, bet
faktiškai vadovauja jos veiklai. Dėl to kyla konfliktas su
valdančiosios partijos šulais ir ją remiančia dvasininkija. Opozicijos pusėn stoja ir dalis ūkininkų naujakurių,
buvusių nepriklausomybės kovų savanorių. Spalvos čia
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dvi: tamsi – valdančiosios, katalikiškosios, šviesi – opozicijos, protestantiškosios. Aršiausios diskusijos kaip tik ir
kyla dėl tikėjimo. Tarpinė figūra – Mokytoja. Ji dar nėra
galutinai apsisprendusi, bet vis dėlto labiau linksta prie
opozicijos, todėl ir darbo netenka. Didelių laimėjimų nepasiekia ir valdantieji – davatkiškų adeptų ūkis supleška
per gaisrą, o jo šeimininkai liepsnų smarkiai sužalojami.
Vienas ryškesnių personažų – valdančiosios partijos narys Pienininkas, laikantis save inteligentu, laisvuoju menininku, atsargos kareiviu ar karininku. Šantažuodamas
Mokytoją, jis mėgina tapti jos vyru. Jam apibūdinti negailima šaržo ar net grotesko potėpių. Sunku pasakyti,
kokią išeitį būtų radęs autorius, jei darbą, kaip žadėta,
būtų tęsęs. Gal Mokytoja būtų dar labiau suartėjusi su
Gentvila ir pratęsusi savo misiją, įsiliedama į opozicinės grupės veiklą. Tokių užuominų lyg ir esama: „Bet
aš jums pasakysiu, buvo laikai, kai mokytojų niekas
neskyrė, neatleido. Ir jie su šviesa – iš kaimo į kaimą.
Matot...“ Tai ne tik paskutiniai pagrindinio romano veikėjo, bet ir kūrinio sakiniai – šviesą būtina skleisti, dėl
jos grumtis. O ta Šviesos ir Tamsos sankirta niekada nebuvo lengva ir paprasta, ji reikalavo ne tik ištvermės bei
pasiaukojimo, bet ir kraujo. Autoriaus pozicija čia labai
aiški: jis – opozicijos barikadose. Visada jose buvo, ir tai
gana ryškiai įrėžta ne tik jo darbuose – tokia laikysena
skatino neigiamą jo kūrybos išeivijoje vertinimą (Bernardas Brazdžionis, Kęstutis Keblys) ar bent jos ignoravimą
(Vytautas Aleksandras Jonynas), kuriamo žurnalo Nemunas nesėkmę. Tikrai demokratiškoje visuomenėje tokių
dalykų, kai dėl politinių motyvų, kitaip tarus, dėl kitos
nuomonės, mėginama sumenkinti arba ignoruoti kūrybą, neturėtų būti. Žinoma, tai ne tik skaudino autorių,
bet ir slopino kūrybiškumą – nepasitenkinimo atspindžių galima įžvelgti jo laiškuose bičiuliams rašytojams.
Lietuvių egzodo literatūros tomas nėra kokia nors išimtis.
Jame, mano galva, Liudo Dovydėno kūryba taip pat nėra
adekvačiai įvertinta.
Laiškų išliko daugiau nei šimtas, dauguma jų saugoma Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.
Raštuose pateikiami svarbiausi, rašyti Stasiui Santvarui, Antanui Vaičiulaičiui, Antanui Gustaičiui, Stepui
Zobarskui, Miltonui Starkui, Juozui Keliuočiui. Juose
gvildenamos Lietuvių kultūros fondo išeivijoje, Lietuvių rašytojų draugijos, lietuviškos periodinės spaudos
problemos. Išryškėja autoriaus požiūris į dominuojančią egzodo spaudą JAV, jos tendencingą (religinį) pobūdį, mėginimai padėtį keisti, aprašomi organizuojamo
kitokios krypties žurnalo leidimo vargai. Ypatingą vietą
laiškuose užima kūrinių vertimo į anglų kalbą bei jų leidybos reikalai. Išryškėja vertėjų stoka, spaudos sklaidos
sunkumai, santykiai su leidėjais – ne visada jie klostėsi
sėkmingai. Epizodiškai aptariamos naujausios kolegų
knygos, rūpinamasi lietuviškumo išsaugojimu bei puoselėjimu. Esama užuominų ir apie autoriaus buities ir jo
verslo rūpesčius.
Redaguojant tomo kūrinius, laikytasi tų pačių principų kaip ir ankstesniuose – negriauti autoriaus stilistikos. Vis dėlto tose pastraipose, kuriose juntamas neišbaigtumas ar skubotumas, redaktoriaus pieštukas turėjo
ką veikti. Mažiausiai nosis kišta į laiškus.
Vilnius, 2012 03 20
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Šimtmečiui į keterą kibęs
Liudo Dovydėno „Rinktinių raštų“ aštuontomį palydint
Žvelgdami į Liudo Dovydėno Rinktinių raštų tomus, galime pasidžiaugti, kad užpildyta iki šiol žiojėjusi mūsų
literatūros properša. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
skatinama rašytojo sūnaus, žinomo fotomenininko Jono
Dovydėno, padarė tikrai svarbų darbą – 2002 metais
pradėjo ir šiemet baigia leisti Liudo Dovydėno Rinktinius raštus.
Sunku būtų įvardyti kitą lietuvių rašytoją, kuris taip
preciziškai ir išmoningai būtų padaręs ištiso šimtmečio
pjūvį – minties skalpeliu perrėžta prieštaringa, daug
žadėjusi, bet skaudžiai nuvylusi epocha. „Vaizduojamas laikas – nuo XIX amžiaus vidurio iki XX amžiaus
vidurio. Erdvė – kaimas, miestelis, miestas. Veikėjai –
nuo vaiko iki senelio – visi amžiaus tarpsniai, jauni ir
pagyvenę, vyrai ir moterys, kaimiečiai ir inteligentai.“1
Siekdami aprėpti visus autoriaus kūrinius, turėtume
veikėjų sąrašą gerokai papildyti: tai karaliai ir dvarininkai, dvasininkai ir jų tarnai, valstybės veikėjai ir elgetos,
naminiai gyvuliai, žvėrys, paukščiai, ropliai, medžiai,
gėlės, daiktai ir angelai. Pradėta nuo baudžiavos (apsakymas Ant šuns išmainytas), o baigta okupuotos Tėvynės
vaizdais (apsakymai Apgavimai, Uu – ū). Jei dar atidžiau
pažvelgtume į išeivijoje parašytų kūrinių datas, amžiaus
ribas privalėtume keletu dešimtmečių pratęsti (pjesė Jei
rastume urano; 1978). Net ir geografija prasiplečia: ne tik
carinės Rusijos, Lietuvos ir JAV, bet ir Izraelio bei Palestinos teritorijos, nekalbant jau apie tikėjimų ir tautybių margumyną – lietuviai, lenkai, rusai, žydai, čigonai,
amerikiečiai, arabai. Kūrinių temos ir problemos taip
pat įvairuoja: pradėjęs nuo baudžiavinės kasdienybės
ir kaimiečių bei miestelėnų buities, sukūręs vergovės
pančius nusimetusio Lietuvos kaimo ir didmiesčio modelius, brandos laikotarpiu priartėja prie svarbiausiųjų
žmonijos egzistencijos opų – komunizmo, fašizmo, holokausto bei genocido. Apskritai prie žmogaus ir žmogiškumo, prie jo egzistencijos prasmės ir beprasmybės.
Tiesa, ne visos šios temos išgvildentos iki pat pašaknų,
kai kurios tik užkliudytos ir įvardytos, bet jos liudija
apie autoriaus interesų ratą, pažiūrų raidą, darbo užmojus. Suprantama, kad savamoksliam kaimo vaikui artimiausias ir geriausiai pažįstamas buvo paprastų žmonių gyvenimas, bet audringų amžiaus pervartų įsuktas į
skandalingus jų verpetus, nublokštas į svetimus kraštus
ir net už Atlanto, priverstas patirti daug skausmo ir netekčių, kūryboje jų modeliavimo išvengti negalėjo. „Jo
siužetuose daug buities ir kasdienybės, ryškūs, su meile
tapomi charakteriai lyg ir išsitenka etinėje problematikoje, tačiau veikėjų santykiai, veiksmai, likimai kelia esminius žmogaus gyvenimo vertės klausimus, generuoja
aukštesnių vertybių apmąstymus.“2 Galėtume pridurti
nebent tiek, kad tie „vertybių apmąstymai“ naujame,
XXI amžiuje, ne tik neprarado prasmės, bet tapo ir tam-

pa vis aktualesni ir skausmingesni – žmonija tebeieško
savojo kelio ir būvio prasmės.
Nereikia nei plačių studijų, nei įžvalgaus aiškinimo,
pakanka šiek tiek atidžiau pavartyti Rinktinių raštų puslapius, kad įsitikintume, jog geriausiai pavykę, vadinasi,
įtaigiausi XIX amžiaus pabaigos ir XX pradžios Lietuvos
gyvenimo paveikslai. „Meniškai našiausia Dovydėnui
buvo buitinio realizmo tradicija, į kurią jis grįžo apysakose Per Klausučių ūlytėlę (1952), Naktys Karališkiuose (1955),
apsakymų knygoje Pašiurpo mano velnias (1974)“, – rašo
Vytautas Kubilius knygoje XX amžiaus literatūra (Alma
littera, Vilnius, 1995, p. 314). Čia iškyla mažųjų miestelių
personažų Baudžiauninko, Elgetos, Varpininko, Vargonininko, Zakristijono, Ūkvedžio, Vaistininko, Klebono,
Ūkininko figūros. Jos šiek tiek idealizuotos, bet likimai
dažniausiai tragiški. Juose, pasak profesorės Elenos Bukelienės, „ryškiai švyti paprasto žmogaus išmintis, liaudiškos išmonės ir liaudiško humoro kristalai“3. Pirmojo Pasaulinio karo ir nepriklausomybės kovų vaizdų nėra labai
daug (romane Tūkstantis ir viena vasara ryškesni buvusių
nepriklausomybės kovų savanorių gyvenimo paveikslai), užtat tarpukario Respublikos gyvenimas perteiktas
įvairiapusiškai (romanai Ieškau gyvenimo draugo, Broliai
Domeikos, apsakymų rinkiniai Cenzūros leista, Kortų namelis, Mes ieškom pavasario ir kiti). Ryškinamos Mokytojo(s),
Studento, Valdininko, Dvarininko, Girininko, Pienininko
figūros. Pasakojimas darosi rūstesnis, atsiranda satyros
ir net grotesko bruožų (ryškiausia apsakyme Po didžio
vyro statula). Autorių labiausiai jaudina sumaterialėjimo simptomai, „gero gyvenimo“ iliuzijos. Silpnesniuose
kūriniuose atsiranda melodramatizmo, sentimentalumo,
padrikesnės kompozicijos. Beje, autorius griežtos chronologijos kūryboje nesilaikė, viename rinkinyje galime
aptikti įvairius periodus vaizduojančių kūrinių.
Įspūdingi Antrojo pasaulinio karo bei okupacijų
vaizdai (Pabėgėlis Rapsiukas, Užrašai, Žmonės ant vieškelio, laiškai). Juose aptiksime Bolševiko, Fašisto, Okupanto, Dipuko (Emigranto), Išvaduotojo, Kareivio, Dėdės
Semo personažus. Šiuose kūriniuose daugiau politikos ir
politikavimo, publicistikos bei dokumentinės eseistikos
bruožų. Bet juos, pasak Elenos Bukelienės, „turėtume
vertinti ne kaip istorinį veikalą, paremtą dokumentais,
archyvine medžiaga ir jos analize bei objektyviais apibendrinimais, o kaip rašytojo individualybės, asmeninės patirties ir išgyvenimų išraišką“4. Gal derėtų ilgėliau
stabtelti prie JAV lietuvių gyvenimo vaizdų (apsakymų
rinkiniai Pašiurpo mano velnias, Vasaros vidudienis), bet tai
jau yra padariusi profesorė penktojo Raštų tomo pabaigos žodyje. Ten rašoma: „Akivaizdu, jog rašytojo keltos sau ne tik estetinės užduotys. Lygiai svarbūs jam
atrodė pažintiniai aspektai, tas labai specifinis lietuvių,
dažniausiai paprastų kaimo žmonių, mikropasaulis, su-
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sikurtas svetimame krašte; pavojingas darbas po žeme,
dvasiniai interesai, moralė, socialiniai bei ekonominiai
sunkumai, santykiai su amerikiečiais ir, žinoma, skausmingas gimtinės ilgesys.“5 Galėtume nebent pridurti,
kad autoriaus vien senųjų emigrantų vaizdavimu neapsiribota, jam rūpėjo Dievo pasmerktųjų rūpesčiai ir vargai Naujojoje tėvynėje. Tiesa, įspūdingesnio veikalo skirta jiems nėra, bet pjesėje Jei rastume urano, Atvirame laiške
Nikitai Sergejevičiui Chruščiovui bei laiškuose bičiuliams
tęsiama ir toliau plėtojama DP tema (dalis palestiniečių
tampa taip pat DP, jų padėtis dar problemiškesnė nei
europiečių „išvietintųjų“ pokarinė). Čia modeliuojamos
ne tik amerikietiškojo kapitalizmo realijos, bet kliudomi ir kiti išeivijos egzistencijos klausimai, tarptautinės
aktualijos – Izraelio žydų ir Palestinos arabų santykiai,
nepamirštama priminti apie bolševizmo ligos metastazes Užatlantėje (pjesės herojės Kseveros vyras Lichok
priverstas bėgti ne tik iš Izraelio, bet ir iš JAV, nes KGB
agentai jį visur suranda).
Apžvalga būtų neišsami, jei pamirštume įsižiūrėti
į gyvūnijos ir augalijos vaizdus kūriniuose. Tai ne šiaip
gamtos aprašymai, papildantys ir praplečiantys žmogiškojo gyvenimo paveikslą, tai lygiaverčiai kūrybos objektai, kuriuos tyrinėjant atsiskleidžia nauji, kitokie, taip pat
labai įdomūs ir sudėtingi pasauliai. Tai Avino, Vilko,
Šuns, Katino, Gaidžio, Barsuko, Žvirblio, Lapės, Lapino
likimai ir nuotykiai. Tiesa, jie kartais primena žmogiškuosius, bet nepraranda ir savitumo, išryškina kitokio
būvio ypatybes, praplečia mūsų pasaulio erdves. Panašiai
autorius elgiasi ir su medžiais bei kitais augalais – perteikiamos Ąžuolo, Beržo, Klevo, Karklo, apskritai Miško
likiminės istorijos. Tai ne tik pasakų ir sakmių herojai, ne
tik žmogiškosios veiklos plotai – tai atskiras spalvingas
pasaulis – Katino sodas, Lapino vestuvės, Pabėgėlis Rapsiukas,
Varpininko šuva. Žmonių (suaugusiųjų ir vaikų, jaunų ir
senų), žvėrių, naminių gyvulių ir paukščių, augalijos pasauliai susipina, susilydo, harmonizuojasi ir šitaip sudaro
būties pilnatvę. Taigi, Liudo Dovydėno sumodeliuotas
amžius kupinas gyvybės, judesio, spalvų, kvapų, virsmo. „Stipri pasakojimo įtaiga, balso moduliacijos – nuo
poetiško skambesio iki aštrių ironiškų intonacijų, dinamiški, gyvybe ir tikrumu plastantys vaizdai, charakterių
išraiškingumas įtraukia skaitytoją, priverčia jį įsijausti į
absurdiškas situacijas, baisėtis absoliučiu žmogaus paniekinimu. Viena stiliaus ekspresijos paslapčių – turtinga veiksmažodžio sinonimika, gausūs, originalūs palyginimai bei metaforos.“6 Tiesa, toje kalboje apstu senų,
dabar jau nebevartojamų ir nelabai suprantamų žodžių.
Jie stiliui teikia liaudiškumo ir istoriškumo bruožų, bet
kartu šiek tiek pasakojimą prižemina ir supaprastina, o
redaktoriams sudaro keblumų pateikiant tekstus šiuolaikiniam skaitytojui. Pavyzdžiui, labai sunku atrasti pakaitą religinio atspalvio barbarizmams tajamnyčia, špitolė. Tai lenkiški žodžiai, kurių vienas reiškia rožinio dalį,
o kitas namą bei prieglaudą, skirtą bažnyčios tarnams.
Kai autorius atstumą, per kurį einant atkalbama rožinio
dalis, pavadina tajamnyčia, tenka nuleisti rankas ir imtis
potekstinių aiškinimų. Vadinas, redaktorius, rengiantis
tekstus dabartiniam skaitytojui, privalo būti labai atsargus ir kvalifikuotas, kad knygose neliktų „juodų dėmių“.
Dabar neturime galimybės detaliau analizuoti Liudo Dovydėno stilistikos, tokiam užmojui įgyvendinti prireiktų
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platesnės studijos, tad pasitenkiname tik viena kita pastaba, atkreipdami dėmesį į kūrybos savitumą ir reikšmę.
Peržvelgę visus Rinktinių raštų tomus, suvokiame,
kad Liudo Dovydėno kūryba nėra nei vienalytė, nei sustingusi tam tikrame etape, o nuėjusi pakankamai ilgą
raidos kelią, patyrusi tam tikrą modernizmo įtaką, bet
išlaikiusi svarbiausius kritinio realizmo bruožus – siužetiškumą, socialumą, psichologiškumą. Modernizmo
žymės ryškiausios pasakose. „Tai modernaus neoromantizmo proza. Gyvenimo pilnatvės siekis... Tautos būties
įprasminimas“, – rašo Dalia Striogaitė7. Žinoma, būta ir
pakilimų, ir nusileidimų, ir intensyvių proveržių, ir tylos
periodų, nes ir pats autorius, jo mąstysena šiek tiek keitėsi. Štai kūrybos pradžioje dvarininkai buvo vaizduojami kaip beširdžiai, žiaurūs hegemonai (ponas Česlovas
apsakyme Ant šuns išmainytas). O vėliau šio luomo reprezentantams suteikiama kur kas patrauklesnių bruožų (Emilijus Gentvila romane Tūkstantis ir viena vasara).
Gerokai kito miestelėnų bei ūkininkų modelis – nuolankumo ir vergiško paklusnumo dominavimą keičia kritiškesnis požiūris, atsiranda net protesto elementų. Tiesa,
socialistinio revoliucingumo įtampos nepasiekta, išlieka
demokratinio humanizmo lygmenyje. Gal tik vienas pirmųjų apsakymų Armonikėliai išsiskiria aštresnių socialinių ir politinių prieštaravimų sankirtomis. Ir tai nenuostabu, nes autoriaus nuo ankstyvosios jaunystės domėtasi
revoliucinio žmonijos pertvarkymo galimybėmis, gal
todėl ir brandaus kūrybos laikotarpiu išliko, pasak Elenos Bukelienės, „stiprus teisingumo jausmas, jautrumas,
užuojauta neturtingam, silpnam, skriaudžiamam, išnaudojamam žmogui“8. Tokios rašytojo nuostatos skatino
ne tik produktyvų kūrybiškumą, bet ir aktyvią visuomeninio gyvenimo stebėseną. Tarpukario Respublikos
laikotarpiu dalyvauta Kalinių globos, Rašytojų draugijos veikloje. Pokariu, atsidūrus Vokietijoje, intensyviai
rūpintasi Rašytojų draugijos atkūrimu, Kultūros fondo steigimu, DP buities sąlygų gerinimu. Persikėlus į
JAV, parūpo paįvairinti išeivijos kultūrinį gyvenimą, mat
jame tada dominavo viena kryptis – katalikiškoji, turinti
keletą savųjų leidinių, iš kurių profesionaliausias buvo
Aidai (1944–1949 m. leisti Miunchene, Vokietijoje, 1950–
1991 m. Brukline, JAV). Užsispyrusiam pasauliečiui ir
religiniam indiferentui knietėjo tą hegemoniją sugriauti,
todėl buvo sumanęs įkurti konkurentą ar net oponentą.
Energingus šios veiklos proveržius liudija autoriaus laiškai kolegoms rašytojams, mokslininkams, inžinieriams –
rinkta medžiaga būsimam leidiniui, kalbinti bendradarbiai bei redaktoriai. Nepavykus susitarti su specialistais,
žurnalo redagavimo ir leidybos darbų teko imtis pačiam.
1950 metais Nemunu pavadintas leidinys pasirodė Čikagoje, vėliau leistas Skrantone. Išėjo šeši numeriai. Deja,
išplėtoti šios krypties leidybos nepavyko, bendraminčių
gretos pasirodė per retos. Be to, kultūrinė veikla neteikė
lėšų gyvenimui, priešingai – norint ją gaivinti reikėjo rėmėjų arba mecenatų, bet jų nebuvo, todėl duoną kasdieninę pelnytis teko kitame versle.
Įsikūręs JAV, Pensilvanijoje, rašytojas dėjo daug pastangų, kad jo kūriniai pasirodytų ir anglų kalba. Vertimo ir leidybos problemos gyvai diskutuojamos laiškuose
Miltonui Starkui, Antanui Gustaičiui, Stepui Zobarskui.
Tiesa, vertimo problemos jam rūpėjo jau ir Vokietijoje,
DP stovykloje, – laiškai Stasiui Santvarui, Antanui Vai-
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čiulaičiui, – bet tada tos pastangos dėl vertėjų stygiaus
buvo nesėkmingos. Ne visi planai buvo sėkmingai realizuoti ir JAV. Geriausiai pasisekė memuarams Mes
valdysim pasaulį ir romanui Broliai Domeikos, kiti kūriniai – apsakymai, pasakos – angliškų knygų pavidalu
nepasirodė, nors rūpesčių dėl to turėta nemažai. Privati
korespondencija (didelė dalis jos skelbiama aštuntame
Rinktinių raštų tome) gerokai papildo ir praplečia emigracinio laikotarpio biografines žinias, kartu ji suteikia
naujų spalvų kultūrinei rašytojo veiklai.
Dabar, kai turime prieš akis beveik visus jo veikalus,
galime tarti, kad sugrąžiname Lietuvai dar vieną klasiką,
kuris stos greta Vinco Krėvės ir Vinco Mykolaičio-Putino – šiuos du Vincus autorius išskyrė iš kitų, labai gerbė
ir vertino – Mariaus Katiliškio, Birutės Pūkelevičiūtės ir
kitų. Beje, Dalia Striogaitė minėtame straipsnyje Dovydėno pasakas gretina su panašios tematikos Krėvės kūriniais. Derėtų įsidėmėti dar ir tai, kad šis autorius yra
pasiekęs stilistikos aukštumų ne tik kaip prozininkas, bet
ir kaip išskirtinio talento publicistas bei eseistas – lygiavertis žinomiausių egzodo rašytojų partneris. Jo Užrašai,
Žmonės ant vieškelio, laiškai ir mums dar nepasiekiamas
Atviras laiškas Nikitai Sergejevičiui Chruščiovui sudarytų
stambų dokumentinės prozos tomą. Deja, išeivijos kriti-

kų tai nelaikyta jokiu pranašumu, o greičiau trūkumu,
kenkiančiu prozos meniškumui. Mūsų nuostata šiek tiek
skiriasi: šių veikalų nederėtų griežtai skirti nuo romanų
bei apsakymų – tai susisiekiantys indai, kuriuos sustatę
į vieną gretą įsitikiname turį tikroviškai dokumentuotą,
meniškai įprasmintą, įspūdingą buvusios epochos vaizdą. Ypač prasmingai paliudyta ir gerokai paryškinta iki
šiol buvusi blanki arba beveik tuščia 1944–1950 metų
išeivijos gyvenimo atkarpa Vokietijoje. Juk čia telkėsi
ir kristalizavosi ne tik kultūrinis ir socialinis, bet ir egzistencinis viso lietuviškojo egzodo būvis, kuris vėliau
persikėlė daugiausia į JAV, Kanadą, Australiją ir kitas
pasaulio šalis.
Vilnius, 2012 04 03
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Alfredas Guščius

Apsigaubusi nauja žanrine mantija
Pora išvadų apie Ritos Lunskienės kūrybą
Meninė Ritos Lunskienės savastis ilgai reiškėsi poetinio žodžio ir tapybos formomis. Apie pirmąjį jos
meninės raiškos būdą mes, literatai, turėjome galimybę žinoti, stebėti poetinį kelią bei vertinti jį. O
vertinamas jis buvo neblogai: Rita Lunskienė buvo
aktyvi Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos ir medikų
literatų būrelio narė, gana daug jos kūrinių išspausdino žurnalai Pergalė, Švyturys, Jaunimo gretos, Nemunas, Poezijos pavasario bei kiti almanachai, įvairūs
teminiai leidiniai, buvo parengusi pirmąją eilėraščių
knygą, realiai pretendavo į Rašytojų sąjungą... Apie
antrąją šios autorės meninės raiškos formą – tapybą – terašo kiti, geriau už mane dailę išmanantys,
priminsiu tik, kad Rita Lunskienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė.
Grožinę prozą Rita Lunskienė pradėjo rašyti
tiktai prieš keletą metų, tuo žingsniu nustebindama,
manau, daugelį savo poezijos skaitytojų. Po sėkmingos poezijos rinktinės Neišvarykite iš rojaus išleidimo
2006 metais ir po jos pristatymo Stasio Vainiūno namuose Rita Lunskienė tikriausiai galėtų paaiškinti,
kodėl ėmėsi prozinės kūrybos, bet tuomet tektų gilintis į sudėtingą kūrybos psichologiją... Galbūt po
subtilių psichologinių įžvalgų apie talento saviraišką
būtų prieita prie dviejų svarbiausių išvadų: pirmo-

Rita Lunskienė. Neleisk man liūdėti. – Versus aureus, Vilnius,
2009; Tik laimės aidas. – Versus aureus, Vilnius, 2011
ji – Rita Lunskienė kartu su savo talento prigimtim atsinešė ir
ryškią meninės kalbos dovaną, be kurios literatūros pasaulyje
nieko doro nepasieksi. Turtingoje meninėje prigimtyje talentas skleidžiasi spalva, linija, garsu, žodžiu arba kai kuriomis
šių dėmenų kombinacijomis. Ritos Lunskienės talente šie dė-
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menys susifokusavo spalvos ir žodžio derme. Dar žalioje
paauglystėje (gimė 1932 m. Mikaičių kaime, Ukmergės
rajone) jos rašiniai būdavo rodomi kaip pavyzdžiai visai
klasei. Paskui tas jos žodis pradėjo eiliuotis, poetintis ir,
kaip sakyta, Rita Lunskienė mūsų kartos literatūrinėje
atmintyje užsifiksavo kaip gabi poetė.
Tarp poetinio ir prozinio žodžio esminio skirtumo
nėra; prozoje visada matomas arba nujaučiamas poetinio-metaforinio mąstymo „pamušalas“, nes poezija istoriškai kaip žanras susiformavo gerokai anksčiau. Čia
norėčiau pasiremti vienu Ritos Lunskienės kūriniu iš jos
poezijos knygos:
E il ėraščio gimimas

Kai pasikliauju tik savim, kai laukiu
Palaimintos tylos ir įkvėpimo,
Kai blaškosi tikri jausmai be kaukių,
Kada lyg perlo ieškau žodžio pirmo –
Žinau, kad gims eilėraštis. Jis plazda
Many dar neapčiuopiamas, lyg vėjas.
Aš priverčiu prabilt beformę plazmą,
Gyvybę vietoj branduolio įdėjus.
Jau atrišti sparnai, bet lūžta žodis,
Sugriaudamas prasmingą grakštų rimą.
Kančia ir vėl kiekvieną žingsnį nuodys –
Kol siela švęs eilėraščio gimimą.
Manau, panašūs procesai vyko Ritos Lunskienės psichikoje, jos dvasiniame pasaulyje, kai ji ieškojo pirmojo
žodžio, pirmojo postūmio arba sintetinės idėjos savo pirmam prozos kūriniui – romanui Neleisk man liūdėti, kuris
dabar jau turi ir tęsinį – diloginį romaną Tik laimės aidas.
Meniniu kalbiniu lygiu lyginant Lunskienės poeziją ir
jos prozą, tarp šių žanrų galima dėti genetinės tapatybės
ženklą, o panorėjus galima būtų iš šių dviejų romanų sudaryti atskirą poetinės-peizažinės prozos pluoštą.
Ritos Lunskienės romanų meninio sumanymo genezėje vyrauja lyrinis-romantinis santykis su tikrove. O jeigu vyrauja genezėje, tuomet neišvengiamas ir, vaizdžiai
tarus, „genealoginiame medyje“, – pasirenkant personažus, perteikiant jų charakterius bei likimų traktavime, formuojant bendrąją meninę romanų koncepciją. Rita Lunskienė dilogijoje sukūrė romantišką, sentimentalią (gerąja
prasme), harmoningą tikrovę, apgyvendintą adekvačiais
tai tikrovei pagrindiniais romano personažais. Tai – kūrinys apie dabartį, apie meilės, gyvenimo prasmės, grožio ieškančius jaunus, inteligentiškus žmones. Veiksmo
laikas bei erdvė liudija Lietuvą jau esant Europos Sąjungoje. Romanų problematiką praplečia šių dienų aktualijos – į lietuvišką pramonę įsiterpiančios užsienio šalių
firmos (Liūnė ir Reda dirba baldų salone, priklausančiame italui), tarptautiniai ryšiai, konferencijos, atsirandantys dinamiški žmonių ryšiai (Reda dažnai vyksta verslo
reikalais į Milaną, Tomas – į medikų konferenciją Berlyne), migracijos pokyčiai (Liūnės brolis Rokas sėkmingai
plėtoja verslą Čikagoje). Taigi dilogija geografiškai išsišakoja į plačią erdvę. Tokiame dabartinio laiko fone Rita
Lunskienė kuria originalų romano siužetą, įvesdama svetimtaučius personažus: italas Antonijus ir vokietė Marta
tampa lemiančiais veiksniais lietuviškų Liūnės ir Manto,
Redos ir Tomo šeimų „meilės trikampiuose“. Pasitelkusi
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italo Antonijaus ir vokiečio Volfgango personažus autorė
kuria prasmingą leitmotyvą – tikrojo vyriškumo, tikrojo
kilnumo bei šaunumo. Sakyčiau, stilistinėje-romantinėje
poetikoje, susietoje su šiais personažais, Rita Lunskienė
gal nevalingai, gal pasąmoningai išreiškia senovėje gyvavusią „minezingerių“ tematiką (senąja vokiečių kalba
Minne – meilė, o Singer – dainius).
Apie autorės asmenybę, jos etines bei estetines pažiūras labai daug pasako graži dilogijos pabaiga: pagrindinių romanų personažų porų Liūnės ir Antonijaus
bei Redos ir Tomo gyvenimai baigiasi laimingai. Netgi
narkotikų palaužtai Aurelijai autorė neleidžia pražūti,
surasdama jai padėti pasiryžusį vienuolį misionierių, o
paskui atiduodama ją į vienuolyno prieglaudą.
Autorė pati suvokia savo romantinės koncepcijos
ypatybes ir kartkartėmis ją apninka įvairios abejonės
dėl romano tariamo lengvumo, paprastumo. Taip, romane galėtų būti mažiau idiliškai nuspalvintų vaizdų,
buities aprašymuose mažiau gastronominių-kulinarinių
scenų. Romanas baigiamas laimingai, tačiau to, ką patiria pagrindiniai Ritos Lunskienės personažai, nepavadinsi romantišku pasivaikščiojimu mėnesienoje. Liūnės
charakteryje, sakyčiau, atsispindi kai kurios žinomosios
Gustave’o Flaubert’o veikėjos ponios Bovari psichologijos ypatybės, nuvedusios šią moterį į tragiškąją atomazgą. Tiktai ponia Bovari išgeria „kartybių taurę“ iki
dugno tiesiogine prasme (nusinuodija), o Liūnė tik pakilnoja ją ir išpila. Rita Lunskienė gana sumaniai groja
šiuolaikinio viduriniojo visuomenės sluoksnio moters
neurotinių dirgiklių registrais, iš kurių svarbiausias yra
nepasitenkinimas savimi, savo santuoka, savo kasdienybe. „Liūnė buvo pavasario moteris, o neišvengiamai
artėjantis ruduo ją visuomet slėgė. Ji tarsi užsiverdavo
savyje – kaip baltas vandens lelijos žiedas atėjus vakarui. Žalsvos akys įgaudavo pilką atspalvį, o švelni oda
prarasdavo rausvumą. Nuo šalto pikto lietaus išblukdavo net mintys. Ištrūkusi iš miesto spąstų, čia pasijusdavo kitaip, daug laisviau, lyg tyliai šnaranti upė. „Turbūt
taip jaučiasi ir medžiai?“ – klausė savęs, basa brisdama
per pievą.“ (p. 9)
Ir šitą pavasarišką moterį Rita Lunskienė ne tik bando, tikrina, vaizdžiai tarus, poetišku metų sezonu, bet
nepagaili ir žiemiškų išgyvenimų. Dar pasislėpusiai nuo
vyro Manto sename vasarnamyje Liūnei autorė siunčia
simbolinį perspėjimo ženklą gražiu romantišku ožiuko ir
jo šeimininko, atsiskyrėlio Martyno, vaizdu:
„Priėjusi arčiau išvydo styrančius žilus plaukus,
seniai neskutamą barzdą ir didelę kuprą, slegiančią jo
liesus pečius. Jis žiūrėjo į Liūnę lyg užburtas ar netekęs
žado, o paskui sujudino lūpas ir nedrąsiai ištarė:
– Tu labai graži, kaip ir mano Emilija, bet neilgam.
Laikas pakeis tavo veidą. Pražils plaukai. Liks tik gerumas ir meilė, bet ne kūniška. Ar supratai?.. Aš esu smuikininkas, tik nebeturiu smuiko. Jį sulaužė girti padaužos.
Be smuiko man liūdna. Mano Emilija buvo graži kaip ir
tu, bet ją seniai pasišaukė Viešpats. Dabar aš esu vienas
kaip lauko akmuo. Tai va. Lik sveika, panele.“ (p. 15)
Prasminga tai, kad dilogijos pabaigoje Liūnė susiduria su dar vienu keistuoliu menininku Rendžiu, kuris jau
ne žodžiais, o veiksmais sutrikdo vidinį jos pasaulį bei
santykius su vyru Antonijumi. Tai liudija, kad autorės
meninėje koncepcijoje svarbus vaidmuo tenka fataliz-
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mui, savotiškai pakoreguojančiam personažų likimus,
veiksmus, mąstymą.
Tokia „fatališka kreivė“ ryški abiejų romane vaizduojamų šeimų likime (be minėtų dviejų, ryški vieta
siužete skirta ir vokiečių Martos ir Volfgango porai):
visų jų šeimos dėl įvairių priežasčių iširusios, o likę vienišiai vėl siekia šeimyninės laimės, ir visi pakliūva į painius „meilės trikampius“. Labiausiai „fatumas“ paveikia
Liūnės charakterį, likimą. Atrodytų, tik paikai, išlepintai
žmonai vyro būdo įpročiai, kaip antai tų pačių drabužių dėvėjimas ar kasdien užsirišamas tas pat kaklaraištis, gali asocijuotis su kilpa, neriama jai pačiai ant kaklo:
„Matydama, kaip jis kasdien rišasi tą patį kaklaraištį, ji
tarsi pajusdavo kilpą ant savo pačios kaklo.“ (p. 12) Tačiau Liūnė ne tokia ir todėl autorė skuba papildyti Liūnės charakteristiką jau visai kito psichologinio pobūdžio
priežastimi: „Naktimis Mantas nebelietė jos, o Liūnę
kankino erotiniai sapnai: į ją skverbdavosi ir bučiuodavo svetimi vyrai, kol patirdavo keistą palaimą, nors tų
bedvasių aistruolių neapkentė.“ Kai prie nepasitenkinimo kasdienybės rutina, artimo žmogaus tariamu ar tikru
apkiautimu prisideda erotinis nepasitenkinimas – lauk
kurio nors sutuoktinio pirmo žingsnio arba į neurozę,
arba į dar didesnę dramą. Pirmoji žodžius „viskas darėsi
sunkiai pakeliama“ ištarė Liūnė, vadinasi...
Liūnės norai ir geismai išsipildė – romantiška spalva
nuspalvintoje ir taiklių psichologinių įžvalgų prismaigstytoje charakterio raidoje autorė šiai savo veikėjai leido
patirti daug ką: ir tikrą aistrą, ir motinystės palaimą, ir
šeimyninio gyvenimo pilnatvę, tačiau ir labai aukštą šios
pilnatvės kainą – vyro mirtį, gėdos jausmą, sąžinės priekaištus, veidmainiavimą, kitaip sakant, laimę nelaimėje.
Ritai Lunskienei ypač sekasi skverbtis į tą savo herojės
dvasinio gyvenimo sferą, kurioje pinasi meilės, aistros,
nuodėmės, kaltės, atgailos kamuolys. Debiutantė romano žanre pasirodė esanti nemenka sielos dialektikos žinovė (gal tam padeda medicininės žinios), ir šis jos sugebėjimas atsiskleidžia labiausiai tuomet, kai ji įsuka Liūnę
į savotišką „adulterio“ verpetą. Skaitytoją intriguoja tai,
kad Liūnė, tikrai mylėdama vyrą Mantą, pasiduoda vyriškam italo Antonijaus žavesiui ir pagaliau nusideda su
juo, nes nežino Manto seksualinės impotencijos priežasties – vyras tuokdamasis nuslėpė biografijos faktą apie
Černobylio atominės elektrinės katastrofoje patirtą radiaciją. Sužinojus apie tai, ją apninka dar skaudesni sąžinės priekaištai, o Manto mirtis juos dar labiau pagilina.
Panašaus psichologinio tipo bruožais apdovanota ir
kita romano veikėja – Reda, taip pat mėgstanti pasvajoti
apie „dangiškus migdolus“, o kartais savo vizijas įkūnijančioje tapybos paveiksluose. Ši moteris su paskutiniuoju romano tašku irgi, vaizdingai pasakius, pasiekia
laimės uostą, nors patiria daug visokių negandų, susijusių su vyro Tomo išdavyste, su jo meilužės Aurelijos
pagimdyta dukrele, palikta kūdikių namuose, su nauja jo
partnere vokietaite Marta... Liūnę palyginau su G. Flaubert’o ponia Bovari, o Redą norisi lyginti su W. Shakespeare’o Otelu, kurio pavydo ir keršto ugnį įžiebė „žiaurus“
įkaltis – viso labo mylimos žmonos Dezdemonos skepetaitė, Jago klasta atsiradusi pas leitenantą Kasijų. Ir Reda
įtarinėja, pavyduliauja Tomo dažnai visai be pagrindo.
„Ji knaisiojosi savyje ieškodama atspirties taško, priežasčių, privertusių suklusti, bet veltui. Protas neįstengė per-
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žengti žinojimo ribos. „Gal mano galvoje veisiasi kažkas
bobiška, ko labiausiai nekenčiu. Nejaugi rituosi žemyn
iš tų mielų dvasios aukštybių? Susiimk, Reda, kol nepa
šlijo santykiai su gyvenimu“, – subarė save ir užsimetusi
chalatą nutapsėjo laiptukais žemyn.“ (p. 169)
Jeigu Reda labiau pasitikėtų savo, kaip žmonos, intuicija, jai lengviau būtų atsikratyti įtarumo manijos, nes
jos vyras Tomas pats atkakliai stengiasi ištrūkti iš prikausomybės nuo Martos ir sugeba giliai analizuoti savo
jausmus bei aistras. Štai būdinga jo savianalizės būsena:
„Esu tikras šunsnukis – vos tik apninka bėdos, tuoj puolu į moters glėbį. Gal tai savotiškas Edipo kompleksas?
O gal esu hedonistas, pasigailėtinas malonumų vergas?
Man malonu valdyti skalpelį, mylėti Redą ir Miglę (dukterį – A. G.), o skausmą numalšinti kitos moters glėbyje...“ Tomas apsivilko pižamą, nes pusnuogiam sėdėti
ant lovos pasidarė vėsoka. Jis ilgai svarstė, ar šis geismingas suartėjimas su Marta buvo tik atsitiktinis nuo
puolis, ar silpnadvasis bėgimas nuo savęs. Nedžiugino
nei viena, nei kita, nes jautėsi išdavęs Redą, kurią tikrai
mylėjo. Negalėjo teisintis tuo, kad vyrai linkę į poligamiją. Žinojo, kad šis instinktas daugiau tinka primatams, o
homo sapiens turėtų elgtis padoriau...“ (p. 98)
Pagrindiniai dilogijos herojai jiems skirtą siužetinį
laiką baigia laimingai. Tačiau tai yra sunkiai pasiekta laimė, kaip sakoma, per aspera ad astra. Kas lemia tai, kad
marga, dinamiška, pliuralistinė tikrovė Ritos Lunskienės
romanuose nevirsta chaotiška postmodernistine pelke,
regima dažname šiuolaikiniame romane? Drąsiai galima
atsakyti – lemia harmoninga meninė koncepcija, poetiškas ir romantiškas stilius, kuris, savo ruožtu, yra į ramią,
kontempliatyvią savistabą linkusios Ritos Lunskienės
meninės prigimties genetinių savybių pasekmė. Savo talentais autorė mielai dalijasi su personažais – Reda neblogai tapo, Liūnei būdinga poetiška gamtos ir meilės pajauta, Volfgangas – profesionalus muzikas, Martos, Tomo
aplinkoje skamba klasikinė muzika. Visų jų gana aukštas
savimonės, intelekto lygis. Apie vidinę kultūrą liudija jų
nusimanymas apie dailę, architektūrą, literatūrą.
Pagirti debiutantę reiktų ir už kompoziciją – tai
daugelio rašytojų (ir profesionalų, ir mėgėjų), rašančių
dabar madingais tapusius romanus, Achilo kulnas... Ritos Lunskienės personažai į veiksmo sceną sustatyti apgalvotai, kiekvienas jų „ėjimas“ motyvuotas, palydimas
atitinkamos tonacijos pasakojimu, taikliomis meninėmis
detalėmis, iš kurių, pavyzdžiui, debiutinėje pirmojo romano stadijoje išsiskiria ožiuko, atsiskyrėlio Martyno,
melsvasparnio drugelio įvaizdžiai.
Romantinė, harmoninga pasaulėjauta nėra kliūtis giliau pažinti gyvenimą, skverbtis į žmogaus sielos gelmes –
tokie antrojo romano epizodai, kaip, pavyzdžiui, jau prie
mirties esančios Martos reakcija po genetikų informacijos,
kad sūnelis Manfredas yra Tomo, o ne Volfgango sūnus
(p. 316, 317), arba Liūnės gailestis, užuojauta paslaptingajam Rendžiui, vyriškiui, įtraukusiam ją į košmariškų
išgyvenimų verpetą (p. 340, 350), liudija apie nemažas psichoanalitines Ritos Lunskienės galimybes; abiejuose dilogijos tomuose plačiai eksploatuojama pasąmonė – daug
sapnų aprašymų, daug vizijų.Vaizduodama kilnių, garbingų personažų meilę, santuokinio gyvenimo peripetijas,
autorė praveria duris ir į jų miegamuosius. Tai, ką autorė
leidžia skaitytojams išvysti juose, sakyčiau, yra gana aukš-
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tas „pilotažas“ vaizduojant erotiką ir seksą. Tačiau tas „pilotažas“ be „mirties kilpų“ ar kitų nutrūktgalviškų triukų,
kai „pilotams“ iškyla rizika laimingai pasiekti žemę. Taigi
ir šioje aistrų sferoje autorė išsaugo etinį saiką.
Antroji išvada apie šios autorės meninės prigimties savitumą būtų tokia: poetiškoji, romantiškoji Rita
Lunskienė niekur nedingo, tiktai apsigobė nauja žanrine
mantija, kurios jai prireikė norint pademonstruoti naują
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poetinio ir prozinio žodžio dermę. Įgimta kalbos dovana,
meninio stiliaus pajauta, intelektinis pradas, profesionalus medicininis išsilavinimas, erudicija bei bendra filosofinė kultūra, manau, leido Ritai Lunskienei prabilti į mus
grožinės prozos kalba. Žinoma, gaila, kad gana vėlai prabilta. Tačiau, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekad...
2012, balandžio 3
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Ech, tos mažos knygelės kišenėje
Neseniai pasirodė žavi, į delną telpanti Albino Galinio
trumpojo žanro eilėraščių knygelė Simetrijos. Vos paėmus ją į rankas labiausiai sudomino leidėjo pasakojimas,
kaip, prieš leisdamas knygą, autorius pageidavo, kad ji
būtų cigarečių pakelio dydžio. Pirmoji mažumo keliama
asociacija yra tam tikras asmenybės kuklumas, tačiau,
geriau pagalvojus, būtent tos mažos knygelės tampa
mums svarbiausios, nuolat šalia savęs turimos, reikiamu momentu atsiverčiamos. Juk ir cigarečių pakelis yra
daiktas, nešiojamas kišenėje arba rankinėje. Tad nesunku
įžvelgti autoriaus norą, kad jo knygelė taptų skaitytojo
gyvenimo palydove. Todėl skaitydami Simetrijas visų
pirma ieškome atsakymo, ar tikrai jas norėtume atsiversti bet kurią gyvenimo akimirką. Ar galėtume su panašiu
palinkėjimu jas dovanoti bičiuliui?
Knygą sudaro trys trumpojo žanro tekstų skyriai,
pradedami kiek ilgesnėmis įžangomis. Įdomu yra tai,
kad skaityti šį eilėraščių rinkinį galima ir nuo pradžios iki galo, asociatyviai mintyse susikuriant tam
tikrą subjekto istoriją, ir atsiverčiant atsitiktinį puslapį
ir jame perskaitant žavų akimirkos užfiksavimą. Galbūt vientisai skaitant ši knyga yra įdomesnė, nes, deja,
ne visi trumpieji tekstai yra verti dėmesio kaip atskiri
kūriniai, be konteksto praranda prasmę. Kartais paskiri tekstai netgi susieti tarpusavyje ritmiškai, skamba
kaip atskiruose puslapiuose išdėstytos to paties eilėraščio eilutės.
Būdingiausi yra savitai transformuojami lietuviškosios agrarinės kultūros vaizdiniai, kartais susipinantys
su miestietiškos kultūros žmogaus atitrūkimo nuo to,
kas prigimta, savirefleksija. Klasikinėje trumpojo žanro
sampratoje esame pripratę prie nepaprastai grakštaus
žodyno, labai tikslaus žodžių parinkimo. Trumpasis žanras lietuvių kalboje bei žemdirbiškoje kultūroje gal nėra
itin stipriai įsibūtinęs, todėl netikėtas atrodo dažniau senojoje lietuvių prozoje arba tarmiškoje šnektoje randamų
žodžių vartojimas. Deja, ne visi tokio pobūdžio ieškojimai šioje knygelėje yra pavykę. Taip gali atrodyti ir dėl
to, kad trumpajam žanrui paprastai yra keliami kur kas
didesni estetiniai reikalavimai. Kartais įvairiausi „čeverykai“ ar „virkštantis medžioklio kraujas“ šio žanro tekstuose tiesiog neįtikina, atrodo jiems per šiurkštūs. Tačiau
toks autoriaus ieškojimas sveikintinas, galbūt lietuviškajam trumpajam žanrui suteikia šį bei tą naujo.

Albinas Galinis. Simetrijos. –
Naujoji Romuva, Vilnius, 2011
Taip pat yra ir tikrai puikių lietuviško kraštovaizdžio užfiksavimų, kuriuos laisvai galėtume prilyginti
sakurų žydėjimui japoniškuose haiku. Tarkim, vienas
dvieilis:
Žolės šaknim
Šerkšno šešėlis šliaužia (I, 17)
Paprastos dvi eilutės, kuriomis savaime tarsi nieko
nepasakoma, tačiau taikliai užfiksuota akimirka maloniai nuteikia, o norintis interpretuoti skaitytojas tikriausiai turės, apie ką pamąstyti.
Manau, kad bet kokiu atveju verta bent akimis perbėgti šioje knygelėje trumpais poetiniais atsidūsėjimais
fiksuojamą žmogaus, įsižiūrinčio į aplinką, vėliau į save
ir galiausiai mėginančio ieškoti savo dermės su gamta,
istoriją. Bene geriausiai programinę knygos nuostatą nusako vienas paskutinių trieilių:
įtikėjęs, kad „viskas
yra skaičius“, susapnavau
mikčiojantį strazdą (III, 24)
Tai galima interpretuoti beveik kaip subjekto išvadą
apie savo ribotumą ir kad neįmanoma iki galo racionaliai suvokti mus supančios aplinkos, galima tik fiksuoti,
mokytis, atsiverti jai.
Sakoma, kad haiku ar haiku tipo eilėraščiai turėtų
gimti iš meditacijos, kūrėjo apsivalymo ir atsivėrimo
aplinkos grožiui. Šiame panašaus žanro tekstų rinkinyje
galime įžvelgti subjekto kelią apsivalymo ir tokio atsivėrimo link ir pagrindine idėja laikyti šios harmoningos
būsenos siekį. Tai knygą galėtų padaryti netgi savotiškai
artimesnę skaitytojui.
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Gyventi...
Maždaug prieš metus dienos šviesą išvydo, tačiau per
didelio kritikos dėmesio nesulaukė pirmoji Vladimiro
Vysockio kūrybos į lietuvių kalbą vertėjos Irenos Aršauskienės poezijos knyga Gyventi. Ši knyga yra bendras
dviejų menininkių kūrybos vaisius, iliustruota fotografės
Nijolės Paškauskienės meninėmis nuotraukomis. Daug
dėmesio skirta estetiniam knygos apipavidalinimui, puikiai parinkta viršelio nuotrauka su prakąstu obuoliu ir
per rankas nubėgusiomis sultimis, eilėraščių rinkinio pavadinimui suteikia nemažai įdomių asociacijų, prasmių.
Kaip įvadiniame straipsnyje sako Vaiva Žiauberienė:
„Nijolė ir Irena savo kūrybos stiliumi skirtingos, todėl
įdomu stebėti, kaip knygoje Gyventi šie indai susisiekia.“
Eilėraščiai yra suskirstyti į tris dalis: Savęs nuraminimui, Širdies virtuvė ir Neatpažinta. Vien žvelgiant į pavadinimus matyti savotiška vidinė kelionė, kuri galiausiai
palieka pluoštą neatsakytų klausimų. Eilėraščiai rašomi
laisvomis eilėmis, tačiau jų stilius gan vieningas, ritmas,
išskyrus keletą atskirų atvejų, kuriamas panašiu principu. Būdingi lyriški, klasikiniai vaizdiniai, filosofinis mąstymas, tačiau kartais į ganėtinai gamtišką ar archetipinį
peizažą įsiterpia ir įvairiausių sferų vaizdiniai, o tai kuria tekstų netikėtumą, suteikia jiems savotiško šviežumo.
Būdinga poetinė istorinės tematikos refleksija.
Daug dėmesio skirta knygos estetikai. Nuotraukos
su tekstais dažnai siejamos pagal prasmę, kartais fotografija tiesiogiai sutapdinama su teksto įvaizdžiais. Gal
kiek kritikuotinas grafinis žaidimas su tekstu kai kurias
eilutes ar frazes išryškinant tokiu pat šriftu kaip pavadinimus. Tai gadina estetinį knygos vaizdą, be to, dažnokai
sunku atsekti tokio išryškinimo motyvaciją. Arba išryškinus kokią lėkštesnę frazę dar labiau pakenkiama tekstui.
Poetės tekstams būdingas intertekstualumas, gan
ryškus intelektualinis knygos lygmuo. Tačiau dauguma
intertekstų, įdomiai pateikiamų vaizdinijos, kartais ir
pačios poetinės formos lygmenyje, yra natūraliai įaugę į
jausminį, o kartu ir analitišką, ieškantį atsakymų subjekto pasaulį. Galima sakyti, kad subjektui būdinga savita
įvairių kultūros reiškinių meditacija, į save skverbiamasi
ir per juos. Būdingas pasaulinės kultūros reiškinių apmąstymas tekstų pabaigoje grįžtant į lietuviškųjų vaizdinių refleksiją.
Savaip įdomus yra knygos skyrius Širdies virtuvė.
Gal pavadinimas iš pirmo žvilgsnio ir gali kelti ne visai
malonių asociacijų, tačiau, įsiskaičius į tekstus, jis pasirodo visai tinkamas. Subjekto vidiniai judesiai įdomiai
atskleidžiami per buitines detales, kuriamos savitos metaforos. Kaip, tarkim, eilėraštyje Mamai:
Visa taip drėgna ir lipnu – aš plėšiu pleistrą
Nuo neužgyjančių žaizdų.
Kapų takai rasoja, kai pakilus vaikštai,
Kartoji, ką tuomet sakyt buvo sunku.

Irena Aršauskienė. Gyventi. – Spauda, Vilnius, 2011
Gal ir keltų abejonę pati pirmoji frazė, bet nuo neužgyjančių žaizdų plėšiamą pleistrą būtų galima laikyti
įdomios metaforos pavyzdžiu. Gan paprastai, bet savitai
per kasdienę detalę parodomas skausmingas artėjimas
prie rūpimų klausimų.
Pirmas knygos skyrius Savęs nuraminimui iš esmės
skirtas kultūros bei istorijos refleksijai, o antrame dominuoja savirefleksija per įvairias buitines detales bei kalbėjimas archetipais. Gręžiamasi į praeities išgyvenimus,
dažnas prarasties, tam tikros tuštumos apmąstymas.
Kartais priartėjama ir prie religinės dimensijos, savaip
mąstomi Naujojo Testamento vaizdiniai.
Kai kuriems autorės tekstams būdingas subtilus minimalizmas, siaura eilutė. Tai, ko gero, labiau poetės suvaldyta forma. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti vieną
tekstą O, ne nereikia:
O, ne –
nereikia rankų
net ištiest
aš taip arti
kad jau arčiau
nebūna
įsiklausyk
kaip trupa
mano žingsniai
į tavo posmais
inkrustuotą
rūmą
Iš pirmo žvilgsnio – gan paprastas tekstas, tačiau
savitas, koncentruotas.
Apskritai, tenka pripažinti, kad ši knyga nėra skirta
sukrėsti skaitytoją, nustebinti kažkuo labai nauju ar itin
netikėtu, tačiau brandi gyvenimiškų akimirkų ir natūraliai į jas įsiliejusių kultūrinių reiškinių refleksija tikrai
turėtų rasti savo skaitytoją.
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Draugystės testas „pagal Blinstrubą“
Rašyti monografiją vykdant testamentinius nurodymus
– itin retas atvejis literatūrologijoje. Šįmet leidyklos Homo
liber išleista literatūros kritiko Alfredo Guščiaus monografinė studija apie Vladislovo Blinstrubo (1939–2005)
gyvenimą ir kūrybinę veiklą Kartu, bet – vienas paženklinta būtent tokia likimine gija. Knygos apie šio menininko gyvenimą ir kūrybą sumanymas kilo prieš maždaug
septynerius metus, tačiau tik šiandien turime šį kūrėjo
įamžinimo dokumentą.
A. Guščius nesiima nuodugnios V. Blinstrubo kūrybinės veiklos teatre, kine analizės (plačiau paanalizuota tik
jo poezija). Pasirinktas toks interpretacijos variantas: „Ką
šio menininko kūryba reiškė jo amžininkams, ką ji reiškia
(ar gali reikšti) naujiems jo suvokėjams.“ (p. 8) Knygos
įžangoje studijos autorius paaiškina pasirinktą kūrybos
įžvalgos metodą, pasiremdamas Vytauto Martinkaus metodologine patirtimi, kuri aptarta knygoje Estetinė literatūros gyvybė: „Literatūros, kaip ir bet kurios kitos meno
rūšies, kūrinio „mirtis“, apie kurią postmodernioje kultūroje kartais prabylama kaip apie autoriaus mirtį, arba
grožio išnykimą, subjekto subjektyvumą (dekonstrukciją,
decentralizaciją ir pan.) bei objektyvaus vertinimo neįmanomybę, iš esmės yra prielaida egzistencinei kūrybai atsinaujinti gero ir prasto literatūros kūrinio skirčiai.“ (p. 6)
Knygos autoriaus draugystė su V. Blinstrubu prasidėjo 1992-ųjų rudenį: „Tą „deimančiuką“ stebėjau trylika
metų iki pat jo mirties, patyriau jo spalvingos asmenybės
poveikį, būdo vulkaniškumą, mąstymo gaivališkumą ir
jo kūrybinės laboratorijos kai kurias paslaptis.“ (p. 11)
Ne kartą jis pats savęs klausė, kodėl Vladislovas būtent jį
išsirinko savo metraštininku, patikėjo jam redaguoti poeziją, rašyti įžanginius straipsnius. Matyt, pajuto artimą
kūrybingą ir ištikimą bičiulį. Juos suartino diskusijos estetiniais, filosofiniais, politiniais, socialiniais klausimais.
Atskleisti ir aptarti tokio įvairiapusio kūrėjo veiklą nėra
lengvas dalykas, juolab kad V. Blinstrubas savo kūrybinio
pakilimo metais buvo vienas talentingiausių Lietuvos saviveiklinio teatrinio meno ir trumpametražio kino kūrėjų,
pelniusių ne vieną tarptautinį apdovanojimą už režisūrą ir
scenarijus. O paskutinis gyvenimo dešimtmetis paskirtas
poetinei kūrybai: išleista dešimt poezijos rinkinių.
Knygoje autobiografiniai faktai, kūriniai, įvykiai
įterpiami į pagrindines struktūrines temas: V. Blinstrubas – teatro spektaklių ir kino filmų režisierius, poezijos
kūrėjas, jo pažiūros į teisingumą, etiką, meilę, paskutinis jo lemties akordas: „Nieko teisingesnio už mirtį šioje
žemelėje nėra.“ Šiame kontekste savo profesiniais paliudijimais, asmeniniais įspūdžiais apie Vladislovą Blinstrubą dalijasi tuometinėje Konservatorijoje kartu studijavęs
Regimantas Adomaitis (vėliau likęs ištikimu bičiuliu),
pirmuosius žingsnius scenoje pas jį Vilniaus Statybininkų kultūros rūmų liaudies teatre žengęs Vladas Bagdonas, dramaturgas Jokūbas Skliutauskas, dramaturgė ir
režisierė Regina Mikalauskaitė, režisierė Danutė Keturakytė, kino kritikas Skirmantas Valiulis, poetai Juozas
Macevičiaus ir Ramutė Skučaitė, rašytojas Laimonas Inis,
žurnalistas Vaclovas Paulauskas, kultūros darbuotojas
ir bičiulis Irenijus Šmidtas, medikas prof. Viktoras Va-

Alfredas Guščius. Kartu,
bet – vienas. – Homo liber,
Vilnius, 2012
silionkaitis, Aniceta Krajinienė, Vaidevutis Tautavičius,
Algimantas Kaliūnas, mokytoja Dalė Sviderskienė.
Žavūs tie bendražygių prisiminimų žiupsneliai, kuriantys panoraminį menininko portretą. Visi, pasakoję
apie šią triadą (teatrą, kiną, poeziją), pabrėžia V. Blinstrubo kūrybos bei asmenybės organiškumą, sumanymų originalumą (vienas iš jų buvo noras supažindinti Steveną
Spielbergą su savo scenarijais) ir aritmišką likimo kreivę –
nuo neįtikėtino kūrybinio veržlumo iki gilaus pesimizmo.
Jo „gerųjų žmonių“ sąrašas tęsiasi per visus knygos
puslapius iki informatyvios pavardžių rodyklės.
Pasak V. Blinstrubo, be teatro ir kino, pagrindinių jo
talento amplua, nebūtų buvę poezijos: „Aš manau, kad
be teatro ir kino... nebūtų ir mano poezijos... Tai – ir teatrinė grafika, ir poetinis kinematografiškumas... Galiu
atvirai pasakyti – mano poezija nebuvo ir nėra parsidavėliška, prisitaikėliška, – mano kūryba yra degimas!
Mane kūrybinis degimas pakelia į kosmines aukštumas,
iš kurių žvalgausi po pasaulį, po savo gyvenimą ir dažnai šaipausi, juokiuosi iš savęs!“ (p. 113)
Studijos autorius išsamiai aptaria V. Blinstrubo poetinį kelią, jo temų, idėjų lauką, analizuoja eilėraščių rinkinių žanrines, stilistines savybes, akcentuoja visur – ir
teatre, ir kine, net ir mokytojo darbe – šio kūrėjo originalumo siekimą.
Siekdamas objektyviau suvokti V. Blinstrubo kūrybą ir asmenybę, A. Guščius ieško sąsajų pasaulinės literatūros kontekste. Čia jam daug padeda Adomo Mickevičiaus laiškai Janui Čečiotui, faktai iš Oscaro Wilde’o
knygos De profundis, citatos iš Oskaro Milašiaus, Roberto
Musilio, Roland’o Barthes’o kūrinių. Bet tai labiau atspindi intelektinį autoriaus potencialą.
Monografijos autorius liko solidarus su V. Blinstrubo ištarme „Tegul kiekvienas išgieda savo giesmę... Laikas viską patikslins ir pasvers“ (p. 132). O su V. Blinstrubo testamentine fraze „Nieko teisingesnio už mirtį šioje
žemėje nėra“ (p. 134) subtiliai polemizuoja.
Knygos pabaigoje A. Guščius primena skaitytojui, kad dar ne visi testamentiniai nurodymai įvykdyti:
„Neišleidau ant „stalo gulinčių knygų“. Tačiau manau
iš dalies kompensavęs šią užduotį – parašęs knygą; tad
jaučiuosi išlaikęs draugystės testą „pagal Blinstrubą.“
Kai užverti Kartu, bet – vienas, jauti – sukurtas informatyviai sodrus, jautrus atminties ženklas.

