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Virginija Paplauskienė

Mano amžinoji tėvynė

Š

ią vasarą buvo minimos išeivių rašytojo, vertėjo,
diplomato, redaktoriaus, literatūros kritiko Antano Vaičiulaičio (1906–1992) dvidešimtosios mirties
metinės. Birželio 19-ąją Maironio lietuvių literatūros muziejuje vykusiame renginyje dalyvavo dvi iš Jungtinių
Amerikos Valstijų atvykusios rašytojo dukros Danutė
Nourse ir Aldona DeBold, o Joana Buivienė jautriai sekė
seserų darbus iš Baltimorės. Džiugu, kad rašytojo Antano ir Joanos Vaičiulaičių dukros rūpinasi Tėvo atminimo įamžinimu ir jo kūrybos puoselėjimu. Birželio 21-ąją
Vilniuje, Rašytojų klube, Laurai Sintijai Černiauskaitei
buvo įteikta devintoji literatūros novelės premija, kurią
įsteigė profesoriaus Alberto Zalatoriaus inicijuota šviesios atminties Joana Abramikaitė-Vaičiulaitienė. Birželio
22 dieną Vilkaviškio bibliotekoje vyko Vaičiulaičio kūrybos temomis literatūros bei dailės konkurso nugalėtojų
apdovanojimas. Mecenatės – rašytojo dukros Danutė,
Joana ir Aldona.
Vaičiulaitis kaip kūrėjas, vertėjas, literatūros kritikas subrendo Nepriklausomoje Lietuvoje. Jis pasižymėjo
kaip puikus novelės meistras, kelionių įspūdžių pasakotojas, o lyrinis romanas Valentina, parašytas ir išleistas
1936 metais, yra vienas romantiškiausių ir tapybiškiausių meilės romanų lietuvių literatūroje. Vaičiulaičio kūrybą į Lietuvą sugrąžino profesoriai Albertas Zalatorius
ir Vytautas Kubilius. Jų rūpesčiu 1989 metais buvo išleista Vaičiulaičio prozos rinktinė Tavo veido šviesa, o 1992
metais – kritikos straipsnių rinkinys Knygos ir žmonės.
2006 metais Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido
prozos rinktinę Linksmam būti sunkiausia.
Joana Vaičiulaitienė, perduodama į Maironio lietuvių literatūros muziejų (toliau – MLLM) beveik visą rašytojo kultūrinį literatūrinį palikimą, pastatė savo vyrui
įstabų paminklą. Vaičiulaičio archyvinis rinkinys, saugomas MLLM, yra vienas turtingiausių ir savičiausių: jame
atsiveria ne tik Nepriklausomos Lietuvos, bet ir išeivių
rašytojų kultūrinis literatūrinis gyvenimas Vokietijoje,
Austrijoje bei Amerikoje. Beveik visi išeivių rašytojai,
kultūros veikėjai, gyvenantys DP stovyklose Vokietijoje
bei Austrijoje, susirašinėjo su nuo 1940 metų Jungtinėse
Amerikos Valstijose gyvenusiu Vaičiulaičiu. Rinkinys
MLLM rūpestingai tvarkomas, tyrinėjamas, eksponuojamas, publikuojamas. 2006 metais šios publikacijos autorės monografiniu principu parengtas ir išleistas leidinys
Antanas Vaičiulaitis. Archyvai. Šiuo metu Vilniaus universiteto daktarė Neringa Klišienė su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojais rengia epistolinį
Vaičiulaičio archyvą, kuris bus išleistas atskira knyga.
Planuojama ir siekiama, kad pakartotinai būtų išleista

Vaičiulaičio kelionių knyga Italijos vaizdai. Tai vienas rašytojo kūrybos perlų, deja, nesulaukęs pakartotinės laidos, todėl daugeliui skaitytojų nežinomas.

t e n s t o v ė j o t i k r o j i L i e t u va

Atminimo vakarai suteikė galimybę vėl prisiliesti prie
rašytojo gyvenimo ir kūrybos paslapties. Vaičiulaičio gyvenimo kelias, prasidėjęs Didžiuosiuose Šelviuose, driekėsi per Lietuvą, Prancūziją, Italiją, Vatikaną, Ameriką.
Praskleidę Vaičiulaičio kultūrinio palikimo archyvalijas,
atrandam naujų arba mažai žinomų jo biografijos detalių. Šį kartą norėtųsi išsamiau pristatyti skaitytojams vieną trumpą, bet lemiamą vaidmenį jo gyvenime suvaidinusį faktą: diplomatinę tarnybą Italijoje. Šis Vaičiulaičio
gyvenimo tarpsnis – vos devyni mėnesiai, tačiau dėl istorinių pervartų perkeitė jo gyvenimą iš pagrindų. Laiškai, atsiminimai, dokumentai, nuotraukos byloja apie
skausmingą laikotarpį. Italijoje buvo parašyta kerinti
kelionių knyga Italijos vaizdai. Joje virtuoziškai impresionistinėmis spalvomis išaustas įstabus audinys, kuriame
žėri visa tai, ką rašytojas matė, jautė, kuo žavėjosi ir kas
gramzdino į neviltį. Ši knyga – ne tik subtilus vadovas
po Italijos miestus ir miestelius, bet ir skausmingas visos
anuometinės epochos liudijimas.
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Tyrinėjant Vaičiulaičio gyvenimą galima pastebėti jo biografijos faktų pasikartojimų. Baigęs Vilkaviškio
Žiburio gimnaziją, iškeliavo į Kauną. Studijavo Lietuvos
universitete lietuvių ir prancūzų kalbas bei literatūras,
pedagogiką, psichologiją. Prancūzų literatūros studijas
gilino Grenoblio ir Sorbonos universitetuose. Atsidūręs
Amerikoje, vėl studijavo – Fordhamo universitete, Niujorke, pasinėrė į anglų ir amerikiečių literatūras.
Kaune mokytojavo Jėzuitų gimnazijoje, dirbo telegramų agentūroje Elta prie Užsienio reikalų ministerijos,
tuo pat metu skaitė paskaitas apie naujausią lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo universitete. Amerikoje – dėstė
Marianapolio kolegijoje Tomsone, profesoriavo Skrantono universitete. Dvidešimt penkerius metus dirbo Amerikos balso informacinėje agentūroje Niujorke, o vėliau
Vašingtone.
Ir Lietuvoje, ir Amerikoje buvo aktyvus spaudos
darbuotojas, veiklus redaktorius. Lietuvoje redagavo ar
bendradarbiavo Ateityje, Pavasaryje, Pradalgėse, almanache Granitas, Naujojoje Romuvoje. Dalyvavo įkuriant Lietuvos rašytojų draugiją Kaune, buvo išrinktas iždininku.
Redagavo Lietuvių rašytojų draugijos žurnalą Dienovidis,
buvo pagrindinis recenzentas žurnale Židinys. Amerikoje
bendradarbiavo ar redagavo tokius leidinius kaip Studentų žodis, Amerika, Vytis. Kartu su Jonu Aisčiu, Stasiu
Būdavu rūpinosi JAV Lietuvių rašytojų draugijos įkūrimu, buvo išrinktas revizijos komisijos pirmininku. Redagavo kultūros, meno, literatūros žurnalą Aidai.
Derėtų pabrėžti, kad Vaičiulaitis buvo vienas tų,
kurie 1940 metais stovėjo prie Lietuvos pasiuntinybės
pastato Kvirinale, kai turėjo būti nuleista Lietuvos vėliava... ir taip pat vienas tų laimingųjų, kurie stovėjo 1988
metais Katedros aikštėje Vilniuje, kai po daugelio metų
vėl buvo iškelta Lietuvos Trispalvė... „Jau tiek laiko prabėgo nuo tos iškilmingos valandos, kai sykiu stovėjome
prie Katedros, – ir Jus atsimenu kaip šiandien. <...> To
lemtingo vakaro, tų minių, tų jaunų veidų ir iškylančių
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Nepriklausomos Lietuvos rašytojai su svečiu iš Rusijos Ivanu Buninu

vėliavų aš niekados nepamiršiu – ten stovėjo tikroji Lietuva ir tikrieji jos troškimai...“ (Iš A. Vaičiulaičio laiško
J. Apučiui, 1988 m. gruodžio 12 d.)

muziejų miške

Nuo pat vaikystės A. Vaičiulaitis svajojo apie tolimas šalis, keliones. Jo protas troško naujų žinių, o siela ilgėjosi
kelionių ir pasaulio pažinimo džiaugsmo. 1935–1937 metai buvo prisodrinti kelionių po Europą: aplankė Lenkiją, Latviją, Estiją, Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Suomiją.
1936 metais išsipildė jo svajonė: gavęs Katalikų Mokslo
Akademijos stipendiją išvyko studijuoti į Grenoblio ir
Sorbonos universitetus. Kelionių ir studijų metais lankė
muziejus, teatrus, koncertus, susitiko ir bendravo su įžymiais žmonėmis. Labiausiai jį pakerėjo Italija, ypač Florencija. Pasak Vaičiulaičio, „tai mano miestas“. Čia aplankė filosofą bei rašytoją Giovanni Papini, meno istoriką
B. Berensoną. Šveicarijoje gėrėjosi Maironio apdainuotu
Keturių kantonų ežeru. Prancūzijoje aplankė P. Claudelį,
O. V. Milašių. Kelionėse susipažino su rašytojais estais F.
Tuglasu, M. Metsanurku, latviu E. Virza. Kaune globojo
J. Romains’ą ir rusą I. Buniną. Poreikis bendrauti su įdomiais žmonėmis tapo neatsiejama Vaičiulaičio gyvenimo
dalimi. Savo kelionių įspūdžius Vaičiulaitis elegantiškai
aprašė knygoje Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio, kurią 1937
metais išleido Sakalo leidykla.
Dirbdamas Užsienio reikalų ministerijos informacinėje agentūroje Elta Kaune, Vaičiulaitis pasižymėjo kaip
kruopštus ir pareigingas tarnautojas, puikus vertėjas iš
vokiečių, italų bei prancūzų kalbų. 1940 metų pradžioje
Vatikane, Lietuvos atstovybėje prie Šventojo Sosto, atsirado atašė vieta. Užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio
įsakymu Nr. 32, „vasario 16 d. A. Vaičiulaitis paskirtas
attache II kategorijos Lietuvos Pasiuntinybėje prie Šv.
Sosto“ (dokumento originalas saugomas MLLM).
Šioje Pietų Europos šalyje jau nuo seno lankytasi lietuvių – vieni atvykdavo studijuoti, kiti grožėtis menais,
o kai kurie atvykusieji likdavo visam laikui. 1926 metų
vasario 15 d. Romoje buvo įkurta lietuvių draugija Lituanika. Jos veikla koncentravosi į kultūrinę ir savišalpos
sritis. Draugijos rūpesčiu 1930 metais viena Romos gatvė
pavadinta Lietuvos vardu – Via Lituani.
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Lietuva vienintelė iš Baltijos valstybių turėjo Italijoje
dvi atstovybes: vieną Romoje prie vyriausybės ant Kvirinalo kalvos, kitą – Vatikane prie Šventojo Sosto. 1922 m.
lapkričio 10 d. popiežius Pijus XI (tikr. Achile Ratti, buvęs apaštališkasis Lenkijos ir Lietuvos vizitatorius) oficialiai pripažino mūsų valstybę. Popiežius visuotinai laikomas aukščiausiu moraliniu autoritetu, darančiu didelį
poveikį tautų, valstybių ir tarptautinės bendruomenės
gyvenimui. Ambasada prie Šventojo Sosto buvo viena
iš nedaugelio LR diplomatinių atstovybių, be pertraukos
veikusių per visą sovietinę okupaciją. Vatikanas nepripažino 1940 m. prievarta įvykdytos mūsų šalies aneksijos.
1940 m. kovo 5 d. Vaičiulaitis prisistatė tiesioginiam
savo viršininkui Vatikane ministrui Stasiui Girdvainiui
ir ėmėsi atašė darbo. Tarp jų užsimezgė šilti ir draugiški
santykiai. Vaičiulaitis tvarkė raštvedybą, vertė iš prancūzų ir italų kalbų. Su parengtomis ataskaitomis apie įvykių eigą Lietuvoje jis nuolat lankėsi Vatikane. Vaičiulaitis
vienas arba kartu su Girdvainiu dažnai svečiuodavosi
Lietuvos atstovybės rūmuose Kvirinale. Ji buvo įsikūrusi prestižinėje Romos vietoje, greta tuomečio Italijos
ministro pirmininko rezidencijos Nomentanoje. Šį pastatą Lietuva įsigijo išsimokėtinai 1937 m. Nuo 1939 m.
ambasadoriaus pareigas ėjo Stasys Lozoraitis. Jis buvo
vienas iš itin patyrusių lietuvių diplomatų, nuo 1918 m.
tarnavęs Vidaus reikalų ministerijoje, vėliau perėjęs į Užsienio reikalų ministeriją.
Vaičiulaičiui atvykus į Vatikaną, Šventasis Tėvas
buvo Pijus XII (tikr. Eugenio Pacelli; nuo 1939 iki 1958
m.). Romos valdžioje nuo 1922 m. rezidavo Benito Mussolini (1883–1945). Įsigalėjus fašistams, Italijoje įsiviešpatavo totalinis vienos partijos režimas – Mussolini diktatūra. 1939-aisiais Italija sudarė karinę sąjungą su fašistine
Vokietija, po metų pradėjo kariauti prieš Prancūziją. Vaičiulaitis buvo vienas iš tų, kurie sulaikę kvapą stovėjo
Venecijos aikštėje Mussolini skelbiant karą. Istorinė situacija visame pasaulyje buvo grėsminga, tačiau niekas nenorėjo skubinti įvykių ir ramiai dirbo kasdienius darbus.
Italijoje Vaičiulaičiui atsivėrė begalinė pažinimo erdvė: norėjo studijuoti pasaulinę literatūrą, gilintis į meno
istoriją. Vatikane per amžių amžius telkėsi mokslo, meno,
praeities vertybės. Visa tai buvo saugoma, pasak Vaičiu-
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laičio, „muziejų miške“. Ekspozicijos užėmė per 1000 salių, koplyčių bei kambarių, o ir pats Vatikanas bei Roma
buvo miestai-muziejai. Čia nuo senovės laikų nuolat gyveno ir kūrė iškiliausi įvairių pasaulio šalių menininkai,
filosofai, mokslininkai. Vaičiulaitis puoselėjo viltį ne tik
lankyti įspūdingus Vatikano muziejus, bet ir keliauti po
Italiją, vėl bendrauti su per ankstesnes keliones pažintais
žmonėmis. Darbas atstovybėje žadėjo naujų susitikimų,
naudingos patirties, dvasinio tobulėjimo, pasaulėžiūros
praplėtimo. Romoje Vaičiulaitis susipažįsta ir vėliau susirašinėja su prof. dr. G. Salvatori, kuris, pramokęs lietuviškai, parašė kelias knygas apie Lietuvą ir ilgą laiką
dirbo mūsų atstovybės Italijoje spaudos biuro vedėju.
Vaičiulaitis lanko Vatikano muziejų. Gėrisi ten sukauptais turtais: „Viešpatie, nesu matęs linksmesnio
krašto karo metu. Jei ne tie aptemdinimai nakčia, tai
mūsų dienų rykštės kaip ir nepastebėtum Dantės tėvynėj. <...> Man pačiam tai viena skriauda – kad muziejai
uždaryti, o ir bažnyčiose daug brangesnių meno kūrinių apdengti arba net apmūryti. Tik tas vienas Vatikano
muziejus neuždarytas. Tad ir lankau jį. Kaip tik vakar
esu buvęs. Žiūrėjau, žiūrėjau visų tų senosios Graikijos
skulptūrų ir vis laužiau galvą, kodėl mūsų dienomis nedaro tokių puikių paminklų kaip Viduramžių katedros.
Kuo tuos senius paskesnių amžių vaikai prašoko, tai
buvo muzika ir tapyba. O skulptūroj, poezijoj, statyboj
nepralenkėm nei Miloso, nei Kirenės Venerų, nei senio
Homero giesmių ar prancūzų katedrų...“ (Iš A. Vaičiulaičio laiško B. Brazdžioniui, 1940 m.)
Knygoje Italijos vaizdai skaitome, kaip Vaičiulaitis
vaikštinėja Borghese sode, aplanko Keatso, Shelly muziejų, aplanko Keatso kapą, susimąstęs sėdi prie grakščios
Eskulapo šventyklos, gėrisi skulptūromis, paslaptingais
Antikos stebuklais. Jis mėgaujasi gamtos ir žmonių rankomis sukurtu grožiu. Lanko koncertus, kurie vyksta
Pinco aikštėje, Konstantino bazilikos griuvėsiuose ar
salėse. Vienas koncertas paliko neišdildomą įspūdį, ne
tik todėl, kad buvo atliekami nepakartojami Pietro Mascagni kūriniai, bet ir todėl, kad dirigavo pats maestro.
Laiške Jonui Aisčiui rašė: „Žinai, yra tokių apysakaičių, o kartais ir romanų bei tikro gyvenimo atsitikimų,
kada grynai dėl idealistinių motyvų, iš meilės ar kitų
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dėstė panašią teoriją: esą geriausia būtų, kad pasaulis
eitų prie vienos, visuotinės imperijos, kaip kad visuotinė
yra bažnyčia...“ (Iš A. Vaičiulaičio laiško B. Brazdžioniui,
1940 m.). Pasaulinio masto įžymybės, teikdamos įkvėpimo, džiugino menininko sielą, tačiau neramios žinios, atplaukdavusios iš artimų giminaičių bei draugų rašytojų,
likusių Lietuvoje, gramzdino į liūdesį ir neviltį...

l i k t i b e s av o ž e m ė s , b e s av o
k r a što

galų žmogus ima ir išeina iš galvos dėl kokio paveikslo, statulos ar kitų meno stebuklų. Tai kažkaip Oskar
Wilde’iška tema. Bet ją imu dabar aš pats suprasti, kai
prisižiūrėjau į Venerą iš Cirenės. Tik neimk galvoti, kad
iš muziejaus jinai ims ir prapuls po vienos nakties... O
ar esi girdėjęs jos suradimo istoriją? Ji tūkstančius metų
gulėjo po smėliu Afrikos tyrlauky – kur būta Cirenės
miestelio. Per karą prieš turkus ėjo tuo tyrlaukiu kareiviai – ir pamatė šitą nežemišką grožybę, tiek amžių
ten užpustytą ir palaidotą. Ji vėl atsikėlė gyvenimui, ji
vėl atėjo milijonų džiaugsmui. Ir tu tik pamanyk: čia
tik statula, o kadaise juk toji grožybė, tas modelis buvo
gyva, vaikščiojo graikų kolonijoj Afrikoj. <...> Ne, aš tau
palieku Miloso Afroditę – aną šaltą ledinę moterį.“ (Iš
A. Vaičiulaičio laiško J. Aisčiui, 1940 m. gegužės 30 d.)
Pamėgęs keliones, Vaičiulaitis vienas arba su Lozoraičių šeima, važinėja po Italiją. Knygoje Italijos vaizdai rašytojas grakščiai ir elegantiškai tapo aplankytus
miestelius bei matytas įžymybes. Prieš mūsų akis iškyla
mažas Karpineto miestelis, kuriame gimė Popiežius Leonas XIII, kilęs iš grafų Pecci giminės. Rašytojas aplanko
Paestumo, Amalfi miestelius, žavisi katedromis, Smaragdų grota, gėrisi užburtais Klingzoro sodais, nuvyksta į
Sorentą ir Kaprio salą. Laiškuose savo draugams Aisčiui,
Brazdžioniui pasakoja apie nuostabią gamtą, aplankytas antikines vietoves ar sutiktus įdomius žmones. „Po
Florencijos buvau Neapolyje, lankiau dar sykį Pompėjos
griuvėsius. <...> Sakiau Tau ar ne, kad Dantės gimtinėje
buvau nuėjęs pas Giovanni Papini. Su juo kalbėjomės
apie dvi valandas ir visko prišnekėjom. Man įstrigo tai,
kad jis ramiai pareiškė, kad nūn ateinąs didžiųjų imperijų laikas ir mažesnės valstybės turės nuo tų imperijų priklausyti naujoj santvarkoj. Tokia yra ir oficialioji šio krašto pažiūra. Beje, kiek atsimenu, dar 1937 m. Papini man

Brazdžionio laiškai nuosekliai atskleisdavo naujos valdžios klastas. „Anot Maironio, ant kurio stalo rašau Pačiam šį laišką, ar neina blogesnei kas dieną? Jeigu gauni
iš Lietuvos kokį laikraštį, tai jau daug gali matyti, kokioj
nuotaikoj mes apskritai gyvenam. <...> Lietuvos aido veidas – vienas, Lietuvos žinių – kitas, o XX amžiaus – trečias. Dabar iš šių trijų, kaip žinai, nebėra nė vieno. Visi
skaitom vieną – Darbo Lietuvą (arba Tiesą), vietoj kitų
jaunimo – Komjaunimo Tiesa, po porą nr. pasirodė dar
vaikų – Pionieriaus ir Raudonojo sporto. Kuriama Tarybų Lietuvos rašytojų draugija, kurion dabar duodame
pareiškimus kartu su tam tikromis anketomis. Naujai
draugijai sutverti sudarytas komitetas, kur įeina Cvirka,
Nėris, Baltušis, Vaičiūnas ir, rodos, Umra (ar panašus
žydas). Pirmininkaująs Cvirka. <...> Priimtieji į draugiją bus visos SSSR nariai, Lietuvos draugija būsianti tik
sekcija. <...> Visos leidyklos, vadovaujamos Korsako, bus
sujungtos į vieną – valstybinę leidyklą.“ (Iš B. Brazdžionio laiško A. Vaičiulaičiui, 1940 m.) Aprašydamas realią
situaciją Brazdžionis negaili ironijos ir sarkazmo naujos
valdžios atstovams: „Tuo tarpu viskas gi tebėra pačioj
neaiškiausioj stadijoj ir nieko tikro negalima pasakyti.
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Viena tik aišku, kad tie, kurie nedirbs pagal lozungą –
„forma tautinė, o turinys – socialistinis“, kaip beveik kasdien skelbia dienraščiai, turės iš rašytojo kelio pasitraukti
ne tik kaip nereikalingas balastas, bet dar tiesiau – kaip
kenksmingas soc. santvarkai elementas. Tą sakau atvirai,
nes tatai nėra jokia paslaptis, o pats svarbiausias gyvenamos dienos reikalavimas.“ (Iš B. Brazdžionio laiško A.
Vaičiulaičiui, 1940 m. rugsėjo 21 d.) Dar vienas svarbus
faktas, kuris rūpėjo Maironio muziejaus direktoriui Brazdžioniui – lenko kunigo Maironį šmeižiantis skundas,
nusiųstas į Vatikaną.
„Kol dar tebesu savo vietoje, prisiminė man vienas
dalykas, kurį dabar Pats, būdamas Vatikane, galėtum
Maironio garbei padaryti. Gal atsimeni, kad jis (t. y.
Maironis), rodos, 1908 m. buvo numatytas kandidatu
į vyskupus ir vieno lenko ar lenkomano buvo bjauriai
apšmeižtas. Tas šmeižiantis dokumentas su M. poezijos
ištraukomis, kur vietoj mylimos – tėvynės gerbiamas
skaistybės gynėjas įsodino mergelę, turėtų būti kur
nors Vatikano archyvuose. Jei Pačiam pasisektų užtikti,
nurašyti ar kaip kitaip nuimti, padarytum didelį Maironiui patarnavimą. O šis vyras dar atgims kartą mūsų
tautai. Dar gyvos jo dainos žmonių ir jaunimo širdyse.
Su dideliu pakilimu suskamba dar Lietuva brangi, Marija, Marija ir kiti jo kūrybos posmai. Ir tai vienintelė paguoda.“ (Iš B. Brazdžionio laiško A. Vaičiulaičiui, 1940
m. lapkričio 10–11 d.) Deja, Vaičiulaitis nespėjo įvykdyti
šio prašymo.
Brazdžionis laiškuose aprašė realią politinę, kultūrinę visuomeninę situaciją Lietuvoje ir vienareikšmiai
patarė savo draugui likti Italijoje. Tuo tarpu Petras Cvirka skubėjo rašyti Tarybų valdžią ir naują santvarką šlovinantį laišką: „Reakcijos šunys visaip stengiasi juodinti
naują tvarką Pabaltijo respublikose, pliauškia nebūtų
daiktų, tačiau jau pats iš drg. Grušo laiško nuotaikų galėjai spręsti apie tikrąją dalykų padėtį. Tavo Tėvynėje, kurią Tu palikai prieš didžiuosius įvykius, prasidėjo tikrai
pilnas entuziazmo, kūrybingas gyvenimas. <...> Lietuvos
tarybinei respublikai reikalingi visi geros valios, gabūs ir
norį dirbti žmonės. Mano patarimas vienas: mesk viską
ir grįžk. Darbo atsiras. Jeigu tik supranti ir įvertini tuos
didžiulius mūsų tėvynėj įvykusius pasikeitimus, jei tik
nori dirbti – Tau darbo bus iki kaklo. Jei apsispręsi negalįs kol kas rašyti – galėsi versti klasikus arba redaguoti
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klasikų leidinius.“ (Iš P. Cvirkos laiško A. Vaičiulaičiui,
1940 m. spalio 11 d.)
Istorijos ratas žiauriai traiškė neklusniųjų likimus:
Lietuvos šviesuomenė, intelektualai buvo negailestingai tremiami į Šiaurės platybes ir taigos tyrus. 1940 m.
birželio 2 d. S. Lozoraitis užsienio reikalų ministro J.
Urbšio telegrama buvo įpareigotas eiti užsieny likusios
Lietuvos diplomatijos vadovo pareigas. 1940 m. birželio
15 d. Raudonajai armijai įsiveržus į Lietuvą, S. Lozoraičio
iniciatyva visi Lietuvos pasiuntiniai įteikė užsienio šalių
vyriausybėms, prie kurių buvo akredituoti, protesto notas. Jie atsiribojo nuo Lietuvai primesto sovietinio režimo
paskelbto „įsijungimo“ į Sovietų Sąjungą. S. Girdvainis,
tuometis įgaliotasis ministras prie Šventojo Sosto, kartu
su A. Vaičiulaičiu parašė protesto notą, kurią vėliau diplomatai pasirašė. „Tegyvuoja Lietuva laisva nepriklausoma, kurią veltui laidojat. Protėvių dvasia Daukanto,
Basanavičiaus darbai, Maironio giesmės, visų tautiečių
pastangos vėl prikels ją savarankišką didžią. Ji spindės
dar skaistesnė, neteršiama papirktų išdavikų, bus dar
grynesnė, nuplauta naujų kankinių ir didvyrių kraujo.
Protestuodamas prieš niekšingą menkystę parduoti Lietuvą, žinau, kad mano balsui pritaria visas kraštas nuo
Aušros Vartų ligi Birutės gimtinės, nuo Vaižganto tėviškės ligi Kudirkos kapo pritaria visi žmonės, kuriems jūs
svetimais durtuvais užgniaužėt žodį. Pasirašo: Lietuvos
Ministeris prie Šventojo Sosto Girdvainis, Roma, 1940 m.
rugpjūčio 1 d.“ (originalas saugomas MLLM)
Lietuvos atstovybė prie Kvirinalo nustojo veikti
1940 m. rugpjūčio 27 d., kai Mussolini įsakymu pastatas
buvo perduotas sovietų valdininkams. Šis skausmingas
įvykis aprašytas Italijos vaizduose.
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Vaičiulaičio gyvenimas Vatikane susikomplikavo –
jis liko be atlyginimo. Iš JAV atvykęs kunigas Jonas
Navickas pasiūlė jam darbą Amerikoje, Marianapolio
kolegijoje, Tomsone. Sunkus ir kankinantis buvo apsi
sprendimas – ar pasirinkti gimtąją žemę ir neaiškią dalią, ar išvykti į tolimąją Ameriką. Artimųjų laiškuose liejosi graudūs žodžiai ir prašymai neišvykti iš Europos,
o iš buvusio draugo, spėjusio užkopti į naujos valdžios
aukštumas, rašytojo Cvirkos, atėjo pakylėtas laiškas, pasakojantis apie Lietuvoje „prasidėjusį rojaus gyvenimą“
ir kviečiantis kuo greičiau grįžti. Tartum perkūnas iš
giedro dangaus trinktelėjo jo žodžiai: „Jeigu tik supranti ir įvertini <...> Jei apsispręsi negalįs kol kas rašyti“...
Visą gyvenimą troškęs rašyti ir staiga – „jei apsispręsi“...
Šis laiškas, atskleidęs tikrąjį sovietinės santvarkos veidą,
pastūmėjo pasirinkti kunigo J. Navicko kvietimą ir vykti į Ameriką. Apsisprendimas atėjo greičiau nei tikėjosi
Cvirka. Bolševikams okupavus Lietuvą, Vaičiulaitis neturėjo pasirinkimo. Laiške Aisčiui rašė: „Aš pats nė akių
nemirktelėjęs važiuočiau į komunistinę Lietuvą, tik ne
rusišką, mielai dirbčiau, kiek galėčiau, kiek būčiau naudingas, tačiau sau idealu statytis kažkokius barbarus iš
Azijos, rėkti apie raudonąją armiją, užmirštant, kad dar
yra Lietuvos kariuomenė, – tai yra kažkas, kas peršoka
visų niekšybių saiką. <...> Nūn pats nežinau, kur dingsiu. Gal ir Lietuvon grįšiu, gal čia liksiu, kol galėsiu,
gal ir už vandenų toli išplauksiu...“ Kitame laiške rašė:
„Noriu pasigirti: turiu Dėdės Samo vizą, turiu kelionės
bilietus. Tačiau manęs toji kelionė nė kiek nenušviečia.
Vakar ėjau pasiklausti, kada lėktuvas skrenda. Išeinant
man taip graudu pasidarė: jau atitrūksti kažkur nuo
savo žemės, uždarai vartus į visa tai, ką mylėjai. Kaip
džiovininkas prieš mirtį, taip aš noriu pratęsti savo dienas arčiau tėvynės. Ak, man galva vos neplyšta, ir aš
nesu tikras, ar paskutinę minutę imsiu ir negrįšiu jon.
Tu supranti: likti be savo žemės, be savo krašto bendrų
rūpesčių, be savo žmonių. Pas Dėdę Samą daug geresnes sąlygas turėčiau medžiaginiu atžvilgiu, bet tai man
nesvarbu. Dėl ko neapsisprendžiu, tai tik vienas dalykas:
mano minties laisvė.“ (Iš A. Vaičiulaičio laiško J. Aisčiui,
1940 m. spalio 25 d.)
Gerokai vėliau laiške prof. Vytautui Kubiliui aprašė
šį skausmingą istorinį faktą: „Romoje dirbau Lietuvos
Pasiuntinybėje prie Vatikano. Paskyrė Užsienio reikalų
ministras Juozas Urbšys. Mano darbas – pasiuntinybės
sekretorius. Italijos vaizduose minimas Lietuvos pasiuntinybės prie Kvirinalo uždarymas; Lietuvos pasiuntinybė
prie Šv. Sosto Vatikane niekad nebuvo uždaryta. <...> Čia
mažas vaizdelis iš tų dienų privačiai. Prisimenu, kaip
abu jaunieji Lozoraitukai, įkėlę Lietuvos vėliavą prie
atstovybės, nupjovė virvę, kad atėję perimti pastato pareigūnai negalėtų tuoj jos nuleisti. <...> Iš Kauno nebuvo
mano jokio atleidimo rašto.“ (1988)

minties laisvė

1940 m. gruodį atvykęs į JAV, Vaičiulaitis patenka į naują
aplinką. Pasak jo, „asmens laisvė, žodžio laisvė, spaudos
laisvė, minties laisvė ir veikimo laisvė“ viešpatavo šioje
šalyje. Dienoraštyje įrašo: „Didžiausias ir brangiausias
dalykas – tai toji laisvė ir pagarba žmogui: kaip vakar
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Trispalvės iškėlimas Katedros aikštėje po 50 metų sovietų okupacijos.
Juozas Aputis su Antanu Vaičiulaičiu, 1988 m. rugpjūčio 13 d.

man sakė – „čia jautiesi žmogus esąs.“ Gyvendamas nevaržomai, nuolat galvojo apie svetur arba okupuotoje
Tėvynėje esančius draugus ir artimuosius. Susirašinėjo
su „įkalintu“ – Prancūzijoje studijuojančiu Aisčiu, su
bičiuliais, likusiais Lietuvoje. Rašydamas Brazdžioniui,
teiraujasi, kaip leidžiamos knygos, kaip gyvuoja Sakalas... Su širdgėla rašė Aisčiui į Prancūziją: „Didžiausia
mano laimė būtų, jei galėčiau pamatyti dešimtmetę sesers dukrelę Ijoliutę ar mamą. <...> Jei tik būtų galima,
nė nemirktelėjęs grįžčiau į tą pačią kaimenę, į tą pačią
dalią... O dabar, be artimųjų, aš didžiai branginu kiekvieną lietuvį.“ (1941)
Amerikoje Vaičiulaitis buvo įtrauktas į kultūros, literatūros, visuomeninius darbus. Dėstė, redagavo žurnalus, rūpinosi kūrėjais, atsidūrusiais DP stovyklose
Vokietijoje ir Austrijoje. Kartu su Kultūros instituto darbuotojais rengė maisto, rūbų paketus, siuntė spaudą.
Laiškuose nuolat ragina kūrėjus bendradarbiauti Amerikoje leidžiamoje lietuviškoje spaudoje, kurti, rašyti.
Vaičiulaičiui buvo pavesta parengti Literatūros istorijos
vadovėlį, kuris vėliau buvo išverstas į anglų ir ispanų
kalbas. Ilgėdamasis tėvynės, rašė noveles, apsakymus,
pasakas, legendas, išleido novelių knygą Kur bakūžė samanota. Tačiau jam rūpėjo išleisti Italijoje parašytą kelionių knygą. Gavęs iš Vokietijoje gyvenusių rašytojų
pasiūlymą ją išleisti, nusiunčia rankraščius Kaziui Bradūnui. Jis ir rūpinosi Vaičiulaičio kelionių knygos Italijos
vaizdai išleidimu. 1949 metais knyga buvo išspausdinta
ant plono pageltusio stovyklinio popieriaus Štutgarte.
1951 metais už šią knygą Vaičiulaičiui buvo paskirta
pirmoji JAV Lietuvių rašytojų draugijos premija. Mažo
formato, plona, subtiliai paprastais viršeliais knyga atrodė itin kukli. Tačiau gyvi spurdantys rašytojo jausmai
nuneša mus į begalinę nuotykių ir audringų įvykių jūrą.
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Knyga sulaukė palankių vertinimų ir svarių recenzijų. Vienas žymiausių ir reikliausių literatūros kritikų
Alfonsas Nyka-Niliūnas rašė: „Jeigu paskutinių dviejų
dešimtmečių lietuvių dailiosios prozos literatūrą palygintume su miestu, tai A. Vaičiulaičio kūriniai jame būtų
elegantiškos šventyklos, stovinčios tarp kuklių, šiaudiniais stogais dengtų bakūžėlių... <...> Paliekant šią metaforą, noris pastebėti, kad A. Vaičiulaičio kūriniai labai
smarkiai išsiskiria ir savo stilistiniu tobulumu, ir formaline kultūra apskritai. <...> Italijos vaizduose Vaičiulaitis ir
toliau lieka ištikimas savo keliui. Čia dar labiau išryškėja
jo estetizmas, klasicizmas ir stiliaus bei kalbos tobulumas. Vaičiulaitis, kaip nuoseklus estetas, skeptiškai žiūri
į laiko srovės nešamą kasdienišką gyvenimą ir dievina
nuo laiko nepriklausančią, bet gyvą meninę formą. Gamtą Vaičiulaitis stebi nesuinteresuoto stebėtojo akimis,
ieškodamas spalvų bei momentų, vertų amžinos egzistencijos menų pavidalu. <...> Lietuvių kalba Vaičiulaičio
lūpose yra nepaprastai tobulas instrumentas.“
A. Nykos-Niliūno žodžiai tampa viltingu palinkėjimu: prikelti šią knygą naujam gyvenimui, išleisti ją
pakartotinai. Tuomet Vaičiulaičio sukurtas sielos perlas,
išvydęs dienos šviesą, ir vėl sužėrėtų...

Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros
muziejaus rinkinių

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 3 (580)

9

Deimantė Daugint y tė

Istorijų gausme:
Nijolė Miliauskaitė ir
Alfonsas Nyka-Niliūnas

P

rieš dešimt metų mus paliko poetė Nijolė Miliauskaitė (1950–2002). Nuo pat paauglystės veikta Vytauto Bložės kūrybos, studijų metais ir vėliau ji
domėjosi naujais autoriais, literatūrinėmis mokyklomis,
pati vertė poeziją. Žavėjosi A. Mickevičiumi, O. Milašiumi, rusų akmeistais.
Pati Miliauskaitė yra sakiusi, kad iš lietuvių autorių jai svarbiausi V. Bložė, S. Geda ir A. Nyka-Niliūnas.
Bložė, kalbėdamas apie Miliauskaitei įtaką dariusius
poetus, išskiria tik Niliūną ir Milašių. Būtent Bložės,
Niliūno ir Milašiaus poetikas galima įžvelgti kaip bene
lemtingiausias Miliauskaitės kūryboje. Abejotina, ar
daugiaplanė, avangardistinė Gedos poezija galėjo veikti santūrią ir itin kuklią poetę. Ją galėjo žavėti nebent
Gedos asmeninės mitologijos kūrimas, laikysenos laisvumas, autoritetingumas. Vis dėlto akivaizdesnį santykį
Miliauskaitė užmezgė ne su pačiu Geda ar jo kūryba, o
su rašytojo žmona – Gražina Ramoškaite-Gediene. Jos
dėka po autorės mirties buvo išleista knyga Moteris su
lauko gėlėmis. Didžiojo mistiko, vizionieriaus O. Milašiaus poezija išnyra kaip tikrų ir mistifikuotų patirčių
eklektika, vaikystės laiko reminiscencijų bangavimas.
Šiuo aspektu Miliauskaitės tekstai artimi prancūziškai
rašiusio autoriaus poetikai. Jos tekstų pagrindas – patirtis, atsiminimas, tačiau vengiama ir netgi kratomasi
sumaišties, ilgų frazių, simfoninių ciklų. Tekstai išgryninti iki vandens skaidrumo. Vientisa eilėraščio emocija lieka kaip fonas įvykiui bei detalėms fiksuoti. Milašiaus tekstuose frazės, įvaizdžiai pasikartoja, tačiau taip
kuriamas vien sugrįžimo į pradžią įspūdis, nes centre
esantis įvaizdis apsupamas gausybės kitų motyvų, uždengiančių akivaizdžią teksto sklaidą. Milašiaus tekstas
dažniau veikiamas muzikinio fugos (bėgimo) principo,
kai cikliškai grįžtama prie to paties, o Miliauskaitės kūryboje akivaizdesnis būtų spiralės principas (V. Daujotytė) – pamažu tolstant nuo pradinio taško, bet išlaikant
sąmonėje pirmąją ištarmę.
Per Nykos-Niliūno asmenį galima susieti daugelį
autorių, atpažinti tam tikras sąsajas, poveikį. Nors poetas
visuomet laikosi atokiai nuo paradinio visuomenės, kultūros gyvenimo, jo erudicija, išsilavinimas, labai aiškūs
vertinimai, autorių, knygų reitingavimas dienoraščiuose vienija skirtingų kartų rašytojus. A. Nyka-Niliūnas
dienoraštyje labai jautriai atsiliepia apie poetės debiutą:

„Nuostabi Nijolės Miliauskaitės poezijos knyga Uršulės S. portretas – tyra, nesutepta, niekad nieko neišdavusi,
neišduodanti ir neišduosianti; reali ir fantastiška – kaip
prieglaudos vaiko sapnas, kaip sraigė, kuri staiga nusimes kiautą ir pavirs mergaite.“1 (1986, balandžio 3)
Poetas labai tiksliai nusako autorės stilistiką – realu ir
fantastiška, nujaučiamas virsmas, tapsmas, išsipildymas,
kurio geidžiama. Šis apibūdinimas tiktų visai poetės kūrybai: jos nuosekliai taupus kalbėjimas, žodžio askezė,
minties švara prasideda pirmajame rinkinyje ir tęsiasi
iki paskutinio – kinta tik patirčių sklaida. A. Nyka-Niliūnas keliais itin taikliais pastebėjimais apibūdina poetinį
N. Miliauskaitės kelią.
Debiutinėje knygoje daugiausia prieglaudos, benamystės motyvų. Rinkinyje Namai, kuriuose negyvensim
ryškesnė savirefleksija, saviaktualizacija, siekiama suvokti savo tapatybę ir materiją. Rinkiniuose Uždraustas
įeiti kambarys bei Širdies labirintas daugiau eklektikos,
gausu įvairesnių motyvų, žiūros taškų, todėl gana sudėtinga išskirti vyraujančias temas. Autorė tarsi laisvėja,
nebeapsriboja vieno gyvenimo laikotarpio ar konkrečios
patirties refleksija, subtilia dvasios analize. Paskutiniuose rinkiniuose nuklystama ir į magišką vaikystės, ir į
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egzotišką Rytų pasaulį, gausėja buities detalių. Tekstai
supanašėja su Bložės stilistika, tampa hermetiškesni,
kiek nunyksta savitas Miliauskaitės balsas, melancholiškumas. Ji išlaiko stilistiką, bet kažkas lieka sudrumsta,
tarsi veidrodis būtų nešvarus, reiktų perbraukti jį ranka,
kad vėl rodytų skaidrų atvaizdą.
Autorės poezijoje galima fiksuoti neišsipildymą, trūkumą, kuris nėra suvokiamas negatyviai. Tai nėra ir
bausmė, vien būtinas egzistencijos reliktas. Savo balso,
tikrojo „aš“ autorė ieškojo kitų poezijoje, Rytų filosofijoje, krišnaitų kultūroje, taip pat aukodama, skirdama savo
gyvenimą kitiems. Būtent blaškymasis tarp religijų, Rytų
ir Vakarų kultūrų, desperatiškas siekis įkurdinti save ten,
kur iš tiesų nesi, prisiimti kitų vaidmenis, manau, ir buvo
esminė kliautis, kodėl ir eilėraščių kalbančioji, ir pati autorė liko neišsipildžiusi, ieškanti ir nesuradusi. Nuolatinis
klausimas – kaip viskas yra ir kas aš esu šiame gyvenime – turėtų nurodyti kryptį išsipildymo link. Tačiau
arčiausiai savęs autorė buvo pirmuosiuose rinkiniuose,
o paskutinieji ciklai Šilkas, Eilėraščiai Persefonės palydai
atitolina ją nuo grynojo „aš“. Suvokusi save kaip poetę būtent vėlesniuose rinkiniuose, gyvenimo pabaigoje
įvertinta Nacionaline kultūros ir meno premija, įkalinta
įtakų, perdėm veikta kitų, pašalinių balsų, N. Miliauskaitė pamiršo debiutiniuose eilėraščiuose pasirodžiusį
pradinį ir svariausią „aš“. Panašią nuomonę apie poetę
suformuoja ir Nyka-Niliūnas: „...absoliučiai tikras talentas, užguitas talentas, kokių reikia laukti dešimtmečius,
gal dar ir daugiau. Aš ją radau, nebeatsimenu, kuriame
žurnale ar laikrašty, ir tai buvo geriausi jos eilėraščiai.
Geriausias jos rinkinys (man) – Uršulės S. portretas. Vėliau
ji nebebuvo stebuklinga jaunos Marijos Callas balsu dainuojanti Nijolė Miliauskaitė. Kažkas pakirpo jai sparnus,
ir ji ėmė rašyti „normaliai“, i. e. kaip visi.“2 (2009, sausio 5) Taip keliais niuansais nubrėžtas autorės poetinis
kelias, išryškintos kai kurios svarbesnės įtakos.
Kūrybinis egzodo poeto kelias kiek panašus į Miliauskaitės: tik derėtų pirmąjį jo rinkinį Dainos apie mane,
vaikystę ir daiktus, kurie buvo mano draugai suskliausti ir
pažymėti kaip bandymus įeiti į kultūros lauką. Vytauto
V. Landsbergio iniciatyva išleisti mokykliniai N. Miliauskaitės eilėraščiai knygoje Juodvarniais išlėkė žodžiai primena Nykos-Niliūno žodžio paieškas, stilistikos bandymą,
tik Miliauskaitės raiška kuklesnė, atrodo, ji nuolat save
prilaiko, likdama neoromantinės stilistikos įtakoje. Niliūno poezijos kulminacija – rinkiniai Orfėjaus medis, Balandžio vigilija. Vėliau išleistas Vyno stebuklas – autoriaus
stilistikos stagnacija, ieškant formos ir turinio dermės,
o vėlesni rinkiniai Žiemos teologija I, Žiemos teologija II
bei Prisikėlimas lyjant, arba Monologai sau pačiam rodo
kūrybinę poeto askezę, savicenzūros formą. Autorius
nepraranda savo veido, tačiau stilistika kinta, mažėja intertekstų, kontekstų, tekstas nugrynėja, jo forma labiau
apčiuopiama. Bet ir Miliauskaitės, ir Niliūno atveju vėlyvieji rinkiniai kitokie, pakitę. N. Miliauskaitė gyvenimo
ir kūrybos brandoje pradeda blaškytis po kultūras, religijas, ieško dvasinių patirčių. Nyka-Niliūnas atvirkščiai:
nurimsta ir atsisako perviršinių prasmių, susitelkdamas
ties individo egzistencija, siekdamas teksto skaidrumo,
formos talpumo.
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N. Miliauskaitė susižavėjusi skaito Nykos-Niliūno
poeziją, jie susirašinėja, poetas dienoraščiuose keliskart
pabrėžia savo simpatijas knygai Uršulės S. portretas. Kalbėti apie tiesioginę Nykos-Niliūno įtaką Miliauskaitės
pasaulėvaizdžiui būtų nekorektiška, nes autorės kalbėjimo maniera visai kitokia. Be to, ji pakankamai savita, kad
nepradėtų kartoti kitų poetų. Prasmingiau būtų kalbėti
apie tekstų susitikimus, jų buvimą vienoje kultūros paradigmoje. Keletas motyvų ar įvaizdžių sutapimų skirtingų autorių tekstuose liudija, kad kuriančioji sąmonė yra
veikiama kultūros, istorijos. Faktą nuo eilėraščio skiria
refleksija, daikto atspindėjimas sąmonėje.
Bene žymiausia N. Miliauskaitės poetinė frazė –
uždraustas įeiti kambarys – lyg magiškas perspėjimas,
persergėjimas skaitančiajam ir kartu eilėraščio subjekto
savisauga. Paslaptis, fantastikos elementas dažnas jos
kūryboje, bet tai nėra žaidimo forma, bandymas imituoti
pramanytas patirtis. Uždraustas įeiti kambarys – sielos
metafora:
atsargiai papučiu, ir dugnas
susidrumsčia, ir aprasoja
skaidrus paviršius, stebuklingas
sielos veidrodi
tamsiausiuos tavo užkaboriuos
yra tas kamabarys, jaučiu
man uždraustas įeiti, beveik kad užmirštas3
Nusileisti į sielos užkaborius – tai patekti į labirintą
ieškant savęs paties. Šis tekstas parašytas 1992 metais.
Įdomu tai, kad A. Nyka-Niliūnas tokią pat frazę įrašo
dienoraštyje: „Aš esu fantasmagoriškasis sanctum, uždraustas įeiti kambarys, į kurį niekam nevalia įeiti ir iš
kurio aš pats nebegaliu išeiti“4 (1961, balandžio 11). Dienoraščio subjektas liudija apie sielos gyvenimą, apie pa-
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čią egzistencijos rūstybę: aš negaliu išeiti, bet nebegaliu
ir nieko įsileisti. Įgavęs sielą, gaunu kambarį – gyvenimą,
kuriame kartais veikiu aklai – lyg klaidžiodamas labirinte, ištinkamas mistinių patirčių.
Šventybė paskiria sielą, kurios pavidalu veikiama
pasaulyje. Politeizmą išstumia monoteizmas, viena šventybė atstoja dievų panteoną. Archetipinę, gamtiškąją paradigmą keičia šiuolaikinė, racionali. Kuriančioji sąmonė nepaiso šių perskyrų (Nykos-Niliūno eilėraščiuose
krikščioniškumas dažnai eina išvien su mitologiškumu,
arba modernusis žmogus veikia archetipiniame pasaulio
modelyje), nevengdama susintetinti skirtingų pasaulėjautų, priskirti savęs kitam erdvėlaikiui. N. Miliauskaitė
su vyru V. Blože domėjosi Rytais, skaitė Vedas, praktikavo krišnaizmą, tačiau nepaneigė krikščionybės ir Vakarų pasaulio. Siekiama įveikti perskyrą, kuri tarsi žymi
Oriento ir Oksidento tarpą.
N. Miliauskaitė pereina per skirtingus lygmenis: pagoniškąjį, krikščioniškąjį, Rytų, pasiimdama tai, kas jai
priimtina, iš to formuodama savitą balsą. Ugdyta katalikiškoje aplinkoje, žavėjosi senaisiais lietuvių tikėjimais,
Antikos mitologija. Didžiavosi savo vardu, kuris siejamas su Persefone – požemio deive, ji senojoje lietuvių
religijoje yra Nijolės atitikmuo. Paskutiniame rinkinio
cikle Eilėraščiai Persefonės palydai deivė pasirodo kaip
maža mergaitė, kalbančiosios alter ego: „pamačiau tave,
vėl, po daugybės metų / šįryt“ (pamačiau tave, vėl, po daugybės metų... p. 423), kitur – kaip motina, kilni deivė („o
deive, stovinti tamsoj prie urvo / po didžiuliais medžiais,
tau po kojų / <...> tu pasilenki“ (pagaliau ugnis įsiplieskia...
p. 427). Persefonė, įgavusi kelis skirtingus pavidalus, kalbinama subjekto. Taip siekiama per kūrybos aktą suteikti
gyvybę tai, kuri yra mirusiųjų zonoje, paralelioje būtyje.
Ciklo pabaigoje kalbančioji galiausiai susitinka su
požemio valdove: „mano vienmetė / išsivesk į šviesą, į
žydinčius sodus, kur / šokčiau su kitais ir iš visos širdies
dainuočiau“ (o tu, kuri vieną vienintelį... p. 444). Pasaulio
modelis apverstas: deivė, gyvenanti požemyje gali išvesti
į šviesą. Ši galia suteikiama dėl ypatingo santykio: „tu,
kurios vardą iš daugybės vardų išrinkę / man davė tėvai
kaip likimo sėklą“ (ten pat). Vardas – kaip sielos žymuo,
kaip gyvenimo labirintas, į kurį palydima išėjus iš mirties ir gimties ciklo.
N. Miliauskaitė laisvai perkeičia mitinės Persefonės
pavidalus ir galią, panaikindama niūrią požemio semantiką. Viename A. Nykos-Niliūno eilėraštyje Persefonės
įvaizdis nėra demitologizuojamas, deivės figūra atstovauja mirusiųjų sferai:
Laikas įsitempė iki trūkimo. Laiškas.
Bet kam? Ir aš staiga regiu:
Mūsų nesuskaitomais langais namų kieme
<...>
Vidurnaktį (po šermenų) sugrįžus stovi
Tavo akis nuleidusi vėlė
Skudurine lėle ant rankų,
Atėjus paskutinį kartą
Pažvelgti į nebeatsakomą ir tuščią
Kambarį, kur skamba
Laukinis Persefonės balsas.5
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A. Nykos-Niliūno eilėraštyje ryškus situacijos komplikuotumas: surinkusi visus savo sielos ir kūno pavidalus, mirusioji paskutinį kartą aktualizuoja savo būtį
šiapus, kad galutinai įsikurtų požemio karalystėje. Persefonė čia pasirodo kaip demoniška destruktyvaus šėlsmo apimta figūra, visiškai oponuojanti ramiai, švelniai
Miliauskaitės ciklo deivei, išnyrančiai kaip kaimynų
mergaitė arba kalbančiosios atspindys. A. Nykos-Niliūno eilėraštyje fiksuojama dramatiška, užaštrinta situacija, nes virsmo aktas nulemia tokį įspūdį. Požemio
valdovė pasiima paliekančią pasaulį vėlę, kad įvykdytų
dievų valią. Mirusįjį siela apleidžia, todėl sielos kambarys ištuštėja – „Pažvelgti į nebeatsakomą ir tuščią
/ Kambarį“. Požemio deivė pasiglemžia tai, kas buvo
gyvųjų – sielą, kur triumfuojamai „skamba / Laukinis
Persfonės balsas“.
Skirtingų poetų eilėraščiuose įrašytas Persefonės
motyvas skleidžiasi skirtingai. Nykos-Niliūno tekste Persefonė išlaiko savo statusą, Miliauskaitės cikle – keičia
savo pavidalus lyg kaukes, jos tamsioji pusė sunaikinama. Tačiau šios skirtingos pozicijos nepaneigia galimybės perskaityti Nykos-Niliūno eilėraščio ir Miliauskaitės
ciklo kaip priešingų įvaizdžių kūrimo galimybės. Sielos
kambarys – uždraustas įeiti kambarys. Persefonės figūra padeda dviejų autorių tekstus apžvelgti viename žiūros lauke, nes bendras kultūros pamatas leidžia susilieti
dviem poetikos šaltiniams.
Apibendrinant reikia sugrįžti prie pastabos, kad
O. Milašius, V. Bložė, S. Geda, A. Nyka-Niliūnas ir kiti
Miliauskaitei buvo autoritetai, o ne tiesioginiai mokytojai. Ji nėra epigonė ar kieno nors poetikos tęsėja. Autorė
sukūrė savitą kalbėjimą, kuris ryškiausias ir švariausias
debiutinėje knygoje Uršulės S. portretas, ji geba kasdiene kalba išsakyti tai, kas yra patirties duotybė, sąmonės
pradmuo.
Atpažinus N. Miliauskaitės ir A. Nykos-Niliūno
tekstų susikalbėjimą, tam tikrą konteksto, istorijos kūrimą, galima kalbėti apie bendrą kultūrinę sąmonę. Kuriančioji sąmonė sugeria įvairių sluoksnių kontekstus,
kad įvyktų refleksija. Autoriai tekstais įrašo papildomas
reikšmes, formuodami atviro santykio galimybę, kūrybinį pokalbį, kuriame skamba motyvų ir įvaizdžių polilogas.
1

2

3

4

5

A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 1976–2000. – Baltos lankos,
Vilnius, 2003, p. 220.
A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 2001–2009 ir Papildymai
1940–2000. – Baltos lankos, Vilnius, 2009, p. 360–361.
atsargiai papučiu, ir dugnas... // N. Miliauskaitė. Sielos labirintas. –
Vaga, Vilnius, 1999, p. 277. Toliau cituojant iš šio rinkinio nurodomas teksto pavadinimas ir puslapis.
A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 1938–1975. – Baltos lankos,
Vilnius, 2002, p. 357.
Rytas išdavė tave // A. Nyka-Niliūnas. Eilėraščiai 1937–1996. – Baltos
lankos, Vilnius, 1996, p. 346.
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Forumas Lucke –
tarptautinis
rašytojų sambūris

R

ašytojų sąjungos fondas jau keletą metų iš eilės
sėkmingai darbuojasi literatūrinio bendradarbiavimo su artimiausiais mūsų kaimynais srityje.
Pasibaigus Czesławo Miłoszo metams projekto organizatoriai tęsia poeto puoselėtą idėją – gero tautų ir kultūrų
sugyvenimo vardan stiprinti bendrąsias europietiškąsias
šaknis: šių metų rugsėjo 25–29 dienomis jie sugalvojo
suskviesti būrį rašytojų iš Baltarusijos, Moldovos, Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos į Lucką (Ukraina) ir bendrame
Forume aptarti Vidurio ir Rytų Europos literatūrų ir kultūrų klausimus, surengti kūrybines dirbtuves, susitikimus su skaitytojais, konferenciją mažųjų tėvynių tema.
Kodėl projektui vykdyti pasirinktas Luckas? Visų
pirma – europiečiams tai simbolinė vieta, primenanti
didįjį Lucko suvažiavimą, vykusį 1429 m. sausio 9−29 d.
Tada Lietuvos ir Lenkijos valdovai Vytautas bei Jogaila,
taip pat Šv. Romos imperijos imperatorius ir Vengrijos
karalius Zigmantas I susitiko Lucke Vidurio ir Rytų Europos klausimų aptarti. Zigmanto I inicijuotame suvažiavime dalyvavo Maskvos, Tverės didžiųjų kunigaikščių,
Popiežiaus, Kryžiuočių ordino, Bizantijos imperatoriaus,
Danijos, Moldovos, Aukso ordos, Riazanės ir kiti pasiuntiniai. Antra – Lucko gubernatorius, buvęs Ypatingasis

ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Borisas
Klimčiukas visada palaikė ir palaiko labai draugiškus
ryšius su Lietuva ir mielai remia kultūros žmonių idėjas.
Taigi mintį tokį Forumą surengti Lucke jis priėmė entuziastingai ir puikiai atliko svetingo šeimininko vaidmenį.
Šiai idėjai pritarė ir ją parėmė Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijos.
Į Lucką susirinkę rašytojai buvo pakviesti aplankyti ne vieną mokyklą, biblioteką, paskaityti šio miesto gyventojams savo kūrybos, pasikalbėti su vietiniais
kūrėjais. Buvo diskutuojama apie dabartinę visų dalyvaujančių šalių literatūrą, atidaryta šviesios atminties
dailininko Romo Oranto darbų paroda, pakalbėta apie
Lietuvos knygų iliustravimo tradicijas. Aktorė Birutė
Mar vaidino monospektaklį Poetė apie Salomėją Nėrį, o
Lucko dramos teatro aktorė – apie Lesią Ukrainką. Baigiamasis Forumo renginys – muzikos ir poezijos vyksmas
Magnus Ducatus Poesis.
Gaila, bet per mažai laiko liko kūrybinėms dirbtuvėms, todėl rašytojams prie vertimų teko padirbėti vakarais ir naktimis, pasibaigus oficialiai programai. Ir vis dėlto jie sugrįžo į Lietuvą ne tuščiomis – siūlome paskaityti
keleto Forumo dalyvių į lietuvių kalbą išverstos poezijos.

Iškilmingas Forumo
atidarymas. Kalba Lucko
gubernatorius Borisas
Klimčiukas, šalia sėdi
LR ambasados Ukrainoje
kultūros atašė Daiva
Dapšienė
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Andrej Adamovič
POETINĖ IMPOTENCIJA

O požymiai tokie:

Kiekvienas poetas, ilgai nerašęs eilių
ima panikuoti, ieškoti
pirmųjų silabotoninės impotencijos požymių.

norisi išgerti,
norisi išgerti su merga,
o dar geriau – su dviem,
o eilių tom mergom rašyt nesinori,

Visų pirma poetas pasižiūri į rahoišos žodyną,
taip, „rahoišos“ rašau iš mažosios,
nes tai ne žmogus, tai rahoišos žodynas

norisi iš karto jas išdulkint,
galima su jom ir negert, jeigu ir taip sutinka.

ir ieško straipsnio poetinė impotencija.

Tokia negyjanti žaizda –
niekada daugiau negalvoti apie moteriškus rimus.

Tokio straipsnio rahoišos žodyne nėra
ir niekados nebuvo.

Jūs juk suprantat, ar ne?
Ir jums tie patys požymiai?

Poetui visai negera,
nes juk jie,
tie aksakalai, dvasios milžinai, jos stenografistai, tie rahoišos,
tėvas ir sūnus,
ir jų dvasia iš Liaudies albumo,
net nenutuokia, kas ta poetinė impotencija.

Ir štai poetas nusprendžia, ką jam daryti su ta
impotencija,
skambina bičiuliui, taip pat poetui,
nori paklaust jo, ar kas anksčiau nerašė eilių
apie poetinę impotenciją.

Tada poetas, ilgai nerašęs eilių, ima gūglinti,
gūglas poetą pataiso, pasiūlo jam
politinę impotenciją.

rašė, sako bičiulis
kas, klausia poetas
aš, atsako bičiulis

Na va, galvoja poetas, net gūglas mane taiso,
nors jo ir nepapirko priešiški tradicionalistai,
bet visko, visko gali būti,
iš tų tradicionalistų visokių niekšybių galima tikėtis.
Juk tai taip tradiciška – papirkti gūglą,
na, gerai, ne gūglą, o, tarkim, žurnalo veiksmažodis
poetinio skyriaus redaktorių.

Poetą ištinka priešlaikinė cezūra,
stovi kaip apsišikęs,
klauso pypsinčio ragelio.
Sušiktas tradicionalistas, galvoja.

Tiek to, galvoja poetas, tradicionalistams aš atkeršysiu vėliau,
įkišiu jiems sinekdochą į litotę,
O dabar reikia staigiai kažką daryti su impotencija
ir jos požymiais.

O iš giedro dangaus byra metaforos,
nuotaika netrukus pasitaiso,
ir poetas vėl pasiruošęs fiksuoti impotencijos
požymius,
nors ir nenauja tai,
nors ir tradicionalistų apdainuota.
Iš baltarusių kalbos vertė Marius Burokas
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Maryja Martysevič
Garbė – Jėzui Kristui

Kaip teisingai važiuoti į Vilnių

Sveikas, Viešpatie mūs Иису
Labą dieną, Jėzau.

Aš moku teisingai važiuoti į Vilnių4.

Batiuška mokykloj mums liepė laišką Tau sukurt,
tai Tave užkabinėsiu.
Man senelė Stefa sakė, kad numiręs prisikelti
Tu gali, nes visagalis,
kad Tu geras, net geresnis ir už Senį Šaltį,
Dievo mat Sūnelis.
Nors nuo rugsėjo kaime gyvenu,
man einas čia gerai,
tik kiemo čia nėra bernų, tad kartais nuobodu,
ir dar bijausi pikto gaidžio.
Tikybos1, jei atvirai, – labiausiai nemėgstu:
batiuška bara mudu su Tadziku, kad nemokam žegnotis,
Radziukas jam Nekrikštas ir Mahometas,
o mergaitės, kurios su kelnėmis, jam mazgotės.

Ką dar Tau pašnekėt?
Apie dvejetą iš MTB2
(ano mėnesio gamtos kalendoriaus nebuvau atsinešęs)?
Kaip diskotekoj laistėm mergiūkštes,
kaip su Tadziku nepagavom Radziuko, o norėjom primušti?
Trumpiau, nuodėmių turiu, nors man išvis tiktai 10.
Batiuška sako, skambutis ir kad jau baigčiau,
tad reikalą tiesiai turiu išklot.
Taip padaryk, kad iš mamos neatimtų jos motinystės teisių
(kad nebūtų dėl ko).
Nepyk, kad priskretau prie Tavęs su trigrašiu savo.
Tavo vergas Stanislavas.
–––

см. (о. Николай)3

atsibusti anksti
išsivalyti dantis
pasišaukti taksiuką
išeiti peronan
išsiplūsti su palydovè
įeiti vagonan
užlipti viršun
pramiegoti Maladečiną
pramiegoti Ažugirę
pramiegoti Smurgáinis
pramiegoti Ãšmeną
atsibusti tik Gùdagojy
išsiplūsti su palydovè
Kas nors pasakys, kad į Vilnių važiuojama ne taip,
bet aš moku važiuoti į Vilnių visiškai teisingai.
pasieniečiui, kuris išleidžia,
pasakyt Aikštėje nebuvus,
pasieniečiui, kuris išleidžia,
pasakyti draudimą pirkus
išeit iš vagono
išsiplūsti su palydovè
Ką jau ką, o važiuoti į Vilnių teisingai
aš moku.
pasikeisti Parekse
sėsti maršrutinian
pirkti Akropoly
sėsti maršrutinian
išlipti Gedimino
pavalgyt Makdonalde
eit į Pilies
užsisakyt krupniko
užsisakyti alaus
pasakyti ačiū
Aš moku važiuoti į Vilnių
visiškai teisingai.

1

2

3

Tikyba (rus. Закон Божий, ЗБ) – kai kuriose Baltarusijos mokyklose
eksperimentiškai įvestas dalykas, privalomas ir katalikams bei netikintiems,
o dėstomas – vien stačiatikių.
Mano Tėvynė Baltarusija (rus. Моя Родина Беларусь, МРБ) – dalykas,
dėstomas Baltarusijos mokyklų pirmosiose–ketvirtosiose klasėse, apimantis
gamtos pažinimo, geografijos, istorijos, sociologijos pradmenis; vaikai
supažindinami su miestais, valstybėmis, klimatu ir pan.; vadovėlyje,
žinoma, puikuojasi ir Lukašenka, jo valstybės simboliai.
Rus.: žr. (t. Nikolajus), t. y. žiūrėta, tikrinta „batiuškos“, tėvo Nikolajaus.

eiti į Užupį
užsisakyti alaus
užsisakyt krupniko
pasakyti ačiū
Ir tik pabaigoj
praeit pro Aušros vartus,
nors jie ir ne visai
pakeliui į stotį.
4

Žodžiai, vertime išskirti kursyvu, autorės rašomi lietuviškai.
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Laikytis

Nicolae Popa

Skambučiai į kaimą –
kaip ryšys su fronto linija.
– Močiut, kaip tu ten?

Tamsta

– Laikausi!
Minus penkiolika,
viską užpustė,
su lazda vaikštinėju,
kad nepargriūčiau, –
laikausi!
– Laikykis!
– Plius trisdešimt penki,
sėdinėju šešėly,
nekišu nosies vidurdienį,
kad neapalpčiau, –
laikausi!
– Laikykis!
– Artritas kamuoja,
radikulitas iš šono pritykina,
šokinėja spaudimas,
išdavė venos...
– Savaitgalį būsim,
atvešim patepti, –
Laikykis!
– Laikausi...
...ji deda ragelį ir išeina į orą,
mat „kur tai matyta, kad mūsiškiai – o nieko neveiktų?“
Jos senatvė pupom apraišo statinių tvorą –
jei reikia.
Iš baltarusių kalbos vertė Vladas Braziūnas

niekas pas Tamstą neužeina
Tamstos didelės smegenys ir plati kakta
jūs daug valgote ir daug mąstote
mėgstate siurbti žalius kiaušinius
per šiaudelį
vaikystėje turėjote utėlių ir dabar
jei ima kas nors galvoje ir sukirba
tučtuojau apsičiupinėjate pakaušį
kad įsitikintumėt jog visa tai viduje.
skaitymas nekenkia jūsų veido odai
ir apskritai nedaro jums pačiam žalos
prakaito srovelės varva jums į akis
kaip kai kuriems veliasi į akis kirpčiukai
tai jums tinka
bet niekas neužeina jūsų aplankyti
maudotės vonioje sutemus
ir prietemoj stovėdamas vandenyje
išsigąstate apčiuopęs savo lytį
žinoma! viskas žinoma!
ir kad jus domina tik moterų apgamai
ir kad tebuvot kadaise vedęs vien odą kuri jums rodė
savo apgamą –
tą mielą taškelį, nesileidžiantį
be kraujo atskirti nuo odos baltumo.
vis dėlto nesate koks kraugerys
ir išėjęs laukan džiaugiatės jums giedančiais paukščiais.

Pažinsime artumą
vieną dieną iškasti vėl sugrįšime į žemę
sutrūniję mūsų rūbai atgaus
iškilmių spalvą. švarko krūtinės kišenėje
atgis nosinaitė – balta lyg medvilnės žiedas –
ir iš jos kampų kelios ašaros
parriedės aukštyn per skruostus, atgal į akiduobes
atverdamos mums akis.

Forumo dalyviai – ukrainiečiai Vladyslavas Žurba, Olehas Kocarevas,
lenkas Adamas Widermannas, baltarusis Aleksandras Razanavas
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ir vėl matysime. Žvelgdami regėsim
visai kitaip visa tai kas matyti.
atversim savo žvilgsniais tikrovę
priversdami ją pačią patikėti egzistuojant.
ilgi bus tavo plaukai
jie paslėps ant kaklo pakaruoklio kilpą
o manieji bus vešlūs
ir paslėps ant smilkinio kulkos žymę.
bet tegu tik pabando kas nors paliesti tavo garbanas
ar paglostyti man galvą.
tik mudu dviese pažinsime artumą
žinosime ką reiškia ranka perbraukti per plaukus
neištepant jų nei prisiminimais nei krauju.
Iš moldavų kalbos vertė Vytas Dekšnys

Oleh Koca rev
Du haiku

Birutė Mar ir Viktoras Rudžianskas per Romo Oranto grafikos darbų
parodos atidarymą

Šveicarija
vyresniokė gali pagalvoti
kad apžiūrinėju jos gilią iškirptę su nedorom mintim
bet taip nėra
aš žvelgiu į ją su užsienio turisto jauduliu
štai krūtų papėdėje
apgamėlis prašosi lėto nekalto bučinio dėmesio
o antai kiek aukščiau iš jaudulio
išryškėjo rausva Šveicarijos formos dėmė
ir sidabrinė grandinėlė
greituoju geležinkeliu perpjauna ją puslankiu
vyresniokė pakyla ir ryžtingai eina link manęs
iškirptėje prasideda žemės drebėjimas
mane labai jaudina
Šveicarijos likimas

1.
Gyvenimas prie stadiono
Rytoj futbolas.
Iš kiemo neišleido
Girtuoklio senioko.

2.

Nuskilo poniui
Su darbu: vaikų mažai –
Yra kada pasvajoti!

***

vėjas kažkur dingo
klevų sraigtasparniai
liovėsi suktis
ir įsižeidę nukrito žemyn
visi užjaučia sraigtasparnius
niekas nepagalvoja
kaip nejauku
vėjui

Alaus daryklos smėlyje
naktis slepiasi vandenyje
diena danguje
žaidžia su paplūdimiu šaškėmis senelio ištaškytos
bangos
vaikai
iš smėlio stato alaus daryklas
išeini iš paplūdimio
tavo odą padengia dar vienas odos sluoksnis
raumenyse pasislepia spalvoti burbuliukai
pakyli į miesto centrą
o ten –
gatvė sustingusi kamštyje
mašinų prigrūsti
šaligatviai kiemai
lyg šaldytuvas
visi automobiliuose
bet kvepia – nušienauta žole
taip būna
tik Kijeve
Iš ukrainiečių kalbos vertė Mindaugas Valiukas
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Leszek Engelking
Amarcord
Atsimenu senojo geležinkelio bokštą,
atsimenu arklių kanopų kaukšėjimą per grindinį,
atsimenu žibintininką uždegantį dujinį žibintą,
atsimenu šaukiant „Perku škuuuudurus“,
atsimenu dangų siekiančius topolius prie stadiono,
atsimenu Arabį, šlakyno įnamį,
atsimenu tramvajų gausmą prie prekybos centro,
atsimenu Liaudies kavinę ir vis aistringiau skambantį pianiną
(bet natų inkaras visada laikė nes „tik mėgėjai groja iš klausos...“),
atsimenu Literatų knygyną, kartais sapnuoju, kad negaliu jo surasti,
atsimenu antikvariatą, kuriame viską turėdavo „šandėlyje“,
atsimenu alaus daryklą, atsimenu alaus kioską stoties perone,
atsimenu po mergaitiška palaidine aiškiai styrančius spenelius
nuo karščio virpančioje Podgurnos gatvėje,
atsimenu kiną Baltija, kiną Silezija, kiną Taika,
ir kiną Aušra atsimenu.
Déjà vu
Viskas įsirašydavo į juostą
kai dabar ji išryškėja,
Atrodo, esu tai matęs:
yra tarsi susidėvėjęs filmas
vaiduoklis įeina į kavinukę
filmuotas kamera su rankenėle.
ir prisėda prie svetimo stalelio
Io mi ricordo.
jam akompanuoja
pro garažų vartus išvažiuojančios
mirgančios it diskotekoj
gaisrininkų mašinos.
Turbūt nori išgerti
paukščių pieno.
Gal tai sargas Jeziorovskis.
Nieko apie jį nežinoma.
Kalbėjo lenkiškai, vokiškai.
o gal tik viena
ar kita tarme?
Ar mėgo savo darbą?
Gal dievino mažas mergytes,
neprasiskleidusius pumpurėlius –
Humbert Humbert du Lac.
O gal nusidėdavo su direktoriaus žmona?
Veide nuolatos keičiasi
mano mokyklos
dviejų sargų bruožai
(jie turbūt jau irgi vaiduokliai),
o paskui išsisklaido į nieką.
Turbūt privalėjo turėti moralės pažymėjimą
juk dirbo puikią reputaciją turinčioje
Katholische Mädchensschule.
Iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė
Birutė Jonuškaitė ir Vilius Gužauskas demonstruoja lietuviškų knygų
iliustravimo meną. EUGENIJAU S ALIŠANKO S nuotraukos
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Alv ydas Augustinas Jegelevičius

Gimtosios kalbos muzika –

skambesiai, panašumai, reikšmės

R

odos, tai gerai pažįstama, suprantama, tačiau...
Kiekvienąkart, kai atsiverčiam knygą, tai, ką skaitom, kartu išgirstam ir savitai pamatom. Pirmiausia išgirstam vidinį balsą ir atpažįstam save kaip skaitytoją. Po to mintyse matom-piešiam tai, apie ką skaitom.
Gebėjimas matyti, įsivaizduoti tekstą (skaitau, vadinasi,
matau) sukuria dar ir ypatingą vidinį skaitytojo girdėjimą. Tai, žinoma, individualu, bet tikrų knygų skaitytojų gurmanų įsivaizdavimai-regėjimai ir girdėjimai
dažniausiai būna šiek tiek panašūs. Pirmiausia jie kyla
iš rašytojų kūrybinių sugebėjimų ne tik talentingai aprašyti, bet ir savotiškai nutapyti ir įgarsinti savo kūrinius.
Taip – įgarsinti, nes skaitant kokį trilerį, teksto ritmika
priverčia virpėti ne tik kūną, bet ir balso stygas. „Užvedanti“ kriminalinių tekstų ritmika kartais pradeda taip
veikti, kad skaitytojas nejučia ima kinkuoti galva. Proza
ir epika veikia raminamai. Laisvas, neritmiškas tekstas
leidžia skaitytojui giliau, ramiau kvėpuoti, gėrėtis autoriaus sukurtais tapybiškais vaizdais, nurimti, pasinerti
į fantazijas, regėjimus, netgi tapti stebėtoju ir tam tikru
dalyviu. Tačiau kur girdėta, kad rašytoją kas vadintų
dar ir kompozitorium ar tapytoju?.. Nors kompozicijos
taisyklės mene yra panašios, bet čia svarbu ne tik pati
kūryba, bet ir individuali tam tikros krypties meninė,
profesinė amato sritis – meistrystė, savitas, nepakartojamas braižas.
Galim pelnytai pasidžiaugt gimtosios lietuvių kalbos skambesiu – ritmika, melodingumu, intonacijomis,
o kur dar įvairios mūsų tarmių žaismės, jų ypatingi glissando – cypavimai, kniaukimai, ilgosios balsių gaidos,
nudainavimai ir paklykavimai, švokščiantys, dunksintys bei šokinėjantys ir sproginėjantys priebalsiai? Šitaip,
kad ir mėgėjiškai, tyrinėdamas tuos skambesius, dažnas
profesionalus muzikas galėtų sukurt ištisą kalbos muzikos partitūrą. O jei dar labiau įsigilinus į įvairių kalbų
skambėjimą ir panašumus su mūsų gimtąja kalba nuo
seniausių pasaulio kalbų iki šiuolaikinių?.. Juk daugelio
kalbų skambesys yra susiklostęs per ilgus amžius, tad ir
tas kalbų giminingumas bei įvairios žodžių transformacijos yra natūralios ir neišvengiamos. Kalbos skambesių,
panašumų lyginimas, sakyčiau, yra ne tik kalbos muzika, bet ir savotiška kalbos archeologija. Žodžių šaknų ir
galūnių dariniai savaip provokuoja, kviečia eksperimentuoti, žaisti ir lyginti, tapatinti ir ieškoti tam tikro, ne
tik fonetinio, bet ir poetinio rakto, bandyti atrakint tuos
panašumus, sąskambius, įmint jų reikšmę, prasmę. Šiuo
atveju artimiausias ir galbūt suprantamiausias mums
būtų baltų kalbų ir sanskrito skambėjimo lyginimas. Tai-

gi, suvokdami šių kalbų panašumus ir giminystę, galime
tęsti savotiškus poetinius ir kalbos muzikos (skambesio)
tyrimus, žaidimus, improvizacijas. Tataigi, – kaip sakė
senas išmintingas dzūkas, – tik neskubėkit, vaikai, lėkt,
ba susgurysit šnoblius. Čia juokas toks, kad verta, o ir reikia įsiklausyt į kalbos skambesį, atkreipt dėmesį net ir į
mažą detalę – žodelį, raidelę, kuri kartais tampa svarbiu
raktu bandant įminti kokią nors amžių mįslę, o tada, atrakinus, pasipila įdomiausi dalykai.
Kad ir apie kryžiuočių ir slavų išnaikintą nesuspėjusios sukurti savo valstybės sūduvių-jotvingių genties
kalbą, kurios rašytinius paminklus aptikęs baltarusių
kolekcininkas bukinistas puolė juos perrašinėt, o po kurio laiko garbingai atvežė Vilniun, ten, kur ir reikia. Ši
istorija gerai žinoma ir aprašyta, tą žodynėlį ištyrinėjo
ir paskelbė Z. Zinkevičius, patvirtinęs tų jotvingių žodžių originalumą. Nors tarp kalbininkų girdėta ir kitokia, prieštaringa, nuomonė, neva vokiečių profesorius
Schmidtas, peržiūrėjęs tą jotvingių žodynėlį, nustatė,
kad tai yra iškraipyti ir šiek tiek sulatvinti vertimai, be
to – be pirminio, rašytinio originalo, o tai nėra taip patikima, todėl ir vertinti sudėtinga, nors visi žinom, kad
daugybės tų istorijos perrašymų būta dar nuo senų senovės. Kad ir kaip būtų, vis dėlto iš nedaugelio išlikusių
jotvingių kalbos (šnektos, tarmės) vietovardžių, vandenvardžių buvo iškoduota-atrakinta daugybė žodžių žodelių. Pagaliau, gražiai pakalbinti, jie ir patys atsirakino,
todėl šiandien galime bandyt kalbėt ir improvizuot jot
vingiškai, numetę savo, ačiūdie, tik trims raidukėmsšnypštukėms č, š, ž varneles, o veiksmažodžiams pakirpę
uodegas – darid, esd, dainid, vietoj – daryti, ėsti, dainuoti.
Juk net ir dabar, išgirdę šias taisyklingas bendratis, dzūkai pašaipiai žiūri į tokius kalbėtojus – kiba iš Vylniaus?
Beje, dzūkai iki šiol trumpina galūnes – daryt, ėst, dainuot,
važiuot, tik žodžių gale vis tarmiškai paciksi – daryc, ėsc,
dainuoc ir t. t. Čia vėlgi susiduriame su latviška ypatybe
trumpint bendratis. Gal tie latviai kilę iš Dzūkijos – tikri
mūsų kraujo broliai? Ir žinoma, kad taip. Juk nustatyta,
kad maždaug apie VI a. per Vidurio Lietuvą jie nukeliavo
prie savo Dauguvos. Tai kur tada tikroji jų tėvynė – Jotva,
Dainuva, Dzūkija?.. Vietovardžių ir vandenvardžių tyrinėtojas filologas V. Garliauskas teigia, kad jotvingiškos
bendratys, matyt, buvusios tokios kaip prūsų: darītvei
ar darītvi – daryti, dātvei ar dātvi – duoti ir panašiai. Tai
logiška, nes yra žinoma, kad jotvingiai su prūsais susikalbėdavo, galbūt panašiai kaip lietuviai su žemaičiais.
Pasikloję žemėlapį, galim bandyt restauruot-sulietuvint jotvingiškus vietovardžius ir vandenvardžius, grą-
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žindami ant C, S, Z varneles. Bandykim, bet, atrodo,
tikrai nesižavėsim tokiais sugrąžintais sulietuvinimais –
Šuvalkais, Šūduva, Šeirijais, Laždžijais ar Žapsio, Šuvingio ežeru, dar kitais pavadinimais, vardais. Tad neskubėkim kalti to lietuviško teisybės kuolo čia mano vardu.
Pažiūrėkim, pagalvokim, pasvarstykim, kur tie mūsų
žodeliai pasklidę, kur jų šaknys, giminystė. Turbūt nustebę sustosim ties Šešupe, susimąstysim ir bandysim
pripažint jotvingių Sesupę kaip sesers upę, upą (?), nors
gal ta Sesupa kilus iš čia, cia, se supa, vingiuoja, juosia, ramina, guodžia... O kur dar dzūkiškas sopa – skauda, gelia...
Bet ir čia V. Garliauskas nenusileidžia – Šešupė sietina
su baltų śaś-, śeś-, sasins (pilkas, pilkis, kiškis, šešėlis) ir
toliau argumentuotai slopina tokias improvizacijas palyginimui pateikdamas pavyzdžių: Sūduva (sūd- be š),
plg. Pilsūdai (Tauragė), Girsūdai (Pasvalys) ir kt. Seirijai
(Sei – indoeuropietiškai – tekėti, o ir lietuviškai visada
buvo be š. Lazdijai (lazda) taip pat be ž, o Suvingis (Karliškės, Daugai), Suviekas (kaimas ir ežeras, Zarasai), Suvainiškis (miestelis, Rokiškis) taip pat visur be š. Tataigi,
neklaidžiokim rūkų ūkanom...
Už Lietuvos sienos, rodos, čia pat, ir net iki Lenkijos vidurio, kur pasklidę mūsų buvusios LDK miesteliai jotvingiškais pavadinimais – Seinai (Seiny), Suvalkai
(Suwałki), Šiurpilis (Szurpiły), Vidugiriai (Widugiery), Alštynė (Olsztyn – lenk., Allenstein – vok.) ir daugybė kitų
miestelių, kaimelių, ežerų. Bet čia jau skaitom lenkiškus
pavadinimus ir atpažįstam tas savo kalbos švokščiančias
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priebalses iš klausos, tačiau užrašytas jau kitaip, po dvi
už vieną – CZ, SZ, RZ. Ir galvoja tūlas lietuvis, kasydamasis pakaušį – raidės ne vištos, bet čia už mūsų vieną –
dvi duoda. Štai raktai-mįslės – tik mislyk, tik suk galvelę.
O ką, jeigu lenkams paskolint ar visai atiduot, padovanot
tas mūsų tris lietuviškas šnypštukes Č, Š, Ž? Praskaidrėtų, sutrumpėtų rašyba, sumažėtų spaudos lankų, suplonėtų knygos... Negi blogai atrodytų, sakykim, tokie žodžiai: kryžius – kšyž, prašau – proše, tvarka – požondek. O
gal šitą pažondką lenkai pasiskolino iš mūsų – kai duosiu į
pažandę, tai ir bus tvarka?.. Juk čia peršasi pastebima išvada, kad lenkai, kaip tikri jotvingiai, nevartoja tų varnelių,
bet kažkaip lenkiškai išsisuka iš šios padėties ir su savo
lenkiška maniera tas varneles paslepia dvigarsiuose.
Skaitai – nematai, nėra, bet tari ir girdi tą švokštimą – yra.
V. Garliauskas, kalbėdamas apie rašybos tradicijas,
primena, kad tos mūsų šnypštukės š, č dar pačioje XIX
amžiaus pabaigoje yra perimtos iš čekų. Juk menam dar
J. Basanavičiaus Auszrą. Šitaip norėta atsiskirti nuo lenkų rašybos, nors nosinę pasiskolinom visam laikui, bet
iš jos nedarom dvigarsių kaip lenkai ą – on, ę – en. Beje,
verta perskaityti šio filologo studiją apie jotvingiškų vandenvardžių kilmę (Vidas Garliauskas. Jotvingių hidronimai Aviris, Avirė // Baltistica XLVI(1), 2011, p. 107–111).
Šį lyginamosios kalbotyros darbą galima priskirti ir prie
kalbos muzikos, kalbos skambesio tyrimų.
Improvizuodami įvairiais kalbos dariniais – virsmažodžiais, išverstalais, ataudais, aidažodžiais, naujada-
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rais – galim smagiai pasijuokt iš šitokio džiazo ir iš savęs,
tačiau tokiuose žaidimuose visada yra netikėtų sprendimų, versijų, vedančių į tikrus atradimus. Kad ir tokių
juokingų – Sionas iš sijono, giltinė iš gilės, vėlė iš velėnos,
būtis iš putos ir t. t. Na, tą sijoną palikim, bet gilė (gelti,
gilintis, giltinė, gylis, gilus, geluonis), vėlė (velti, suvelti,
velėna, veltinis, velnias, velinas, vėlinės, vėlus, velykos,
vėluoti, vilkatas, o gal ir Vilnia, Vilnius) ir puta (buta,
būtis – tai, kas suplakta, sunešta čia pat, byloja nuolatinį
judėjimą, buvimą-būtį) neabejotinai įdomūs žodžiai su
gana plačia šaknies gimine. Ir tegu tai bus, profesionalų
kalba šnekant, ūkanos pro rūką, bet sutikim, kad ir istorijos, kalbotyros mėgėjų ir poetų garsaraščiuose, improvizacijose pasitaiko neblogų užuominų tikriems kalbos
tyrinėtojams. Juk toks žinomas pasakymas darbas darbą
veja lygus žmogiškai ne tik smalsumo, bet ir išlikimo formulei – uodega burną veja. Bet čia atskirkim valgymą nuo
kalbėjimo, nors labai jau knieti surast tuos artimiausius
panašumus, tapatumus, bendras šaknis, priešdėlius, dalelytes ir visa kita.
Jungdami kalbos muziką su matematika, galime
skaičiuoti, dėlioti ir lyginti kalbos garsus raštu, o kalbos
muzikos skambesių galime tik pasiklausyti ir lyginti panašumus. Atrodytų, labai paprasta – žmogus taria žodžius gimtąja kalba, o aš jų klausausi ir užrašau, o dar
geriau – įrašau, kad galėčiau daugybę kartų klausytis.
Juk įvairios gimtosios kalbos tarmės turi savų, nepakartojamų skambesių, nudainavimų ir ne taip paprasta juos
išgirsti, pagauti, atpažinti. Todėl, norint gerai išgirsti,
suvokti ir nagrinėti kalbos muzikos skambesius, labai
svarbu turėti ne tik muzikinę, bet ir poetinę klausą, gerai mokėti tarmę.
Paprastoms muzikinėms-poetinėms improvizacijoms labai patogus germanų kalbose galiojantis Grimmo dėsnis, kuriame trys poros priebalsių kaitaliojasi ir
vartosi pirmyn–atgal: b > p, d > t, g > k. Formaliai galim
lengvai, nė nesusimąstę kaitalioti tas šokinėjančias priebalses, kaip pakliūna ir žiūrėt, kas iš to išeis, pavyzdžiui,
taip: banga – panga, dangus – tangus, gandas – kandas. Ir
net pabėgę nuo to Grimmo dėsnio, galim verst savo
vagą: banga–danga–ganda–naga, dangus–tankus–kandus–gandus ir t. t., tik šitaip nebus duoto žodžio antrininko, veikiau aidas, rimas, nors ir čia smagių įdomybių
esti. Tai – tik vaikystės laikus primenantis, bet jau tobulesnis žaidimas: ratas–matas–batas, vaikas–laikas–saikas
ir t. t. Galim rast ir tyčinių ar netyčinių sutapimų, natūralių darinių: bala–pala, girna–kirna, geras–keras, kur
kiekvienas žodis yra savarankiškas, tačiau toks tvarkos
ieškojimas paneigtų bet kokius dėsnius, nes virsmas
vyksta nevaldomai ne tik žodžio pradžioje, bet ir viduje. Pavyzdžiui, jotvingiškas slėpti – slibd (p > b, t > d)
arba terd – gert (t > g, d > t) ir kiti panašūs pavyzdžiai
jau trikdo germanišką Grimmo dėsnį. Atrodo, kad šis
dėsnis geriausiai tinka kasdienei šnekamajai kalbai. Čia
jį taikydami galime drąsiai išdykaut toliau ir kūrybiškai
tęst tikrai įdomias improvizacijas ir ieškojimus, lyginti
su patikimais šaltiniais.
Neseniai tinklalapyje (gal erdvėlapyje, vaizdalapyje) www.radikaliai.lt buvo pateikta būsimos Mindaugo
Kaktavičiaus studijos apmatų apie vandens mitologiją

20

Vanduo. Nuo Dunojaus iki Bali ištrauka. Čia, žinoma, ne
tik vandens, bet ir žodžių kelias, kuriuo jie keliauja per
tautas, kultūras, skambėdami iš lūpų į lūpas, įveikdami
įvairiausius barjerus, keičiasi, įgauna vis kitokį skambesį. Straipsnio autorius, vedamas lietuviškos sutartinės ir
kalbos muzikos – melodingo žodžio skambesio, pradeda drąsią indoeuropietišką vandens kelionę, įsiklausydamas į žodžių skambesius, virsmus kitose kalbose ir
kartu žengia nuo mūsų apdainuoto Dunojėlio iki Bali
salos Indonezijoje, kurioje trys milijonai gyventojų išpažįsta seniausią vandens tikėjimą, priskiriamą šivaizmui, kartoja kaip ir mes žodelius, užkrėstus sanskrito
skambesiais nuo Javos salos iki Lietuvos: puta (gal buta,
būtis?), pura bratan (bura pratan?), bhrata (skr.), bali (pali?),
kavi (gavi?). Keista, šie žodžiai lyg ir pažįstami, kažkada
girdėti. Tikėkimės, kad būsimojoje studijoje rasime dar
daugiau įdomybių, paaiškinimų, atradimų, o dabar keleto tų žodžių skambesį galime patyrinėti ir jais savotiškai pažaisti.
Sakykim, žodžio vanduo kilmė. Žinome, kad šis žodis yra bendras daugeliui indoeuropiečių kalbų, tačiau
be latviško ūdens, žemaitiško ūdos (dugninės meškerės,
kitur šniūrais vadinamos) ir rusiško voda, mes, lietuviai,
savo vandenėliui vargu ar daugiau ką turim. Kalbininkai, matyt, pasiūlytų ir daugiau nuorodų į vandenį, pavyzdžiui, veiksmažodžių, nusakančių vandens judėjimą:
alma, gura, gurga, juda, joja, kruta.
Labai įdomios lietuviško žodžio žaltys baltiškos variacijos latvių kalboje ir šiaurės vakarų Rusijoje, tačiau
mums, paprastiems kalbėtojams artimiausias yra Žilvinas, šio vardo trumpiniai Žilva, Žilvis, Žilvė ir kiti, greičiausiai primenantys artimiausius pagal skambesį žodžius, sakykim, rusiškus zoloto, zolotinka, zolotnik, o kad
ir vokišką salz ir beveik identišką pagal tartį jotvingišką
zalts, latvišką zelta. Įdomi ir tikrai vertinga S. Bagočiūno
studija apie Eglę – žalčių karalienę Pasakos topografijos
paieškos, kur minimi vardai Zelva, Zalva, Zolvo, upė Želčia,
Želačko (gal žalčiuko?) giria Pskovo srityje. Čia, pasak autoriaus, yra baltiškos kilmės toponimų ir hidronimų telkinys. Minėtame rašinyje yra ir V. Toporovo pateikta rusiško želč, žoloča sąsaja su lietuvių žaltys, žaltinys, Žaltupė,
latvių zelta. Taigi, galim lengvai patvirtinti, kad latviški
ir rusiški nuklydimai nuo lietuviško žalčio ir Žilvino yra
tiesiog baltiškos variacijos, kaip ir Eglės žalčių karalienės
versijos ne tik latvių, rusų, bet net ir estų kalbose.
Ieškant giminingų sąskambių ir atitikmenų kitose
kalbose, svarbu remtis pripažintais šaltiniais, senųjų laikų ir kultūrų tyrinėtojų – istorikų, archeologų, etnologų,
kalbininkų – patirtimi, jų surinkta informacija ir nuorodom. Tada bus lengviau sekti tuos panašaus skambesio
žodžių kelius, paplitimo erdves ir pasiklojus žemėlapius keliaut vietovardžiais, vandenvardžiais. Bet čia jau
mokslas, o ne poetinės-muzikinės improvizacijos. Tačiau, sutelkus dėmesį į šią kalbos muzikos ir poetikos
sritį, gali išryškėti ir ateityje atsirakinti daugybė žodinių
variantų, transformacijų – garsaraščių, virsmažodžių,
veldinių-vedinių, tegu net ir kalambūriškų darinių, kurių gausu nuostabioje mūsų kalboje. O tada gal atsivertų
ir tas tikras vandens tikėjimo ir kalbos kelio žemėlapis
nuo Dunojaus iki Javos salos...

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 3 (580)

21

Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Ieškantis tiesos
tobulo grožio apraiškose

A

trodo, tai nutiko 1960 ar 1962 metų vasarą. Palangoje prie skelbimų lentos atidžiai skaitau kvietimą aplankyti fotoparodą, surengtą vienoje miesto salėje. Girdžiu – atbirzgia motociklas. Sužviegęs nuo
staigaus stabdymo sustoja šalia manęs. Pasisukęs matau:
nulipa nuo „žirgo“ aukštas, lieknas vyrukas su kabančiu
ant kaklo fotoaparatu. Persimetame keliomis frazėmis.
Paaiškėja, kad abu domimės fotografijos menu. Tad atsirado bendrų malonių pokalbio temų, juo labiau kad aš
pats aktyviai žvalgiausi į pasaulį pro fotoaparato „akutę“
ir net buvau Gruzijoje apdovanotas už fotografijų ciklą,
skirtą alpinizmui.
Rimantas – naujas mano pažįstamasis, pasirodė esąs
dailininkas grafikas, kurį domina mūsų etnokultūra; todėl jis dabar, apžergęs savo birzgiantį „žirgą“, laksto fiksuodamas fotojuostoje tai, kas jau nesustabdomai nyksta.
Mane sužavėjo ne tik patriotinė jo nuotaika, bet ir atviro,
romantiškai nusiteikusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį,
kuriame jis ieško ir aptinka tobulumo bei grožio elementų. Tiesa, tuomet mane sutrikdė rusiškas jo kalbos akcen-

tas. Tik vėliau išsiaiškinau šio, galop išnykusio, trūkumo
priežastį, – jis juk tremtinys, po tėvų netekties teroro sumaištyje augęs atšiauraus Sibiro vaikų namuose.
Nors iki pastarųjų dešimtmečių mes artimiau nebendravome, tačiau nuolat sekiau jo veiklą, ryškėjančią
parodose ir knygų leidyboje. Įstabų jo fotografijų albumą Žiedai tarp žiedų (1987) puoliau vartyti vos jam iškeliavus pro spaustuvės vartus. Tuo metu netikėtas leidinys sukrėtė meno mylėtojus. Drąsiai tai sakau, nes esu
liudininkas, regėjęs visuomenėje leidinio sukeltą įspūdį.
Fotomeno knyga veikė kaip iššūkis sovietiniam režimui, nusistovėjusių kanonų apsuptyje išreiškianti laisvą
žvilgsnį į žmogaus kūną, per kurį atsiskleidžia lyriškas
nesuterštos minties grožis, skelbiantis nuostabą šiuo Pasaulio kūriniu ir tyliai kalbantis apie tai, kas tuometinėje
visuotinio gulago sistemoje buvo draudžiama.
Vėliau Rimantas pradžiugino knygos meno ir leidybos
bičiulius kitais savo kūriniais. Paminėsiu leidinius, palikusius man nedylančių įspūdžių: Talentu ir širdimi (kalendoriai, 1996–2003), Šarūnas Sauka (2001), Antanas Kmieliauskas
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(2001), Baltic Art / Baltijos dailė (2004, Nr. 1), Vizijos (2006),
Gintaras (kalendorius, 2005–2006), Giedrius Kazimierėnas.
Lietuvos istorija tapyboje (2009), Laisvės paženklinti (2012).
Šiuos ypatingo grožio leidinius, liudijančius profesinį dizainerio meistriškumą, vienija bendras bruožas –
jų seka skleidžiasi pagal vizualios įtaigos konstravimo
principą, būdingą Dichavičiaus braižui, tobulintam nuo
dailininko veiklos pradžios. Jam rūpi atskleisti leidinyje
pateikiamų dailės kūrinių turinio minties vingius. Knygos dailininkas puikiai supranta, kad dailės darbų eksponavimo būdas salėje, skirtoje žiūrovų grupei ar net
jų miniai, iš esmės skiriasi nuo kūrinių pateikimo (eksponavimo) galimybių knygoje, kurioje lapo plokštuma
naikina erdvėje pateikto kūrinio raišką. Leidinys negali
pakartoti to įspūdžio, kuris užvaldo žiūrovą parodos
salėje. Todėl knygos kūrėjas privalo įveikti popieriaus
plokštumos pasipriešinimą trimatei pasaulio orientacijai.
Dichavičius meistriškai su tuo „susidoroja“. Jo rankų ir
intelekto dėka leidinyje meno kūrinys, atsiskleisdamas
specifiniu aspektu, tampa nauju žanru, kuriame realizuojasi moderniausios leidybos technologijos, dizaino
meistriškumo, paveikslų reprodukcijos galimybių visuma, konstruojanti kokybiškai naują rezultatą. Šį įspūdingą XXI a. gimusį knygos meno žanrą drįstu sąlygiškai
pavadinti à la RimDich.
R. Dichavičius savitai konstruoja kalendorius Talentu ir širdimi. Iš esmės tai dailei skirti didelio formato
(60×33 cm) leidiniai, turintys ir funkcionalią kalendoriaus paskirtį. Knygos gerbėjas kiekviename kalendoriuje susitinka su dvylikos dailininkų darbais, atskleidžiančiais autorių kūrybos bruožus. Dizaineris jautriai,
su pagarba pristatomiems kūrėjams vienoje lapo pusėje
parodo jų darbus, kitoje – dailininkų kūrybinės buities
fotografijas, jų portretus su trumpais biografiniais duomenimis ir keliomis autorių frazėmis apie meną, kūrybą ar pažiūras. Kuriančiojo asmens kasdienybės vaizdai
parinkti labai sumaniai: subtiliai išskirti gyvenimo tikrovės fragmentai ir praturtina, ir dramatizuoja pristatomo
autoriaus kūrybos turinį. Leidinyje pateikti dailininko
plaštakos fragmentai – nepakartojamas kiekvienos asmenybės bruožas, vertas ypatingo dėmesio. Iškart tai gali
pasirodyti kaip iliustratyvi smulkmena. Tačiau neskubėkime: tai intriguojanti individualumo žymė.
Leidinys-kalendorius, skirtas įstabiam Baltijos jūros
unikumui – gintarui su inkliuzais, kelia pagarbą Dichavičiaus talentui, gebančiam atskleisti gamtos pasaulio,
egzistavusio prieš milijonus metų, žavesį. Jis tarsi burtininkas, pasitelkęs fotografijos techniką, kuria neregėtus
Rojaus sodus, iš jo pasąmonės išnyra tyro moters grožio
vizijos.
Leidinys Baltic Art – kitas Dichavičiaus žingsnis
knygos meno keliu. Nuosekliai eidamas savosios patirties grindiniu, jis kuria vizualų pasakojimą apie trylika
įdomiausių Baltijos pakrantės valstybių dailininkų. Kiek
vienas menininkas pristatomas fotoportretu ir trumpu
tekstu apie jį. Įvairių žanrų kūriniai dėliojami leidinyje
taip, kad atsivertų autorių stilistika, būdingi kūrybos
bruožai. Leidinio dailininkas, išdidindamas paveikslo
fragmentus, nukreipia dėmesį į visumos dalį, kuri, kaip
svarbus siužetinės struktūros elementas, sužadina emo-
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cinį žiūrovo aktyvumą, kelia poreikį nuspėti reikšmių
užuominas. Tai ypač akivaizdu žvelgiant į Šarūno Saukos Pragarą, Žalgirio mūšį, Kryžiaus kelią.
Po penkerių metų pasirodo Dichavičiaus „surežisuotas“ leidinys Giedrius Kazimierėnas. Lietuvos istorija
tapyboje. Aplanko su auksu žėrinčiais įrašais išklotinėje
regime Kazimierėno kūrinio Algirdo pergalė prie mėlynųjų
vandenų fragmento reprodukciją1. Dramatiška metaforų
ir ženklų kalba, piešinio elementai ir spalvų skambesys,
įprasmindami kautynių įtampą, šaukte šaukia susidomėti leidiniu, žavėtis puikiu leidybinio darbo rezultatu.
Ir tikrai, kiekvieną jautrų menui žmogų, atsivertusį leidinį, nustebina knygos meno kūrėjo vizualios patirties
galia. Pagyrimo verta puiki leidinio kompozicija – dizainerio ryžtas šalia tapybos iliustracijos pateikti dailininko sumanymo eskizus. Mes regime, kaip piešinio linijų netvarkoje tarsi iš pirmapradžio Chaoso formuojasi
reikšmingos būsimo paveikslo struktūrų konsteliacijos,
prabylančios apie istorinio įvykio lemtį. Tai – dailininko pasaulio tvėrimo scenarijus, kuriame galime įžvelgti bruožų, labai panašių į Didįjį Sprogimą, ir pastebėti
pirmųjų Pasaulio gimimo akimirkų trajektorijas, atskleidžiančias Visatos didybę, savaip nuspėtą sutaurintoje
piešinio erdvėje.
Leidinio dailininkas Dichavičius, žvelgdamas pro
fotoaparato lęšį, fiksavo kūrybinį procesą; jis parodė,
kaip „nuogoje“ drobėje iš juodų pirminių linijų formuojasi eskizo siluetas. Keli spalvoti, jau priartėję prie galutinio rezultato eskizai knygoje atskleidžia Kazimierėno
kompozicinio sumanymo brendimą, spalvinių akcentų
dermės paieškas, kai lieka tik žingsnis iki užbaigto idėjos
įsikūnijimo istorinėje drobėje. Puslapiniai eskizų intarpai
taip pat paliudija įvykusius arba galėjusius įvykti spontaniškus tapybinius pakitimus. Jei palygintume originalius paveikslus su tuo, ką regime leidinyje, pripažintume esantys ypatingo fakto liudininkai, regintys, kaip iš
tapytojo drobės reprodukcijų formuojasi kitas kūrinys –
knyga, įprasminanti tapybos kūrinį vaizdo ir rašto tekste.
Šiais metais sulaukėme naujo kūrinio – Laisvės paženklinti, skirto menininkams, patyrusiems pavergtos
ir naikinamos tautos lemtį. Čia išsamiai atsiskleidžia
ilgametė Dichavičiaus knygos meno patirtis, pilietinė
jo savimonės branda, grūdinta tremtyje ir rūsčioje sovietmečio kasdienybėje. Knygos autoriui rūpi įamžinti
valstybės insignijas, esminius valstybingumo simbolius,
atsiveriančius per monetas, medalius bei kitus kūrinius,
per jų formų įvairovę – nuo miniatiūrų iki monumentalių
skulptūrinių sumanymų. „Archetipai, alegorijos, metaforos ir simboliai padeda įžvelgti tai, kas yra už daiktų,
už kasdienybės. Šie ženklai, nešantys idėją ir mintį, turi
ir dar vieną, ne mažiau svarbią, ypatybę – estetinį-emocinį kodą. Ir tai matome ne tik paminkluose ar istoriniuose paveiksluose, bet ir pačiose mažiausiose meno
formose – visur, kur slypi kultūros, civilizacijos ir grožio
pėdsakai“ (Laisvės paženklinti, p. 9). Taip pagrindžia knygos turinį jos autorius ir sudarytojas, sumanęs leidinyje
pateikti menininkų darbus, liudijančius nepalaužiamą
jų valią reikštis autentiškai, nepaisant juos užklupusių
tragiškų įvykių. Patriotiniai įsitikinimai ir didi pagarba tautos kultūros versmėms – vyraujantys meninin-
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kų ir leidinio autoriaus vertybiniai orientyrai. Štai kaip
principinę savo nuostatą dėsto Dichavičius įžanginiame
žodyje: „Meno kūriniai – tarsi kūrėjų dvasioje išauginti
ir išsiskleidę medžiai. Juose sukaupta patirtis, įgavusi
naują regėjimą, naują formą. Prisikėlė tai, kas buvo uždrausta, paniekinta ir sutrypta. Kiekvienas šalies istorinis valstybingumo tęstinumas be savo ženklų sistemos
neįmanomas, nes už simbolio glūdi idėja, mintis, istorija. Kas pažįsta ir valdo istoriją, tas valdo ir dabartį, tas
projektuoja ateitį.“
Leidinyje šalia meno kūrinių pateikta svarbių mūsų
rezistencinei istorijai dokumentų bei autentiškų paliudijimų. Apie vieną jų būtina tarti žodį. Tai Giedriaus Kazimierėno – lūžio meto liudininko – prisiminimai apie
lemtingą žingsnį suskaldant „amžiną ir nepajudinamą“
TSKP struktūrą. Dailininkas rašo: „Mano tvirtu įsitikinimu, tuomet politikai paaukotos marios laiko, nuolatinis
buvimas ribinėse situacijose, vaikščiojimas peilio ašmenimis, tas nuolatinis buvimas „tarp girnų“ leido sukaupti didžiulę gyvenimo patirtį, pažinti žmones ir reiškinius
iš kitos pusės. Galų gale tiek anuomet, tiek ir šiandien
politiškas mūsų veiklos vertinimas sukuria įtampos lauką, naudingą kūrybai – kūrybai be dvasinio tingulio.“
(p. 144) Ištartų žodžių tiesai dailininkas liko ištikimas.
Jo istorinės drobės, pasižyminčios drąsiu minties polėkiu ir intuicijos galia, įrodo autoriaus politinės patirties
reikšmę kūrybos turiniui. Didingos Kazimierėno drobės
knygoje tapo prieinamos visiems meną gerbiantiems
skaitytojams. Tai Rimanto Dichavičiaus profesinio meistriškumo rezultatas ir jo intelekto dovana mūsų kultūrai.
Įvadiniame Baltijos šalių dailei skirto leidinio (Baltic
Art) žodyje Dichavičius kreipėsi į mus, į atsakingus valstybės veikėjus, tardamas: „Pajauskime kilnią pareigą ir
džiaugsmą parodant, ką mes esame sukūrę ir kas kuriama šiandien – dvasiai, istorijai, kultūrai.“ Deja, jo balsas
nuskambėjo visuotinio abejingumo dykroje. Tai liūdnas
mūsų visuomeninės negalios simptomas. Valstybės reikalus tvarkantys asmenys, užsiimantys jiems naudingo-

mis manipuliacijomis, nenori suprasti, kad Dichavičiaus
leidiniai yra galinga informacijos apie unikalią Lietuvos
kultūrą skleidimo priemonė; jie, praradę kultūros reikšmės nuovoką, nemato reikalo šią kilnią veiklą globoti ir
remti. Vyksta tiesiog skandalingi dalykai: milijonai išvaistomi tariamam Lietuvos įvaizdžio gaminimui; o iš
tikrųjų pinigėliai byra į „savųjų“ kapšelius.
Pažvelgus į Dichavičiaus leidybinės veiklos panoramą,
galima teigti: visais atvejais jo knygos meno kūriniai yra
paties autoriaus kalbėjimas vizualiu būdu apie jam rūpimus ir nuolat svarstomus dalykus. Tai jo asmeninės
Tiesos ieškojimo ilgesys ir atkakli pastanga artėti prie
Tobulybės. Tai taip pat nuolatinis kreipimasis į visuomenę, kuria jis naiviai pasitiki, tikėdamasis atsako – supratimo bei geranoriškų jos narių iniciatyvų. Jis geidžia
diskutuoti, bet mūsų tikrovė nebyli. Knygos dizaino
meistras laukia kritiškos minties, draugiškos polemikos.
Spauda neturi laiko skirti dėmesio rimtiems darbams –
kritikai, panirę į jiems pelningus žaidimėlius, ieško vienadienių sensacijų, iškeliančių jų rašinius į pirmuosius
spaudos puslapius. Sąvoka „kilni pareiga“, dailininko
pavartota kreipinyje, jau kaip globalizmo epochos atgyvena išbraukiama iš mūsų kalbos arsenalo. Jaunoji karta, terorizuojama kosmopolitinio ekstremizmo, nedrįsta
tarti žodžių „tėvynė“, „patriotas“, „tauta“ – gal jau net
ir pamiršo šiuos žodžius, kurie plačiai skambėjo XX a.
valstybės atkūrimo dešimtmečiais, išreikšdami vertybines siekių kryptis.
Jei pritarsime teiginiui, kad žmogus kuria kalbą
kaip būtiną bendravimo instrumentą, tuomet kiekvieno menininko (dailininko, režisieriaus, poeto) kūrinys,
fiksuojamas raštu – nustatytais rašmenimis, konkrečiais
ženklais ar vaizdais, yra individuali kalba, jo kalbėjimo
būdas, skirtas šalia esantiems ir visuomenei, nes kuriančiajam svarbu kurti ne sau, o kitiems, t. y. manifestuoti
save, pareikšti aplinkai apie savo buvimą joje (pasaulyje, sociume) ir įsitvirtinti čia kaip būties subjektui, kaip
individui, išreiškiančiam pretenziją išlikti amžiams per
individualią kalbą savo tekstuose (kūriniuose).
Retkarčiais užsuku pas Rimantą Dichavičių. Kalbame nedaug. Suprantame vienas kitą iš žvilgsnio, išsprūdusio
trumpo žodelio. Dažniausiai mūsų mintys ir tylus bylojimas sukasi apie Knygą. Tai esminė tema, talpinanti visų
civilizacijų turinį, žmonijos atminties lobyną. Akivaizdu
ir tai, kad žmogus išnyksta, o knygos išlieka. Scripta manent (kas užrašyta – išlieka, lot.), – taip sakydavo Antikos
išminčiai. Ir tikrai, siaučiant didžiausioms stichijoms, –
karams, gaisrams ar kitoms griaunančioms jėgoms, – vis
vien kokiame nors archyve, bibliotekoje išlieka bent vienas tekstas. Ir taip žmonija eina toliau. Žmogui mirus
sparčiai nyksta ir prisiminimai apie jį, bet raštas, kalbantis
apie gyvenusį asmenį, įsilieja į bendrą kultūros srautą. Kūrinys kalba ne tik apie savo objektą – įdėmiam skaitytojui
jis daug pasako ir apie autorių. Apie Rimantą Dichavičių,
šiemet švenčiantį savo 75-metį, daug kalbėti nereikia: pažvelkime į minėtus leidinius – juose viskas atsiveria.
2012, liepa
1

Apie šį leidinį plačiau: Naujoji Romuva, 2009, Nr. 3, p. 23–28.
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uvo ankstyvas rytas, ir balti vienuolyno sodai vis
dar skendėjo nuo marių kylančiame rūke. Šventovė stovėjo prie pat vandens – užsilipus ant plačius
jos kiemus ir sodus juosiančios sienos buvo galima į šalimais tyvuliuojančią užtvenktą upę svaidyti akmenukus.
Seserys pasakojusios apie kadaise čia besilankydavusį
tėvą Pranciškų, kuris kaskart, atvykdamas laikyti mišių,
atsiveždavo ir meškeres ir tuojau pat po pamaldų traukdavo savo pamėgton vieton prie sienos, užlipdavo ant
jos specialiai seserų pastatytomis kopėtėlėmis, patogiai
įsitaisydavo, užmesdavo meškerę (prieš tai jau visuomet
būdavo vienuolyno sode pasikasęs sliekų) ir geras tris
valandas žvejodavo, o gal tiesiog medituodavo, žvelgdamas į tamsžalius marių vandenis bei saulės atšvaitus
pušų viršūnėse aname krante – nė viena iš seserų niekuomet nebuvo mačiusi jo ištraukiant nė žuvelės.
Marių artumas iš tiesų keistai veikė vienuolyno gyvenimą. Ne vien tėvą Pranciškų jos traukė paslaptinga
žalia gelme, ošimu, panašiu tai į gilų miegančiojo, tai
į aistringą mylimojo alsavimą, bei monotonišku bangų
pliuškenimu į kranto akmenis, kuriame galėjai atpažinti
tolygų arba nerimastingą žmogaus širdies plakimą – nelygu, iš kurios pusės pučia vėjas ir kokios mintys klausytoją atgena prie vandens.
Marias be galo mylėjo ir sesuo Adalberta. Tai ji, man
paprašius, tą ankstyvą pavasario rytą papasakojo šią istoriją – pirmą kartą balsu kitam žmogui, tarsi po daugelio metų traukdama iš marių dugno seniai paskandintas
mintis bei žodžius. Netikėtas mano atvykimas buvo tarsi
ženklas, kad pagaliau atėjo laikas tai padaryti, ir aš buvau tas žmogus, kuris vienintelis galėjo padėti jai išdrįsti
vėl pažvelgti į tą istoriją – šį kartą taip, kaip kad mylinti
motina žiūri į atgailaujančias savo prasikaltusio vaiko
akis – atlaidžiai ir su švelniu liūdesiu. Buvau žmogus,
kuriam buvo suteikta teisė išgirsti intymią išpažintį, kuris tačiau nebuvo susijęs su ja tiesiogiai. Man reikėjo tik
klausytis, o istorija man prieš akis skleidėsi it gležni angelo sparnai, pamažu vis labiau nušviesdami vienuolės
veidą giedria ramuma. Tuomet mes ilgai vaikštinėjome
po visą vienuolyną – slaptais takeliais, jungiančiais jo
kluatrus – kiekviename iš kiemelių augo rožės ir kerojo
vaismedžiai; klaidžiojome plačiais skliautuotais koridoriais, kaskart vis naujai besiveriančiais į tuos vidinius kiemus, kurie buvo lyg vienuolyno akys; išbraidėme rūką
šventuose žydinčių obelų soduose, kojomis lietėme purų
juodžemį, kuriame kasmet derėjo seserų auginamos gėrybės; šventoriuje prisėdome ant suolelio po liepomis;
užlipome netgi į pačią varpinę, it milžinišką visų keturių vėjų košiamą paukščio lizdą, iš kurio matyti šventovę supančios pievos, miškai bei marios. Ir visą tą laiką
ji man kalbėjo. Kalbėjo apie Dievo tarnaitės gyvenimą

čia, šioje riterių laikus menančioje tvirtovėje, apie ilgesį
ir laukimą, apie akimirkas, kuriose telpa amžinybė, ir
laikinumą, kuris persmelkia visas žemiškas sąvokas bei
formas, apie meilę, aistrą ir apie tai, kiek daug tyrumo
ir nekaltybės gali slėpti nuodėmė.
Kai pirmąsyk atvyko į šį vienuolyną, Adalbertai buvo
vos aštuoniolika. Tiesa, tuomet ją visi dar šaukę kitu
vardu – keistą šventosios Adalbertos vardą ji pasirinkusi tik davusi pirmuosius įžadus. Aštuoniolikmetė buvo
užaugusi labai religingoje šeimoje ir, tiesą pasakius, gerokai atitrūkusi nuo išorinio pasaulio realijų. Tai, kas
jos bendraamžiams buvo savaime suprantama, dalykai,
apie kuriuos sukosi visas jų gyvenimas, merginai atrodė
tokie tolimi, nesuvokiami ir svetimi, lyg iš kitos planetos.
Viena vertus, taip buvo todėl, kad jos tėvai gyveno gana
uždarą gyvenimą, kuriame neabejotinai svarbiausią bei
garbingiausią vietą užėmė Dievas – Jis buvo tarsi visa
ko centras, kuris savo nežemiška trauka neleido į šalis
išsilakstyti visoms kitoms pasaulio dalims, tvarkingai
skriejančioms aplink jį. Dievas ir Adalbertos gyvenime
buvo tai, kas viską paaiškina, nušviečia skaisčia, neblėstančia amžinybės šviesa, kas teikia švelnią nuolatinę
globą ir saugumą, mainais tikėdamasis tik ištikimybės
ir nuolankumo. Taip, stiprus ir nenuginčijamas Dievo
buvimo šalia pojūtis buvo persmelkęs visą sąmoningą
merginos būtį – tai greičiausiai ir suteikė vidiniam jos
pasauliui tą nepakartojamą, ypatingą formą, kuri negailestingai skyrėsi nuo išorinio pasaulio. Kad ir ką ji iš to
realaus ir apčiuopiamo pasaulio bandydavo pritaikyti
sau, tai kaskart pasirodydavo pernelyg grubu, lėkšta,
nepakankamai prasminga bei tauru. Tai, matyt, ir buvo
pagrindinė priežastis, paskatinusi ją pasirinkti vienuolyną – netgi ne tas stropus tėvų auklėjimas ir didelis jų
entuziazmas, o nesugebėjimas atrasti savęs pasaulietiškoje kasdienybėje, nusivylimas žemiškaisiais reikalais, jų
tuštybe bei laikinumu.
Taigi vos sulaukusi aštuoniolikos, amžiaus, nuo kurio seserys kazimierietės leidžia pradėti merginoms pasirengimą vienuolystei, Adalberta visiškai atsisveikino su
jai nesuvokiamomis eilinių žmonių pasaulio tamsybėmis
bei paikyste ir visa šviesos bei prasmės ištroškusia siela,
visa savo jauna karšta širdimi atsidavė Dievui ir drąsiai
pradėjo žengti jo apšviečiamu keliu – kas rytą pabudusi
ji jautėsi išvaduota nuo visų jai lig šiol grėsusių pasaulio
baisybių ir dabar esanti švelniai vedama už rankos – neabejotinai pirmyn, į amžinąjį džiaugsmą ir išganymą. Kitos seserys nuo pat pradžių negalėjo atsistebėti Adalbertos romumu, tvirtybe bei ryžtu ir, kad nebūtų skatinama
jos puikybė, merginai negirdint, vis drauge pasidžiaugdavo, kad gerasis Dievas joms atsiuntė tokią pavyzdin-
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gą būsimą sesutę – su tokiu tikėjimu ir nuolankumu ji
toli eisianti. Tik vienuolyno vyresnioji, motina Liucija,
kurią, nepaisant jos visuose reikaluose demonstruojamo
griežtumo bei reiklumo, visos seselės tarpusavyje švelniai vadindavo tiesiog motinėle Liuce, santūriai žvelgė į
uoliąją naujokę. Niekad pastarosios negirdavo, nei švelnesnio skatinančio žodžio neištardavo, netgi į ilgesnes
kalbas nesileisdavo, o vien paslapčiomis ją stebėdavo
pro savo storastiklių akinių viršų. Adalberta, iš pradžių
neįkyriai, bet atkakliai siekusi vyresniosios dėmesio bei
palankumo, po kurio laiko susitaikė su tokiu akivaizdžiu
šaltumu ir abejingumu.
Dienos vienuolyne bėgo greitai ir sklandžiai, tarsi
lietaus lašai, vienas po kito krentantys ant medžių lapų,
skubriai riedantys lygiu paviršiumi ir tolygiai kapsintys
ant šlapios žemės. Neilgai trukus kandidatė buvo oficialiai paskelbta novice, o dar po kelerių metų davė ir pirmuosius įžadus – tapo seserimi Adalberta.
Šioje pasakojimo vietoje mano pašnekovė nutilo, akimirką įdėmiai pažvelgė į mane ir vėl susimąsčiusi leido
žvilgsniui nuklysti. Mes sėdėjome nuščiuvusiame vienuolyno šventoriuje ant suolelio priešais bažnyčios vartus. Rytinė migla vietą jau buvo užleidusi rasai ir pirmiesiems saulės atspindžiams jos lašuose. Kažkur tolumoje,
už storų, dievišką šios vietos ramybę saugančių sienų,
pragydo paukštis.
– Čia mano pasaulis, mano gyvenimas, – lėtai atsikvėpdama ištarė. – Dievas yra visur. Kaip jau sakiau, jis
suteikė mano gyvenimui ir vidiniam pasauliui nuostabią, kone tobulą formą. Tačiau... Tai tebuvo forma, o ne
turinys, visa ko esmė ir pagrindas. Aš bėgau nuo pasaulio tuštybės, nuo jo garsiai žvangančio vario ir skambančių cimbolų, manydama, kad mano pasaulis savaime yra
geresnis, gražesnis ir pilnesnis prasmės jau vien todėl,
kad jį rėmina puikūs ir teisingi Dievo žodžiai. Aš nepažinau savęs, neįsivaizdavau, kokios jėgos manyje slypi, ir
galų gale netgi nenorėjau savęs pažinti, nevalingai vengiau akistatos su tikrąja savimi, bijojau pamatyti savyje
žmogų, tokį, kaip visi, – su savo silpnybėmis, abejonėmis
bei žemiškomis užgaidomis, todėl tvirtai apsišarvavau
savo tikėjimu ir kantrybe, įlindau kuo giliau į tą patikimą, saugų Dievo man padovanotą kiautą lyg koks moliuskas ir ten ilgus metus tūnojau, niekam nė neįtariant,
kokia silpna ir pažeidžiama esu. Tikras tikėjimas, tikra
meilė nėra kiautas, padedantis mums laikinai pabėgti
nuo savo pačių netobulumo, apsisaugant nuo bet kokių
išorinių grėsmių. Tikėjimas ir meilė yra tarsi perlai, kurie
metų metus, sluoksnis po sluoksnio formuojasi iš mažutėlytės smėlio kruopelės, ilgainiui vis didėdami, tvirtėdami ir galų gale įgaunantys neįkainojamą vertę. Dievas
matė, jog aš einu ne tuo kantriuoju perlo, o apgailėtinu
bestuburio moliusko keliu, todėl ir atsiuntė man Motiejų,
kuris vienu ypu į šipulius sudaužė puikųjį mano šarvą.
Čia sesuo vėl nutilo. Jos veide it nevalingas raumenų virpulys šmėstelėjo blankus kadais išgyventos kančios
šešėlis. O gal tai buvo ne šešėlis, o nežymus, jau laiko
nugludintas, tačiau neabejotinai kančios antspaudas. Tokios istorijos kaip ši negali praeiti nepalikusios pėdsakų –
staiga aš juos išvydau visur – tame, kaip ji sėdi, rankas
nuolankiai sunėrusi vienuoliško abito skreite, koks ilge-
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singas tampa šiaip jau santūrus ir rimtas jos žvilgsnis, kai
ji kilsteli akis į dangaus skliautą viršum tvoros, su kokiu
švelnumu ir liūdesiu balse ji ištarė jo vardą – Motiejus...
– Eime, noriu kai ką jums parodyti, – Adalberta staiga pakilo nuo suolelio. – Ta vieta yra ypatinga... Ak, kokie niekai visa tai!.. – jai staiga susizgribus akyse trumpai
plykstelėjo šelmiškos ugnelės. – Šitaip seilėtis dėl praeities prisiminimų!.. Man, pagyvenusiai moteriškei, ir dar
vienuolei... Tačiau nieko negaliu padaryti – prisiminimai
yra viskas, kas man liko. Ligi šiol negaliu ramiai praeiti
pro tą vietą. Eime, sakau jums, ta vieta yra ypatinga, –
moteris ryžtingai rankose suspaudė raktų ryšulį, kabėjusį prie juosmens, ir, nieko nelaukusi, patraukė prie
vartelių, vedančių iš šventoriaus į vieną iš kluatrų. Jos
žingsniuose staiga radosi tiek nekantros ir užsidegimo,
kad aš, vos bepažindama ramiąją Adalbertą, turėjau skubėti paskui ją protekiniais.
Šis kiemelis man dar buvo nematytas. Pro vijokliškai susipynusius vartelių virbus smalsiai pažvelgiau į tą
naują erdvę – laikas joje man regėjosi sustojęs. Atsisukau
į vienuolę – ji taip pat buvo sustingusi, raktas, paruoštas
kišti į spyną, vos regimai virpėjo. Staiga, lyg atsipeikėjusi
iš gilaus sapno, ji pasisuko į mane ir tarė:
– Marta... Ar galiu jus vadinti tiesiog Marta?
– Žinoma.
– Ačiū. Taip man bus truputį paprasčiau.
Supratau, kad šis pasakojimas moteriai kainuoja
daug jėgų, todėl drąsinamai šyptelėjau. Tačiau jos lūpų
kampučiai nė nevirptelėjo, o žvilgsnis vis dar tyrinėjo
mano veidą, tačiau buvo neišskaitomas tarsi bedugnio
ežero gelmė. Tuomet ji pasuko raktą ir mes įžengėme į tą
prisiminimų bei fatališkos nuojautos prisodrintą erdvę.
Jiedu susitiko čia, viename iš šviesių ir tobulai simetriškų
vienuolyno kiemų, po baltomis arkomis įrėmintu giedru
pavasario dangumi. Rožių krūmai tuomet čia kerojo lygiai taip pat kaip šiandien – kruopščiai prižiūrimi palei
dailius akmenėliais nubarstytus takelius. Prie vieno jų
tądien su sodininko pirštinėmis bei žirklėmis stovėjo jauna, ką tik pirmuosius vienuolės įžadus davusi mergina
keistu Adalbertos vardu ir genėjo po ilgos žiemos nebeatsigavusias rožių šakeles, leisdama saulės šviesą išvysti
jauniems ūgliams. Ji vilkėjo naujutėlaičiu abitu, kuriuo
labai didžiavosi, o plaukus, kaip pridera, buvo paslėpusi po juodu vienuolišku nuometu. Akimirkai kilstelėjusi
akis nuo šviežiais pumpurais apsipylusio krūmo, ji pro
atvirus vartelius tolumoje išvydo šventoriumi jos link
judančią figūrą. Tai buvo Motiejus. Jis žengė plačiais
ryžtingais žingsniais, aukštai pakėlęs galvą, tarsi nešdamas svarbią žinią. Taip jis vaikščiodavo visuomet, tačiau
tą akimirką Adalbertai pasirodė, jog tai pas ją jis šitaip
skuba, nors ir negalėjo suprasti, kodėl. Taip Adalberta ir
paliko žiūrėti į jį, – nejučia nuščiuvusi ir visai pamiršusi
rožes, prie kurių darbavosi, – kol Motiejus atsidūrė prie
vartelių ir ten stabtelėjo.
– Atleiskite! – šūktelėjo jis, ir sodrus jo baritonas nuaidėjo vienuolyno skliautais, nenorom sudrebindamas
dieviškosios seserijos namų langus ir sienas. – Atleiskite,
aš ieškau motinos Liucijos. Kur galėčiau ją rasti?
– Ji šiuo metu greičiausiai ilsisi savo kambaryje. Visuomet taip daro sekmadienio popietėmis. Po valandos
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mes rinksimės adoracijai – iki to laiko ji turėtų nusileisti
žemyn. Galbūt jums pavyks su ja pasimatyti pakeliui į
koplyčią. Mūsų koplyčia štai ten. O jūs būsite... – nuo
taip greit išpyškinto atsakymo jai kone pristigo kvapo.
Jis žengė porą žingsnių nuo vartelių ir atsidūrė prie
pat Adalbertos rožių krūmo.
– Motiejus, – tarė, tiesdamas ranką. Adalberta sutrikusi nusitraukė sodininko pirštinę ir paspaudė jo dešinę. – Aš restauratorius, kurį kvietėte dėl Švenčiausiosios
Motinos paveikslo. Pažiūrėsiu, ką galiu padaryti.
– Ak taip, tai jūs... Pagaliau. O mes jau manėme
nebesulauksiančios, kada jis bus atnaujintas, – mergina
nusišypsojo, po to staiga surimtėjusi pridūrė: – o žinote, jisai yra šventas, stebuklingas... Žmonės meldžiasi
Švenčiausiajai Motinai ir gauna malonių. Vėliau sugrįžta, dėkoja...
– Taip, esu tai girdėjęs, – taip pat nusišypsojo Motiejus. – Man bus didelė garbė... Na, žinote, dirbti su tokiu
paveikslu.
Jis nejučia kilstelėjo savo rankas ir susimąstęs pažvelgė į jas. Adalberta taip pat įsistebeilijo į plačias, dailios formos vyriškas plaštakas, kurioms netrukus bus
leista prisiliesti prie švenčiausio ir brangiausio daikto
visame kazimieriečių vienuolyne.
– Ačiū jums, – Motiejus staiga pakėlė veidą ir pažvelgė tiesiai jai į akis. – Aš jau eisiu. Pasivaikščiosiu pamariu, kol motina Liucija dar ilsisi. Beje, kuo vardu jūs?
– Adalberta. Atleiskite, neprisistačiau.
– Adalberta, – jo veide vėl išsiskleidė šypsena. – Gerai, nebetrukdysiu jūsų. Iki pasimatymo, – ir apsisukęs
nuėjo atgal per kiemą, tada per šventorių didžiųjų vartų
link, o už jų pasuko dešinėn, prie marių.
Adalberta žvelgė jam pavymui, negalėjo atitraukti
akių. „Kas tai? – klausiamai dunksėjo jos širdis. – Kaip
gražu...“ Tuomet ji dar nesuprato, tik truputį apsvaigo
galva, krūtinėje suplakė sparnais kylantis balandis ir šiek
tiek smarkiau pakvipo rožės.
Tą vakarą per adoraciją ji negalėjo susikaupti maldai, o prieš miegą, kalbėdama rožinį, pajuto nenusakomą, ligi tol niekada nepatirtą ilgesį, kuris iš galvos išvaikė visus maldos žodžius ir gerklėje užgniaužė balsą.
Pro atdarą langą ji girdėjo marių ošimą. Atsisėdusi vienmarškinė ant palangės, leido savo krūtinei prisipildyti to
tokio tolimo ir kartu tokio artimo sielą rimdančio ošimo,
kuris priminė jai švelnų ir sodrų šiandien ją užkalbinusio vyro balsą.
Adalberta jau buvo spėjusi pamilti šį vienuolyną: aukštus šviesius jo skliautus, be žodžių dangstančius kuklią
seserų kasdienybę ir suteikiančius jų darbams bei mintims kilniausią formą, ilgus tiesius jo koridorius ir tai,
kaip juose skamba jos žingsniai – visuomet tvirti, darnūs
ir skambūs; mylėjo ir tuos mažyčius vargonėlius, kuriais
jai tekdavo skambinti per viešąsias sekmadienio pamaldas bažnyčioje, ir tas sielą dievop keliančias Palionio
freskas, puošusias šventovės lubas bei sienas, į kurias
ji neretai nejučia užsižiūrėdavo per mišias, o kartais ir
šiaip atėjusi vienumoje pasimelsti; mylėjo ir linksmą sesučių čiauškėjimą refektorijuje per pietus, ir tą kantriai
kiekvienos neramios sielos laukiančią eremitoriumo tylą,
ir joje paukščių balsais skambančias senąsias obelis, vi-
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suomet pragystančias sielai pagaliau nurimus. Tai, kas
dedasi už vienuolyno ribų, net ir visai čia pat, anapus
tvoros, jaunosios vienuolės ligi šiol visai nedomino. Tik
kai kitą rytą pabudo šaltoje savo celėje visa sužvarbusi
ir nuėjo uždaryti iš vakaro palikto praviro lango, ji staiga tarsi pirmąsyk išvydo marias. Jos tyvuliavo iškart už
tvoros, prie pat vienuolyno sienų. Tai jos vakar vakare
nedavusios ramybės savo ošimu, o šiandien dar ir prikausčiusios žvilgsnį. Ir tuomet Adalbertai staiga pamago
pamatyti marias iš arčiau – jos širdyje netikėtai atsivėrusi
bedugnė šaukėsi neįžvelgiamos marių gelmės lyg savo
niekada neregėtos, tačiau be galo išsiilgtos sesės.
Motiejų marios patraukusios iš karto. Jos jam priminė laikus, kai jis dar tapydavo. Jam patikdavo tai daryti
gryname ore – paprastai vaikščiodamas lauke jis visuomet turėdavo popieriaus bei pieštuką ir, kai einant pro
kurią nors vietą viduje kažkas krūptelėdavo, o krūtinę
užliedavo maloni šiluma, jis sustodavo, ilgai žvelgdavo
į tą kraštovaizdį, tuomet pieštuku greitai brūkštelėdavo
keletą eskizų, o kitąkart sugrįždavo su molbertu, teptukais bei paletėmis, pasiryžęs toje vietoje praleisti tiek
laiko, kiek reikės. Vienas mylimiausių jo kada nors tapytų vaizdų buvo rudeninė miško proskyna, atsiverianti į
nedidelį it tamsi girios akis ežerėlį, – būtent tai iškilo atmintyje jam pirmąkart išvydus vienuolyno marių krantą.
Nors marios buvo didingesnės bei paslaptingesnės, – jau
nebe akis, o visas tamsus gelmių pasaulis, – tačiau prie
vandens linkstantys gluosniai šiame ir aukštos pušų
viršūnės kitame krante kūrė nenusakomą antrojo – atspindžių – pasaulio įspūdį visai taip, kaip jis tai bandė
pavaizduoti aname paveiksle. Tąsyk, tiesa, savo darbu
liko šiek tiek nusivylęs – galbūt kaip tik tai ir pažadino
jau seniai nejaustą įkarštį imtis teptuko. Pirmą vakarą
vienuolyne, tuojau po pažinties su seserimi Adalberta, jis
ilgai stovėjo pakrantėje, akis nukreipęs į tamsžalį marių
vandenį, krūtinėje jusdamas gerai pažįstamą nekantrų
kirbėjimą, tačiau vis nesiryždamas, tarsi kažkas viduje
jam būtų šnabždėjęs: „Čia dar kai ko trūksta!“ Kas yra
tas kai kas, jis suprato kitą rytą, kai, vėl atėjęs prie marių, ten išvydo ant kranto sėdinčią vienuolės abitu vilkinčią Adalbertą. Jos poza – rankomis apglėbti keliai, šiek
tiek kilstelėtas smakras, profiliu pasuktas rimtas veidas
bylojo laukimą bei neapibrėžtumą, tarsi ją čia nenorom
būtų atginęs neįsisąmonintas troškimas. Ji atrodė nenuspėjama, tarsi bet kurią akimirką galėtų pakilti ir nueiti,
galbūt žeme, o galbūt vandeniu arba likti čia šitaip sėdėti
per amžius. Motiejus žvelgė į ją lyg užkerėtas. Jau tiek
metų jo pirštai laikė vien restauratoriaus įnagius, ir štai
pagaliau kūrybinė dvasia grįžo. Marių atspindžių paslaptis, giedra vienuolyno rimtis ir šios moters buvimas
čia, šių dviejų pasaulių sandūroje, ir sudarė tą žodžiais
nenusakomą nuotaiką, kurią atvaizduoti Motiejui kilo
nenumaldomas noras.
Dienos vienuolyne bėgo greitai: skleidėsi medžių
pumpurai, seserų gėlynuose sužydo krokai bei narcizai,
obelys eremitoriumo sode apsipylė žiedais, išdidžias
žvakes iškėlė kaštonai, paukščiai giedojo iki užkimdavo,
o bažnyčios varpinė kas rytą kvietė į pamaldas. Švenčiausiosios Motinos paveikslas sulig kiekviena diena vis
gražėjo, ir seserys su dėkingumu žvelgė į jaunąjį restauratorių, kuris laisvu nuo darbo metu, regis, tapė ir savo
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paveikslą – jos bene kasdien jį matydavo stovintį prie
molberto (jį viena sesuo paprašyta netikėtai surado vienuolyno palėpėje). Į tą vietą prie marių kartais ateidavo
ir sesuo Adalberta, atsisėsdavo ant kranto visuomet ta
pačia poza ir įsmeigdavo žvilgsnį į tolumą. Tuomet jaunasis restauratorius, regis, tapydavo ir ją. Tačiau niekas
visame vienuolyne nė nenutuokė, kas vis dėlto sieja tapytoją ir jo įkvėpimo objektą, na, nebent išskyrus motiną
Liuciją, tačiau ir ji galėjo tai blankiai nujausti. Nenuilstantis marių ošimas nusinešdavo visus jų pokalbius, visus balsu ištartus ar vien žvilgsniu išsakytus prisipažinimus, o vienintelis jųdviejų slaptos istorijos liudininkas
bei įrodymas galėjo būti nebent tas pamažu gimstantis
meno kūrinys – paveikslas, kurį Motiejus vėliau pavadins Laukimu.
Tos pavasario dienos Adalbertai buvo kupinos ligi
tol nepatirto virpulingo džiugesio bei širdies nerimo,
palaimingos ramybės akimirkas keisdavo nepakeliamo
skausmo priepuoliai – laimė ir kančia, meilė ir nuodėmė
jai buvo viena. Vieną akimirką ji plakdavo savo aistros
valdomus kūną ir sielą už nesugebėjimą išlikti ištikimai
savo pašaukimui ir atsispirti gundymui, o jau kitą visa
tai atrodydavo kaip švenčiausias ir nuostabiausias dalykas, nutikęs jos varganame gyvenime. Tuomet ji kaip
niekad aiškiai juto, kad Dievas yra visur – tarpais kaip
visa reginti Aukščiausiojo akis, tarpais kaip gražiausi
žemiškosios realybės pavidalai ir visuomet kaip tas nenutylantis balsas viduje, kuris nuolatos reikalavo to, kas
neįmanoma – nesvarbu, ar tai būtų ištikimybė įžadams,
ar atsidavimas mylimajam. Adalberta negalėjo padaryti
nei to, nei to – ji jautėsi lyg įkalinta įstabaus grožio sap
ne, iš kurio niekaip nesugebėjo pabusti. Tačiau net ir per
miegus, net ir sapnuodama šį kvapą gniaužiantį sapną
ji juto tarsi kūną veržtų šiurkštūs vienuoliški apdarai, o
skruostą skaudžiai degintų į odą įsirėžęs metalinis kryželis, kurį kasdien nešiojo ant kaklo. Ir vienintelė akimirka, kai išnykdavo visos jos kaltės ir siela nustodavo
sopėjusi, buvo jų susitikimo prie marių akimirka. Netoli
pabėgę, čia pat anapus vienuolyno sienos, jie galėjo gėrėtis viens kitu, skęsti vienas kito žvilgsnyje ir svaigintis
tuo iliuziniu artumo pojūčiu, kai, regisi, gali ranka paliesti, tačiau kas kartą skiria šviesmečiai... O jeigu ir ne
jie, tai baimė to, kas nutiks palietus. Taip ir skrisdavo jųdviejų širdys viena į kitą it drugiai į žvakės liepsną, taip
ir linksmindavosi jos kartu – tarsi du bepročiai, vedami
į giljotiną. Šios jų akimirkos buvo lyg dūžtantis stiklas, –
tokios neįkainojamos ir trapios, – tačiau kiekvienoje šukėje glūdėjo amžinybė. Tą dieną, kai paveikslas buvo
baigtas, Motiejus ištarė: „Keliauk su manimi, Adalberta.“
Vėlų gegužės vakarą Adalberta drebančia širdim pravėrė
motinos Liucijos kabineto duris. Vyresnioji jau ketino eiti
gulti, tačiau, tarpduryje išvydusi išblyškusį nekviestos
viešnios veidą, suprato esant rimtam reikalui. Adalberta
jautėsi it sapne. Motinėlei maloniai linktelėjus ir rankos
mostu pakvietus prisėsti, ji tyliai uždarė kabineto duris
ir, ūmai prisiminusi tą dieną, kai pirmą kartą atvyko į
vienuolyną, staiga pasijuto be galo vieniša. Kaip ramiai
ir džiaugsmingai anąkart plastėjo jos širdis kalbant apie
savo pašaukimą ir kokia sunki dabar jai atrodė čia nešama giliai užantyje paslėpta žinia. Tačiau šį kartą Adalber-

29

ta jautėsi bene dar labiau tikra dėl savo sprendimo teisingumo – matyt, dėl to svaiginančio įkarščio, atginusio
ją čia ir suteikusio neįtikėtinos drąsos bei ryžto tokiam
lemtingam pokalbiui. „Dar nevėlu, – kartojo sau Adalberta. – Jokių neatšaukiamų sprendimų dar nepadaryta,
aš vis dar galiu pasitraukti, ir jeigu to dabar nepadarysiu, gailėsiuosi visą likusį gyvenimą. Nebegaliu daugiau
priešintis, nes tos jėgos per stiprios... Negaliu atstumti to,
kas mano gyvenimą nušvietė tikromis, dieviškomis spalvomis. Jei čia pasiliksiu, ši šventovė taps man kalėjimu.“
Adalberta savo reikalą išdėstė trumpai ir aiškiai,
nenorėjo pasirodyti išsiblaškiusi ar pasiklydusi jausmuose, o ir prasmės daugžodžiauti įrodinėjant savo teisumą
nematė – sprendimas jau padarytas, tad neverta veltis į
ilgas diskusijas tikėjimo bei moralės klausimais. Juk galų
gale nieko čia ypatingo – noviciatas tam ir reikalingas,
kad būsimosios vienuolės būtų išbandytos ir išsiaiškintų,
ar iš tiesų esančios pašauktos tapti Kristaus sužadėtinėmis. Vis dėlto, prieš motinai Liucijai prabylant, Adalbertos širdis daužėsi neramiai.
– Eina jau penkti metai, kai tu su mumis, seserie
Adalberta, – lėtai pradėjo vyresnioji. Jos griežtą profilį
šiek tiek švelnino nuo stalinės lempos sklindanti šilta
šviesa, tačiau kietai sučiauptos lūpos bylojo, kad ši novicės žinia jai anaiptol neatrodė įprasta ar neverta tolesnės
diskusijos. – Jau penkti metai, ir aš matau, kad tau patinka gyventi čia, mūsų seseriškoje ir Jo dieviškoje draugijoje. Žinoma, aš tave stebėjau, kaip kad visos novicės
yra stebimos, ir tavyje regėjau daugelį tikrojo pašaukimo
apraiškų, tačiau... – motinėlė stabtelėjo, pasitaisė akinius
ir tęsė toliau. – Tau, žinoma, atrodė, kad esi čia, kad viskas, ką darai, vien didesnei Dievo garbei. Tačiau iš tiesų
taip nebuvo: čia, su mumis, buvo tik tavo kūnas ir mintys, o nuo to laiko, kai atvyko jis, su mumis nebėra ir jų.
Sakyk man, jei aš klystu, tačiau vienuolyne tu nesi visa
savo širdimi, visa siela. Tu nesi visa savo esybe su Dievu.
Aš nežinau, kodėl taip yra, – negaliu žinoti, nes tai tik
tavo ir Jo reikalas. Tai klausimas, į kurį atsakyti gali tik
tu pati. Tačiau sakyk, gal taip nėra, gal aš klystu?
Adalberta negalėjo pratarti nė žodžio. Dirbtinės
šviesos atšvaitai blykčiojo motinėlės akinių stikluose.
– Greičiausiai tu teisi – iš tiesų būtų geriau, jei išvažiuotum. Jei jauti, jog negali atsiduoti Aukščiausiajam
visa savo esybe, tuomet pasilikti nevalia. Jei, nepaisant
visų šių vienuolyne praleistų metų, vis dar nesugebėjai
atrasti kelio, vedančio į Jį, eik tuo keliu, kurį matai dabar. Koks tai kelias – žinoti tau vienai. Juk pati tai jauti.
Aš noriu užduoti tau vienintelį klausimą, sese. Ar tu jį
myli? Ar myli tą vyrą?
Už lango jau žiebėsi pirmosios žvaigždės. Adalbertos žvilgsnis klaidžiojo sodriu akvamarinu užlietu
skliautu, švelniai liesdamos jį remiančius čerpėtus vienuolyno stogus, bokštelius bei ką tik pražydusias medžių viršūnes. Kažkur tenai apačioje ji žinojo tyvuliuojant marias. Galvoje tebeskambėjo motinos klausimas.
– Taip, aš jį myliu, – moterų žvilgsniai susitiko.
– Tuomet... – motina Liucija lėtai linktelėjo galva,
tarsi duodama ženklą.
Kambaryje kurį laiką tvyrojo tyla, tik vos girdima
lakštingalos giesmė atsklido iš tolimojo eremitoriumo
krašto.
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– Bet aš bijau nuodėmės, motinėle. Aš labai bijau.
– Vienuolyno sienos tavęs nuo nuodėmės neapsaugos, sese. Nebijok pažinti savęs, nes šitaip tu pažįsti Dievą, kuris visuomet su tavimi ir tavyje. Žengdama nauju
keliu, privalai sutvirtėti. Dievas lieka su tavimi, kad ir
kur eitum.
Vyresnioji akimirką patylėjo, po to negarsiai pridūrė:
– Manau, kad ir pati jau pradedi suprasti, kad pasaulyje ne viskas yra vien juoda arba balta. Gėrio ir blogio
pradai žmoguje taip susipynę, jog dažnai sunku ir atskirti, kokių ketinimų vedamas jis elgiasi vienaip ar kitaip.
Klausykis savo širdies, sese. Tegul ji veda tave tikrosios
meilės keliu. Telaimina tave Dievas.
Kitą rytą Motiejus jos laukė įprastinėje susitikimo
vietoje prie marių. Daiktai sukrauti stovėjo šalimais,
su seserimis kazimierietėmis atsisveikinta, Švenčiausioji
Motina visa tviskanti vėl grąžinta į garbingiausią bažnyčios vietą virš altoriaus, jo paties paveikslas saugiai
supakuotas gulėjo tarp kitų daiktų – Motiejus ketino jį
pakabinti naujajame jų bute. Marios tą rytą buvo neįprastai tykios, rausva ryto žara jų miniatiūrinėse bangelėse
žaidė it raudonskruostė mergaičiukė su veidrodėliu.
Adalberta stebėjo jį pro savo kambario langą – neramų kaip pavasario vėjas ir sutrikusį tarsi pirmąkart
namuose vienas paliktas vaikas, tarpais besiblaškantį
pakrante pirmyn atgal, tarpais tiesiog stovintį bejėgiškai
nusvirusiomis rankomis. Kelis kartus jis buvo pakėlęs
galvą aukštyn, klausiamai žvelgdamas į jos langą – tuomet ji pasislinkdavo tolėliau, kad stikle nebūtų matyti
jos atspindžio.
– Kone dvi valandas jis manęs laukė. O, kaip aš tuomet troškau jį nutapyti, kaip kad jis mane buvo nutapęs. Laukimas – abu paveikslai būtų pavadinti taip pat...
Norėjau įamžinti tą akimirką, kad niekuomet neišdiltų
iš atminties, ir man tai pavyko – tą vaizdą dar ir dabar
regiu taip ryškiai, tarsi vis dar sėdėčiau ant palangės ir
žvelgčiau pro langą... Jis laukia ilgai, kol galiausiai iš
savo daiktų krūvos paima paveikslą ir paguldo jį ant
smėlio štai čia, toje vietoje, kur visuomet sėdėdavau aš.
Tada paima į rankas likusius daiktus ir nueina. Daugiau
aš tavo tėvo niekada nebemačiau, Marta.
Mudvi stovėjome ant marių kranto palei didelį gluosnį, tiesiantį savo liaunas šakas nuo vienuolyno tvoros iki
pat vandens paviršiaus, tarsi norėdamas apkabinti šiuos
du pasaulius – tamsią, nepažinią, aistromis kunkuliuojančią, pačias žemės įsčias siekiančią marių gelmę bei
aiškią, dangiškos šviesos bei tvarkos žiupsneliu apdovanotą, sklandžiai it ligi galo prisuktas laikrodis tiksinčią
Dievo tarnaičių kasdienybę. Staiga aš supratau, ką reiškė
tie tėvo paveikslai, kurių jis nenorėdavo kabinti namuose,
dovanoti draugams, kuriuos jis apskritai slėpdavo nuo
svetimų akių ir netgi mamai rodydavo tik nenoromis. Tai
buvo niūrūs, nenusakomos egzistencinės vienatvės bei
liūdesio persmelkti darbai, visai nepanašūs į tuos įprastinius šviesių tonų, grakščių, lengvų formų gamtos bei
skaidrių tėvo sapnų vaizdus, kuriuos jis tapydavęs lengva ranka ir su giedria šypsena veide, tarsi tai būtų buvęs
tik žaidimas, nereikalaujantis nė menkiausių pastangų.
Tačiau kai jis užsidarydavo dirbtuvėje ir nieko nebeįsileisdavo, tik kartkatėm papilkėjusiu veidu ir pajuodusiais
paakiais išlįsdamas šio to užvalgyti, tuomet mudvi su
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mama žinodavome, jog gimsta vienas iš tų. Rodėsi, kad
šie paveikslai išsiurbia iš jo visą gyvybę bei gyvenimo
džiaugsmą, todėl mes nerimaudavome, matydamos jį lyg
nesavą slankiojantį po namus, tokį vaiduokliškai tylų, pagilėjusiomis raukšlėmis ant kaktos ir sulig kiekvienu paveikslu vis labiau bąlančiais smilkiniais. Turėdavo praeiti
beveik savaitė, kol jis atsigaudavo. Paveikslas tada būdavo padedamas į dirbtuvės kampą greta kitų likimo brolių
ir paliekamas. Visi namiškiai stengdavosi kuo greičiau
jį pamiršti, o labiausiai pats tėvas. Kartą, būdama maždaug trylikos, paprašiau jo parodyti tuos darbus. Jaučiau,
kad jie slepia kažkokią paslaptį, ir man be galo magėjo
ją išsiaiškinti. „Žiūrėk, kad jau taip nori“, – tarstelėjo jis
šiek tiek suirzęs, o man vieną po kito iš kampo traukiant
paveikslus ir juos įdėmiai apžiūrinėjant visą laiką stovėjo nusisukęs į langą ir tylėjo. Laikrodis, siena, varpinės
bokštas, dagilis, įstrigęs rožių krūme, medinis Nukryžiuotasis, tamsi beveidė klūpanti figūra, kažkieno rudos
akys, žvelgiančios iš drobės taip, tarsi būtų gyvos, nuoga moteris, iki pusės įbridusi į ežero vandenį... Piešiniai
darėsi vis chaotiškesni ir abstraktūs, kai kurios figūros
būdavo tarsi sumestos į krūvą, vienos užgoždavo kitas
arba iš jų sunkdavosi blausi šviesa, ištirpdanti kontūrus,
tačiau pripildanti paveikslą blankios bei trapios, bet vis
dėlto vilties. Nieko jo neklausinėjau. Tankiai kvėpuodama, lyg išvydus tai, ko nederėjo, surikiavau drobes, kaip
buvo, ir daugiau niekada nebeprašiau jų rodyti. Laikui
bėgant paveikslų rasdavosi vis mažiau, ir mums visiems
iš tiesų visai neblogai sekėsi juos pamiršti, netgi motinai,
kuri, žinojau, mielai būtų jų atsikračiusi, jei tik būtų galėjusi. Paskutinysis po ilgo laiko tarpo buvo nutapytas visai
neseniai, prieš pat tėvo kelionę į Krasnę, mažytį miestelį
Lenkijos šiaurėje, kuriame buvo vos keletas namų ir barokinė bažnyčia, puošta unikaliomis Sebastiano Eksteino
freskomis. Vienos iš jų restauracijai buvo kviečiami geriausi šio amato žinovai Rytų Europoje, tarp jų ir mano
tėvas. Darbai turėjo trukti bene penkias savaites, todėl
prieš ilgą kelionę mes susitikome kavinėje šnektelėti, kaip
kad dažnai darydavome nuo to laiko, kai aš išsikrausčiau
gyventi su Eriku. Pamenu, tą kartą daug skundžiausi:
kaip mudviem ankšta tame mažame butuke, kurį nuomojamės kartu su kitais pažįstamais viename iš miegamųjų rajonų, kaip jis nuolat bamba, kai aš rašau naktimis
(o kada man daugiau rašyti, jei visos mano šviesiausios
dienos valandos prabėga toje priplėkusioje kontoroje!),
o dabar dar ir įkvėpimas dingo – jau pora savaičių kaip
negaliu pasistūmėti į priekį nė per eilutę. Mano kadaise
sumąstyta istorija staiga pasirodė lėkšta ir banali, o jokių
naujų idėjų nebekyla – jaučiuosi tuščia it skardinis būg
nelis, per kurį šaižiai trinktelėti gali bet kuris einantis
pro šalį. O tie nuolatiniai draugų vakarėliai gretimame
kambaryje irgi neką tepadeda – galiausiai vis vien lieku
viena, mat Erikas, supykęs, kad aš tokia paniurėlė, išeina
linksmintis vienas.
– Mažute, juk žinai, kad bet kada gali sugrįžti namo.
Mes su mama labai džiaugtumės.
– Žinau, tėti. Bet mes dabar stengiamės atsistoti ant
kojų. Dar šiek tiek pataupysim ir galėsim nuomotis at
skirą butą. Man sugrįš įkvėpimas ir aš pabaigsiu tą knygą. Arba perrašysiu ją iš naujo... Ak, tėti, aš nebežinau,
ką daryti.
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AUDRONĖS DAUGNORIENĖS nuotrauka

– Įnoringos tos mūzos, Marta. Jos aplanko tik tuomet,
kai ateina laikas, o tiksliau, tuomet, kai pamato, jog pats
kūrėjas, savo pajautų ir išgyvenimų vedamas, jau atsidūrė
tam tikroje vietoje tam tikru laiku. Jeigu tavo koordinatės,
tavo vieta ir laikas, nėra teisingos, tuomet lauk nelaukus –
mūzos nepasirodys. Jei jauti, kažkur giliai širdyje jauti,
kad užstrigai, kad tavo koordinatės nustojo kisti, tuomet
privalai ką nors daryti. Pajudėjus kūnui, prasideda ir kūryba. Prasidėjus kūrybai, pajuda ir kūnas. Šie du dalykai
tarpusavyje labai glaudžiai susiję, ir niekada nežinai, kuris
taps impulsu, o kuris – rezultatu. Ką tik baigiau tapyti dar
vieną iš tų keistųjų paveikslų. Manau, šitas buvo paskutinis, nors pažadėti negaliu. Žinau, kad judvi su mama netrykštat džiaugsmu, matydamos, kaip gimsta šie darbai,
tačiau tik noriu, kad žinotum, jog tai man visada buvo
tas impulsas, kuris išjudina kūną iš mirties taško. Jei netapyčiau tų paveikslų, užstrigčiau savyje, savo prisiminimuose, mane tuojau pat pasiglemžtų nepabaigtų darbų ir
neišmąstytų minčių šešėliai. Aš kuriu tam, kad judėčiau
pirmyn. Galbūt tau reikia judėti pirmyn, kad kurtum.
Beje, dėl idėjų... Galėčiau papasakoti tau vieną seną istoriją – galbūt ji sukels tau minčių. Bet žinai ką, verčiau užsuk
į namus, kai jau būsiu grįžęs iš Krasnės – ta istorija tikrai
nusipelnė daugiau laiko ir intymesnės aplinkos nei ši. Ar
pakentėsi tas porą savaitėlių, kol manęs nebus?
Atsakiau, jog pakentėsiu. Po to dar šnektelėjome
apie keletą nereikšmingų dalykų ir atsisveikinome. Daugiau jo gyvo nebemačiau. Mums buvo pasakyta, kad tai
buvęs nelaimingas atsitikimas – pastoliai bažnyčios pastogėje buvę nepakankamai tvirti, o galbūt jis tiesiog paslydęs – niekas tiksliai to nematęs. Po laidotuvių nuėjau
į jo dirbtuves ir ant vieno iš slaptųjų darbų radau užrašytą Adalbertos vardą. Drobėje buvo pavaizduotas aukš-
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ta siena apjuostas vienuolynas prie marių. Atpažinau tą
vietą – vienuolynas buvo įsikūręs visai netoliese, miesto
pakraštyje. Nuvažiavau tenai, susiradau seserį Adalbertą
ir pasisakiau jai esanti Motiejaus dukra. Štai dabar turiu
tėvo anądien man pažadėtą istoriją. Turiu ir garsųjį Laukimą – sesuo mielai sutiko man jį atiduoti. Šitiek metų iškabėjęs jos vienuoliškoje celėje greta Švenčiausiojo jis pagaliau neteko savo, kaip negyvojo tarpininko tarp dviejų
likimo atskirtų gyvųjų, vaidmens. Dabar jis, kaip ir kiti
slaptieji tėvo paveikslai, tarnaus man kaip langas į žmogaus sielą, kai rašysiu naująjį apsakymą. Tai bus istorija
apie meilę ir prisirišimą, apie laisvę ir ilgesio pančius,
apie pasiaukojimą ir tuštumos pilnatvę, apie amžiną judėjimą... Žvelgdama į tuos paveikslus, jaučiu, kaip pamažėle keičiasi mano koordinatės, kaip mano kūnas paklūsta amžiniesiems kūrybos dėsniams. Mano tėvas gyveno,
kūrė ir mylėjo, sesuo Adalberta gyvena, kuria ir myli, aš
taip pat gyvensiu, kursiu ir mylėsiu. Dabar jau žinau, kad
mylėti – nereiškia turėti. Prieš mums atsisveikinant, sesuo Adalberta pasakė: „Nors jo nebebuvo šalia, aš vis dar
jutau jo egzistavimą. Sakai, kad jis mirė, kad jo nebėra,
tačiau tai netiesa. Jis yra visur. Matau jį tavyje, matau jį
kiekviename gluosnio pumpure, girdžiu jo balsą kiekvienoje paukščio giesmėje, jaučiu jo prisilietimą kiekviename pavasario vėjo dvelktelėjime. Jis yra čia ir dabar, su
mumis. Klausi, kodėl jį palikau, kodėl nepabėgau kartu?
Palikau jį iš meilės, o gal vardan meilės, nes supratau, jog
jame pamilau patį Dievą. Pamilau meilę ir dabar jaučiu ją,
kad ir kur būčiau, kad ir ką daryčiau. Mūsų susitikimas
tą dievišką pavasarį buvo tik mažytė smėlio kruopelė,
kuri, mano širdžiai trumpam prasivėrus it jūros kriauklei,
netikėtai prasmuko vidun ir, ten metų metus brendusi,
suformavo manyje tikrą tikėjimo ir meilės perlą.“
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D a i v a Ta m o š a i t y t ė

Moteriškasis principas:
filosofinis konstruktas
ar realija?
Krikščioniškų ir sekuliarių
v e r t y b i ų k o n fl i k ta s
dab artinėje Europ oje

Gyvename demokratines žmogaus teises ir laisves įtvirtinančioje epochoje. Siekiama užtikrinti visų Vakarų šalių piliečių lygumą prieš įstatymą ir inicijuoti bausmes
mėginantiems diskriminuoti žmogų dėl jo religinių, etninių, luominių ar ideologinių įsitikinimų, lyties ar lytinės
orientacijos. Vadinamosios mažumos tapo atspirties tašku šiuolaikiniam teisingumui. Tačiau šis procesas nestokoja paradoksų, kurie netenkina tam tikros visuomenės
dalies, linkusios išlaikyti konservatyvias vertybes, todėl
vis garsiau kalbama apie krikščioniškosios moralės vertę kuriant Europą ir apie pasaulio be tikėjimo, dorovės
naujadarų daromą žalą ateities kartoms, apie primirštas
žmogaus pareigas. Konfliktas tarp tradicinių vertybių
šalininkų ir postmodernizmo reliatyvistų aštrėja. Kyla
klausimas, ar įstatymai, kaip išoriškai veikianti jėga, pajėgūs išspręsti globalizacijos lemiamus pokyčius tradicinėse visuomenėse, ar problemų sprendimo reikėtų ieškoti religiniame ir kultūriniame tautų pavelde, istoriškai
susiklosčiusioje savitoje psichofizinėje žmonijos grupių
sanklodoje, tai yra vidinėje tikrovėje.
Iškeldama tezę, jog esminė konflikto priežastis –
moteriškojo kosminio prado, arba principo, vaidmens
sumenkėjimas, kitaip sakant, suirusi moteriškojo ir vyriškojo pradų pusiausvyra lemia neadekvačius poslinkius visuomenės raidoje, toliau mėginsiu įrodyti, kad šis
teiginys nėra vien filosofinis ar metafizinis konstruktas,
bet ir kūniškąją tikrovę grindžianti duotybė.
Stebint pasaulyje vykstančius procesus, pirmiausia į
akis krinta tai, kad moteris, kaip diskriminuojama būtybė, yra atsidūrusi galimai eksploatuojamų rasių, etninių
grupių, klasių, neklasikinių religinių pakraipų ir netradicinės lytinės orientacijos žmonių kategorijoje. Kaipgi
pusė žmonijos, kurią sudaro moterys, tapo marginalija
ir skriaudžiama mažuma? Akivaizdu, jog tai yra pirminės logikos stokojantis postulatas. Kas lėmė, kad moterys prarado prigimtinę teisę būti visaverčiais žmonėmis
ir pagal išvestinę logiką tapo mažuma sprendimų galią
turinčiose valstybės institucijose, darbe ir net šeimoje?
Patriarchalinis mąstymas ir vertybių poslinkis vyriškojo prado viršumo link prasidėjo su vyriškųjų dievų
Europoje atsiradimu ir krikščionybės įsigalėjimu, ku-

ris, Marijos Gimbutienės tyrimų duomenimis, palyginti
su tūkstančius metų vyravusiais Motinos deivės kultais, dominuoja visai neilgai. Vincas Vyčinas nubrėžia
šį perėjimą kaip lemiamą nuoseklaus nušventėjimo ir
galutinio supasaulėjimo veiksnį: „Matriarchinė kultūra
baigėsi indoeuropiečiams užplūdus Europos kontinentą (3000 m. pr. Kr.), šitaip jiems pradėjus patriarchinę
erą. Meilės harmonija, kuri saistė pačią realybę (Požemį,
Žemę ir Dangų), dabar mąžta, tarp jų prasideda antagonizmas.“1 Filosofo požiūriu, mitinėje eroje, ypač matriarchate, visos būtybės, turėdamos sielą-deivę, buvo
šventos, o krikščionybės eroje šventas liko tik žmogus,
visa kita – paženklinta blogio. Net ir žmogaus kūnas prarado šventumą. Tolesnėje krikščioniškos kultūros raidoje
žmogus tapo realybės viešpačiu, nepripažįstančiu jokios
aukštesnės jį saistančios galios2. Sulig krikščionybės virtimu oficialia religija prasidėjo dar spartesnis moters
statuso visuomenėje nykimas, patristinėje literatūroje –
formuojamas požiūris į moterį kaip į žemesnę būtybę,
net raganą ir visokio kūniško blogio šaltinį. Mitas apie
Ievą ir Adomą tapo pretekstu mėginant įrodyti moters
prigimties silpnumą, antrarūšiškumą. Istoriografija kūpa
panašaus pobūdžio „įrodymais“, kurie būdingi judaistinėms religijoms (judaizmui, krikščionybei, islamui)3, o
Dievo Motinos Marijos kultas tariamai imanentinio moters ydingumo neatsveria – ji tėra žmogus ir „Dievo tarnaitė“, nesąlygiškai paklūstanti Jo valiai. Patriarchalinis
mąstymas būdingas ir brahmaniškajam hinduizmui, kuriame į pakraščius nustumti deivių kultai, laikomi vien
senoviniu atskirų regionų, kaimų reliktu, XIX a. indų
reformatorių požiūriu lėmė šalies kultūrinį, socialinį ir
politinį nuosmukį. Modernių civilizacijų studijos rodo
visuotinį vyriškojo prado dominavimą visuomenėse, ir
jis lemia hierarchinį šių visuomenių pobūdį, vertimą
jėga paklusti aukštesniojo diktatui, savotiškai sukarintą
bendruomenių gyvenseną, kurioje viską diktuoja galios
diskursas ir kontroliuoja jėgos struktūros.
Tačiau mes darome prielaidą, jog natūrali hierarchija visuomenėje egzistuoja, o piliečių lygybė veikiau yra
siektinas idealas nei tikrovė, nes žmonės yra skirtingi, ir
tai yra normalus ilgalaikės gamtos, civilizacijos ir kultūros sąveikos padarinys. Tad kas lemia siekinio ir realybės
neatitikimą? Jeigu pripažįstame, kad Dievas egzistuoja,
turime pripažinti ir tai, kad Jo sukurtas pasaulis valdo-
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mas daug sudėtingesnių mechanizmų, nei žmogus pajėgia suvokti. Jeigu laikome, kad religija yra Dievo ir Jo
siųstų pranašų įkvėpta Idėja, kuriai jau žmogaus protas
suteikia organizuotą papročių, tikėjimo tiesų ir įstatymų
pavidalą, turėtume numatyti ir galimybę tiems pavidalams ir išraiškos būdams tobulinti, lygiai kaip ir jų redukcijos tikimybę. Sakytume, autoritarinės religijos atspindi ne ankstesnių religijų, senovės mitologijų ir didžiųjų
metafizinių tradicijų suformuluotus kosmoso sandaros
dėsnius, kurie pasižymi abiejų pradų darna ir vienove,
o tų religijų atsiradimo metu dominuojančios lyties prioritetus. Jų kritiką aptinkame kai kurių Lietuvos filosofų
ir teologų veikaluose.
Viena įdomiausių šių dienų teologių Rima Palijanskaitė pastebi, kad biblinis dievas sukūrė moters antrarūšiškumo mitą, ir tai lėmė ne tik jos, bet ir moteriškojo
prado diskriminaciją4, o sykiu, įvykus metafizinės holistinės pasaulėžiūros redukcijai, atsirado neigiamų pokyčių gyvenime. Bendraminčių ji randa ir vyrų stovykloje:
Erichą Frommą, Juozą Eretą, Emmanuelį Mounier, Antaną Maceiną. Pasak Maceinos, nesant moters metafizikos, vyraujant vyriškajai kultūrai ir pedagogikai, vyriškoji dvasios struktūra skverbiasi į mergaičių pasaulį ir
naikina dvasinį jų moteriškumą. Todėl maža moterų ir
daug esą heterų ir amazonių. Visa, ką apreiškia vyras, –
mokslu, menu, – moteris turinti apreikšti savu būdu, tačiau dažnai vyriškieji standartai jai to neleidžia ir verčia
mąstyti vyriškai5. Krikščioniškoje tradicijoje neradusi
atsakymų į opius klausimus, Palijanskaitė išeitį randa
Vydūno, kurį įvardijo „pirmuoju lietuvių feministu“, pasaulėžiūroje. Pasak Vydūno, pakraščių gyvenimą sukūrę
vyrai, nes juos pati prigimtis laiko paviršiuje, jie daug
greičiau svyruoja doroviškai, mąsto materialistiškai. O
moteris daug greičiau pagauna jėgas iš dvasinių aukštybių, todėl senovėje dvasinio gyvenimo slėpinių pranešėjomis buvo parenkamos moterys. Moteris pasilieka
arčiau dvasinių sričių, plačiau ir giliau į gyvenimą visu
savo gyvumu panerianti ir tose gelmėse pasiliekanti. Ji
yra nuolatiniame sąmoningumo santykyje su gyvenimo
vidaus plasta6. Šiuo atveju regime moteriškojo prado,
moteriškumo esmės iškėlimą aukščiau vyriškojo, mąstant apie visatos kūrimo galias, būdingas matristiniam
pradui – Didžiosios Motinos, gimdančios pasaulius ir jų
gyventojus, koncepcijos naudai. Fenomenologas Algis
Mickūnas į šią problemą žvelgia per eroso kategoriją. Jis
aptaria Europos dievų ir deivių vyriškėjimą ir to proceso
padarinius; atsiradusį madonos kultą, paneigusį natūralų erotiškumą ir iškėlusį niekada nepasiekiamo, lytiškai
tobulo, olimpinio moters kūno garbinimą, kuris esąs ne
kas kita, kaip vyro bandymas įveikti savo nepakankamumą ir moters baimę. Iš čia kyla ir moterų padalinimas į
madonas ir heteras, mitai apie nenatūralius herojų ir dievų gimimus (Atėnė iššoko iš tėvo galvos), kūno supornografinimas ir pardavinėjimas dalimis, nudievinimas.
Tuomet erosas persmelkia visatos patirtį, įskaitant ir
transcendencijos plotmę7. Kai erosas yra prievarta atskiriamas nuo moteriško visatos šaltinio, jis praranda savo
gelmes ir tampa tik lytiškumu8. Mąstytojui šiuo požiūriu svarbi indų mitologija, kurios metamorfozes jis taip
pat sieja su patriarchato pradžia, kai lytiškumas tampa
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moralės reikalu, askezė – kolonializmo įnašu į Indijos sąmonę (o iš pradžių ir Europos, Graikijos). Tai vadinamojo
arijų įsiveržimo kolonizuotas Motinos deivės pasaulis,
buvęs nesuskilęs, natūralus ir gyvybingas9. Mickūnas
pateikia įspūdingą Vakarų religijų ir vienuolystės kritiką,
teigdamas, kad erotizmo neigimas neišvengiamai susijęs
su siekiu įveikti moterį smurtu, o atsiradusi vyriška metafizika tampa homoerotizmu, kuris išryškėja kaip „aistra“ Tėvui, jo Sūnui, pranašams, vadams ir vienuoliams.
Negana to, Artimųjų Rytų asmenybių kultai, fašistinis
ir komunistinis sadizmas yra judaizmo ir krikščionybės
idėjų pratęsimas ir to paties vyriško homoseksualaus siekio variantai10. Michelis Foucault aprašo seksualumo ir
bažnyčios simbiozę per išpažinties instituciją, kai buvo
reikalaujama pateikti pedantišką lytinio akto apžvalgą.
„Šis sekso „įtraukimo į diskursą“ projektas susiformavo
jau seniai, vienuoliškoje asketizmo tradicijoje.“11 Šiame
kontekste jis tyrinėja ir de Sade’o fenomeną. Palijanskaitė pastebi, kad neatsitiktinai krikščioniškos šalys išsiskiria sekso revoliucija, sekso pramone12. Vakarų ir Rytų
filosofinę mintį sintezavęs Sri Aurobindo, mėgindamas
mokiniams paaiškinti vyriško mąstymo priežastis, ironizuoja, kad šimtų metų jungą, dėl savo patogumo uždėtą moterims, vyrai aiškina žemesne savo prigimtimi. Jis
taip pat mano, jog vienuolių eroso vengimas išplaukia
iš kraštutinio vyrams būdingo seksualumo. Jie motery
matą pragaro vartus, nes tie vartai taip plačiai atverti juose pačiuose, tačiau vyrams geriau dėl to kaltinti moterį.
Taip pat Adomo nuopuolis danguje nebuvo gundymo
padarinys: tai įvyko ne dėl sekso, bet dėl moters troškimo patirti naujų potyrių ir pažinti. Todėl, metafizinius
principus perkėlus į sociumą, „dvasinėje sąjungoje moteris, kuri yra vyro šaktė [žmona], turi būti reali jėga –
tai yra galinga asmenybė, kuri moka gauti pagalbos iš
purušos [vyro] teisingu būdu. Vienas kitam turi iš tikro
padėti, tačiau šiuos santykius sukurti sunkiausia.“13 Ap
skritai nuodėmės sąvoką Aurobindo aiškina kaip susijusią ne su blogiu ir gėriu, o su tuo, kas leistina ir neleistina
ir išplaukia iš Senojo Testamento įstatymų. Nuodėmės
ištakos yra asmeninių troškimų tenkinimas nepaklūstant
visuotinai priimtai tvarkai14. Toks moterį reabilituojantis
požiūris artimas Ericho Frommo teiginiui, esą biblinis
pasakojimas apie pirmąją žmogaus nuodėmę laikytinas
nuopuoliu aukštyn, žmonijos sąmonės evoliucijos pradžią. Ievos nepaklusimas tapo pirmuoju laisvės aktu15.
Pateikti pavyzdžiai liudija, kad į lyčių ginčą galima
žvelgti kūrybiškai, o religines dogmas dekonstruoti. Tačiau Apšvietos idealų veikiamame XXI amžiuje religija
Vakaruose nebevaidina pagrindinio auklėjamojo ir šviečiamojo vaidmens, o tikintieji yra neišvengiamai veikiami dabarties tendencijų. Postmodernizmo diskurse
svarbiausia vertybe tampa kūnas ir juslingumas, čia iš
„kūno be organų“ (Gilles’is Deleuze’as) pasaulio bemaž
išnyksta ir Dievas, ir siela (pastaroji įgyja postmodernių
konotacijų). Pasaulietiniame galios diskurse vienu svarbiausių ramsčių tampa „tolerancijos“ samprata. Kad šios
sampratos vaidmuo selektyvus ir ideologinis, taikliai
pastebi filosofas Vytautas Radžvilas: „Tačiau modernioji tolerancijos sąvokos reikšmė turi mažai ką bendro su
kasdieniškai suvokiamu pakantumu. Jeigu tolerancija iš
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tiesų būtų tik šitoks pakantumas, ji nebūtų tapusi vienu iš svarbiausių moderniųjų demokratinių visuomenių
politinio valdymo principų ir jos nereikėtų diegti prievarta, pasitelkus net represinę valstybės jėgą.“16 Kadangi
postmodernioji kultūra adoruoja nebe dvasią, bet materiją, suabsoliutina kūną, o gajausia kryptimi tampa biopolitika, tiksliau būtų sąvoką aiškinti kūną tyrinėjančių
mokslų – medicinos ir biologijos – srityje17. 2010 metais
pasaulio sveikatos organizacija parengė vientisą vaikų
lytinio švietimo programą, kuria siekiama suvienodinti
vaikų lytinį ir pilietinį švietimą ES šalyse. Viena tų programų Gender Loops (Lyties apynasriai), pasak Seimo narės Marijos Aušrinės Pavilionienės, siekia, „kad vaikai
išmoktų teigiamai vertinti savo kūną“, nepriešinti savo
lytinės tapatybės kitai lyčiai, nes tradicinis lytiškumas
yra blogis, suvokiamas kaip provincialus atsilikimas ir
nedemokratiškas ribotumas, pažeidžiantis lyčių lygybę,
o šioms programoms nepritariantieji laikomi žmogaus
teisių pažeidėjais, kurie siekia „įtvirtinti katalikiškąją
pasaulėžiūrą, stiprinti heteroseksualios daugumos ir vyriškosios lyties diktatą“18. Humanizmo ir tarpusavio pagarbos ugdymu laikoma pasaka apie du princus (varlė
pabučiuota virsta ne princese, o kitu princu), berniukų
mokymas rengtis mergaičių drabužėliais, puoštis, vartoti kosmetiką, o mergaičių – žaisti berniukų žaidimus ir
pan. Taip esą „vaikai įsisąmonins savo lytiškumą“ vos
pradėję sąmoningą gyvenimą, mat iš Danijos į Lietuvą
atkeliavusias programas mėginama diegti darželiuose,
tai yra nuo ketverių metų19. Idant vaikai nuo gimimo
suvoktų, kad lytiškumas yra ne prigimtinis, o socialiai
konstruojamas, plinta tos pačios lyties žmonių, kurie
gali įsivaikinti kūdikį, santuokos. Šiuo tikslu pasitelkiama ir mėginanti modernizuotis bažnyčia. Tiesa, dar ne
visos gydytojų per ilgą laiką sukurtos ligų klasifikacijos
panaikintos. Kaip teigia teologas ir psichiatrijos mokslų
daktaras Gintautas Vaitoška, „rengimasis kitos lyties
drabužiais, prisiėmimas priešingos lyties vaidmenų žaidžiant ir nepasitenkinimas savo lytimi... amerikiečių dia-
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gnostiniame žinyne (DSM IV R) yra minimi kaip svarbūs
lytinės tapatybės sutrikimai vaikystėje simptomai“, taip
pat Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (kodas F64.2); „profesinė literatūra pripažįsta, kad iki dviejų trečdalių lyties
tapatybės sutrikimu sergančių vaikų užaugę būna homoseksualios orientacijos“20. Kaip toli nueita lyčių lygybės keliu, rodo ir daugybė teisminių procesų dėl įžeisto
mažumų orumo, ir tai, kad iš kalbos lauko išstumiami
žodžiai „moteris“, „vyras“, o vietoj jų vartojamos sąvokos „heteroseksualas“, „homoseksualas“, „biseksualas“,
„transvestitas“. Tad ką, jau pagal įstatymą, turime toleruoti? Matyt, ne tik psichologines su naujuoju auklėjimu
vaikams ir jų tėvams kylančias tapatybės problemas, itin
ankstyvą lytinį gyvenimą, abortus, dirbtinį apvaisinimą,
šeimos difuziją, bet ir, atsižvelgiant į medicininę žodžio
reikšmę, su propaguojamu laisvu ir lygiu gyvenimo
būdu plintančias mirtinas ligas (AIDS), narkomaniją,
savižudybes ir visa vainikuojančią eutanaziją. Vadinasi, tolerancija implikuoja ne kokią nors atsietą poziciją,
ne pasirinkimo laisvę, bet visuomet – santykį, abipusį
ryšį, tik genderizmo požiūriu šis santykis formuojamas
kaip prievartinis tradicionalistų vertimas paklusti naujai
įtvirtintai tvarkai. Todėl tolerancija neišvengiamai gimdo
savo priešybę – rezistenciją21: tolerancija ir rezistencija
yra dvi to paties reiškinio pusės.
Seksualinės revoliucijos, feminizmo ir jos atšakos
genderizmo padariniai laikomi šių dienų norma, o bio
logiškai suvokiamos lyčių lygybės galios diskursą formuoja ne tik mokslas, bet ir literatūra, menas, medijos.
Kino industrija, vaidinanti naujosios mitologijos kūrėjo
vaidmenį ir daranti ypač didelę įtaką formuojantis jaunų žmonių pasaulėžiūrai, užsiima itin aktyvia naujųjų
vertybių propaganda. Kaip vieną ryškiausių šios ideologijos atstovų kine verta išskirti ispanų režisierių Pedro
Almodóvarą. Jo kūrybą tyrinėjusi Akvilė Šimėnienė šį
reiškinį priima kaip natūralią duotybę, pateikdama kelias genderines kritikos versijas: „Apeliuojama į alternatyvios šeimos sampratą: šeima tik su motina (Manuela
su Estebanu), tėvas – transvestitas (Lola); vaiką globoja
nesusijęs jokiais giminystės ryšiais žmogus (Manuela ir
Estebanas jaunasis). Alternatyvios šeimos, kaip XX a.
bruožo išskyrimas, pasitvirtina ir tradicinių, klasikinių
(motina–tėvas–vaikas) šeimų pozicionavimu filme: tradicinė šeima rodoma kaip išprotėjusių ir sergančių, vienas kito nesuprantančių asmenų draugija“; „skausminga,
bet neišdildoma moters patirtis atveria platesnes moters-moteriškumo-moteriškos lyties suvokimo galimybes.“ (Filmas Viskas apie mano mamą (Todo sobre mi madre,
1999)22 Filmo Pasikalbėk su ja (Hable con ella, 2002) epizodą, kuriame toreadorė Lydia, sužeista buliaus, patenka į
komą, kritikė įvertina kaip „tam tikra prasme ir senosios
Europos perėjimo iš matriarchato į patriarchatą antropologinės istorijos modernią versiją“23. Autorė daro išvadą:
„Almodóvaro kine ne tik kvestionuojamos Vakarų kultūros socialinės normos, vyrų/moterų vaidmenys, bet ir
konstruojamas naujas alternatyvus požiūris, siūlomos
mąstymo gairės XXI amžiui, skatinama reflektuoti tai,
kas, atrodytų, yra savaime suprantama, susikurti savo
asmeninį santykį su daugeliu naujų reiškinių, įeinančių į
postmodernios realybės lauką.“24 Toliau ji rašo: „Naujoji
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moralė, lytinė tapatybė ir savivoka, šeimos modelis, pozityvaus ir negatyvaus pradų difuzija, krikščioniškosios
vertybės ir jų refleksija bei postmodernios transformacijos, naratyvumo mikrotyrimai kino pasakojimuose – tai
tik keletas Almodóvaro kino poetikos bruožų.“25 Manytume, garsaus kino meistro kinematografiją verta patyrinėti ir iš kitos lyties pozicijų. Vienu pirmųjų atvirų ir
sukrečiančių liudijimų apie Katalikų Bažnyčios globojamų berniukų internatuose paplitusią pedofiliją ir homoseksualizmą galime laikyti pagarsėjusį ir svarbiausius
Europos kino apdovanojimus pelniusį autobiografinį
Pedro Almodóvaro filmą Blogas auklėjimas (La mala educación, 2004); ne mažiau iškalbingi empirinėmis detalėmis
ir kiti Noir kino opusai, pavyzdžiui, Šalti apkabinimai (Los
abrazos rotos, 2009). Tačiau atskleidęs uždarą „blogos“
(ar šis žodis vartojamas su ironija?) moralės pasaulį, vadovaujamą turtingų mažamečiais besinaudojančių klero
atstovų, ir iš tokio ugdymo neišvengiamai išplaukiantį
netradicinės orientacijos personažų akimis regimą baugiai kitonišką santykį su tikrove, režisierius neatsiplėšia
nuo jo personažams įdiegtų intymaus gyvenimo įpročių,
o praplečia juos savo stulbinančia fantazija, kuri toliau
eskaluoja vis rafinuotesnio psichinio-juslinio pasitenkinimo temą. Svajonių viršūne tampa įkalintas paauglys,
kuriam keršijantis chirurgas padaro plastinę lyties keitimo operaciją; nuostabaus grožio „mergaitė“ tampa jo
nenumaldomų aistrų ir išnaudojimo objektu, tačiau, ištrūkusi į laisvę, ji, regis, džiugiai priima naująją tapatybę
(Oda, kurioje gyvenu; La piel que habito, 2011). Lyčių lygybę
suvokiant kaip nevaržomą laisvę tenkinti netradicinius
polinkius, juos laikant natūraliais ir atsirandančiais savaime, apeliuojama į mažumas masinančią perspektyvą
tokį gyvenimo būdą laikyti sveiku, normaliu ir sudaryti
jam visas sąlygas. Ankstesnė smerkiama nuostata parodoma kaip žlugdanti asmenybę ir prieštaraujanti šiems
neišvengiamai, ypač vienos lyties profesinėje aplinkoje,
susiformuojantiems polinkiams (šia prasme paradigminis – Oskarus laimėjęs filmas Kuprotas kalnas (Brokeback
Mountin, režisierius Angas Lee, 2005).
Iš to, kas pasakyta, matome, jog krikščionybės ir
postmodernizmo vertybės dramatiškai ir paradoksaliai
susipynusios, netgi, sakytume, kultūriškai sąlygoja viena
kitą. Nemažą vaidmenį vertybių kaitoje vaidina aptariamasis reiškinys, siejamas su celibato praktika ir lėmęs
šios religinės institucijos nuosmukį visuomenės akyse,
gausėjantį teisiamų dvasininkų skaičių ir atimamą bažnytinę nuosavybę JAV, Australijoje bei Europoje. Kultūrinės socialinės slinktys genderizmo link pozicionuoja
požiūrį, jog susiformavusi patriarchalinės ir matriarchalinės, maskulinistinės ir feministinės pasaulėžiūros
prieštara negali būti išsprendžiama kitaip, kaip tik visiškai atsiejant lytis arba vieną lytį keičiant kita. Tradicinė
moters ir vyro sąjunga laikoma dvasiškai ir fiziškai pavergiančia, pasenusia, neperspektyvia. Sublimacijos galimybę, kurią paneigė ir patriarchalinį falocentristinį požiūrį moderniojoje terpėje įtvirtinęs Sigmundas Freudas,
keičia vyriškojo hiperseksualumo neutralizavimas ne į
moters kūną orientuotu lytiniu potraukiu. Lyčių įtampą
baudžiamasi sušvelninti siūlant naują santykių modelį (pagal diegiamą formulę „homoseksualas – geriau-
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sias moters draugas“). Vaivorykštės spalvomis nudažyta
ateities padangė žada kūniško komforto, nesibaigiančių
linksmybių (gay) ir bufonados rojų. Tačiau šis gundantis
miražas nėra postmodernizmo išradimas, jis atėjęs iš senųjų kultūrų, kuriose hermafroditai ir kiti kitokie tradiciškai buvo ir tebėra laikomi išskirtinėmis būtybėmis, o jų
paskirtis – linksminti turtuolius, teikti jiems pramogas,
užsiimti menais, dainuoti ir šokti (pavyzdžiui, hidžrų
institucija Indijoje).
Ar visa tai reiškia, kad visavertei ir laimingai visuomenei rastis būtina sąlyga – mažumų tapimas dauguma?
Ar tai vėlgi vien teorinis konstruktas, neįgyvendinamas
praktiškai? Vis dėlto problema išlieka, nes, atsižvelgiant
į statistiką, nei psichologiškai, nei fiziškai moteriai homoseksualumas ar transvestizmas nėra būdingas tokiu
mastu kaip vyrui. Dar svarbesnis kitas, imanentinis,
nerimą keliantis veiksnys – suvokimas, kad žmogaus
lytiškumas neatsiejamas nuo psichikos ir yra jos sąlygojamas. Vadinasi, jį nulemia ne vien kūno, bet ir sielos
poreikiai. Indų filosofas Debashishas Banerji teigia, kad
Gilles’is Deleuze’as, kitaip nei jo amžininkai postmodernizmo guru Michelis Foucault ir Jacques’as Derrida, neatmeta metafizikos ar ontologijos, bet subordinuoja jas
potyriui. Kartu su Felixu Guattari decentruotą troškimą
laikydamas save organizuojančiu produktyviu pasąmonės procesu, o operavimą idėjomis – tyrimo lauku, Deleuze’as atveria paslėpto proto, imanentiško prigimčiai,
galimybę26. Tai reiškia, kad „kūno metafizika“ be „sielos metafizikos“ nėra pilna, baigtinė ir kad lemiamas
veiksnys yra sąmonė, veikianti abiejuose lygmenyse. Šis
suvokimas dar labiau priimtinas feministėms, kurios,
kaip antai Jacques’o Lacano mokinė Luce Irigaray, antiistorinę Oidipo falocentrizmo premisą laiko istoriškai
sąlygoto diskurso struktūra, neturinčią jokios reikšmės
nepriklausomam moteriškajam subjektyvumui27. Iš tik
rųjų tai tėra įvardyta sena tiesa, nes froidininkų moteriai priskiriamas pavydas dėl falo, kurio ji neturi, ir iš to
kildinamas nevisavertiškumo kompleksas gali būti vertinamas nebent kaip homoseksualių polinkių turinčių,
savo tapatybės nepriimančių moterų bruožas. Priešingai:
jos neturi įrankio, kurio imperatyvi dauginimosi hiperfunkcija, primetanti vyrams agresyvų seksualumą, lygiai
kaip ir plačiai paplitusi įvairių rūšių disfunkcija, daranti
natūralų lytinį aktą su moterimi nevisavertį ar net neįmanomą, būtent vyrams sukelia didžiausius psichofizinius sutrikimus. Pasak Banerji, Irigaray nurodo pakitusią
kalbos praktiką, o su ja ir galimybę transformuoti esamą
civilizacijos tvarką į tokią, kurioje būtų vietos įkūnytam
moteriškajam subjektyvumui, arba dieviškam tapsmui28.
Kitaip sakant, neatmetama galimybė rekonstruoti moteriškojo prado suverenumą postmodernizmo sąlygomis.
Tačiau ar iš tiesų viską lemia minties ir kalbos konstrukcijos? Ar naujai konstruojamas genderinis diskursas abu
pradus išlaisvina ir padaro lygiaverčius bei kūrybingus,
o gal tai veda į kosmogoninę entropiją? Koks tuomet nusistovi kūno ir proto, materijos ir dvasios santykis ir ką
šiame kontekste reiškia dieviškumas, Dievas/Deivė, ką
įprasmina žmogus, įkūnija žmogiškumas?
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Hinduistinis moteriškojo
prado diskursas

Neatmetama tikimybė, kad postfeministinis galios diskursas yra jei ne to paties patriarchalinio mentaliteto
padiktuotas projektas, tai bent jau – itin palankus stipriajai lyčiai, kuri netradicinėmis formomis sėkmingai
praplečia ir įteisina eksploatuojamųjų gretas. Praplečia todėl, kad net vienos lyties žmonių santykiuose
žaidžiamas tas pats žaidimas „vyras–moteris“, antrąją
pusę – silpnesnį, moteriškesnį arba nesubrendusį – vyrą
(jaunuolį) priverčiant paklusti ir atlikti imituotas moteriškas funkcijas nuo kopuliacijų iki buities realijų. Taip
pat plinta reikalavimas normalios orientacijos moterims
tenkinti vyrų poreikius netradiciniais būdais29. Šitaip išaukštinus grynai fiziologinį, bet ne dvasinį ar emocinį
santykių aspektą (mat vyrišku principu pirmiausia siekiama patenkinti ne partnerio, o savo kūno impulsus),
sadomazochistinis santykių pradas ne tik išlieka, bet ir
sustiprinamas, o prievarta tampa įteisintu „poreikiu“.
Todėl reikalaujantiems toleruoti (iškęsti) tokio pobūdžio
intervenciją nerūpi ne tik psichiniai, bet ir fiziologiniai
sužalojimai, konstruojami nauji mitai apie tokių santykių
neprilygstamumą, rafinuotumą ir net „naudą sveikatai“.
Netradicinės orientacijos žmonių atžvilgiu vargšas heteroseksualas priverstas pasijusti mažų mažiausiai apgailėtinu nevykėliu, kuris nepakankamai „rafinuotas“, kad
patektų į homoseksualų Olimpą. Vadinasi, dviejų principų dialogas ar kova išlieka, tik perkeliama į vienos lyties
plotmę, ir tai, kaip teigiama, „praplečia galimybes“. Tokiu atveju teoriškai jas plėsti galima iki begalybės, lytinio
mėgavimosi objektu renkantis vis neįprastesnius aistros
objektus, eksperimentuojant su įvairiausiomis gyvosios
ir negyvosios gamtos formomis. Regis, šioje vietoje prieinama aklavietė, nes žmogus prilyginamas vienai iš daugelio gamtoje egzistuojančių rūšių. Šią aklavietę kadaise
buvo priėjęs Aristotelis, kurio materialistinė mąstysena
jį privedė prie išvados, kad žmogus tėra socialiai organizuotas gyvulys, o mergaitė – nevykęs berniukas. Platonas, matydamas idealių santykių nuvertinimo pavojų,
įtvirtino susilaikymo principą (vadinamąją „platoniškos
meilės“ sampratą), kuri tampa savita sublimacijos forma.
Graikiškasis hedonizmas koreliuoja su postmodernistine tolerancija, stoicizmas – atitinkamai su rezistencija.
Foucault teisingai pastebi, kad stoikų „būties estetika“
ir sielos („aš“) savidisciplina, „rūpinimasis siela“, yra
atsvara slegiančiam valstybės, religijos, mokslo ir technokapitalizmo režimui30.
Kaip matyti iš pateiktos analizės, patriarchalinio
prado persvara ir iš to kylančios religinės bei pasaulietinės lyčių reformos ir naujos galios centrų konsteliacijos
sutampa su nušventėjimu, nudvasėjimu, kūno suabsoliutinimu bei žmogaus pavertimu visatos centru. Pati
dievėjimo, šventėjimo, dvasėjimo suvoktis suponuoja
procesą, evoliuciją, kilimą. Pagal vedantos31 metafiziką,
dviejų pradų padėtis yra inversiška patriarchaliniam
suvokimui: būtent vyriškasis pradas (atmanas, išvara,
puruša)32 yra pasyvus, stebintis ir duodantis sankciją
veikti, o moteriškasis (šaktė, prakritė, maja)33 – aktyvusis ir vykdantysis. Transcendentiniame lygmenyje šiedu
universalūs pradai sudaro Parabrahmano ir Parašak-
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tės34, arba Purušotamos ir Paraprakritės35, vienovę, Sačidanandą36. Fenomenalioje tikrovėje šaktė veikia trimis
lygmenimis – fiziniame, gyvybiniame ir protiniame37. Ji
dar vadinama prakrite, materijoje veikiančia jėga. Taigi
lietuviškai šaktės sąvoką galime versti žodžiu „galia“,
„jėga“ arba graikišku žodžiu „energija“38. Tai jėga, kuri
yra sąmoninga (cit-śakti), o jos sąmoningumo išraiškos
lygmuo priklauso nuo kūrinijos įvairovės ir gyvybės
formų išsivystymo lygio. Sri Aurobindo rekonstruota
vedantinė filosofija aktualizuoja moteriškojo prado vaid
menį kaip pozityvų ir suteikia jam teleologinį matmenį.
Pasitelkus tapasą (valią), kuriamos vis aukštesnės sąmonės formos, kol pasiekiama aukščiausia – Antmonė
(Supermind), siejanti transcendentinį pasaulį su išreikštimi. Čia moteriškasis pradas yra kuriantysis veiksnys, o
pasaulio Kūrėja – dieviškoji Motina (aukščiausias šaktės
statusas). Ši jėga veikia ir iš apačios, kaip yoga-śakti, slypinti subtiliuose mūsų centruose (čakrose), ji įvardijama
kaip kuṇḍalinī-śakti. Kundalinė – tantrinė energija, apvalanti ir transformuojanti visus subtiliuosius centrus,
kol pasiekia aukščiausią, sahasrāra, kurioje abu pradai
susilieja. Tai klasikinis praktinis būdas sublimuoti žemesniąją prigimtį. Svarbu pabrėžti, kad tik apatinėje,
bazinėje, fizinėje-gyvybinėje čakroje šaktės jėga veikia
kaip nediferencijuota libido energija. Aurobindo sistemoje šį procesą vykdo šaktės galia iš viršaus, todėl tik
visiškai atsidavus dieviškajai Motinai (visiems iš keturių
jos aspektų – Mahešvarei, Mahakalei, Mahalakšmei ir
Mahasarasvatei), galima tapti siddha, tobulu žmogumi39.
Tobulas žmogus yra tasai, kuris ištreniruoja savo kūną
taip, kad galėtų išlaikyti į jį plūstančią ir žaidžiančią
energiją. Šis nuolatinis adharos40 tvirtinimas ir joje veikiančios energijos kiekybės bei sudėtingumo didinimas
yra visas evoliucijos tikslas41. Pasiekęs tobulumą žmogus
įprasmina gyvenimą, o žmonija per amžius pluša, idant
jį pasiektų. Kadangi šaktė yra dvasinė dieviškoji energija,
daiva-prakritė, nors ir veikia įvairiais lygmenimis atitinkamai gamtos dėsniams, ji yra vienintelis tarpininkas,
kuris žmogų dinamiškai priartina prie Dievo ir dvasiškai
transformuoja. Taigi moteriškojo prado evoliuciją galima
lyginti su žmogaus sąmonėjimo, dvasėjimo procesu.
Kitaip nei senoje tantrinėje praktikoje, kurios tikslas
yra sublimuoti libido energijas ir pasiekti pradų vienovę
kosminėje sąmonėje, Aurobindo kelia naują tikslą: įkūnyti žmoguje dar nepasiektas galimybes, tai yra transformuoti ir įjėginti kūną kaip paruošiamąjį etapą antžmogio (Superman) atsiradimui. Todėl jo filosofinė doktrina
pranoksta klasikinę vedantinę sampratą apie pasikartojančius kosminius ciklus bei pasižymi evoliucionistine
žiūra. Aurobindo projektas ne tik novatoriškas, bet ir
dabartinėmis sąlygomis, ypač kasdieniam žmogui, sunkiai įsivaizduojamas, neįtikimas, neįrodomas, vien vizionieriškai, idealiai, filosofiškai numatytas, kad ir grindžiamas individualiais potyriais, atrastomis gairėmis.
Jam labai svarbu detaliai pagrįsti pasaulėžiūrą, nepalikti
neišaiškintų problemų, antraip ji būtų ne filosofija, o teo
logija. Kita vertus, galima sakyti, kad atkurti klasikinę
moteriškojo ir vyriškojo pradų darną – taip pat neeilinis
uždavinys. Tokiam projektui pakanka jau egzistuojančios kosmologijos. Štai Mickūnui imponuoja mitologinis
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ir kartu praktinis hinduizmo42 lygmuo, kuriame kāma
(aistra, troškimas) yra esminis visatos variklis, o maithuna – ne tik Šyvos ir Kali, bet ir žmonių aukščiausias susivienijimo aktas: „Kai du meilužiai susijungia glėbyje,
užsitraukia kosminė atskirties žaizda.“43 Tai ne lytinis, o
šventas, ne sublimuotas, o kosminis susiliejimas; atskirai vyras ir moteris yra nepilnos būtybės, ir tik susivienijimas padaro juos pilnus, visaverčius44. Regis, kitaip
ir negali būti, tokia jau yra kosminė pusiausvyra. Mąstytojas, kuriam svetima nevykusi asketinė pastanga, logiškai atmeta nusususį, traumuotą, suskaidytą pasaulį,
bet sykiu – kitokios pilnatvės galimybę. Kokia ji, ta kita
pilnatvė? Ar ji įmanoma iš viso?
Vedantininkai kamą aiškina kaip prisirišimą ir priklausomybę nuo aistros. Aistra reiškia stoką ir ilgesį.
Stokos kompensacija yra svarbi žmogiškajai brandai,
bet, norint siekti aukštesnių jau aptartų tikslų, būtina
pirmiausia atsisakyti prisirišimo kaip kliūties į išsilaisvinimą, mokšą. Aurobindo taip pat nepriimtinas kūno
marinimas ir troškimų užgniaužimas, nes taip prarandamos energijos. Graikiškai sąvokai askesis jis suteikia
kitą, transformuojančią prasmę: tai kosminė raiška arba
koncentruota sąmonė kaip kūrybinė valia (tapas). Šioji,
savavaldi ir veikianti iš grynos palaimos, gali ir turi pakeisti troškimą45. Šito uždavinio gali imtis tik žmogus,
jau subrendęs perkaitai, dažnai atlikęs šeimos priedermes. Indijoje nuo seno egzistuoja brahmačarijos praktika – pirmoji sąlyga norint sutelkti vidines galias. „Visa
žmogaus energija turi fizinį pamatą. Europietiško materializmo klaida ta, kad pamatas yra viskas, ir jis laikomas ištakomis. Gyvenimo ir energijos ištakos yra ne
materialios, o dvasinės, bet jų pamatas, į kurias jos remiasi ir veikia, yra fizinis.“46 Senovės indai šią skirti žinojo: žemė ir grubi materija (Šiaurės polius) yra kāraṇa,
Brahmanas arba dvasia (Pietų polius) – pratiṣṭ hā. Brahmačarija – tai fiziškumo pakėlimas iki dvasiškumo, nes
susitinkančios energijos, prasidėjusios viename ir gaminančios kitą, yra sužadinamos ir įkūnijamos47. Tad tikroji
askezės prigimtis – ne energijų užgniaužimas ar jų išmetimas iš kūno tenkinant geidulius, bet transformacija
ir sustiprinimas. Ne kartą Aurobindo yra sakęs, kad, jei
žmonės žinotų, kokios dovanos jų laukia ilgo ir kantraus
saviugdos proceso pabaigoje, jie nedelsdami atsisakytų
žemiškų džiaugsmų vardan „vieno nektaro lašo“, kuris
gali lemtingai pakeisti gyvenimą. Vadinasi, aptariamosios pilnatvės galimybę jis svarsto ne tik metafiziniame
lygmenyje, bet ir remiasi praktika. Būtent apmąstymas ir
sprendimai, teorija ir sistema, konstruktyvios idėjos yra
vyriškojo principo veikimo laukas, tarsi programa, kurią
realybėje įgyvendina moteriškasis principas.
Kitas svarbus jo filosofijos požymis – samprata, kad
kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo lyties, imanentiškai disponuoja abiem pradais, todėl savivaldai ir tobulėjimui dėl jau pasiekto pakankamo sąmoningumo bei
brandos priešingos lyties paslaugos – pagrįstos savitarpio energijų apykaita (tai yra, kaip minėjome, stoka) –
jam nebūtinos. Suprantama, tam tikras darbų pasidalijimas, įprasta gyvenimo tėkmė buitiniame lygmenyje
išlieka, tačiau ne dėl to, kad, ištobulinęs papildomus gebėjimus, žmogus negalėtų atlikti tradiciškai kitai lyčiai
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priskiriamų pareigų, bet dėl paties žaidimo, nustatyto
gamtos/prigimties (prakritės) dėsnių, kurį nauji gebėjimai gali paversti tobulybe, teikiančia didžiausią palaimą48. Šia prasme vis giliau perprantamas kitos lyties
psichofizinis būties mechanizmas gali padėti jį suvokti,
įvertinti, palaikyti ir juo mėgautis aukščiausiame sąmoningumo lygmenyje nekeičiant lyties ar orientacijos ir net
atsisakant sueities. Vidinė laisvė lemia kūrybingos abiejų pradų žaismės gėrį. Viskas priklauso ne nuo išorinių
veiksnių, o nuo vidinių motyvų ir abipusių pastangų,
meilės, kylančios iš dvasinių paskatų. Tačiau šį lygmenį
dar reikia pasiekti, o jį pasiekusieji galės džiaugtis gyvenimo kokybės kaita ir patys ją formuoti. Dėl šios priežasties spekuliuoti kažin kokiais futuristiniais supervyro ar
supermoters planais ir uždaviniais juos diegiant iš kon
frontuojančių įsitikinimų pozicijų gali būti per anksti.
Aurobindo filosofijoje amoralus aktas yra ne pats
veiksmas, o ketinimas patenkinti egoistinius potroškius
ir geismus arba jų tenkinimas. Tokie veiksmai ne tik iššvaisto energiją, bet ir padaro ją netyrą, užteršia ir šiurkštųjį, ir subtilųjį žmogaus kūną ir protą; nešvari tampa
ne tik materija, bet ir mintys. Tačiau net ir atsidavimas
kitam maithunoje, jei ir neužteršia nešvarumais, sustabdo dvasinį vystymąsi ir atima sielai būdingas galias. Suprantama, toks postulatas nieko nereiškia tiems, kurie
nepripažįsta sielos ir dvasios egzistencijos ir propaguoja kūno kultą. Tuomet verta kelti klausimą, ar iš krikščionybės paveldėta postmodernistinė įstatymdavystė,
keičianti paklusimo įstatymui prioritetus, bet išlaikanti
panašų patriarchalinį prievartos ir bausmės už nepaklusimą mechanizmą (čia nuodėmės sampratą keičia teisių
lygybės klausimas), nepažeidžia prigimtinės žmogaus
laisvės rinktis ne kūniškuosius, o dvasinius prioritetus?
Juk, nepaisant tariamo laisvo pasirinkimo, privalomos
lyčių programos diegiamos visose ugdymo grandyse
pradedant darželiais-lopšeliais, mokyklomis ir baigiant
universitetais. Vienintelė alternatyva lieka klauzūrinė
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vienuolystė, getas tiems, kurie rezistuoja prieš visuotinai
peršamą pasaulėžiūrą. Be to, į klauzūrą nestojama nuo
trejų ketverių metų – į vienuolystę ar kunigystę pasuka
jau susiformavusios asmenybės. Taip pat privačios kitais
prioritetais (pavyzdžiui, Montessori pedagogika) grindžiamos ugdymo įstaigos kelią skinasi labai sunkiai, nes
tai neparanku švietimą pagal ES standartus kontroliuojančiai biurokratinei sistemai. Taigi gyvenimo realijos
rodo, kad siekiamoji demokratija ir pliuralizmas, kuriais
taip didžiuojasi postfeministinė visuomenė, yra tuščias
šūkis kaip galima priedanga visai kitiems tikslams.
Rekonstruota ir universalizuota hinduistinė ugdymo sistema apima ir uždaras, ir atviras gyvenimo erdves, priklausomai nuo žmogaus būdo. Dvasinį kelią
pasirinkusiam nebūtina tapti atsiskyrėliu, vienuoliu ar
šventpaikšiu. Rišio (išminčiaus, regėtojo), o ne sanjasino
(vienuolio) poziciją Aurobindo grindžia šaktės koncepcija, pagal kurią visas pasaulis yra nenumaldoma dieviškosios energijos kaita ir žaismė, kitaip sakant, Dievui
visas pasaulis – ašramas (bažnyčia). Kadangi visatos evoliucijos tikslas yra žmonijos perkaita, užsidarymas nuo
pasaulio jame nieko nekeičia ir lieka paskiro atsiskyrėlio
laimėjimais. Šiuo požiūriu įdomi jo vedantos mokyklų
(tarp jų Advaita vedantos autoriteto Shankaros) kritika.
Viduramžių vedantos scholastai brahmanai taip pat nerado tinkamo moteriškojo principo svarbos ir pateisinimo, vienintele išeitimi iš prakritės rezgamų pančių laikydami vyriškojo principo purušos atsiskyrimą ir grįžimą
į pirmapradį Absoliutą, Vienį. Todėl verdančio pasaulio
ir gamtos peripetijas jie įvardijo Maja, iliuzija. Kas yra
Maja? Kaip ji atsirado? Vedantiniu požiūriu, to žinoti neįmanoma; Majos gimimas, jei tik ji apskritai gimė, įvyko
anapus fenomenų iki laiko, erdvės ir priežastingumo ištakų, todėl negali būti suvokiama intelektu, kuris pajėgia
mąstyti tik laiko, erdvės ir priežastingumo sąlygomis.
Maja įsipynusi į švytintį Parabrahmano šešėlį. Tai daiktas, slypintis toli bedugnėje už laiko, būklės ar vyksmo
ir veikiantis tiesiogiai Absoliute, o šis yra realus faktas,
tačiau nemąstomas, nepaaiškinamas ir neapibūdinamas.
Todėl sakoma, kad Maja yra anirdeśyam, neįmanomas
apibrėžti daiktas, apie kurį negalime pasakyti, kad jis
yra, nes tai yra iliuzija, nei kad jo nėra, nes tai yra visatos
Motina. Būdinga Brahmano būčiai, ji turi būti ne gimusi,
bet amžina; ne laike, bet už laiko.
Aurobindo požiūriu, klasikinė vedanta nepaaiškina, kas yra galutinė begalinė Majos prigimtis ir šaltinis
tiksliomis baigtiniam protui suvokiamomis sąvokomis.
Tad kas yra Maja? Intelektiniu požiūriu, ji yra subjektyvi
būtinybė, būdinga pačiai Parabrahmano prigimčiai. Parabrahmanas yra Brahmanas, numatytas individualios
patybės (self) grįžimo į savo ištakas veiksme. Brahmanas, atsiskyręs savo valia Majos pavidalu, žvelgia į save
per jos uždangą; patybė išsilaisvina iš Majos valdymo
tik perėjusi prieangį ir patekusi vidun. Majos esmingumas – išskaidyti Būtį, Sąmonę ir Palaimą (Sačidanandą),
kuri yra viena, į tris, Vieniui pasirodant kaip Trejybei,
o vientisam Esmingumui tučtuojau pažyrant į daugybę
savybių arba atributų. Absoliutus Brahmanas vidinėje
spindinčioje įeigoje yra trivienis Parabrahmanas, taip
pat absoliutus, bet pažinus; ties prieangio slenksčiu jis
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yra Parabrahmanas, numatantis Mają, o kitas žingsnis
nuneša jį į Mają, kurioje prasideda Dualumas: puruša
atsiskiria nuo prakritės, dvasia nuo medžiagos, jėga nuo
energijos, ego nuo ne-ego. Ir kai purušos nužengimas į
reiškiniją gilėja, vienas puruša susiskaido į gausą lizdų
(talpyklų), o viena prakritė – į nesuskaičiuojamas formas.
Toks tad yra Majos dėsnis49.
Kas nutinka toliau? Intelektine kalba kalbant, numatomos trys subjektyvios Esmingumo savybės (Būtis–
Sąmonė–Palaima) ir trys objektyvios savybės (Tiesa–Žinojimas–Begalybė). Atsiradus neišvengiamai būtinybei,
priešingi atributai – Nebūtis-Nesąmonybė (Nemonė)–
Skausmas – prisistato kaip neatskiriami trijų substancijų šešėliai, o su jais užgema ir kita triada: Melas–Neišmanymas–Ribotumas; Ribotumas daro būtiną Dalumą,
Dalumas – Laiką ir Erdvę; Laikas ir Erdvė gimdo Priežastingumą; Priežastingumas, iš kurio kyla visi baigtiniai
reiškiniai, daro būtiną Kaitą. Pradeda veikti visi fundamentalūs dualumo dėsniai. Iškart Brahmano su požymiais (saguṇa brahman) neribota Begalybė tampa ribota
Begalybe. Tačiau šias triadas suvokiame kaip realybę tik
tada, kai mąstome jas esant Parabrahmano atributais.
Simboline Upanišadų kalba kalbant, Parabrahmanas yra
spindintis Absoliuto šešėlis, mestas Paties Patyje, o Maja
lygiai taip pat yra tamsus šešėlis, mestas Absoliuto Parabrahmane; abu yra tikri, nes amžini, tačiau gryna tikrovė
nėra nei šviesa, nei tamsa, bet Daiktas Savyje, kurį jiedu ne
tik parodo reiškiniais, bet kuris nepaaiškinamu būdu jie
yra. Toks tad Majos subjektyvus santykis su Parabrahmanu50. Žaidžianti Maja galop grįžta į savo šaltinį. Taigi Maja
yra Devātmaśakti, Parabrahmano Energija, kuri turi du
aspektus: žinojimą (vidyā) ir nežinojimą (avidyā). Visatos
veiklos paslaptį sudaro šių dviejų energijų sąveika. Maja
ne tik paaiškina būtį, bet ir yra universalus objektyviai
stebimas faktas51. Vadinasi, nuo Majos pabėgti neįmanoma nei šiame, nei aname pasaulyje (net mirtis tėra būklės
pakeitimas), o purušos atskyrimas nuo prakritės – nežinojimo padarinys. Be to, moteriškojo principo esmė turi būti
įsisąmoninta tam, kad pasaulis įžengtų į vis turtingesnę,
vis gražesnę ir džiugesnę būties fazę. Taip yra todėl, kad
absoliuti šešėlinė triada (absoliuti Nebūtis–absoliuti Nesąmonybė–absoliutus Skausmas) iš viso neegzistuoja ir
yra neįmanoma, o formulė „niekas iš nieko neatsiranda“
lieka galiojančia aksioma, kurią kada nors įrodys mokslas.
Nors Indija unikali tuo, kad joje egzistuoja tūkstančius metų kultivuojamos įvairiausios tobulėjimo praktikos, globalizacija ir sparčiai į šalį įsismelkiantis vakarietiškasis materializmas griauna pasirinkimo laisvę tarsi
nepastebimai, iš išorės. Net elitines ašramų mokyklas
baigę ir kitokį pasaulio modelį matę vaikai dažnai renkasi gyvenimą pasaulyje, medžiaginius ir kūniškus malonumus, karjerą. Tai rodo, kad gautas dvasinis išsilavinimas kontrastuoja su viską smelkiančiu materializmo
kultu, todėl besiformuojančios asmenybės jaučiasi nevisavertės pasaulyje, kuriame didžiausia vertybė, metafiziškai mąstant, yra neišmanymo iškreiptos Dievo galios
(triada valdžia–turtas–seksas). Kita vertus, įsigalėjęs patriarchalinis mąstymas, brahmanizmas sykiu su naujomis madingomis gyvensenos srovėmis moteriškąją metafiziką taip pat smarkiai, o gal net ir drastiškiau atsieja

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 3 (580)

nuo tikrovės, todėl Indijoje moterys susiduria su panašiomis problemomis kaip ir kitur. Vis dėlto ši šalis turi
galingą ateities potencialą, nes joje išlikęs gyvas tradicijų
perimamumas ir moteriškųjų religinių kultų, ir tantrinių
jogos tradicijų pavidalu, ir įspūdingu metafiziniu filosofiniu korpusu renesanso sąlygomis neabejotinai taps
postūmiu naujai galimybių sklaidai.

G a l i m o s a lt e r n at y v o s

Iki šiol analizavome tris galios diskursus: krikščioniškąjį,
postmodernistinį ir hinduistinį. Galėtume daryti prielaidą, kad visi jie turi savyje neišnaudotas galimybes pasukti pozityviu keliu, kurti ne mirties, o gyvenimo kultūrą52, jei tik bus atkurta moteriškojo ir vyriškojo pradų
pusiausvyra visose – nuo fizinės iki protinės – žmogaus
veiklos pakopose.
Krikščionybėje gyvuojančios neortodoksinės pakraipos ir mistinė tradicija sušvelnina patriarchalinį dėmenį,
o ir Katalikų Bažnyčios daktarės šv. Teresės Avilietės bei
jos mokinio Kryžiaus Jono kelias – itin įspūdingas dvasiniais pasiekimais. Moteriškojo prado atžvilgiu labai
svarbus basosios karmelitės Vidinėje tvirtovėje išdėstytas
mokymas apie sielos dovanas. Sri Aurobindo koncepcijoje sielos (sielinės esybės) galios taip pat vaidina lemiamą
vaidmenį individualizuojant beasmenes šaktės ir dvasios
konfigūracijas. Taip pat reikia turėti galvoje, kad krikščioniškoji tradicija yra įvairi ir nevienalytė. Iš Rytų Bažnyčios scholastų, kaip vieną svarbiausių, reikėtų išskirti
vėlyvosios Bizantijos atstovą Grigalių Palamą (XIV a.),
kuris atstovauja hezichastų tradicijai ir formuluoja katafatinį, pozityvų teologijos variantą, vadintiną naująja
teologija. Šio tyrimo kontekste labai svarbus jo mokymas
apie Dievą kaip energiją. Pasaulis yra sutvertas ne per
antrąją hipostazę, Logą, bet veikiant energijoms. Taigi iš
Logo hipostazės atimama pagrindinė jo funkcija. Energijos dažnai vadinamos ir Šventosios Dvasios dovanomis, tad ir šiuo atveju malonės teikimas tampa energijų
funkcija. Kristaus vaidmuo tampa netgi kontroversiškas,
nes Dievas, kuris ir yra Energija, per savo energijas gali
bendrauti su žmogumi be tarpininkų, be dangiškųjų
ir bažnytinių hierarchijų, taigi – ir be Kristaus. Kristus
daugiausia parodo deifikaciją. Taip trys hipostazės suartinamos su energijomis, nes ir vienos, ir kitos kalba apie
esmę53. Palama teigia, kad „energijose slypi pradinės, paradigminės idėjos apie sukurtąjį pasaulį, pagal kurias tas
pasaulis ir buvo sukurtas“; šis postulatas visiškai atitinka
Aurobindo tezę apie kuriančią sąmoningą jėgą, tai yra
aukščiausią jos išraišką – Parašaktę, Mają, arba pasaulio
Motiną. Toliau, pasak Palamos, vieni su energijomis susivienija, kiti dalyvauja. Susivienijęs žmogus yra pasiekęs
aukščiausią žmogaus bendravimo su Dievu statusą, sudievėjęs. Kai dėl kitų, „išmintingieji yra sutverti išmintį
suteikiančios energijos, o sudievintieji – sudievinančios
energijos“, tačiau „visos būtybės nedalyvauja tose pačiose energijose, idant jos nebūtų identiškos“, vadinasi,
žmonių nelygybė, skirtingumas priklauso ne nuo jų pačių, o nuo energijų kokybės ir prigimties54. Tad matome,
kad Palama ir hazichastai sako tą pat kaip Aurobindo ir
brahmačarijos praktikai, nes ir vieni, ir kiti teorines išvadas grindžia askezės, maldos, meditacijos patirtimi.
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Palamitų požiūriu, sudievėjime dalyvauja visas žmogus,
visa jo asmenybė, dvasia, siela ir kūnas; dieviškoji energija kūniškai patiriama kaip šviesa55. Tai svarbu ir Aurobindo sistemoje, tačiau be nesukurtos Šviesos, jo visuotinėje (integralinėje) jogoje dalyvauja ir kitos dieviškosios
esmės išraiškos: Tiesa, Žinojimas, Palaima. Skirtumas ir
tas, kad hezichastai akcentuoja susivienijimą su beasmeniu Dievu, o Energijos nelaiko moteriškuoju principu, tokių terminų nevartoja. Tačiau net ir tai yra svarbu,
nes patristinėje literatūroje Palamos išryškinti Dievo esmės ir energijų skirtumai neegzistuoja arba yra paslėpti.
Įsidėmėtina ir tai, kad ši įdomi bizantinė tradicija lieka
krikščionybės ir teologijos šešėlyje, nėra pakankamai ištirta ir įvertina – vis dėl tų pačių selektyvių priežasčių.
Nepaisant palyginti su vedanta neišbaigtos teorijos (apie
pradus ir jų pusiausvyrą), palamizmą galima būtų priskirti alternatyviai „policentrinei“ teologijai.
Iš alternatyvių Romos Katalikų Bažnyčios teologų verta išskirti jėzuitą Teilhard’ą de Chardiną, kurio evoliucionistinė kosminio Kristaus, Omegos ir ypač kuriančiųjų
energijų56 kompleksinė samprata kaip mokslinės teologijos
rūšis taip pat atstovauja ateities žiūrai: „Naujoji religija bus
tokia pat kaip mūsų senoji krikščionybė, bet įgijusi naują
gyvenimą dėl teisėtos dogmų evoliucijos, šioms santykiaujant su naujomis idėjomis.“57 Įdomu tai, kad Chardinas
domėjosi Rytų filosofija, o jo budizmo ir Shankaros majavados (iliuzionizmo) teorijų kritika primena Sri Aurobindo
kritiką. Būtent Aurobindo šaktės koncepcija ir evoliucijos
rekonstrukcija vedantoje atsako į prancūzų teologo iškeltus
klausimus58. Chardino doktriną analizavęs Amalis Kiranas
(K. D. Sethna) daro išvadą, jog jo kristogenezė artima Bhagavadgitos avataro sampratai, o evoliucionizuota vedanta – „visos Teilhardo pasaulėžiūros prototipas“59.
Postmodernistinis diskursas dėl atvirkštinio simbiotinio santykio su krikščionybe ir patriarchalinio pobūdžio laikytinas to paties mentaliteto tąsa. Ar postmodernistinis diskursas liks tokiose vėžėse, kurias brėžia
kraštutinės feministės, dvasines vertybes rašančios kabutėse, laikančios jas preke, geriausiu atveju – laisvai
pasirenkamomis pagal svarbą reikalu, o tuos, kuriems
jos svarbios, ironiškai vadinančios „pavydėtina žmonių
atmaina“60? Ar žmonijos istorija liks tik Michelio Foucault seksualumo naratyvu, o visus mus slėgs „įsipareigojimas pripažinti nusižengimus sekso įstatymams“?61
Bet kokiu atveju, perfrazuojant Aurobindo, tai nebus
Shakespeare’o ir Newtono, Buddhos ir šv. Pranciškaus
istorija. Gilles’io Deleuze’o monadologija teikia daugiau
vilčių62. Regis, antžmogio idėja dėl milžiniško Friedricho
Nietzsche’s minties postūmio XX a. mąstytojams nebėra
svetima. Galima sakyti, kad žlugus humanizmo, pagrįsto
racionaliu protu, vertybėms, įžengiame į superhumanizmo amžių. Deleuze’o klostės (fold) ir superklostės (superfold) koncepciją įmanu lyginti su Aurobindo sąmonės bei
antmonės (supermind) teorija, kaip tai daro Debashishas
Banerji. Pasak jo, Deleuze’as veikale apie Foucault reflektuoja žmogaus išnykimą ir antžmogio atsiradimą hipertechnologijų (genetikos, informatikos ir reikšmingumo/
kalbos) radimosi sąlygomis, kurios žada naują gamtinių galimybių vystymąsi. Kad žmogus galėtų išvengti
dėl išlaisvintų eksperimentinių kūrybinių galių įtakos

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 3 (580)

40

technologijų viduje sukeliamo „neriboto baigtinumo“
(unlimited finity) pavojaus, jis turi iš esamo susiklosčiusio savybingumo – klostės imanentiškumo (fold of immanence) – pereiti į kitą jo pakopą – superklostės imanentiškumą. Naujai susiklostęs santykis priklausomybę
nuo genų, silikono ir kalbos technologijų panaikintų, ir
jos liktų antžmogio įrankiais. Deleuze’o technologijas
esą atitinka gyvybė (genetika), materija (informacija) ir
protas (reikšmingumas/kalba), iš kurių, kaip kertinių
akmenų, antmonė (supermind) stato pasaulio rūmą. Čia
transcendentinė antžmogiška sąmonė gyvybe, materija
ir protu operuoja kaip įgimtomis savikaitos formomis63.
Manytume, kad teorijų panašumas itin sąlygiškas, nes
Deleuze’as ir jo mokykla, kaip teigia pats Banerji, pirma, vengia tikėjimo transcendencija klausimo, antra,
atmeta kūrybingo tapsmo galios visuotinumą imanentiškumo lygmenyje. Deleuze’as kalba materialistinėmis
(postmodernistinėmis) sąvokomis, skirtomis visur esančių šiuolaikinių technologijų įtakai analizuoti, todėl jo
ir Aurobindo žodynas ne tik skiriasi, bet ir veikiausiai
nurodo į kitą prasmių lauką. Šiuo atžvilgiu sutiktume
tik dėl „subjektyvumo“ termino svarbos. Suprantama,
jog kiborgas, kaip kitų postmodernistinių tyrimų objektas, dar toliau nuo neovedantinio antžmogio. Vis dėlto,
kaip vaizdingai sako Banerji, naujosios genų technologijos užvirė kosminę požmogiškosios zoogenezės sriubą64.
Palankesnę perspektyvą būtų galima įžvelgti Helene
Cixous ar minėtos Luce Irigaray išmąstymuose. Moterišką subjektyvumą Irigaray sieja su „juntamu transcendentalumu“, o Dievą suvokia kaip imanentinį ir „daugybinį
tapimą, įkūnijamą jusliniuose kūnuose“65. Tačiau vaisingiausias (post)feminizmas sietinas su orientalistėmis ir
indologėmis, pavyzdžiui, Loriliai Biernacki ir daugeliu
kitų, kurios sėkmingai prabildo tūkstantmetę hindų tradiciją ir gyvybingai susieja su dabarties poreikiais, Lietuvoje – su baltų tikėjimo rekonstrukcija, Vydūnu. Didelį
vaidmenį vaidina feministinė teologija. Tačiau patriarchalinis mąstymas nesirengia užleisti susikurtų patogių pozicijų. Tai akivaizdu iš šiuolaikinių vyriškosios teologijos
tekstų (matyt, tai yra oficiali pozicija), kuriuose, kaip ir
pastaruosius du tūkstančius metų, ignoruojami akivaizdūs filosofiniai, religiniai ir istoriniai faktai, liudijantys
moteriškojo principo svarbą, remiamasi atvirai mizoginiškais autoriais, pradedant Origenu ir baigiant Chestertonu. Pavyzdžiui, Edmundas Naujokaitis išsamioje studijoje Karas prieš moteriškumą apžvelgia feminizmo raidą ir
nuosekliai tvirtina, kad feminizmas yra didžiausio genocido žmonijos istorijoje kaltininkas (abortai), feministinė
teologija kėsinasi sugriauti Bažnyčią iš vidaus, matriarchatas – tik mitas (vadinasi, mokslininkė M. Gimbutienė
viską išsigalvojo), deivių tikėjimai tėra pseudojudėjimo
new-age išraiška, ką jau kalbėti apie agnostinį požiūrį į
Rytų religijas ir bet kokią pagonybės išraišką66. Tad, kaip
teigia A. Mickūnas, „moterų kultūra, senesnė, gilesnė ir
nesunaikinama, kelia grėsmę vyrų sukurtam fasadui, todėl kova tarp vyro ir moters tęsiasi iki šiol“67.

ją restauruoti pirmykščiais pagrindais, ypač dėl agresyvaus, nors dažnai tik slepiamo, moters menkinimo
atrodo nevaisingas projektas. Pasaulis nestovi vietoje,
o prasidėjęs atvirumo dialogas, mokslo pasiekimai nepalieka vietos tamsybinėms nuostatoms, kurios galimos
tik dėl represinių priemonių (disponuojant žinojimo
monopolija, galios centrais, pinigų srautais). Akivaizdu
ir tai, kad be indų šastrų, puranų ir tantrų, taip pat naujosios indologijos, kurią indų reformatoriai dar XIX a.
susiejo su moterų klausimu, bendras pasaulio vaizdas
nėra išsamus, o bet kuri teologija ir metafizika – paini ir
neaiški, grindžiama arba bedvasėmis biogaliomis, arba
primestiniu, itin siauru, vyriškosios galios diskursu. Sri
Aurobindo metafizinė šaktės teorija rekonstruoja ir aktualizuoja moteriškojo prado vaidmenį ne tik filosofijoje,
bet ir kultūroje, individo ir visuomenės gyvenime. Taip
pat ji – universali ir turi daug panašumų su pažangių
Vakarų filosofų ir religijotyrininkų mintimi. Iš tyrimų
aiškėja, kad tokia rekonstrukcija padeda įžvelgti esamo
lyčių konflikto priežastis. Todėl moteriškasis šaktės principas yra ir filosofinis konstruktas, ir realija, kurios apmąstymas istoriškai siejasi su religiniais kultais, sąmonės
psichologija ir – svarbiausia – metafizika, kuri, pasak Sri
Aurobindo, vėl pradeda atgimti.
Jei vyriškojo prado statusas – būti liudininku ir
sankcijos teikėju, o moteriškojo – laisva kūryba be pašalinio diktato, pagal principą „kaip danguje, taip ir
žemėje“ lyčių konfliktas atrodo šitaip: vyras, apsupęs
moterį draudimais, primena policininką, kuris, užuot
reguliavęs eismą sankryžoje, mėgina važiuoti iš karto
visomis kryptimis ir visais automobiliais. Galiausiai –
ir tam pritartų pats C. G. Jungas – mumyse lygia greta
veikia abu pradai. „Ginocentrizmo“ priešininkams patogu tai pamiršti ar nepripažinti, tačiau pagal kosminę
antžmogišką logiką vyre, išstūmusiame moterį iš kūrėjos
pozicijos, veikia ne tikrasis vyriškas principas, o tas pats
moteriškasis principas, žemesnė jo forma – „bloga moteris“. Kuriamosios energijos žaismėje įvyksta „purušos
užsimiršimas prakritėje“. Tikroji iliuzija, maja, yra jos
šydo dengiamas tikrovės nematymas, kai miražas laikomas tiesa lygiai taip pat, kaip ir akimis sekamas saulės
sukimasis aplink žemę. Tad esminė išvada yra ta, kad
diskriminuojama mažuma šiame diskurse yra tik viena – ta žmonijos dalis, kuri, nepriklausomai nuo lyties,
praktiškai siekia dvasinių tikslų ir savidisciplinos būdu
neišvengiamai aptinka mikrokosmoso atspindį savyje.

Mums rūpėjo pateikti alternatyvą išbalansuotai post
modernizmo epochos pasaulėžiūrai ir pagrindinei jos
srovei, genderizmui. Kai dėl krikščionybės, mėginimas
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Ta t j a n a B a l t u š n i k i e n ė

Vaidiname Nabokovą

S

tilistiškai rafinuota, lingvistiškai įmantri, gausybe
vaizdų, idėjų, prasmių stulbinanti Vladimiro Nabokovo (1899–1977) proza labai retai patraukia kino
ir teatro kūrėjų dėmesį. Garsūs režisieriai – sceninio ir
ekraninio postmodernizmo meistrai, kaip ir jauni kūrėjai, priekabiai rinkdamiesi sėkmę pelnyti ar įtvirtinti
turėsiantį literatūros objektą, kažkodėl ignoruoja tarsi
šiam tikslui sukurtus Nabokovo romanus, tikrus artistinių ruošinių – vidinių monologų, dialogų, portretinių
charakteristikų, nenuspėjamų siužetinių vingių, nesutramdomo aistringumo bei kaligrafinio psichologizmo –
lobynus. Tad itin malonu prisiminti kelias, ant vienos
rankos pirštų suskaičiuojamas Nabokovo kūrinių ekranizacijas, pasidžiaugti kiekviena artistine sėkme, juolab
kad imantis tokio reikalo būtina, kaip kadaise dainavo
A. Vertinskis, „šį bei tą čia irgi išmanyti...“
1962 metais amerikiečio Stanley Kubricko (1928–
1999) sukurtame filme Lolita intelektualu apsimetantį
iškrypėlį Humbertą Humbertą vaidino britų aktorius Jamesas Masonas (1909–1984), o dramaturgą Klerą Kviltį –
jo kolega Peteris Sellersas (1925–1980). Po pusės amžiaus
kino kritikas Danny Peary tikina, kad „metai slenka, o
Sellersas ir Masonas Lolitoje vis dar nuostabūs“. Beje, šaltą ir kartais klaikią kaip pragaro vaiduoklis Nabokovo
literatūros estetiką įvaldė ne vien šie du britai: Dirkas
Bogarde’as, anksčiau įspūdingai pasirodęs kaip kompozitorius fon Ašenbachas L. Visconti filme Mirtis Venecijoje
pagal T. Manno novelę ir kaip koncentracijos stovyklos
kalinę įsimylėjęs nacis L. Cavani filme Naktinis portjė, išmaniai ir subtiliai suvaidino žmogžudį Hermaną R. W.
Fassbinderio (1945–1982) juostoje Neviltis (1978) pagal to
paties pavadinimo Nabokovo romaną.
Britų aktorių gebėjimą vaidinti Nabokovą galima
mėginti paaiškinti atsižvelgiant į britų aktorystės prad
menis, jos raidos veiksnius bei įžymiausių aktorių kūrybos ypatumus. Šios šaunios mokyklos pagrindą sudaro,
be abejo, šekspyriškojo repertuaro vaidmenys. Nacionalinės scenos klasikas ir reformatorius Davidas Garrickas
(1717–1779), laikomas švietėjiškojo realizmo britų aktorystėje pradininku, suvaidinęs 25 šekspyriškus vaidmenis, įdiegė teatre kūriamo įvaizdžio „psichologinių kontrastų sistemą“. Pagrindinis D. Garricko postulatas buvo
„tikėjimas kančios galia“. Per penkias sekundes jis galėjo
mimika pavaizduoti septynias–aštuonias įvairias, dažnai
priešingas emocines žmogaus būsenas (džiaugsmą, abejonę, baimę ir pan.), o kiekvieną vaidmenį repetavo metus
ir net ilgiau. Virtuoziška D. Garricko persikūnijimo technika žavėjo prancūzų filosofą-enciklopedistą D. Diderot,
parašiusį traktatą Paradoksas apie aktorių.

Didysis tragikas Edmundas Keanas (1787–1833) sugebėjo pateikti anksčiau neregėtą aktorinį oksimoroną:
Shakespeare’o Ričarde III jis demonstravo „švelnią ir besišypsančią piktadarystę“. Aktoriaus balso moduliacijos,
pasak vokiečių poeto H. Heine’s, „atverdavo visą gyvenimą, kupiną siaubo“.
Pratęsdamas seriją meninių atradimų, tapusių nacionalinio teatro tradicija, taip pat šekspyriškais vaidmenimis išgarsėjęs Henry Irvingas (1839–1905) paįvairino klasikinę tragediją charakterių išryškinimo priemonėmis.
Jo Jagas, kurdamas kruviną planą, gardžiai kramsnojo
vynuoges ir energingai spjaudė kauliukus; Hamletas
„mąstė garsiai, įtemptą minties darbą atkurdamas veidu ir balsu“; Makbetas, „žudydamas Dunkaną, žudė savyje žmogų, ir nuolatinė demaskavimo ir atpildo baimė
bloškė jį į beviltišką desperaciją“. Šie Makbete H. Irvingo
išryškinti nusikalstamo sumanymo pagautos ir degraduoti pasmerktos asmenybės bruožai nepaprastai artimi
ir veikėjams, ir autoriaus pozicijai Nabokovo romanuose
Lolita, Neviltis, Karalius, dama, valetas, Camera obscura...
Nagrinėdami Nabokovo personažų įvaizdžius, XX
amžiaus britų aktoriai, esant reikalui, pasinaudoja vyresnių amžininkų patirtimi, pavyzdžiui, Lawrence’o Olivier
„triuškinančiu aistringumu“ arba Johnui Gielgudui būdingu gebėjimu paversti vaidmenį intelektualiu tyrimu.
Beje, šekspyriškąjį kriterijų galima aptikti net detektyvinėje literatūroje: „Čia akivaizdūs visi jausmai... kuriais mėgavosi Šekspyras: pavydas, neapykanta, netikėti
poelgiai dėl užsiplieskusių aistrų“1, – skaitome A. Christie romane Permaininga sėkmė. O ką jau kalbėti apie nuolatinę aktorinę praktiką...
S. Kubricko filme Lolita, sukurtame pagal paties
Nabokovo parašytą scenarijų, J. Masonas vaidina laikydamasis geriausių klasikinės britų mokyklos tradicijų. Jis
demonstruoja visą paletę kontrastiškų psichinių būsenų,
būdingų klastingam „vilkolakiui“ Humbertui, slapta aistringai įsimylėjusiam paauglę Lolitą, jo buto šeimininkės, o paskui ir žmonos Šarlotos Heiz dukterį. Šarlotą
vaidina nuostabi amerikiečių aktorė Shelley Winters
(1920–2006); trykštanti vitališkumu, ji suteikia savo herojei pabrėžtinai provincialaus, todėl itin į akis krintančio
koketiškumo, džiaugsmingo savo visagalio moteriškumo jausmo. Žiūrovą (bet ne Humbertą) žavi akinančios
Šarlotos šypsenos, skambus juokas, melodingas balsas,
kiek sprangus nujaučiant tiesiog reklaminę santuokinę
laimę. Šalia tokio efektingo išorinio vaidmens piešinio
Sh. Winters negaili ryškių satyrinių spalvų vidiniam personažo paveikslui, todėl jos Šarlota – ši rūpestinga namų
šeimininkė, bet kartu provincialių literatūrinių klubų
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„liūtė“ – kiekvieną savo ekraninės būties akimirką, be
abejo, įkūnija vulgarybę, kuriai Nabokovas buvo toks
pat nepakantus kaip ir Čechovas.
J. Masono ir Sh. Winters duetai – geriausia S. Kubricko Lolitos puošmena. Mimiški ir intonaciniai Masono
tremolo ir foršlagai verčia prisiminti virtuozišką D. Garricko techniką. Žiūrėdamas į Šarlotą arba jos matomas
Humbertas čia nepriekaištingai mandagus, čia maloniai
išsiblaškęs, bet kitą akimirką, kai skvarbus „senos ir
bjaurios Heizichos“ žvilgsnis jo nepasiekia, Humberto
veidą perkreipia vienaip ar kitaip kaitaliojama grimasa,
o balsas (bent jau vienintelį kartą atvirai susivaidžius su
žmona, kuri sumanė atiduoti Lolitą į uždarą kolegiją)
skelbia apie tūžmingą įniršį ir mirtiną pavojų bet kam,
kas išdrįs atimti iš jo „taip niekšiškai“ dievinamą Lolitą.
Septyniolikmetė amerikietė Sue Lyon suvaidino Lolitą (romane jai tik dvylika) su žavia palaido protesto
gaidele, kiek artima rokenrolo karaliaus Elvio Presley
kūrybai. Cenzūriniais sumetimais filme kiek pakeistas
mergaitės amžius, eliminuoti keli romanui svarbūs erotiniai Humberto ir Lolitos duetai (pavyzdžiui, scena su
krisleliu akyje, scena su Edeno obuoliu, kiti „uždrausti“
epizodai, tiesiogiai liudijantys apie „smurtą prieš pagrobtą vaiką“). Todėl kolizija Humbertas–Lolita galėjo,
palyginti su knyga, atrodyti gana lyriškai, jei ne nuolat
J. Masono akcentuojamas „potekstinis“ tragizmas, jei ne
Lolitos pabėgimas pas seniai(!) mylimą dramaturgą bei
šiurpių pokštų mėgėją Klerą Kviltį, kurį gerbėjai vadina
„amerikiečių Maeterlincku“. Kviltį vaidinantis P. Sellersas puikiai derina „juodosios komedijos“ ir grotesko
elementus su klasikiniais socialiniais psichologiniais motyvais ir atskleidžia pikto ir žiauraus juokdario, įpratusio
žaisti su žmonėmis it lėlėmis, asmenybę. Šis manekeninis Jagas linksmai intonuoja savo kandžią kalbą, kurioje
nešvankūs žodeliai pinasi su knygine leksika, ir ramiai
bendrauja su jį iš pavydo nužudyti atėjusiu Humbertu,
net pasiūlo jam sužaisti stalo teniso partiją.
Iš esmės S. Kubrickas siuvinėjo sudėtingą ekraninį
Nabokovo prozos ornamentą patikimoje kanvoje, kurią
sudaro anglų šekspyriškosios ir amerikiečių holivudiškosios aktorinių mokyklų tradicijos, siekdamas Lolitoje literatūrinių ir vaizdinių charakteristikų tapatybės.
Aktorių kvartetas pagal faktūros sudėtingumą ir meninių apibendrinimų subjektyvumą prilygsta styginiams
J. Haydno kvartetams; be to, siužetui rutuliojantis, visi
keturi personažai – Humbertas, Lolita, Šarlota ir Kviltis – miršta, todėl šis tragiškas kvartetas tiesiog negali
neišryškinti integralios romano idėjos – lemtingumo.
S. Kubricko filmas būtent tai ir parodo.
Po trijų su puse dešimtmečių į Lolitą atkreipė dėmesį režisierius Adrianas Lyne’as. Humberto vaidmeniui jis
pakvietė intelektualųjį anglą Jeremy Ironsą. Manding,
J. Ironsas ignoravo šekspyriškojo teatro tradicijas ir kiek
netikėtai suteikė Humbertui švelnios pagailos – visai deramos, jeigu manytume, kad šis Nabokovo personažas
pirmiausia yra sunkiai psichiškai sergantis žmogus. Laikydamasis būtent tokios pozicijos, aktorius įvedė savo
herojų į naujausio anglų romano atmosferą: išsiblaškęs,
sopulingas Humberto žvilgsnis, didelės, nevalingų ašarų aptemdytos akys, sunykęs veidas, prislopinti jude-
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Stanley Kubricko Lolita (1962) – Peter Sellers, James Mason, Sue Lyon

Adriano Lyne’o Lolita (1997) – Dominique Swain, Jeremy Irons,
Melanie Griffith

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 3 (580)

siai – visa tai primena Johno Fowleso, Iris Murdoch, Iano
McEwano, Evelyno Waugh knygų personažus. Negana
to, J. Ironso vaidinimas akivaizdžiai patvirtina Nabokovo teiginį apie anglų kalbos pranašumus (jam, kaip autoriui) – mat jai „būdingi subtilūs nutylėjimai, minties
poezija, staigi abstrakčių sąvokų sąšauka“. Pats J. Ironsas viename televizijos interviu detaliai pasakojo apie
darbą kuriant Humberto vaidmenį ir visas bėdas suvertė paauglystėje išgyventai meilei netrukus mirusiai žaviai mergaitei, kurios vardas, kaip ir E. A. Poe eilėraščio
veikėjos, buvo Annabel Lee. Meilė Lolitai po dvidešimt
penkerių metų, mano J. Ironsas, buvo pražūtingas anos
dvasinės traumos padarinys. Aktoriaus, kaip pirmojo
kvarteto smuiko, savo vaidmens traktuotė iš dalies pakeitė psichologinę A. Lyne’o filmo vagą. Lolitą čia vaidinanti aštuoniolikmetė Dominique Swain demonstruoja,
ko gero, ne vargšę našlaitę, iš kurios – pagal knygą –
pasityčiojo „niekšingas iškrypėlis“, o įnoringą jaunuolę,
kuri galbūt (žiūrint į ekraną, beje, taip galėtų atrodyti)
tikrai neabejinga dailiam, senamadiškam, mąsliam ir
dar literatūrinį veikalą rašančiam europiečiui. A. Lyne’o
Lolita juo mažiau panaši į auką, juo mažesnis monstras
atrodo Humbertas.
Šarlotą Heiz vaidinančią Melanie Griffith galima
prilyginti altui styginiame kvartete. Ji perdėm amerikietiška, pasitikinti savimi, nepriekaištingai elegantiška ir
padoriai šalta, jei kalbėtume apie išorinį jausmų demonstravimą. Savo vedybas su Humbertu ji organizuoja pagal itin šiuolaikiškus apskaičiavimus – kaip pragmatišką
partnerystę. Įpratusi visur ir visada vadovauti, iš aplinkinių reikalaujanti besąlygiško paklusnumo, keturiasdešimt dienų išbuvusi laiminga ir likusi prie suskilusios
geldos, Šarlota filme panaši į tas išlepintas ir pasipūtusias moteris, apie kurias rašytojas E. Waugh pasakė: kol
joms viskas gerai, joms niekas nereikalingas, bet jeigu jas
ištinka nelaimė, joms bus iš visų sunkiausia, nes niekas
neateis nei padėti, nei paguosti. Literatūrą gerai išmananti M. Griffith pripildo Nabokovo Šarlotą paslaptingo
dramatizmo, primenančio E. Hemingway’aus ledkalnį,
kurio septyni aštuntadaliai paslėpti po vandeniu (beje,
kiek anksčiau aktorė buvo puikiai suvaidinusi E. Hemingway’aus apsakymo Balti drambliai heroję).
Klerą Kviltį vaidinantis Frankas Langella tariamame styginiame kvartete tikriausiai būtų bosas. Kitaip nei
P. Sellersas, kuris S. Kubricko juostoje dažnai rodomas
iš arti, F. Langella A. Lyne’o Lolitoje įtaisytas „grynai literatūrinėje“ Nabokovo romano situacijoje – jo beveik
neįmanoma įžiūrėti: čia jį slepia tamsa (girdėti jo balsas,
bet jo žiebtuvėlio liepsna nušviečia kažkokį greta sėdintį
senį), čia matome tik jo nugarą ar tik pusę veido arba jis
stovi marguojančiame lapijos šešėlyje, tad veido bruožų
išskirti nepavyksta. Tokiais atsitiktiniais, atlikėjui gana
sudėtingais rakursais F. Langella vaizduoja šį šiurpoką
personažą iš dalies kaip nusikaltėlio Humberto alter ego,
ir pagrindinis šio vaidmens patosas, ko gero, pirmiausia
yra ne įžūlus paties Kvilčio ydingumas, o visuotinis to
intelektualaus nebaudžiamumo, kurį jis pasirinko savo
modus vivendi ir už kurį sumokėjo gyvybe, pavojus.
Humbertas nužudo Kviltį filme tiksliai pagal knygą – tai labai ilga, kraupių detalių kupina scena, kurią
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J. Ironsas ir F. Langella suvaidino lyg iš natų. Galbūt
Kvilčiui būtų atleista, jeigu, suviliojęs Lolitą, jis neišmestų
naivuolės lauk ir ji nebūtų atsidūrusi viena „nykiausioje
prerijų valstijoje, kur švilpia vėjai ir mirga žvaigždės virš
barų, gitarų, saldžių nektarų ir visur aplinkui – puvėsiai,
trūnėsiai, mirtis“. Net išoriškai ekraninis Kviltis įstabiai
panašus į savo literatūrinį portretą: „stambaus sudėjimo,
ganėtinai kresnas... lygiai įdegusiu veidu... tamsiais pakirptais ūsiukais ir degenerato burna lyg rausvas pumpurėlis“ bei nemaloniu įpročiu kasytis skruostą... O vis
dėlto, kaip pasirodė, neprilygstamas. Ir F. Langellos vaid
muo Lolitoje – tikras nabokoviškas kino šedevras.
Ne visi filmai pagal Nabokovo kūrinius buvo tokie sėk
mingi. Tarkim, režisieriaus Marleeno Gorriso juosta Lužino gynyba (2000), kuriame pagrindinį vaidmenį atliko
Johnas Turturro, greičiau yra ne tragiškoji rusų emigranto – genialaus šachmatininko, per anksti pasenusio,
keisto, apsileidusio žmogaus – istorija, o saloninis, beje,
gana sklandžiai nufilmuotas pasakojimas apie kažkokį
neaiškų jauną dabitą, kuris mieliau suloštų teniso nei
šachmatų partiją. Iš tiesų vaidinti teigiamus Nabokovo
prozos herojus yra kur kas sudėtingiau nei neigiamus.
Tokia proga malonu prisiminti 1989 metais Lietuvos
rusų dramos teatre pastatytą spektaklį Kvietimas į ešafotą
pagal to paties pavadinimo Nabokovo romaną. Jį sukūrė ukrainiečių režisierius ir aktorius Grigorijus Gladijus, kiek anksčiau atlikęs nepamirštamą M. K. Čiurliono
vaidmenį Jono Vaitkaus filme Zodiakas. Spektaklyje puikiai vaidino Artiomas Inozemcevas (Rodrigas Ivanovičius), Valentina Lukjanenko (Marfinka), Larisa Popova,
kurios kalėjimo mergaitė Emočka buvo akivaizdi Lolitos
pirmavaizdė.
Be tiesioginių, esama ir netiesioginių ženklų, kad
Nabokovo estetika Lietuvos teatro padangėje nesvetima. Pavyzdžiui, Kauno dramos teatre Jono Vaitkaus
pastatyta A. Čechovo Žuvėdra akivaizdžiai koreliuoja
ir su sudėtingiausiu Nabokovo romanu Ada, ir su paslaptingu jo apsakymu Seserys Vain. Kitame J. Vaitkaus
spektaklyje Juodvarnis (pagal Davido Harrowerio pjesę)
Vladas Bagdonas kuria pusiau vaiduoklišką keistuolį,
visiškai pražudžiusį save dėl šiuolaikinės nimfetės, virtuoziškai derindamas galingą šekspyriškąjį aistringumą
su postmodernistiniu psichologiniu minimalizmu, šitaip
aiškiai primindamas apie Nabokovo prozos ženklus ir
simbolius.
Šiais metais miręs rašytojo sūnus Dmitrijus Nabokovas
(1934–2012) – dainininkas, vertėjas, leidėjas – viename
interviu pasakojo, kaip, būdamas paauglys, penktojo
dešimtmečio pabaigoje, persakydavo tėvui mokykloje
išgirstų žargoniškų žodelių, kurie paskui sudarė mažosios Lolitos leksikoną, pavyzdžiui, „šlykštu“, „nors apsiėsk“, „frantas trantas“. Šį pokalbį transliuojant per radiją
skambėjo švelni ir aistringa Nelsono Riddle’o muzika,
sukurta S. Kubricko Lolitai.
Iš rusų kalbos vertė A n d r i u s K o n i c k i s
1

Vertė Lina Bucevičienė (Sirokas, Vilnius, 2003).
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Aneta Anra

Niurnbergo mergelė

Fantazija dviem aktorėms, vyro portretui, sapnams ir tenoriniam saksofonui

Veikėjai

Aš
Pat r i c i j a
Žu r n a l i s t a s
S e n a m o t e r i s – ji sėdi prie namo ant suoliuko ir

viską žino apie šią istoriją

K a i m y n a s – jis tūkstančius metų sėdi šalia Senos Mo-

ters ir viską žino apie šią istoriją

P a d av ėj a s
V a i d u o k l i s , š ė š ė l i a i , p o r t r e t a s , v ėl ė s ,
l ė l ės , d v a s i o s – tai a š

Scenoje sėdi Kaimynas, Sena moteris ir Padavėjas. Lėlės,
portretai ir dvasios. Įbėga uždusęs Žurnalistas
Ž u r n a l i s t a s . Laba diena, kas jūs esate? Nenorit,

neatsakykit. Aš ieškau merginos, vardu Patricija. O
gal ji ne Patricija, nes, kalbama, kad jos dvi, mūsų
redakcija tiksliai nežino. Sakė, ji ar jos gyvena šiame name.
K a i m y n a s . Gali būti, kad pavėlavote.
Ž u r n a l i s t a s . Argi?
K a i m y n a s . Šiandien viskas baigiasi. Dar galite pamatyti istorijos trupinėlį. Bet netriukšmaukite.
Ž u r n a l i s t a s . Aš ne laiku?
P a d a v ė j a s . Laiku niekas neįvyksta. Mes vėluojame
tris sezonus, gal tris šimtmečius. Jums atnešti kavos?
Ž u r n a l i s t a s (kalba telefonu). Čia panašu į beprotnamį... nežinau, sako, kad pavėlavau tris šimtus metų...
na, pats matai... palauksiu, žinoma... turėtų ta mergiotė pasirodyt, juk čia jos namai galų gale... taip, žinau, turime „padaryti“ interviu pirmam puslapiui...
suprantu, iškasiu iš po žemių... apie jos močiutę
bandysiu sužinoti... reikia išsiaiškinti vieną kartą,
kur šioje istorijoje tiesa. Viskas supainiota, atrodo
vienaip, o iš tikrųjų... palaikom ryšį...
P a d a v ė j a s . Jūs skubate?
Ž u r n a l i s t a s . Na, taip, terminai... laikraščiai nelaukia... o šiandien man bloga diena...
P a d a v ė j a s . Diena tik prasidėjo. Nereikėjo taip anksti
keltis. Kol laukiame, mes jums papasakosim šį bei tą.
Keičiasi apšvietimas ir dekoracijos, tačiau trijulės pozos
lieka tokios pat

S e n a m o t e r i s . Sniegas spindi žvaigždutėmis. Juo

daugiau šalčio, tuo labiau spindi. Keista.

A š. Aš paimsiu šokoladus iš tavo rankų tada, kai bu-

čiuosi mano rankas. Tu man pasakei, nežinojau, ką
daryti, buvai tokia murzina, nešvari, suvalgei mano
pusryčius, vėl likau nevalgiusi, tu kalta, aš labai mažai valgau, nenoriu nieko bučiuoti, esi tokia nešvari.
Kitą naktį vyko keisti dalykai. Kartais papasakoji istorijas, ir aš nežinau, ką daryti su ta „informacija“.
Kad ir tas sapnas.
P a t r i c i j a . Kur man bėgti, pas ką, dėl ko, svarbiausia – nuo ko? Nuo tavęs, kad aš žinočiau, kad galiu,
jei galiu, jei galėčiau, jei tik... pabėgčiau būtinai, išvažiuočiau traukiniais, išskrisčiau viršgarsiniais lėktuvais, išplaukčiau greičiausiais laivais, jei tik... jei ne
tu. Taigi tą naktį, kai važiavai automobiliu, o šalia
sėdėjo katinas, aš paskambinau, tu atsiliepei, tačiau
niekas nekalbėjo, taip, sakei, tu man sakei, tai buvo
netiesa, aš šaukiau į ragelį, kad nesustotum, bet tu
sustojai, o kai atsisukai – katino nebebuvo. Išlipau
iš automobilio, buvo labai tamsu, kur tas katinas
dingo, įjungiau tolimąsias šviesas, na kurgi jis, išgirdau kniaukimą, ten pelkė, pelkė, apaugusi nežinomom tau žolėm ir knibždėte knibždanti įmantrių
pabaisų, katinas tupėjo ant plausto vidury tos pelkės
ir miaukė, ką daryti, juk tai mylimas katinas, ėmei
bristi į pelkę nenusiavusi batų ir su drabužiais, katinas, katinas, mano kisius, dugno augalai pynėsi po
kojomis, aš tuoj griusiu, mane įsiurbs dumblas, aš
nubudau, bet katino šalia nebuvo.
A š. Kokio katino?
P a t r i c i j a . Tu neturi jokio katino.
A š. Ir tą naktį aš miegojau atsidariusi langą, šalia namo
yra tokia kūdra, visai kaip tavo pelkė, nelabai skiriu,
kūdroje nuolat kurkia varlės, kva kva kva, ir taip visą
naktį, o netoliese, miške, kuris tęsiasi šimtus mylių,
gyvena išprotėjęs vaistininkas, gaminantis vanagų
plunksnų nuovirus, jis klykė visą naktį, ir vėl, ir vėl,
ir buvo taip aklinai tamsu, lauke perdegęs žibintas,
sakiau juk, kad reikia nupirkti naują lempą, tu juk
sakei, tačiau buvo tamsu, ir name gyveno šikšno
sparnis, jis ką tik įskrido, bet jau gyveno, jis skraidė virš židinio ir buvo panašus į vampyrą, ar matei
šikšnosparnį iš arti? Aš mačiau. Negalėjau išeiti iš
miegamojo iki ryto, nes tik ryte vampyras užmigo,
kaimynas nutilo ir varlės užsičiaupė, ėmė kūkuo-
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ti gegutė, kiek ji prikukuos man metų, bjaurybė,
kaskart nutildavo apie šešias. Ar tu manęs klausai?
Norėjau tau papasakoti tą sapną. Šiame name buvo
daug svečių, aš matavausi nuotakos nuometą, tu
rišai man ant šlaunies kaspiną, keliaraiščiu jis vadinamas, teisingai? Niekada nebuvau jo mačiusi iš
arti, kaip ir šikšnosparnio. Keliaraiščio. Nėriniai, o
jų grožis, o raštų ornamentai, tokius ledus laižyčiau
šalčiausią žiemos dieną, tu man padavei auksinę dėžutę, o joje – du žiedai, inkrustuoti man nežinomais
gražiausiais akmenimis, manau, tai tikrai buvo safyrai, nesapnuočiau kitų akmenų, tik safyrus, nes jie
mėlyni kaip ežeras, šalia kurio gyvenu, aš paėmiau
vieną žiedą ir užmoviau ant piršto, kitas liko dėžutėje, uždariau ją, dėžutė išmarginta stebuklingais rašmenimis, jų nesuprantu, tai stebuklingi užkeikimai,
žinau, kad neturiu jaunikio, ir vyksta mano vestuvės, tačiau esu viena, eisiu prie žvilgančio altoriaus
viena, o žiedus man pagaminai tu, ir tas, kuris liko
dėžutėje, juk buvo skirtas kažkam, bet kam gi, tu
man privalai pasakyti, aš nubudau, ant mano piršto
žiedo nebuvo, taip pat, kaip tu neturėjai katino, ištraukto iš pelkės. Kūdroje varlės miegojo tylėdamos.
Kur jis? Patricija?
Ž u r n a l i s t a s . Visa tai tikrai įvyko? Ar jau galiu jai
paskambinti?
P a d a v ė j a s . Palaukite, dar ne. Aš jums duosiu ženklą.
Viskas turi lietis lyg upė, nors kalbame apie pelkę.
Tššššš...
P a t r i c i j a . Naktis. Apsirengusi vestuvine suknele,
sėdėjau išpuoštoje menėje. Dairiausi aplinkui, operatoriai šaukė ant apšvietėjų. Mane filmavo.
Svečiai rinkosi, nešini milžiniškomis gėlių puokštėmis. Nuometas man spaudė kaktą. Iš už nugaros
priėjo vyras. Jis klestelėjo šalia manęs ant sofos. Atsisukau. Aiškiai mačiau garbanotus jo plaukus, rudas
akis ir tankias blakstienas. Šypsodamasis paglostė
man veidą šilta ranka, jo akyse pamačiau savo atspindį, mudviejų akys tokios pat spalvos, to aš nekenčiau, nekenčiau, kai žmonės man tai primindavo, „jųdviejų net akys vienodos“, paėmiau tą vyrą
už rankos, svečiai su gėlėmis stovėjo aplink mus,
laikydami vystančias gėles, operatoriai pasislėpė už
kamerų, norėjau pasakyti, kad rytoj vakarienei jis ką
nors man pagamintų, nes pati nemoku, tačiau supratau, jog neverta, nes aš iki ryto būsiu jau mirusi. Aš
žinojau, jog ryte manęs nebebus.
Norėjau sukurti meilės giesmę pagal žvaigždėlapius. Ir kad visame pasaulyje nieko nebūtų, tik jis
ir aš.
S e n a moteris. Ketvirta valanda ryto.
Aš esu pasakų pieva.
Aš esu mįslė.
Niekas manęs neatspėja.
Esu žvėris iš tūkstantmečio glūdumos.
Aš nusitrynęs piešinys ant olos.
Aš kapo akmuo.
Grimzk į mano sielą. Ten rasi dievus. Verkiančius ir
mylinčius. Kaip aš tave.
Aš esu driežas dykumoje.
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Beveik, bet ne visai taip.
Tu esi rojaus medis. Žydi ir krauni vaisius, kaip ir
priklauso rojaus medžiui.
Jis pernelyg apsivėlęs istorijomis. Lyg išlipęs iš
klampios pelkės.
Tą patį rytą tavo gyvenime atsirado Patricija.
P a t r i c i j a . Aš mėgstu kraują. Žiūriu į vieną tašką ir
niekaip negaliu atrasti to taško.
Mes turėsime vienintelę galimybę grįžti atgal. Mačiau, kaip leidaisi tamsiais laiptais, sutikai seną moterį, kuri pasakė, jog tu gali sustabdyti laiką ir grįžti
atgal. Net jei teks sumokėti visą sumą, net jei sumokėti teks kino teatrui. Tu pernelyg greitai pabėgai,
nusileidai laiptais žemyn, o reikėjo pakilti.
A š. Žinau. Viršuje gyveno vorai ir šikšnosparniai, aš jų
bijau. Todėl lipau į apačią.
P a t r i c i j a . Nebijok, aš būsiu su tavimi.
A š. Aš nenoriu Patricijos. Esame pernelyg skirtingos.
K a i m y n a s . Ji turėjo ką veikti be Patricijos – parašyti kino scenarijų apie jungtuves ant jūros kranto,
tokia banalybė. Reikėjo ką nors sugalvoti. Patricija
juk netrukdė. Taip, iš pradžių ji džiaugėsi Patricijos
buvimu. Nors jai patiko gyventi vienai, Patricija netrukdė – gamino vakarienę, išjungdavo lygintuvą,
nepamiršdavo uždaryti langų, net atsiliepdavo telefonu, kai skambindavo nepageidaujami žmonės...
S e n a m o t e r i s . Šita mergaitė nuolat kalbėdavo keisčiausius dalykus: „Norėčiau gyventi amžinai ir niekada nesenti, kai buvau maža, mama žadėjo, kad,
kai užaugsiu, mokslininkai išras būdą, kuriuo... bus
galima nuskristi į stebuklingą planetą, visos moterys bus jaunos, vyrai taip pat, visi gyvens milijardus
metų ir bus laimingi, planeta globos savo gyventojus, ir nebus rūpesčių, galvos skausmų, kivirčų,
priekaištų, trukdžių, melo, pykčio, pavydo, baimių,
praeities ir ateities taip pat nebus, bus tik ši akimirka, trunkanti milijardus metų, ir...
P a t r i c i j a . Labas vakaras.
Viduramžiais mane būtų įgrūdę į gražią spintą, papuoštą įmantrių raštų ornamentais, ir uždarę joje.
Netrukus išorė nusidažytų raudona spalva – „o nėrinių grožis, o raštų ornamentai“, neseniai sakė man
jis – spintos viduje aštrūs dygliai, kurie akimirksniu
per baltą odą susmigtų į šiltą mėsą ir išlįstų kitoje
pusėje, taip, aš esu paleistuvė, sakiau tau apie tai, turėjau omeny tave, mudvi būtų uždarę į Niurnbergo
mergele vadinamą spintą. Aš esu paleistuvė.
A š. Noriu papasakoti šią istoriją, kuri galbūt neįvyko.
Bandau rasti tos istorijos liudininką. Tačiau niekas
apie ją negirdėjo.
Prasidėjo viskas štai taip.
Patricija stovi prie jo durų, apsirengusi ilgu juodu paltu.
Beldžia krumpliais. Garsiai loja šuo
P a t r i c i j a . Atidaryk man. Atidaryk man, prašau. Ką

aš veikiu čia? Aš juk...

A š. Jis turi šunį. Šuo sudraskys tave. Šuo įkąs tau.
P a t r i c i j a . Tegul kanda, nebus skaudžiau nei tai, ką

daro jis, ką daro man, su manim, dėl manęs. Tegul
kanda.
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P a t r i c i j a . Žinai, aš sutinku, gerai, tik ne dabar, vė-

liau.

A š. Kiek tu jį naudosi?
P a t r i c i j a . Nebijok, nužudyk, aš leidžiu, bet ne da-

M a x E r n s t . Plejados, 1920

A š . Jis tau įkąs į veidą, ir tu būsi negraži. Kruvina ir ne-

graži. Jis mėgsta kartoti: „Labai graži, graži, kokia
tu graži, graži...“
Atsiranda vyro portretas

B a l s a s . ...jis užpjudo mus šunimis dovanoja mums

kapą erdvėj su gyvatėmis žaidžia jisai ir svajoja
mirtis1...
P a t r i c i j a . Kodėl tu?.. Ką aš noriu pasakyti... žiūriu
tau į veidą, jaučiu šuns kvėpavimą į veidą, ne tavo,
o žvėries, ar jis man neįkąs? Juk, jei įkąs, aš būsiu
negraži. Kruvina ir negraži. Kaip tada?
A š . Ko tu ten atėjai?
P a t r i c i j a . Kodėl atėjau? Norėjau. Tuoj pat, dabar pat,
negaliu laukti iki rytojaus. Norėjau jį pamatyti. Aš jį
myliu, nekankink manęs. Nekankink, man nepatinka.
Aš mėgstu jo poeziją, aš noriu jį apkabinti ir glostyti, valandą, dvi, ne, ilgiau, daug ilgiau. Šuo nutilo.
Kokios jis spalvos, tas žvėris? Ką nors reikia kalbėti,
nežinau, ką pasakyti, nekankink manęs, nes aš tave
myliu, noriu rojaus, tu kuri man pragarą, nenoriu,
kad mirtum, tu patinki man gyva, taip, nes tavo akys
šviesios. O aš? Aš niekada nejaučiau, kas bus vėliau.
Nežinojau, todėl man ilgai atrodė, jog greitai mirsiu.
Jauna, visai jauna. Tas jausmas nedingo, aš neprojektuoju ateities, nejaučiu jos, gal aš ilgai negyvensiu, ką?
A š . Aš tave nužudysiu, daugiau nebegaliu. Aš tave nužudysiu.

bar. Dabar aš noriu jo viso, viso. Aš nieko nejaučiu,
kaip ir savo ateities. (Pauzė) „Kuo tu būsi užaugusi?“ – klausdavo manęs mažytės. Visi kiti žinojo,
o aš – ne.
A š. „Aš tave myliu, aš galvoju apie tave kiekvieną akimirką“, – jis tau taip sako, bet ar tu tiki?
P a t r i c i j a . Tikrai? Aš tikiu. Netikiu. Tikiu. Ar tu tai
sugalvojai? Gal aš tavo idėja? Fantazija? Manija? Kas
aš tau? Ir ko tu iš manęs nori?
K a i m y n a s . Matote, kaip keistai prasidėjo ši istorija.
Dar keisčiau ji baigsis, bet apie tai – vėliau... Jis...
jis ėmė rašyti jai laiškus. Žinutes. „Ar jūs dar gyva,
mano sielos pragare valdove?“
S e n a moteris. „O norėtumėt, kad nebūčiau?“
K a i m y n a s . „Norėčiau. Tada atkasčiau jus ir…
būtumėt laisva.“
S e n a moteris. „Tada aš sutinku. Iššoksiu iš šešiolikto aukšto, dabar? Bet būsiu kruvina ir negraži.“
K a i m y n a s . Kruvina ir negraži. Kaip tas šuo jai
neįkando? „Aš švelniai liežuviu nulaižysiu kraują.
Kas gali būti saldžiau... saldi, jūs visada saldi.“
S e n a m o t e r i s . Taip. Iš kur žinai? Kur mano slapčiausios pasifloros, tos labai retos gėlės, aš noriu tave
užburti, kad, pažiūrėjęs į savo delnus, visąlaik prisimintum, kas juose telpa. Visada. Nuo šiol.
K a i m y n a s . Saldi, jūs visuomet saldi.
A š. Kam jis tau?
P a t r i c i j a . Nežinau. (Pauzė) Aš noriu jį turėti.
A š. Ką turėti? Patricija, mes negalime turėti žmonių,
priklausyti ir užvaldyti, net gyvūno negali turėti –
jis mirs ar pabėgs nepriklausomai nuo tavo valios,
su žmonėmis – dar blogiau. Patricija, jeigu jau kalbi
apie meilę – baigėsi riterių laikai, damos kultas, niekada nepaliestos riterio mylimosios kultas baigėsi.
Pauzė
S e n a m o t e r i s . Jis yra pelkė. Apaugusi praeities

istorijomis. Niekas neišplauktų, nerastų kelio atgal, net tupėdamas ant liepto su motoru. Įklimptų.
Įklimpsi ir tu.
Rytas. Pusryčiai. Patricijos šalia nėra. Aš esu viena.
Šiandien man jos visiškai nereikia. Skambutis. Skambina
žurnalistas

A š. Klausau.
Žu r n a l i s t o b a l s a s . Norėčiau su jumis pakalbėti.
A š. Apie ką?

Žurnalistas įeina
Žu r n a l i s t a s . Apie jūsų butą Romoje, kuriame jau

savaitę nėra karšto vandens, ar turite skolų, ar nemokate už komunalines paslaugas laiku, ar jūsų
lėktuvo pilotas vėl persirūkė žolės ir nuskraidino
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jus vietoj Galapagų salų į Madeirą? Ar įmanoma šitaip gyventi?
A š . Ne.
Ž u r n a l i s t a s . Ne? Kadaise klausiau jūsų močiutės,
ar tiesa, kad ji jaunystėje buvo užmezgusi, atleiskit,
sutinku, juokingas žodis – užmezgusi, romaną su
žinoma mokslininku. Ji negalėjo prisiminti, paprašė
parodyti jo nuotrauką. „A, taip, lyg šitas čia... bet,
kiek pamenu, tada buvau ištekėjusi...“ Ne, patikslinau aš, tada jūs buvote trečią kartą išsiskyrusi,
ir mums labai svarbu, ar bendravote artimai, turime atkurti faktus... Jūsų močiutė neprisimena savo
dviejų sutuoktinių ir to meilužio, ji kalba apie vyrą,
kuris buvo lyg klampi pelkė, taip, ji panaudojo šią
metaforą, pelkė, pasakė ji ir vėl žvilgtelėjo į nuotrauką, ji papilkėjusi ir įplyšusi, tačiau veidas matomas
puikiai, jūsų močiutė nepamena vyro, kuris buvo
žinomas mokslininkas ir mylėjo ją labiau už savo
gyvenimą, mes neturime liudininkų, mums reikėjo
jos atsakymo, jūsų močiutė netrukus mirė, pamenu
abejingą jos žvilgsnį į vyrą, kuris buvo visas jos gyvenimas, ji pamiršo, kitas vyras buvo klampi pelkė,
o gal ji ir tai supainiojo? „Pasiflora, saldžioji gėlele, skini, skini, o ji sau žydi, rūpesčio nemato. Net
mano lavoną sugalvotum, kaip panaudoti, pasiflora“, – kas jai tai parašė? Nuo ko šis laiškas? Privalote
mums pasakyti, kodėl meluojate apie butą Romoje,
kurio neturite, kodėl nėra piloto ir lėktuvo, kas ta
Patricija, kur, po velnių, katinas, apie kurį nuolat
kalbate, jūs neturite jokio katino, jūs nekalbate apie
asmeninius dalykus?
A š . Gal jau galite eiti, išgėrėte visą mano arbatą, eikite, eikite, palikite man klausimus, atsakysiu į juos
raštu, pažadu, atsakysiu, man reikia sugalvoti siužeto posūkį, juk dramos kūrinyje privaloma drama,
sakoma, o kine gali būti viskas nuo pabaigos, man
reikia siužeto posūkio ir veiksmo užuomazgos. Atleiskite, imkite saldainių, nunešite savo vaikams,
neturite? Nesvarbu, imkite ir jau eikite. Atsakysiu
raštu.
Žurnalistas nori eiti, tačiau tuoj pat susijaudinęs grįžta
Ž u r n a l i s t a s . Šiandien bloga diena. Maskvoje kilę

gaisrai žudo žmones. Pakistane kilusios liūtys žudo
žmones. Šią dieną Džekas Skerdikas nužudė moterį.
Gal. Turėjo nužudyti būtent šią dieną. Kolumbijoje
sudužo lėktuvas. Medžioklėje nužudė tigrą. Šią dieną kažką nužudė Čikatilo. Gal, bet kodėl ne. Kūrėjai
lėtai žudo save, visi kiti žudo tiktai laiką, parašė jis ir
vėliau mirė. Kažkas mirė, sunaikintas ispaniškosios
kurpaitės. Viena moteris šiandien mirė gimdydama.
Kai kam šiandien nukirto galvą iš trečio smūgio.
Vienas vaikas mirė gimdamas. Šiandien bloga diena.
Aštunta ryto, kas bus toliau, nereikėjo taip anksti
keltis...
A š . Palaukite. Būdama maža, labai bijojau mirti. Kai
pirmą kartą pamačiau žurnale nupieštą žmogaus
skeletą, dar nelankiau mokyklos. Tą naktį negalėjau miegoti – suvokimas, kad mano mama, močiu-

48

tė, ir net katinas – tai šie baisūs griaučiai, nedavė
man ramybės. Save eliminavau iš tos skeletų gretos ir sugalvojau, kad dabar visi žmonės ne tokie,
o griaučiais tampa tik numirę. Sėdėjau vonioje, pilnoje putų, praskyriau tarpą pro jas kaip pro debesis danguje ir stebėjau į tą „proskyną“ nuo pirštų
varvančius lašiukus. Taip bus danguje, kai mirsiu,
galvojau aš, močiutė man sakė, kad siela iškeliaus į
dangų ir gyvens laimingai, tačiau dangus toks milžiniškas, kaip mano vonia, o mano siela mažytė,
kaip šis lašelis, o čia debesys, klampūs ir tankūs, lašelis dingsta visiems laikams ištirpęs milžiniškame
vandens ir putų sūkury, kas gi ras danguje mano
sielą? Močiute, aš nenoriu mirti, juk mirusi būsiu
skeletas po žeme, o siela pasiklys, nes dangaus
daug, o manęs mažai, aš nenoriu mirti. Nemirsi,
atsakė man močiutė, nes...
S e n a m o t e r i s . ...kada nors išaus diena, kai niekas
niekada nemirs... tiesiog vaikštinės pajūriais, miestų
gatvėmis, važinės karietomis, jodinės žirgais, aukso kurpaitės derės prie vėduoklių bei diademų,
kurių turės visos moterys, nebus svajonių, minčių,
įsitikinimų, politinių pažiūrų, sapnų, meilės, visi bus
laimingi ir nežinos, kad gali būti kitaip.
Keičiasi apšvietimas. Patricija kalba su įsivaizduojama
astrologe
P a t r i c i j a . Laba diena. Esu mergina, kuriai kelionės

atgaivina karminę atmintį. Jūs man taip sakėte.
Mano buvęs gyvenimas – gatvė su ištemptu laiku.
Jis miegojo su žaisliniu meškinu iki dvidešimt septynerių. Tuomet buvo jau vedęs ir išsiskyręs.
Trečioje klasėje jis kruopščiai siuvinėjo rankdarbį, ir
mokytoja jam parašė dvejetą, nusprendusi, jog už jį
išsiuvinėjo mama. Tądien jis verkė. Kai pirmą kartą gyvenime nuvažiavo prie jūros ir buvo nusiųstas
parnešti iš parduotuvės pieno, pargriuvo ir nusi
brozdino kelius. Pamatęs jūrą, jis šūktelėjo: „Oho!“
Buvo visai mažiukas.
Sėdėdavo vienas po krūmu ir galvodavo, kad, jei
Dievas yra visur, jis turi būti ir šiame krūme.
Piešdavo upelį ir spalvotąsias skrynutes.
Žaisdavo žaidimą, apsimetinėdamas kitu žmogumi – gyveno Vokiečių gatvėje, buvo filosofijos profesorius, turėjo žmoną baleriną ir vakarais vaikštinėdavo prie Vilnelės su šunimi. Šuo buvo didelis.
Tada jam buvo šešeri.
Ar kalbate apie tą žmogų? Miela astrologe, nežinau,
ar jis gimė 17.20 ar 17.24, jo mama nepamena. Jūs
nesuklyskite, bandykite atsekti jo ateitį pagal tai, ką
papasakojau. Juk matote žvaigždėse įrašytą mešką,
nubrozdintus kelius ir menamą jį iš Vokiečių gatvės?
Orientuokitės pagal tai.
Jūs man sakėte, kad esu gėlė, kurią jis laisto, tik reikia pačiai išsirinkti rūšį ir spalvą. Man kyla abejonių.
Prašau, pažiūrėkite dar kartą. Ar mano kosmogramos negalėjote supainioti su kitos moters? Pažiūrėkite dar kartą.
Aš sumokėsiu.
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Užeisiu pas jūs rytoj, iki.
P. S. Dažnai, būdama prie jūros, matau tokį vaizdinį – merginą uždaro į spintą su spygliais, ji vadinama Niurnbergo mergele, tą vaizdinį matydavau ir
iki tol. Žiema, ir jos kraujas, srūvantis pro plyšius,
virsta stikliniais karoliais, kuriuos vaikai surenka,
meta į stiklinę dėžutę ir, ją purtydami, išgauna garsus, panašius į muziką. Girdžiu ir tą melodiją, bet
nemoku užrašyti partitūros, paniūniuosiu jums ją.
Prašau, pažiūrėkit mano kosmogramoje, ar buvusiame gyvenime nebuvau nusidėjėlė.
A š . Tu ilgai svarstei, ką iškrėsti. Žodis „iškrėsti“ tinkamas, nes visada elgeisi lyg būtum penkerių. Kvailė
tu buvai. Aš dūstu, nesvarbu, springstu savo krauju,
tačiau tau pasakysiu – perrėžusi mano venas, sukandžiojusi arterijas, užspaudusi veidą pūkine pagalve
ir įsmeigusi durklą į kaklą, žinoma, nepataikydama
į miego arteriją ir versdama mane ilgai kankintis,
tu pralaimėjai – taip, nes nenorėjai daužyti lėkščių,
nes tai atrodė banaliai, nors reikėjo sviesti į sieną
bent tuos puodelius, kad jo šliundros (taip, šliundros!) negertų iš jų, nenorėjau ir kad jos valgytų iš
tavo indų, bet tiek to, vis vien tuoj mirsiu, palauk,
nekrapštyk tuo durklu skylės mano kakle, jau greit
mirsiu ir be to, išsitepsi kraujais.
P a t r i c i j a . Aš nenorėjau to daryti, maniau – apipilsiu
jo lovą dažais, raudonais.
A š . Be abejo, raudonais... fe, kokia tu paprasta, lyg trys
kapeikos, jo lovą – raudonais dažais.
P a t r i c i j a . Taip, taip, kad įsismelktų į drobines paklodes, čiužinį ir įvyniotų jį patį į tą raudonį – kad
jo šliundros, kurias jis dulkins ateity, paskęstų tose
balose.
A š . Kokia tu naivi ir kvaila, negali pakęsti minties, jog
numirsi, o jis vis vien ką nors dulkins, ne, nesimylės, žinoma – neištikimybė yra kraupus dalykus, kai
suvoki, jog tos pačios rankos, glamonėjusios tave,
glosto tą šliudrą – na, ko tu taip, gal ji kokia nekalta
mergelė, kokia Elena dvidešimt trejų metų, nekalta
šliundra, nugvelbta iš kabako paryčiais, gal ji visai
normali ir net graži.
P a t r i c i j a . Ne, jis dulkins Elenas 23-jų, 24-ių, 35-ių
metų, ir visos bus kaip viena, tos nesibaigiančios
Elenos, kiekviena Elena yra vienintelė, jos praeina
lyg kino filmas, aš nepamenu, „tu mano – ne mano –
būk mano, meilė meilė meilė meilė“, kas ten toliau?
A š . Jis dulkins Elenas, gal kartais su jomis mylėsis, tačiau tavęs jau nebus, kokios spalvos tos Elenos –
argi svarbu, šėšėliai sukasi priklausomai nuo saulės
krypties, tavo spalva bus geltona, visų Elenų – priklausoma nuo planetų išsidėstymo saulės sistemoje,
visada paskaityk horoskopus, tavo šmėkla skraidys
už uždarų durų, durys dvivėrės ir tavo močiutės jaunystės laikų, jos sunkios ir skiria galaktikas,
viršžvaigždinėse sferose – aferose tu nebeegzistuoji,
Elenos gyvena savo gyvenimus, jos mirs vėliau už
tave, taip jau nutiko, aš negaliu surasti šios istorijos
liudininkų. Patricija!!!
Patricija stovi šalia ir juokiasi. Ji netiki astrologais. Netikėjau ir aš, tačiau visiškai susipainiojau
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A š. Patricija, tu nuolat buri iš katino ūsų. Kai nežinai,

ką daryti, buri savo sugalvotu metodu. Sakai, stebuklingi katino ūsai. Renki iškritusius į dėžutę, ir
buri, buri, buri... Ūsų dėžutėje vis daugėja. Šiuos
burtus pritaikei ir jam? Aš nieko apie tai nenoriu
žinoti.
P a t r i c i j a (verkia). Man būtinai reikia paakių kremo ir
Wagnerio. Greitai aš susiraukšlėsiu, plaukai taps žili,
pasensiu, visos draugės išmirs ir liksiu visiškai viena.
A š. Tu gali pagimdyti vaiką ir viena nebūsi.
P a t r i c i j a . Taip. Bet...
A š. Kas „bet“? (Patricija norėjo sukurti meilės giesmę pagal
žvaigždėlapius) Bet juk tu sakai, kad myli jį.
P a t r i c i j a . Taip, bet nenoriu įklimpti į gličią pelkę.
A š. Tu jau įklimpai, nesvarbu, gimdysi jo vaikus ar ne.
Niekada neįsimylėčiau tokio vyro kaip jis. Pernelyg
apaugusio istorijomis. Praeities šmėklomis. Man atrodė, kad vaiduokliai pinasi jo galvoje su sąskaitomis už elektrą, vaikščiojimu po krautuves ir grindų
plovimu.
P a t r i c i j a . Ar jis visa tai daro?
K a i m y n a s (pasakoja Senai Moteriai). Ta mergaitė verkia, nes galvoja apie savo tėvą. Ji norėtų pasakoti
istorijas apie praeitį – kaip žaisdavo su savo tėvu.
Tačiau aš žinau – to niekada nebuvo. Pamenu, kartą
jis jai nupirko dovanų ežiuką. Pliušinį ir labai minkštą. Praskleidė švarko atlapą, iš ten kyšojo ežiuko
snukutis. Kai ji sirgo, padovanojo žalią kiškį. Ir dar
trintuką su vilko galva. Trys dovanos jos gyvenime.
Su jomis mergaitė niekada nežaisdavo.
S e n a m o t e r i s . Ežys, vilkas ir kiškis. Aš bijau, kad
dievas jos nepamatytų, todėl nesimelsiu už ją.
K a i m y n a s . Kodėl?
S e n a m o t e r i s . Kai jis pamatys, kokia ji, norės pas
save pasiimti. Geriau, kad jis jos nematytų.
Už kiemo ribų nieko nevyksta. Kaimynas visąlaik girdi,
kaip mes su Patricija kalbamės. Skamba giesmės, nesukurtos pagal žvaigždėlapius. Nėra jokių išorinių įvykių
A š. Kiek man metų? Raukšlių nėra. Nieko tokio lyg nėra.

Bet atrodau sau kažkaip ne taip. Kas bus, kai man
bus penkiasdešimt? Esu jauna, ir atrodo, kad visas
gyvenimas jau praėjo. Nieko neįvyko.
P a t r i c i j a . Nieko jau nebeįvyks.
P a d a v ėj a s . Matote, ši istorija, kurios liudininkai vis
dėlto, pripažinkime, mes nebuvome, labai paini.
Mūsų kieme gyveno daug žmonių, kai ši mergaitė
buvo maža. Visos moterys... tos bobos, jos niurzgėdavo ant savo vyrų, ant savo vaikų, o jos močiutė
buvo tokia švelni. Tiek meilės viename žmoguje
man neteko matyti. Tokia pat ir ši mergaitė... Patricija jai labai trukdė. Nereikėjo jai klimpti taip giliai.
S e n a m o t e r i s . Ji norėjo sukurti meilės giesmę pagal
žvaigždėlapius.
K a i m y n a s . Jūs visada taip nesuprantamai šnekate,
gerbiamoji. Taip, visi mes ratais surišti, ratais... Aš
sėdžiu ant šito suolelio gal šimtą, gal tūkstantį metų
ir viską žinau, kas vyko... kas atsitiko šitame name...
prie kurio jūs ir aš sėdime šiandien... šiandien. Čia
ir dabar... kad ir kaip ten būtų...
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Šitą nepaprastą, gražią mergaitę aš pažįstu. Žinau ją
nuo pat kūdikystės. Buvau tada jaunesnis, jaunesnis,
toks, žinote, kaip būna, jautiesi jaunesnis, na toks,
kaip čia sakyt... su viltimi...
Galvojau, kad ji yra angelas. Ji ir yra angelas, toks
žodis šiais laikais gal ne visai netinkamas, tokia
graži ji buvo, močiutė vesdavosi ją bažnyčion. Grįždavo tokios laimingos. Jos močiutė buvo nepaprasta moteris – ji saugojo mūsų namus, ravėdavo daržus, apeidavo kiemus, žinojo kiekvieną kaimyną,
žinojo istorijas... Ką jau kalbėt apie katinus... katinai... Ooo... Tai atskira mūsų istorija... Visokiausių
spalvų ir charakterių žmonės, sakydavo ji... Žiemą, per didžiausius speigus, pasiimdavo kastuvą
ir kasdavo sniegą... Ir aš, tada dar būdamas vyras,
vyras... galvojau – šventas žmogus, kokią stiprią
žinią neša ši moteris... mūsų mergaitei, apie kurią
šnekam ir šnekėsim, kol širdis, tas juokingas varik
lis, nesudrebės.
Aš taip myliu šią mergaitę... Kai, grįždamos iš bažnyčios, eidavo pro mane, močiutė sakydavo – vargšas girtuoklis, duok jam kapeiką... To mažo vaiko,
tos mažos mergaitės akys buvo tokio švelnios, tokios, nenorėčiau būti neteisingas, bet taip buvo...
Gerbiamoji, nesupraskite manęs ne taip... kaip dabar... kai praėjo tiek laiko... nemačiau gražesnės moters kaip jos močiutė... stebuklinga buvo moteris...
Bet kai močiutė mirė, mergaitės veidą užklojo šešėlis... tas gražus spindulys, kuris apšviesdavo mūsų
taip pasikeitusį kiemą ir namą, dingo... o gerbiamoji, kiek aš jums galėčiau paaiškint, bet jums, tokiai
prašmatniai damai, viskas žinoma daug geriau...
nors jūs taip sofistikuotai ir nesuprantamai... tačiau
žinote dar geriau... turbūt...
Ji taip mylėjo savo močiutę... taip mylėjo... aš gi
suprantu tą jos vienišumą... toks pamirštas vaikas,
gražioji mūsų princesė... tėvai nesirūpino ja, nesirūpino... gal jums tai keistai ir, kaip čia pasakyt, atleiskit, nemoku tiksliai jums pasakyt... rodos, toks nuostabus vaikas, nors prie širdies dėk, toks nuostabus
vaikas... ir taip niekam nerūpi...
Kartu su močiute lesino katinus... kaip jūs pasakėt?
Maitino, ne lesino, taip, taip, katinai juk ne paukščiai, nepykite ant manęs, ponia, jūs gi protinga,
kilminga, o vis dėlto sėdim kartu gal jau tūkstantį
metų, ir vis tas pat, tas pat... bet jeigu ateis tėvas, tėvas mūsų mergaitės, ir sakys, kad jai kažką dovanojo – netikėkite juo. Patikėkit manim, niekas to mažo
stebuklo taip nemylėjo, kaip jos močiutė... nuostabi
buvo moteris... liekna ir stipri... Duok, Dieve, mūsų
mergaitei tiek meilės, kiek močiutė turėjo... ir sveikatos... sveikatos jai geležinės, kad šildytų mus...
šildytų mus... šildytų mus...
P a d a v ė j a s . Jūs teisus, kaimyne. Tačiau jos gyvybinės jėgos labai silpnos. Aš mačiau jos čakras. Tikrai
mačiau. Širdies čiakra yra pati stipriausia, joje tiek
meilės ir švelnumo. O gyvybinių jėgų čakra visai
silpnutė. Todėl ši istorija turi būtent tokią pabaigą.
S e n a m o t e r i s . Palaukite, dar visaip gali baigtis. Palaukite. Klausykit...

50
A š. Labai bijau išsikraustyti iš proto. Nes dažnai atrodo,

jog net tu, Patricija, esi visiškai normali. Prieš savaitę
nusikirpau kirpčiukus. Bet vis vien atrodžiau kaip
mergina, kurios gyvenime nieko nebeįvyks.
P a t r i c i j a . Aš jį myliu.
A š. Nemanau, kad tai tiesa. Tau patinka žinoti, kad jis
toks yra. Tau patinka meilės projekcija, intencija,
juk viskas baigsis. Niekas ilgai nesitęsia. Jei ne tas,
bus kitas.
P a t r i c i j a . Nesąmonė. Taip nebus.
A š. Pati pagalvok. Dauguma žmonių tiesiog turi įgimtą
nesveiką poreikį būti su kuo nors. Kas tas kitas? Mes
gimstame ne vieni – išvystame pasaulį supančioti
su mama bambagysle, mus iškart apipuola seselės,
daktarai, tėvelis, griebia mama ir guldo sau ant pilvo
mus, naujagimius, gleivėtus ir rėkiančius visa gerkle, visi puola džiaugtis, aišku, būna ir kitaip, būna
ne taip, būna mažiau žmonių, tik mama ir bambagyslė, ir mes ilgai nesugebame gyventi vieni. Mirti
galime vieni, taip, jei pasiseka, bet dažniausiai šalia
stovi būrys šeimos narių ir su ašaromis akyse laukia paskutinio atodūsio. Dėl to, dauguma žmonių
gyventi po vieną nemoka.
P a t r i c i j a . Nebūk tokia cinikė.
A š. Tėvai ilgainiui ima užknisti, nebenori su jais gyventi,
susipažįsti su žmogum, kuris yra visiškai svetimas
tau, ir įsikali į galvą žodį „meilė“. Ir kas tai? Juk
jausmo neapibūdinsi ir nepalyginsi, ar kitas jaučia
panašiai.
P a t r i c i j a . Dabar jau kalbi banalybes. Kas ta meilė?
Dėl Dievo meilės!
A š. Tik noriu pasakyti, kad gyvename su svetimais
žmonėmis. Imame įsivaizduoti, jog turime į juos
kažkokias teises, ir jas reiškiame. Nekrapštyk dantų prie stalo, plauk rankas paglostęs benamį katiną,
nemėtyk rūbų vonios kambaryje ant grindų, juk tam
skirtas krepšys! Valykis dantis tris minutes, nemiegok ant per aukštos pagalvės, pasakyk kirpėjui, kad
paliktų ilgesnius plaukus ties ausimis, kada grįši,
kur esi, kodėl nepaskambinai po pietų, ką pagaminti
vakarienei? Užsakyk bilietus į Kambodžą, nevarbu,
kad per karšta, aš ten noriu dabar pat, ir keliausi
su manim! Iš proto galima išsikraustyti nuo to, kas
būna po meilės, o ne mylint.
P a t r i c i j a . Tu visiškai neteisi. Aš niekada taip negyvenčiau. Ir niekada nesinervinčiau dėl numestų
ant grindų drabužių, perdegusios lemputės, kurios
niekas neįsuka pusę metų, kad nėra skalbimo mašinos, nes mėgstu skalbti drabužius rankomis... man
svarbu, kad būtų poezija. Daug poezijos. Ir ji niekada nesibaigtų. Tik tiek, ir jokių bilietų į Keniją man
nereikia.
A š. Sakiau, Kambodža. Norėčiau, kad baigtum šią istoriją tuoj pat. Tau jo nereikia.
P a t r i c i j a . O tau?
A š. Tu įklimpsi į jo pelkę, ir jis tavęs nepaleis. Poezija
baigsis ir liks tik kojinės vonioje bei netinkamai nukirpti plaukai.
P a t r i c i j a . Sakai, jog esi racionali? Logiška? Neturi
šmėklų ir praeities šėšėlių? Nejaugi. Ką tada reiškia
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šitai (Patricija ištraukia mano dienoraštį): „Esu maža
mergaitė. Žiemą lesinu antis. Eidama prie upės pro
mažą miškelį, pasiimu duonos, užteptos uogiene, tikiuosi susitikti alkanų kiškių, kurie, pasak močiutės,
labai mėgsta sumuštinius su uogiene.
Dabar esu name, kuriame praėjo mano vaikystė,
sėdžiu prie stalo, ant kurio rašydavau mokyklinius rašinėlius. Čia kiekviename kambaryje kas nors
mirė. O per karą viena siena buvo išgriauta. Mano
kambaryje mirė baba Olia, ji dirbo čia slauge karo
ligoninėje, taip, šioje vietoje, kur dabar sėdžiu, gulėjo kadaise sužeisti kareiviai ir jie mirė, o gal ji juos
išgydė, ji buvo visiškai viena, vieniša, kai ligoninė
tapo namu, čia atsikraustė mano seneliai, jie gyveno
su baba Olia, ji mėgdavo grybauti ir pusryčiams valgydavo storai atpjautą batoną su daktariška dešra,
sakydavo, kad gėlės jos kalbaryje kalba, ir aš eidavau
pasiklausyti, va čia, ant šitos palangės, ant kurios vėliau, jau daug vėliau, sėdėdavau trečią valandą ryto
rūkydama iš mamos rankinės pavogtas cigaretes,
neparuošusi chemijos namų darbų, velniop, nusirašysiu, rūkydavau ir rašydavau į storą sąsiuvinį.“
S e n a m o t e r i s (maldaujamai šaukia). Tu turi bėgti,
pas ką, dėl ko, svarbiausia – nuo ko. Nuo savęs,
kad tik žinotum, kad gali, jei gali, jei galėtum, jei
tik, pabėk būtinai, išvažiuok traukiniais, išskrisk
viršgarsiniais lėktuvais, išplauk greičiausiais laivais,
jei tik, jei ne...
P a t r i c i j a (skaito toliau). „Kai buvau maža, žaisdavau
tokį žaidimą: Dieve, jei tu esi, aš dabar išeisiu iš kambario, o tu ateik čia, manęs lauk, aš užeisiu ir tave
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pamatysiu, bent vieną akimirką, kad tikrai žinočiau,
kad tu esi, aš melsiuos kiekvieną vakarą ir nedarysiu
nuodėmių, eisiu į bažnyčią, netampysiu Nataškos
už plaukų, visada valgysiu sriubą, nekramtysiu žiemą varveklių, būsiu gera, nenešiu vogčiomis dešros
benamiam katinui, kuris gyvena už garažo, nes kaimynas sakė, kad tai nuodėmė, ir kai numirsiu, pateksiu į rojų, jei aš tik žinosiu, kad tu esi. Išeidavau
iš kambario ir stovėdavau prie durų virpėdama ir
nedrįsdama jų atidaryti. Dieve, jei tu esi. Durys atsidaro, maža mergaitė dairosi po kambarį.“
K a i m y n a s . O kokius laiškus jie rašydavo vienas kitam...
S e n a m o t e r i s . Ne laiškus. SMS.
K a i m y n a s . Paklausykite: „Pirmadienis. O vedžiotoja
manosios sielos pragaran ar dar gyva?“
S e n a m o t e r i s . „O norėtumėt, kad nebebūčiau?“
K a i m y n a s . „Taip, tada išsikasčiau jus ir... juk būtumėt laisva...“
S e n a m o t e r i s . „Tada aš sutinku. Iššoksiu iš 16 aukšto. Bet... būsiu kruvina ir negraži. Kaip tada?“
K a i m y n a s . „Taigi švelniai liežuviu nugersiu kraują
purvą... ar galėtų būti kas saldesnio?“
S e n a m o t e r i s . „Aš norėčiau, kad ir man būtų malonu. Tai gal geriau nušokčiau po to?“
K a i m y n a s . „Jeigu prieš tai, kraujas bus ne jūsų, taigi
nesaldus, jūs būsit nelaisva... ir nesaldi... saldi, jūs
visada saldi...“
S e n a m o t e r i s . „Tai kur link mes sukame?“
K a i m y n a s . „Aš visada suku link mirties. Todėl jūsų
ir negaliu paimt kelionėn, mano meile.“
Žu r n a l i s t a s . Na, žinote ką... Jei pradėsiu straipsnį nuo „Graži, ji visada graži“, skaitytoja teta Š. ir
skaitytojas dėdė V. iškart supyks – juos labai erzina,
kai kas nors yra toli, gerai leidžia laiką ir yra gražus.
Teta Š. įdėmiai skaito, įsimena ir po metų gali pakartoti: „Ta bjaurybė Patricija, pašlemėkė ir pamaiva.“ Teta Š. šiaip jau Patricija nesidomi, bet progai
pasitaikius visada aptaria ją su mažai pažįstamais
žmonėmis – pavyzdžiui, kokia ji paleistuvė, nes
teta Š. žino, su keliais vyrais ji miega, seka Patricijos nuotraukas žurnaluose. Kalbant apie žurnalus...
Čia jau pabunda dėdės V. nepasitenkinimas. Jis labai
norėtų pakliūti į tą žurnalą, fotografuotis su teisėta
savo žmona, tačiau jo nekviečia. Tad jis rašo piktus straipsnius internete, taip pat komentarus. Nes
skaitytojams labai rūpi. Kita teta, kiek jaunesnė, bet
išvaizda nelabai besiskirianti, net feisbuke po metų
sugeba prisiminti, ką Patricija sakė, ir apgailėtinai
urgzti – mat, nežino tokio batų dizainerio... Ir ką
man daryti su ta informacija? Aš negaliu pradėti nuo
„graži“. Jei ją pavargšinčiau, tauta iškart ją pamiltų.
P a d a v ėj a s . Čia paminėjote tik tetą, dėdę ir vieną
neūžaugą, greit tuodu pasivysiančią, bet kiek jų dar
daug!.. Visas Rūgpienių kaimas knibždėte knibžda
pabaisų. Jai pavydės to vyro, ir bus dar blogau...
Žu r n a l i s t a s . Bet, žinote, ji irgi... galėtų kažkaip...
blogiau apie save kalbėti... Ir nesirengtų taip, kam
tie batų dizaineriai, būtų kukli mergina, dalyvautų
visuomeniniame judėjime, rašytų peticijas, balsuo-
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tų, protestuotų... O dabar... Princesės, lėlės, katinai
ir meilė...
P a d a v ė j a s . Tššššš... Paklausykite šito...
S e n a m o t e r i s . Buvau senovinėje pilyje, degė daug
žvakių, buvo karšta, nors lauke – žiema, speigas. Aš
įėjau į didelę menę, o joje stovėjo karstas. Karste gulėjo žmogus, ir aš žinojau, kad tai mano pažįstamas,
bet nežinojau, kas – negalėjau prisiminti. Pro karsto
kraštus sunkėsi vanduo. Mane apėmė panika, juk tas
negyvas kūnas sušlaps. Staiga atėjo vienuolis, priėjo
prie karsto, paėmė kūną už kojos, ištraukė is karsto
ir numetė ant žemės – pasirodo, ten buvo porcelianinė lėlė, ji sudužo į daugybę aštrių šipulių. Vienuolis
užgesino žvakes pirštais. Sako: „Taigi čia buvo tavo
lėlė.“ Aš sakau, ne, tikrai ji ne mano, o jis: „Tu vėliau
suprasi, kad tai iš tikrųjų – tavo lėlė.“
Man pasidarė taip karšta, taip tvanku, as išbėgau pro
pilies vartus, snigo ir pustė, aplink ta pilį ant kuolų
buvo prismaigstyta daug porcelianinių galvų. As
pamačiau tą patį vienuolį balkone, jis juokėsi ir sakė:
„Ar tu vis dar nesupranti, jog tai – tavo lėlės?“ Aš
paėmiau strypą ir ėmiau daužyti tas galvas, paskui
nušokau nuo skardžio.
Taip mirs Patricija.
P a d a v ė j a s (kreipiasi į Seną Moterį). Jums kavos, ponia?
A š . Pro šalį praėjo juodų katinų laidotuvių procesija, lyg
Čiurlionio paveiksle, tik čia – katinai, sulinkę, einantys vorele vienas paskui kitą, priekyje vienas jų nešė
nedidelį stiklinį indą. Priėjau. Jis stovėjo nejudėdamas, jo blakstienos vijosi voratinkliais mano akyse.
Nebijau juodų katinų. Pakėliau lengvutį audeklą
nuo indo ir pamačiau jame veidrodį. Veidrodyje atsispindėjo mano akys. Katinai sustoję žiūrėjo į mane.
Numečiau audeklą. Jie ėmė eiti toliau, žiūrėdami į
žemę ir švelniai dėliodami letenėles minkšta žole.
Perbraukiau ranka per vieno katino kailį. Delne liko
kuokštelis juodo kailiuko.
S e n a m o t e r i s . Tiktų mano lėlei plaukams. Priklijuočiau kaip nors.
P a d a v ė j a s . Va, čia jau neblogai. Tačiau siužeto posūkio dar neradome. Ar radome? Ne, neradome.
Tuomet vis dėlto atnešiu kavos.
P a t r i c i j a . Su keliais vyrais tu esi miegojusi?
A š . Gulėjau lovoje su neseniai mirusiu smuikininku,
mes nesimylėjom, tačiau visas kūnas virpėjo, jo
rankos drebėjo, jo lūpos čiuožinėjo mano kūnu, bet
per atstumą, „palauk“, išėjo iš kambario ir netrukus grįžo nešinas stikliniais rutuliukais, ėmė dėlioti
juos tarp lūpų ir smakro, į duobutę prie raktikaulio, į bambą, jo rankos vis taip pat drebėjo, vis sakė:
„Tuoj... tuoj... palauk...“ Mano kūnas trūkčiojo, ir aš,
tada aš, tada...
Patricija, aš turiu dirbti. Man skambina iš kino studijos šaukdami, kad vėluoju parašyti, ką žadėjusi. Nieko aš nežadėjau. Visiems kažko iš manęs reikia. Negaliu rašyti taip, lyg tavęs mano gyvenime nebūtų.
Gerbiamas kino studijos atsakingas asmenie,
Siunčiu jums galutinį scenarijaus variantą. Deja, istorija nėra apie gangsterį, kartą feisbuke perskaičiu-
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si apie savo merginos pomėgį jodinėti kupranugariais ir su daugybe neįtikėtinų nuotykių keliavusią
į Egiptą pastarųjų ieškoti. Taip pat nėra apie narsųjį
karžygį, XII amžiuje vadavusį nekaltąją vaidilutę iš
plėšraus bei klastingo valdovo nelaisvės.
Šis scenarijus apie tai, ką žinau. Atleiskite už nesklandumus bei sutarties sąlygų nevykdymą.
Pagarbiai, Vilnius, metai, mėnuo, diena... žiūrėkite
prisegtuką.

Au tomobi l i s . Pe l k ė

Vakaras. Užmiesčio keliukas. Važiuoju automobiliu, apsirengusi lyg vykčiau į prašmatnų vakarėlį – su aukštakulniais bateliais, suknele, elegantišku paltuku. Ant užpakalinės sėdynės sėdi katinas.
Suskamba telefonas, negaliu jo rasti vairuodama, todėl
sustoju. Išsitraukiu telefoną iš šalia ant sėdynės gulinčio
rankinuko. Priešais ilgas kelias, kitų automobilių nėra.
AŠ. Alio. Klausau. Alio?

Niekas nekalba. Atsisuku, sėdynė tuščia, katino nebėra.
Išbėgu į kelią, dairausi. Atidarau galines dureles, katino
niekur nėra. Pasigirsta miaukimas. Įjungiu tolimąsias
šviesas, priešais pelkė – ežerėlis, kuriame toli nuo kranto
ant plausto tupi mano katinas.
Isterija, sutrikimas, tai juk mylimas katinas, plaustas toli
nuo kranto, jo niekaip nepasieksiu. Plaukti pelkėje neįmanoma, o dugnas klampus, gali įtraukti mane, įsiurbti,
pasiglemžti. Brendu į vandenį nenusiavusi batų, su drabužiais, neatitraukdama žvilgsnio nuo katino ir galvoju
tik, kaip jį išgelbėti. Vanduo purvinas ir šaltas, katinas
blaškosi ant plausto išsigandęs.

B u ta s . D u š a s . Elg e ta

Aš, nešdama katiną, šlapiais rūbais, plaukais, sustirusi
ir aplipusi pelkės žolėm įeinu į savo butą, numetu katiną
ant žemės (katinas taip pat šlapias), sviedžiu rankinuką
ir telefoną, kuris skamba (mirksi švieselė telefone, tačiau
garso nesigirdi). Nusirengiu vonios kambary šlapius rūbus, kaip nemalonu, draskau nuo kaklo prilipusias žoles
ir įjungiu dušą.
Prausiuosi po dušu, staiga sunerimusi apsidairau.
AŠ. O kur katinas?

Vonios kambario tarpdury stovi elgeta. Tai Patricija. Ji,
nerūpestingai atsirėmusi į duris, žiūri į mane. Rūko.
P a t r i c i j a . Koks katinas? Tu neturi jokio katino.

Juodas rytmečio pienas jį geriam sutemus jį geriam
vidurdieniais geriam rytais ir nakčia mes geriam ir
geriam ir kasam sau kapą erdvėj ten miegot ne taip
ankšta juodas rytmečio piene mes geriam tave nakčia mes geriam tave rytais ir vidurdieniais geriam
tave vakarais mes geriam ir geriam juodas rytmečio
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piene mes geriam tave nakčia mes geriam tave rytais
ir vidurdieniais tave vakarais mes geriam ir geriam
mirtis maestro mirtis maestro mirtis mes geriam.2
AŠ . Ar tu nori, kad jis nuskęstų?
P a t r i c i j a . Mirtis maestro3! Tada tau būtų ramiau. Jis
nebežaistų su gyvatėm, auksiniai tavo plaukai tik
virstų pelenais, deja.
AŠ . Tad... gal palikime jį gyvą? Patricija!
E l g e t a . O tau neatrodo, kad į mus visą laiką kažkas
žiūri?
Aš apsidairau. Šalia manęs nieko nėra.

Namie

Aš namie. Ant sienų kabo įrėmintos Patricijos nuotraukos, padarytos „Vogue“ stiliumi. Aš sėdžiu fotelyje ir
spoksau į jas. Tada paimu skudurėlį ir nuvalau vieną
įstiklintą nuotrauką.
Kamera pasisuka.
Princesė, pasipuošusi spalvotų popieriaus skiaučių vėriniais, balta ilga suknele su nuometu, šluoja gatvę sena
šluota. Jos pirštai sugrubę, venos ant rankų iššokusios, ji
pavargusi, sulinkusi, tačiau nedejuoja.
Kamera priartėja.
Tai esu aš. Aš, apsirengusi vestuvine suknele, šluoju gat
vę. Staiga šaligatvio grindinys virsta ledu. Imu ledkirtį ir
daužau ledą. Sulamith, Sulamith4, kartoju kaip burtažodį,
ledo krislai sminga man į veidą, kaip gerai, Patricija, žiūrėk, mano veidas supjaustytas, Patricija, žiūrėk, kokia aš,
cha cha cha, daužau iš visų jėgų, įkvepiu šaltį visa gerkle,
springstu juo, kosėju, Patr... žiūrėk, kokia aš kruvina, manęs jau nebėra, ir tavęs nebus, Patricija, ateik, pažiūrėk!
Aš nualpstu, nukrentu ant sniego.

Vizija

Esu tamsiame kambaryje. Patricija žiūri į mane iš tamsos. Einu jos link. Ji šypsosi, moja man nežemiškai žalia
ranka, einu pas ją, tačiau Patricija tolsta. Kai sustoju,
ji sustoja taip pat. Pasileidžiu bėgti prie jos, Patricija
dainuoja liūdną dainą ir išnyksta tamsoje, grimzdama
į tolį. Vietoj jos ima rastis keisčiausi padarai, ne vilkai,
ne šunys, ne šikšnosparniai, tačiau šių gyvūnų mišiniai,
jie šiepiasi žiūrėdami į mane ir švokščia, spjaudydamiesi
gličiu raudonu skysčiu.
P a d a r a i . Nieks nesuras tavęs, tikrai.

Café. Vyras

Vakarėlis. Aš užeinu ir pamatau prie baro Jį.
Aš užsisakau martinio su ledu ir citrina. Jis rankos mostu
kviečia atsisėsti prie savo staliuko, geria vyną. Merginai,
sėdėjusiai su juo, tokiu pat rankos mostu parodo, kad ji
turi dingti. Mergina ištirpsta savo ašarose, tai užtrunka
tik sekundės dalį.

53

Prie mūsų prieina moteris su rugiagėlių puokštele. Jis
nuperka man vieną gėlytę.
J i s . Viskas ne taip sudėtinga, kaip tau atrodo.
AŠ. Taip manai?
J i s . Eime pasivaikščioti.

U ž u p i s . Pa s i va i k š č i o j i m a s

Aš ir Jis einame Užupiu. Aš pažiūriu į vieno namo terasą
ir prisimenu...

Skveras

Aš atsisuku į Jį.
P a t r i c i j a . ...ir vidurdieniais geriam tave vakarais

mes geriam ir geriam juodas rytmečio piene mes
geriam tave nakčia mes geriam tave rytais ir vidurdieniais tave vakarais mes geriam ir geriam mirtis
maestro mirtis maestro mirtis mes geriam gyvena
vyras name su gyvatėm jis žaidžia su gyvatėm jis
žaidžia peleniai tavo plaukai Sulamith su gyvatėmis
žaidžia jisai.5

Jis virsta milžiniška gyvate.
JI S . Tavo plaukai pelenų spalvos, Patricija, aš paskęsiu

upėje, o tu eisi paskui mane, ranka nežemiškai žalia,
ir tu eisi paskui mane, nes „jis užpjudo mus šunimis
dovanoja mums kapą erdvėj su gyvatėmis žaidžia
jisai ir svajoja mirtis...“6

Aš suglumusi žiūriu į Jį, kuris stovi šalia, gyvačių nėra.
Ir manęs nėra, mano vietoje stovi Patricija, šypsosi jam,
jis vėl virsta gyvate ir švokščia pro sukąstus dantis.
JI S . Pasiflora jūs, saldžioji gėlele, skini, skini, o ji sau

žydi, rūpesčio nemato. Ir mano lavoną sugalvotum
kaip panaudoti, pasiflora.
AŠ. Nagais iškapstyčiau.

Namelis. Naktis

Žiema. Naktis. Aš ir Jis įeiname į kambarį, kažkokiame
sename mediniame name Užupyje, kambarys labai paprastas, medinės grindys, mėtosi knygos ir pilna peleninė
nuorūkų. Kampe guli čiužinys – lova. Aš ir Jis juokiamės,
Jis atsigula ant grindų, numeta ant grindų savo šaliką,
paltą, aš atsisėdu šalia ir pradedu jį glostyti.
Vietoj Jo atsiranda Elgeta, bet nieko nedaro, nebyli ir sustingusi žiūri į mane. Aš, lyg savaime suprantama, kad
situacija taip pasikeitė, neatrodau nustebusi, tik užsidengiu veidą rankomis ir toliau guliu tokia pat poza.
Suskamba mano telefonas. Gulėdama pasiekiu jį.
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AŠ (abejingu balsu). Alio.
B a l s a s . Aš apgailestauju, bet jūs šįryt mirėte. Prašo-

me nedelsiant išeiti iš kambario ir eiti į kapines. Ten
jūsų seniai laukia. Negalėjau anksčiau prisiskambinti. Man labai gaila.
AŠ . Kaip aš numiriau?
B a l s a s . Nuskendote. Pelkėje.
Aš padedu telefoną šalia. Nieko nevyksta, po kelių akimirkų aš atsistoju ir išeinu.

Langas

Tuščiam kambary lieka sėdėti Elgeta, ji sėdi netoli lango –
pro langą mato praeinančią mane, aš trumpam stabteliu,
pažiūriu į langą, tačiau Patricija nejuda. Aš einu tolyn,
Patricija mane stebi, po akimirkos aš prasilenkiu su grįžtančiu į kambarį Juo.

V irt u v ė

Jis įeina į virtuvę, atsisėda susimąstęs, po akimirkos eina
į tą kambarį, kuriame ką tik buvau aš su Juo, aš su Patricija, Jis su Patricija. Jis atidaro duris, kambaryje nieko
nėra. Atrodo, mudviejų nė nebuvo. Jis pasilenkia ir pakelia
nuo grindų savo šaliką. Išeina.

Troleibusas. Mergytė

Aš stoviu važiuojančiame troleibuse, jis pilnas žmonių.
Šalia mergina pliurpia telefonu, iš kitos pusės dvi senutės
kalbasi apie sodą.
Šalia manęs, prie lango, sėdi sena moteris, ant kelių laiko
anūkę – mažą mergytę su kasytėmis. Ji žiūri pro langą.
M e r g y t ė (švepluodama). Ruduo...
S e n a m o t e r i s . Taip, jau lapai krenta.
M e r g y t ė (po pauzės). O kada bus vasara?
S e n a m o t e r i s . Negreitai. Dar žiema ilga...
M e r g y t ė (nusiminusi žiūri pro langą, paskui džiaugsmin-

gai). Bus Kalėdos!
S e n a m o t e r i s . Tavo plaukai pelenų spalvos, mergyte.

Pa b a i g a
P r o d i u s e r i s (atsiranda dideliame ekrane „Skype“ vaiz-

do kameroje). Na ne, Princese, dabar, labai prašau
tavęs, labai prašau, maldauju – išklausyk manęs.
Aš suprantu – tau juodas laikas, tavo skorpionas
viduriuoja ir jam smėlynų karštligė. Aš suprantu,
kad susipainiojai, aš suprantu, kad nori atsisėst ant
balto debesies ir lėkt tolyn nuo viso to mėšlyno į
nežinomas šalis. Aš viską suprantu, Princese... kad
tave vaikystėj maudė pieno voniose, kad buvai geriausia ir gražiausia ir... ir... ir... Ir kad baltas riteris
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ant juodo, gal šyvo ar raudono žirgo turėjo pas tave
atjot... ir suprantu taip pat, kad šią akimirką, dabar,
right now, jei būčiau normalus prodiuseris, ne lepšis-baravykas-voveraitė, ne pasakų pelytė ar našlaitė
ar sigutė... „nuimčiau“ Jūsų Didenybę nuo projekto,
atiduočiau advokatams ir man mokėtum pinigais,
natūra ar nežinau dar kuo! Bet aš tavim tikiu – nes
tu gali! Ir paskutinį kartą, atsiklaupęs, aš tavęs prašau – ir nevartyk akių, iškris iš orbitalių... klausyk
manęs įdėmiai. Poryt, girdi, poryt einu pas muškodasus pinigų. Pinigų. Apie ką aš jiems pasakoju? Ką?
Apie elgetą baseine, katinus, apie princesę vestuvine suknele? Apie juodą rytmečio pieną? Brangioji
mano scenarijaus autore! Šitą barokinį kliedesį jūs
skaitykite jaunų poečių ir poetų sąskrydžiuose prie
arbatos puodelio tarp dryžuotų megztiniuotų infantilų, tikinčių, kad pasaulį išgelbės grožis, dalailama
ir ekologiški produktai... Man reikia sekso, kokaino
ir recidyvistų. Nes viskas, ko jiems reikia – tai truputėlis sekso, truputėlis kraujo ir truputėlis Biblijos!
Sakau idėją, klausyk, brangiausioji Princese, nes sakau tai paskutinį kartą, daugiau nekartosiu, nes paprasčiausiai neturiu laiko.
Herojus-debilas, sėdintis kontoroje, sakykim, reklamos agentūroje, savaitę stumiantis prie vaikiško ar
gyvulių maistelio briando šmiando, stumdantis debiliškas idėjas tokiems debilams kaip ir jis, neturintis panos, nes yra drovus, bailys, tik krūtas pavaidint, šeštadienį, sukaupęs drąsą, žinoma, ne vienas,
su draugeliais, traukia į barą, ten maukia kokteilius
(pučia, uosto etc.), po to nusikabina mergą (jam taip
atrodo), nusitempia į savo varganą nuomojamą butelį, ten kruša ją kaip išmanydamas, ryte pabunda
vienas – sekmadienis – otchodai... susitikęs su draugeliais, giriasi savo žygdarbiais (kurių didžios dalies
nepamena, nes užmigo ) ir taip toliau ir panašiai – čia
jau, Princese, suk, kaip nori. Kitas planas – ta pati
merga sėdi su tokiom pat šalavom, geria vyną, šampaną (čia, scenariste, kaip norėsi) ir pasakoja apie tą
bičą; apie jo mažytį pimpaliuką, kaip greit jis baigia,
kaip nemoka palaižyt ir t. t., merga nupizdino jo korteles, nufotkino jį apsimovusį jos apatinius ir įkišo internetan... Toliau, Princese, suk, kaip nori – čia pavyzdys... Man reikia, kad visi tie asilai, ateinantys į kino
teatrą, čiaumojantys spragėsius, žvengtų ir debiliškai
kartotų – GERAS, matei kaip tą durnelį čipidrosą ta
čiupiradla išmaitojo... Nu jo, bet papai (nepamiršk,
kad papai – tai rodiklis) tai geri... ir taip toliau ir ta
tema... varyk, Princese... nuostabi esi, puikiausia iš
visų, bet fėjos tik pasakose, atsistok ant kojų, prasitrink akis, pasiųsk tuos savo diedus nachui ir varyk...
reikia babkių... reikia relakso... viskas bus...
Gerai, vsio. Rašyk.
P. S. Dar gali ir kunigą gėjų įdėt, cha cha, čia, kad
būtų truputėlis Biblijos...
P a t r i c i j a (įbėga uždususi). Aš radau kalio cianido! Tu
man jį palikai? Kaip jį gerti, maišyti su vandeniu ar...
Žiūrėk, radau specialiai man palikto kalio cianido!
S e n a m o t e r i s . Ji norėjo sukurti meilės giesmę pagal
žvaigždėlapius.
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A š . Su Patricija gyvenau stikliniame name. Vėjas vartė

medžius, dargana ir tamsa. Mūsų namo langai buvo
su plyšiais, žiemą speigas išraizgydavo juose gražiausius ornamentus, taip, tuos pačius nėrinius, apie
kuriuos Patricija pasakodavo. Tą naktį žvarbus vėjas
įsisuko į mūsų namus, išnešė lauk baldus, užuolaidas, drabužius, mudvi stovėjome viduryje tuščios
erdvės ir buvome visiškai vienos. Patricija išbėgo į
kiemą ir grįžo nešina dviem maišeliais. Žiūrėk, pasakė ji drebėdama, ką radau, paliktą už automobilio
valytuvų. Kalio cianidas, užrašas ant maišelių. Kalio
cianidas, stiprūs nuodai. Ar greitai veikia? Greitai,
Patricija, kelios sekundės, ir viskas. Kažkas paliko
tau kalio cianido, kad jį suvalgytum? Išgertum? Ar jį
ištirpinti vandenį? Patre, duok man, gal yra instrukcija, aš mėgstu skaityti nuodų instrukcijas, tuoj tau
viską pasakysiu. Štai, radau. Tuoj paruošiu. Palauk
čia, vis vien nieko nebeturim, tad prisėsk ant grindų.
Kaip lengva numirti, kai žinai, kad tavęs laukia...
S e n a m o t e r i s . Prieš jos gimtadienį būdavo neįmanoma nupirkti gėlių – tik chrizantemos, žvakės bei
kapinių vainikai. Vėlinės. Vėjuota, dažniausiai lydavo, supuvę vasariniai lapai virsdavo čiuožyklomis.
Bandau prisiminti, kas jai nutiko tą vakarą.
Patricija buvo kaip painus labirintas. Negalėjau suprasti jos motyvų, lūkesčių, geismų ir to nuolat
kartojamo „meilemeilemeilemeilemeile“. Labirintas
turėjo daug išsišakojimų, kai kurie buvo išmušti
veidrodžiais, kuriuose iš visų pusių galėdavau matyti savo atspindį. O ji... ji pasiklysdavo kiekvieną
kartą, bandydama prasiskverbti, ji buvo lyg...
Užėjusi į Patricijos labirintą, sprukdavo iš ten labai
greitai, nes labirintas gąsdino, Patricijos gelmes ji
norėjo pragręžti galingu grąžtu, tačiau abejojo, ar,
patekusi giliai, pamėgs tai, ką ras.
A š . Norėčiau grąžinti save į praėjusį laiką. Kai aš buvau
su tavim ir nieko aplink nebuvo. Mes nusipiešėme
slėnius ir pievas, namus ir žvėris, gyvenusius su
mumis, švelnius ir minkštus, ir viskas buvo tikra.
Tu mokėjai labai gerai piešti. Ilgainiui tu nupiešei
ir mane, pasikabinai ant sienos, aš žiūrėjau į tave
ir man tas vaizdinys patiko. Visi prieš tave nutikę
įvykiai praslinko lyg šėšėliai ir kažkur kitur gyveno
savo permatomus gyvenimus. Prieš tave pažintus
žmones aš mačiau kaip kino filmą, jo veikėjai kalbėdavo su manimi iš kino juostos. Gal aš pati buvau
surežisuotas kino filmas? Su tavimi tapau tavo piešiniu. Tu mane spalvinai. Kreidutėmis, pieštukais,
tušu. Ir tada ėmė mirti žmonės. Man atrodė, kad
greitai liksiu visiškai viena. Staiga likau ir be tavęs,
tu nemirei, ne, tačiau atsidūriau kitoje vietoje. Aš
nebeturėjau tikrų namų, tik juos sapnuodavau. Pas
tave liko mano mirusio katino ūsai dėžutėje, pas tave
likau aš, ta, kuria norėjau–nenorėjau būti.
Tu buvai mano gyvenimas. Aš mylėjau tave labiau
už savo gyvenimą.
Patricija, niekada manęs nepalik, sakiau aš tau tada.
Tačiau susipainiojau.
P a t r i c i j a . Burtai. Burtai. Burtai. Kerai. Nustok burti,
nustok, liaukis, sakau, tau, ragane tu... Taip, jis ab
straktus kaip Malevičiaus kvadratas.
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A š. Užtat tu konkreti kaip Amazonės srovė ar Andro-

medos ūkas. Jis ne kvadratas. Kvadratas turi keturis
kampus ir yra konkretus. Jis – abstraktus ekspresionizmas, Jacksono Pollocko paveikslas No. 5.
P a t r i c i j a . Aha, tu visąlaik viską geriau žinai.
S e n a m o t e r i s . Tu esi instaliacija. Castelluci. Rojus.
Pasakė jis Patricijai anądien. Tada buvo naktis, ir nesimatė, kas vyksta aplinkui.
P a t r i c i j a . Jei išdrįstum užsimušti, atneščiau tau kaktusą po galva, ne chrizantemų.
Jis man pasakodavo įvairias istorijas. Tu jas žinai?
Na, pavyzdžiui, jo namuose spintoje gyveno Nataška. Panaši į tą, kurią aš vaikystėje tampydavau
už plaukų, nes savo nuolankumu ir pataikavimu
ji mane baisiai siutindavo. Jis sutiko Natašką vieną
naktį Pilies gatvės tarpuvartėj, ji buvo neseniai atvykusi iš Peterburgo. Jos draugas Miša kažkur pasiklydo. Jam pagailo Nataškos. Sako, ateik pas mane
gyventi, vietos yra spintoje prie dulkių siurblio. Ji
ten ir apsigyveno. „Meilė yra realybė, sklandanti ir
verpianti aukso siūlais gražiausias pasaulyje emocijas“, – mąstydavo Nataška, tyliai remontuodama
dulkių siurblį, kai mes mylėdavomės. Ji išgerdavo
mano paliktą vyną, suvalgydavo šokoladus su čili
pipirais, alyvuoges ir net džiūvėsėlius. „Tau gaila to
vyno? Nupirksiu tau dar. Gyvena žmogus sau tyliai
spintoje prie dulkių siurblio, nieko blogo nedaro,
nepavydėk. Pakramsnoja retsykiais džiūvėsėlių su
alyvuogėm, ot tai...“ Kartais jis pasiimdavo Natašką paklajoti po Senamiesčio vynines. Aš jos niekada
nemačiau.
A š. Dieve mano, Patricija, ką tu šneki...
S e n a m o t e r i s . „Žiūrėkime į viską filosofiškai. Nes
visa kita – buitis“, – sakė akademikas, gerdamas juodą kavą su cukrum.
Nekišk nagučių iki šventų Kūčių.
P a t r i c i j a . Laikysiu nagučius pirštinėse.
S e n a m o t e r i s . Sniegas spindi žvaigždutėm. Taip
gražu. Ir juo daugiau šalčio, tuo labiau spindi. Keista...
P a t r i c i j a . Kūdrose gyvena undinės. Toje, šalia mūsų
namų, gyvena undinė, vilkinti sijoną iš varlių. Kva
kva kva – dainuoja jos sijonas.
Taip, už plaukų, ant kelių, tarp kostiumų ir vaiduoklių, ledai, žemuoginiai, laižyk juos šaltą žiemos
dieną, prieblandoj, su nėriniais ir gražiausiais ornamentais, pagrok man pianinu po to.
S e n a m o t e r i s . Kompanija liuks, nelyja.
K a i m y n a s . Aš tave myliu.
S e n a m o t e r i s . Kokia šiandien diena?
K a i m y n a s . Devyniolikta, o ką?
S e n a m o t e r i s . A, tai gal ir myli tada.
K a i m y n a s . Kodėl čia taip? Važiuosi su manimi liepos
mėnesį į pajūrį?
S e n a m o t e r i s . Nežinau, šiandien dar tik antradienis. Parašyk man laišką.
K a i m y n a s . Pati tu vienas laiškas, todėl niekas ir nesupranta.
Tokius štai laiškus jie rašydavo vienas kitam.
P a d a v ėj a s (žurnalistui). Tą rytą jauna mergina skubėjo per kiemą. Ar jūs žinote šią istoriją? Ta mer-
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gina... kieme sėdėjo kaimynas, jis buvo beprotis,
ne, nebuvo, bet kiti manė jį esant. Jis dažnai deklamuodavo Celaną ir skaitė Céline’ą. Kiti kaimynai
neskyrė Celano nuo Céline’o. Kai jis pasakydavo,
jog eilėraštis – Celano, jie perklausdavo: „Céline’o?“
Jam patiko tas, kuris nusiskandino Senoje, tas, kurio
mylimoji sudegė savo bute Romoje. Peleniai plaukai, auksiniai plaukai – jie negalėdavo jų atskirti.
Kaimynas galėjo. Tą rytą jis pakilo ir, priėjęs prie
merginos, pasakė...
K a i m y n a s . Aš bijau, kad Dievas tavęs nepamatytų,
todėl nesimelsiu už tave. Kai jis pamatys, kokia tu
esi, norės tave pas save pasiimti. Geriau, kad jis tavęs nematytų.
S e n a m o t e r i s . Istorija pasikeitė? Ką aš žinau. Kartais atrodo vienaip, kartais kitaip. Tačiau akivaizdu
viena – pabaiga neišvengiama.
A š . O aš visąlaik norėjau grįžti į praeitį. Į tą laiką, kai
buvau maža ir laiminga. Norėjau būti penkerių ir
kad tas laikas, lyg lipnus apvalkalas, niekada manęs neišleistų.
K a i m y n a s . Tada viskas buvo nesvarbu, turėjai savo
susikurtą pasaulį, kuriame su kiškiais, meškinais,
katinais, voveriukais, drambliais, varliukais, burundukais, žiurkėnais, lapiukais, stirniukais, kurie visi
buvo tokio pat dydžio ir minkštutėliai, žaisdavai
džiungles, karalystes bei kaimelį, niekas nesakydavo, kad jie netikri, nes kiekvienas turėjo vardą, pa
reigas, charakterį ir pomėgius...
A š . Aš taip norėjau atgal, ten, kur šalia namo sodas,
kuriame užkasdavau „sekretus“, sudėliotus iš spalvotų stiklo šukių ir gėlių, kur auga senas ąžuolas,
iš kurio gilių galima padaryti žmogeliukų būrį, ak,
kokia tu sentimentali, pasakytų dabar man Patricija,
juk nebėra tavo baldų, kambario, vietoj sodo išdygo didelis klaikus namas, pievoje nebeskraido drugeliai, nes per daug automobilių, tavo namas tapo
kitoks, močiutės nebėra, senelio nebėra, meškinų ir
varliukų nebėra, o tu esi suaugusi, ir niekada nieko
nebebus. Ji man taip pasakytų, tačiau šiandien jos
nėra, nes...
S e n a m o t e r i s (skaito Jo sms žinutes). Tai ką dabar
daryt aš gi nebūčiau drįsęs juk viską viską visą mane
pasiėmėt jūs mes mes tai taip supratau ačiū atnešėt
mėnulį šiandien labai labai gražų bučiuoju myliu
taip taip tai jūs valdovė su nimbu visiems laikams
negalit ne jūsų tai dvasia aš nepykstu niekada ant
tavęs nepyksiu aš tave myliu ir kiek galėsiu kiek
galėsiu kiek galėsiu aš stengsiuos švelnume meile
tai ką tu žinai kaip bus kai aš pradėsiu kankinti tave
savo šizofreninėm svajonėm tu gi nepažįsti manęs
aš nesu pats sveikiausias žmogus tau kad tik mane
kandžiot įžeidinėt žemint niekint piktoji meilė švelnioji ne niūrus liūdnas kaip nimbas ir netylėkit netylėkit myliu tave pasigrobsi nes miegą jau atėmei
kas myli tas nemiega ir nuo šiol nebemiegosiu niekada myliu už ką ta kančia tu mano mirties angelas
gražus švelnus baisus žėruojantis negesink grimzk
į sielą mano ten rasi pasislėpusius dievus verkiančius ir mylinčius kaip aš tave įsakinėk klupdyk ką
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nori daryk man taip gera priešintis po to atsiduoti
juk tu valdovė
A š. Aš taip bijojau pasenti... Žinojau, kad po manęs nieko
nebebus, nes ir prieš tai nieko nebuvo – nebuvo prieš
mane, kaip keistai aš tai sakau. Bet nebuvo ir nebus,
aš pasensiu, plaukai pražils, atsiras raukšlių, jos ypač
išryškės, kai šypsosiuosi, nes juoktis mėgstu, mėgstu juoktis, kaip juokingai pasakiau, ir visos draugės
išmirs, ką ir kalbėti apie draugus, vakar kaimynas iš
pirmo aukšto šventė gimtadienį, užėjau pas jį, sėdėjo dvi močiutės ir jis: dvi mano seserys jau senutės,
negali atvažiuoti pas mane; mane persmelkė ta mintis, kad tos, su kuriomis žaidei, kurios šukavo lėles
ir karpė popierinėms lėlėms drabužėlius, šortukus
bei sukneles, dabar senutės, ne, aš bijau savo vaikų,
nenoriu matyti, kaip jie pasens, kaip baisu matyti,
kaip sensta tavo vaikas, mažas bejėgis padarėlis, gyvenantis pilve ir švelniai apie mane ten, pilve, galvojantis, juk jis, be abejonės, ten galvoja švelniai, staiga
pasensta, susiraukšlėja, jo draugės, ką ir kalbėti apie
draugus, miršta, reikia gimdyti vaikus senatvėje, gaila, kad tai neįmanoma, kaip man gyventi, kai manęs
laukia tas pat, kai mano draugių anūkai bus vyresni
už savo močiutes, kai su jomis susipažinau, kai buvusių kavalierių anūkai bus vyresni už savo senelius,
kai su jais mylėjausi, kai jiems buvo septyniolika,
apie ką kalbėsiu su tais septyniolikmečiais anūkais?
Kai liksiu viena, su manim bus Patricija.
P a d a v ėj a s (pasibaisėjęs). Ir staiga... Jai pranyko katastrofos pojūtis! Tai negerai. Mirtis vaikščioja žmonių
galvomis.
S e n a m o t e r i s . Trobelės kieme vaikštinėjo keturi
apsnigti katinai ir degė židinys, o vėjas klebeno langą. Ji vis žvilgčioja į laikrodį ir vaikštinėja po visus
kambarius. Snaigės krenta.
T a i p . Snaigės krenta, o mes ką... ką – aš ir tu, ir ji. Ne
su batais septynmyliais, o su puantais. Atsargiai,
kartais su šuoliukais ir svaiguliu – lyg salto mortale.
A š. Kai buvau maža, kalbėdama su močiute telefonu
prieš miegą, visada prašydavau: „Tu pirma padėk
ragelį.“ Ir klausdavau: ar aš sapnuosiu gražų sapną?
Nes dažnai kartodavosi ragana prie šulinio sode.
K a i m y n a s . Vyras žiūri į moterį gulėdamas. Aš dabar
supratau, kaip Picasso tapė tas moteris. Jis delnais
švelniai dėliojo veido dėlionę. Visa pasaulio meno
istorija telpa viename veide.
S e n a m o t e r i s . Patricija buvo žemuogių pieva, prie
kurios prasibrauti pro erškėčius buvo sunku, erškėčiai apdraskydavo jos kūną. Painus klaikus labirintas. Bėk.
K a i m y n a s (skaito laikraštį). Apie 30 paveikslų, tarp
jų – Pablo Picasso ir Henri Rousseau darbų buvo
pavogta iš vienos privačios vilos Pietų Prancūzijoje,
šeštadienį pranešė policija.
A š. Aš einu į vonios kambarį, matau ten žemėtą kastuvą ir šalia polietileninį maišelį, juodą, nepermatomą. Jame suskamba telefonas, mano telefonas... Aš
žinau, kad tai mane nužudė, užkasė, o tai, kas liko,
sudėjo į maišelį ir atitempė į šį namą... Aš žinau,
kad taip nutiko, mano telefonas skamba, manęs ne-
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bėra, o tas vyras irgi tai žino, stovėdamas ten, kitam
kambary...
P a t r i c i j a . Vakar nuvažiavau į užburtą sodą. Žinai,
toks stebuklingas sodas, kuriame gyvena gyvatės,
dvasios, driežai ir beprotis kaimynas. Jis turi milžinišką juodą šunį, iš kurio nasrų drimba putos. Šuo
be paliovos loja. Jis vedžioja tą šunį ant trumpo pavadžio ir šneka su juo. Bijau to žvėries. Tame sode
palaidojau katiną. Tą baltą su rudom dėmelėm, pameni... O aš viską prisimenu. Viską! Labiausia tą frazę, jog lengva numirti, kai žinai, kad tavęs laukia...
Reikia tik švelniai murkti, užsimerkti ir pateksi į
stebuklingą vietą. Mano sode stebuklai nebevyko.
Tik gyvatės ir dilgėlės. Dvasios dar. Aš atsiguliau
ant savo katino kapelio, jis buvo apаugęs žole, žolės
stagarai pageltę, vasara pasitaikė labai karšta. Kisiau
mano, mano kisiau, jis išgirdo, padėjo galvą man ant
peties – visada taip darydavo, kai miegodavau... Matai, o tu sakai – literatūra... Viskas vyksta iš tikrųjų.
Kas nors parašo, ir taip atsitinka. Man. Turėjau pakelį tablečių. Išlukštenau visas. Gulėjau ant žemės,
prisiglaudusi prie savo katino, ta žemė buvo šalta ir
žolės dūrė, nudžiūvusios ir kietos, vasara jau praėjo,
tuoj bus darganota ir prieš mano gimtadienį – vėl tik
chrizantemos, žvakės ir vainikai. Ir tegul. Suvalgysiu
jas, ir bus literatūra. Kas nors tai aprašys. „Matote,
ji prisiskaitė, vargšė“, – rašys jie. O tu verksi. Aš juk
supratau – kas tu? Kuo tu vardu? Juk neturi vardo.
Kur ėjai, kad pakeliui sutikai mane? Juk neužčiuopiau tavęs, tu neturėjai kojų, rankų ir burnos. Negalėjai man viso to pasakyti. Ir neapkabinai. Nė karto.
Apie ką visa ši istorija? Jos liudininkų aš neradau.
A š . Tą dieną Patricijos aš nebemačiau. Ir kitą dieną ji
nepasirodė. Praėjo savaitė, mėnuo... vėl atėjo ruduo.
Patricijos nebebuvo.
S e n a m o t e r i s . Istorija nutiko šio mėnesio spalį.
Gražus posakis – šio mėnesio spalį, nes tame mėnesy
buvo liepa, sausis, balandis ir visi metų trečiadieniai.
A š . Sapnavau savo tėvą, stovintį tuščioje gatvėje ir
žiūrintį į mane, tolstančią nežinai kur, sapnavau
katiną, tą, kuris manęs laukė žaisdamas su peteliškėmis debesyse ir kramsnodamas žalią žolę, tokią
kvapnią, nes tuščiuose undinių kambariuose niekas
mudviejų nebūtų radęs, bet tu manęs nepalaukei,
tu nelikai su manim, tu mane palikai, mano kisiau,
baltas su rudomis dėmelėmis, aš sapnavau močiutę, tada negalėjau suprasti, ar ji tikrai nebekvėpuoja,
nebuvo nieko, kas man paaiškintų, o katinas žiūrėjo
pro langą į tuščia erdve tolstančią sielą, sapnavau
jos skaras, jos grublėtas švelnias rankas su išsišovusiais krumpliais, sapnavau, ko niekada nebeturėsiu, save, mirtis yra privaloma, visa kita nutinka
todėl, kad taip turi nutikti, gali nutikti, nes viso to
kažkam reikėjo, gal man, kam to reikėjo, Patricija,
aš tavęs net nesapnuosiu, grąžink mano buvusį gyvenimą, paversk antrąjį Velykų rytą džiaugsmingu,
kad nereikėtų ieškoti močiutės spintoje jos tamsiai
mėlynos suknelės, ar ji nebekvėpavo, mane privertė
uždengti veidrodį skraiste, taip reikia, mano katinas,
jo siela galėjo įsikūnyti į tave, bet tu jos nepriėmei,
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nepakvietei, neįsileidai, ji gyvena užburtame sode,
varlės ir šikšnosparniai, tu virdavai košę – bulvyčių
su morkytėm, taip ją vadinai, įpildavai pieno, bet
tai nebuvo močiutės košė, tu manęs neklausei, ar
nepamiršau užsirišti šaliko, nes žiema, nes sninga,
nes krenta lapai, nes ruduo, nes įsimylėjau tave rudenį, kai viskas krito, nukrito mano meilė po kojomis su šlapiais lapais, lydavo tą rudenį, o kastuvo
trenksmas į ledinę žemę, džergžt, džergžt, džergžt,
amžina trobelė mano geriausiam draugui, atrodė,
kad jis miega, toks mažytis minkštutis, jo siela laikė letenytę ant mano galvos, šaltas šaltas kailiukas,
dekiukas su drambliukais, džergžt, džergžt, sniegas maišėsi su žeme, kur tavo siela, man skauda
smilkiniuose, džergžt, saulė šildo, trobelė vieniša ir
bičių aviliai negyvi, tu nepasiėmei jo sielos, tai juk
nieko blogo, galėjai turėti jas dvi, dvi, priglaustum
ir mane globotum, saugotum, bulvytės, morkytės,
katinukas džergžt, jis taip mėgdavo miegoti man
ant kelių, tavo plaukai tankūs it kailiukas, kodėl jis
mane paliko, o tu, o tu, o tu? Mes braidysim kraujo
upėmis, kieno tas kraujas, išgerk jį ir sužydės aukso
gėlės, juk ateis diena, kai... bus galima nuskristi į stebuklingą planetą, visos moterys bus jaunos, gyvens
milijardus metų ir bus laimingos, planeta globos
savo gyventojus, nebus rūpesčių, galvos skausmų,
kivirčų, priekaištų, trukdžių, melo, pykčio, pavydo,
baimių, praeities ir ateities taip pat nebus, bus tik ši
akimirka, trunkanti milijardus metų ir...
P a d a v ėj a s . Tai kas, po velnių, atsitiko?!
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S e n a m o t e r i s . Vijokliai apraizgė jai kojas, ji įklim-

po į gličią pelkę, aukso gėlės neauga, džergžt, žemė
kieta ir sniegas, ji sapnavo snieguoles, mergaites su
degtukais, ledo karalienes, sigutes ir vasilisas gražiąsias, pelenes ir malvinas, aš gyvenau kadaise, tačiau
mėlyna suknelė spintoje ir žvakė gęsta, DŽERGŽT,
tu esi klampi pelkė, Patricija, tai įvyko šio mėnesio
spalį, po to gyvenai dar dvi dienas, baltas su rudom
dėmelėm, Patricija, tuščias avilys, „tavo peleniai
plaukai Sulamith“7.
K a i m y n a s . Ne dvi dienas. Po to ji gyveno labai ilgai.
P a t r i c i j a (iš Anapus). Ėjau savo buvusių namų link.
Ėjau per sniegynus ir pusnis. Namas vos įžiūrimas
pro sniego šuorus, pro pūgą.
A š . Gal gali man duoti ką nors apsirengti? (Atsisukau.
Nuoga apledėjusi mergina žvelgė į mane. Ledas kaustė ją
nuo kaklo iki kojų pirštų galiukų. Ledas buvo permatonas
ir aš mačiau nuogą jos kūną. Pažiūrėjau į save – buvau
apsirengusi baltais kailiniais) Ne, kailinių nenoriu. Atnešk ką nors iš savo namų.
P a t r i c i j a . Nubėgau namo, kojos klimpo sniege, laiptai į antrą aukštą girgždėjo nuo šalčio, džergžt, čiupau nuo pakabos mirusios močiutės paltą ir, žiūrėdama į veidrodį, paklausiau jos: „Ar šitas tau tiks?
Mėlynas paltas. Močiutė jį mėgo.“
A š . Duok, – pasakiau sau iš veidrodžio.
P a t r i c i j a . Pasakiau sau iš veidrodžio...
Ž u r n a l i s t a s . Tai... ką aš dabar turėčiau parašyti
pirmame puslapyje? Apie butą Romoje, kurio ji neturėjo, apie pelenius plaukus, undines, žaislus ir...
kad ji mirė užsikrėtusi vėjaraupiais?
K a i m y n a s . Būtent. Taip ir parašykit. Ji mirė užsikrėtusi vėjaraupiais.
Ž u r n a l i s t a s . Bet jūs sakėt, pelkė...
S e n a m o t e r i s . Pelkė, mielasis. Gliti, klampi pelkė.
Apaugusi praeities istorijomis.
Ž u r n a l i s t a s . Aš vis vien nesuprantu...
P a d a v ė j a s . Dieve šventas, ko jūs nesuprantate? Mergaitė, būdama maža, nesirgo jokiomis vaikiškomis
ligomis. Nes močiutė ją saugojo. Vėliau ji liko viena.
Ji atidavė savo gyvybines jėgas ne tam, kam reikėjo.
Niekas ja nebesirūpino. Širdies čakra jos negalėjo
išgelbėti. Ji mirė susirgusi vaikiška liga.
Ž u r n a l i s t a s . O Patricija?
P a d a v ė j a s . Patricija buvo fatališka moteris. Pelkė. Ir
kalio cianidas, juk girdėjote. Ji ir įklimpo, juk sakėme
jums – nesuprantate? Reikėjo atidžiau sekti siužetą
su visais jo nesamais ir tariamais posūkiais. O ji... ji
tik maža mergaitė, kuri už viską labiau norėjo būti
princese, rašyti apie fėjas ir... kad ją mylėtų labiau
už gyvenimą. Tačiau jis to nepadarė.
Ž u r n a l i s t a s . O... kur dabar jis?
P a d a v ė j a s . Kaip kur? Dulkina Elenas.
S e n a m o t e r i s . Jis gyvena tamsiame urve, kuriame
nėra šviesos. Tik jos šešėlis – jos ir Patricijos. Šešėlis
stovi šalia jo, nes nieko gražesnio jo gyvenime įvykti
nebegali. Jis pats ją pametė. Maža maža mergaitė...
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ji tąnakt stovėjo vėjyje šalia kūdros, kurioje gyveno
varlės, kva kva kva...
P a d a v ėj a s . Ir užsikrėtė vėjaraupiais.
K a i m y n a s . Gali būti, kad jis gyvena su Elena. Plauna grindis, pyksta dėl kojinių, svarsto, ar varškėčius
virti ar kepti...
S e n a m o t e r i s . To negali būti. Jis mylėjo ją labiau
už savo gyvenimą.
Žu r n a l i s t a s . Tada... aš parašysiu, kad ir jis mirė.
Bus gražiau. Ir skaitytojui intriga. Mirė, nes...
K a i m y n a s . Juodas rytmečio piene mes geriam nakčia... ir vidurdieniais geriam tave vakarais mes geriam ir geriam juodas rytmečio piene mes geriam
tave nakčia mes geriam tave rytais ir vidurdieniais
tave vakarais mes geriam ir geriam mirtis maestro
mirtis maestro mirtis mes geriam...8
Žu r n a l i s t a s . Jis nusigėrė? Labai banalu.
K a i m y n a s . Nesupraskite visko pažodžiui. Poeziją
reikia mėgti ir suprasti, jaunasis kolega...
Žu r n a l i s t a s . „Princesė, pasipuošusi spalvotų popieriaus skiaučių vėriniais, balta ilga suknele su
nuometu, šluoja gatvę sena šluota. Jos pirštai sugrubę, venos ant rankų iššokusios, ji pavargusi, sulinkusi, tačiau nedejuoja.“ Istorija apie ją, Patriciją ir
močiutę... gražu. Bus geras straipsnis. Jos nebėra. O
istorijos liudininkai?
K a i m y n a s . Galėtume paliudyti. Tačiau esame jau
tūkstančius metų mirę. Dabar eikite. Tai pabaiga.
Auksaplaukė Patricija stovi važiuojančiame troleibuse, jis
pilnas žmonių. Šalia mergina pliurpia telefonu, iš kitos
pusės dvi senutės kalbasi apie sodą. Šalia Patricijos, prie
lango, sėdi močiutė, ant kelių laiko anūkę – mažą mergytę
pelenų spalvos plaukais. Ji žiūri pro langą
M e r g y t ė (švepluodama). Ruduo...
M o č i u t ė. Taip, jau lapai krenta.
M e r g y t ė (po pauzės). O kada bus vasara?
M o č i u t ė. Negreitai. Dar žiema ilga...
M e r g y t ė (nusiminusi žiūri pro langą, paskui džiaugsmin-

gai). Bus Kalėdos!

Pa b a i g a

1
2
3
4
5
6
7
8

Paul Celan. Mirties fuga (vertė H. Nagys).
Ten pat.
Aliuzija į šį eilėraštį.
Taip pat.
Paul Celan. Op. cit.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
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Tarp katinų, gagų
ir žydinčių amarilių

K

iekvienas menininkas intuityviai pajunta, kurioje
aplinkoje atsiskleis gilesni jo klodai, suteikiantys tik
jam vienam būdingo unikalumo. Vienas puikiausiai
jaučiasi didmiesčio aplinkoje, naujoje minimalistinio stiliaus
dirbtuvėje. Kitam reikia nuolatinės kaitos, kelionių įspūdžių
ar trapaus laikinumo pojūčio. Trečiam būtina sugrįžti arčiau
gamtos, kuri nugludina visa, kas nereikalinga ir atidengia
paprastos buities išmintį. Audronės Petrašiūnaitės paveikslai
gimsta būtent tokioje aplinkoje, kuklioje Višakio Rūdos troboje. Keli nedideli kambarėliai, plyta, ant kurios gaminamas
maistas, jokių šiuolaikinės buities patogumų. Nedideli langai,
pro kuriuos atsiveria ūksmingi toliai, preciziškai išravėtos,
keliais apeitos daržovių bei gėlių lysvės, keturi aplink besisukiojantys mylimiausi katinai ir nepriekaištinga švara. Ant
palangių vazonuose nuolat gausiai žydintys amariliai, Audronės paveikslai, kurie nebyliai kalbasi su šalia kabančiais liaudiškais siuviniais ar romantiškais paveikslėliais, pasieniais
sustatyti paskutinės vasaros darbai, po intensyvaus kūrybinio
sezono pasirengę kelionei į dirbtuvę Kaune ir visa gaubiantis
aliejinių dažų kvapas. Paklaususi Audronės, kodėl neįsirengia
naujos didesnes dirbtuvės šalia esančiame pastate, juk tai
leistų apsisaugoti nuo kenksmingo aliejinių dažų poveikio,
sulaukiau keistoko atsakymo.

O jeigu naujoje aplinkoje negalėsiu nieko sukurti? Ket
veri metai praėjo, kol supratau, kad tapydama turiu
atsisukti į rytus. Už nugaros tarsi jaučiu lauke augantį
ąžuolą ir jo kamienu tekančius gyvybinius syvus, visa tai
man padeda susikaupti. Susitikti su balta priešais mane
atsiveriančia drobe einu kaip į darbą. Paveikslas atsiranda ne prie molberto, jeigu vidumi jo nematau, jo ir
nėra. Įkvėpimo aš nelaukiu. Anksčiau, prieš pradėdama
tapyti, daug piešdavau. Dabar būsimo paveikslo vaizdinys tiesiog gimsta galvoje. Tada, iš anksto pranešusi
kaimynei Astutei, kad manęs netrukdytų, nes ryt tapysiu, imuosi darbo. Kai kas nors man trukdo man dirbant,
būnu pikta. Važinėju po kambarį su kėde, nes visą dieną stovėti priešais drobę man sunku. Tapyba reikalauja
daug fizinių jėgų.
Vilniaus Pylimo galerijai paskelbus A. Gudaičio konkursą,
skirtą koloristinei lietuvių mokyklai gaivinti, mintyse pradėjau
dėlioti menininkus, kurie šiandien galėtų atsiliepti į šį kvietimą. Audronė neabejotinai išlieka viena ryškiausių koloristinės
lietuvių mokyklos atstovių, šiais metais ArtVilnius parodoje
nominuota kaip geriausia metų tapytoja. Tačiau pastaruoju
metu Audronės tapyba smarkiai keičiasi ne tik naujai atrandamomis temomis, siužeto prasmėmis, bet ir formos išraiška,
todėl klausiu, ką ji galvoja apie šiuolaikinės tapybos raidą.
Mano kūrybos pati pradžia natūraliai išplaukė iš to meto
gyvenimo sąlygų. Gudaitis dar buvo gyvas. Sovietme-

čiu menas nebuvo orientuotas į platesnį, pasaulinį kontekstą. Buvome uždaryti šioje erdvėje lyg katės maiše,
todėl nieko kito neliko, kaip atsigręžti į Arsą. Gudaitis
taip pat buvo šios mokyklos atstovas. Jam labai sugadino gyvenimą Stalino laikotarpis, kaip ir daugeliui tuo
metu dirbusių menininkų, tačiau kūrybine prasme jis
iki pat gyvenimo pabaigos išliko gyvas. 1973 m. sukūrė
Akrobatą – tai buvo nauja, tai buvo atradimas. Jeigu Gudaitis būtų taikęsis, sutikęs būti reanimuojamas, niekada nebūtų to padaręs. Tapybos gaivinimas neturi jokios
perspektyvos. Tai kvepia provincialumu blogąja šio žodžio prasme. Šiandien pasikeitė gyvensena, visai kitoks
pasaulio suvokimas. Negalima atgaivinti praeities. Gali
purkštauti prieš pasaulį, prieš kapitalizmą, gali jį kritikuoti, trepsėti kojomis, nesinaudoti kompiuteriu, tačiau
nauja informacija, technologiniai atradimai neišvengiamai keičia ir formuoja žmogaus sąmonę. Jauni žmonės
kitaip tapo, ir negali tam prieštarauti, gali su tuo nesutikti, tačiau tai yra tuščias reikalas. Jaunas žmogus yra
savo laiko paukštis ir gieda šio laiko balsu.
Pradėjusi tapyti, ieškojau erdvės, šviesos, savo pasaulio, tačiau tai buvau aš prieš trisdešimt metų. Dabar
pasikeičiau, ir mano tapyba pasikeitė. Van Goghas išgyveno tik dešimt aktyvios kūrybos metų, o kiek kartų keitėsi jo tapyba? Aš galvoju, kad didžiausias blogis tapyboje – veidmainystė. Reanimavimas – tai ir yra
veidmainystė. Istoriniai sukrėtimai, kaip antai Antrasis
pasaulinis karas, holokaustas, lėmę esminius žmogaus

A u d r o n ė P e t r a ši ūn a i t ė .

Šaukiantys, 2009, drobė, aliejus, 40x30 cm

A u d r o n ė P e t r a š i ūn a i t ė .

Autoportretas su undine, 2011, drobė,
aliejus, 145x116 cm

A u d r o n ė P e t r a š i ūn a i t ė .

Lady Gaga svajoja mėsos suknią, 2011,
drobė, aliejus, 150x120

A u d r o n ė P e t r a š i ūn a i t ė .

Autoportretas su P. Bruegelio
medžiotojais ant sniego, 2011, drobė,
aliejus, 125x146 cm

A u d r o n ė P e t r a š i ūn a i t ė .

Moteris baltu galvos apdangalu, 2011,
drobė, aliejus, 60x70 cm
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Tavo tapyba visada buvo labai autoportretiška, beveik kiekvienoje drobėje galima rasti Audronės atvaizdą. Kūrybos pradžioje – romantiškai ir ilgesingai svajojančią, vėliau – veidrodžio
atšvaituose ar vandens atspindžiuose ieškančią savojo aš, dar
vėliau – kraujuojančiomis žaizdomis prabylančią apie begalinį išgyventą skausmą. Atviras vidinių jausmų preparavimas,
individualios refleksijos, prabylančios apie išgyventas pajautas – meilę, skausmą, mirties nuojautą – priverčia susimąstyti
apie bendražmogiškas tiesas. Netikėtas popdievaitės Lady Gaga
pasirodymas naujausiuose tapybos darbuose nustebino net ir
artimiausius draugus. Įdomu, kaip šis personažas atklydo į
tavo kūrybą?

A u d r o n ė P e t r a ši ūn a i t ė . Bandymas įveikti skausmą su Lady Gaga, 2011

sąmonės pokyčius, neišvengiamai padarė įtakos ir meno
raidai. Net ir Picasso šiuo sunkiu žmonijai metu išgyvenęs kūrybinių sukrėtimų, jau nesugebėjo atspindėti laiko
permainų ir, atsiradus naujiems vardams, neišvengiamai
buvo nustumtas į nuošalę.
Daugelis tavo talento gerbėjų šiandien ieško ankstesnės Audronės. Tapybiškas, romantizuotas santykis su tikrove – tai tarsi
tavo kūrybos atpažinimo kodas. Šiandien darbai drastiškai pasikeitė, tai provokuoja nevienareikšmes žiūrovų reakcijas. Kaip
reaguoji į savo kūrybos kritiką?
Juo žmogus tuštesnis, tuo didesnių sentimentų, tapybinių virpesių jis ieško, o iš tikrųjų tapyboje ne tai svarbiausia. Kai pradėjau tapyti, – lygiai prieš trisdešimt
metų, – mane irgi daug kas kritikavo: nėra struktūros,
viskas išbyrėję. Jeigu sudėtum visus „už“ ir „prieš“ – lyg
ir koks teismo procesas. Iš tikrųjų, kai žiūri į Tiziano paveikslus, ne spalva, piešinys ar kompozicija svarbiausia,
o vos juntamas laukas, gyvenimo apraiškos pavaizdavimas, kažkokia gyvybė, paslaptis ir net mistika. Svetimo
vidaus neatkursi, turi ieškoti savojo. Aš paveikslų nedarau, aš jais gyvenu. Balta drobė – mano akistata su pasauliu. Jeigu man pačiai neįdomu tai, ką aš tapau, manęs
neguodžia net ir didžiausi komplimentai. Dabar niekas
manęs neapkaltins, kad mano darbuose nėra struktūros, kad jie neturi kompozicijos, kad piešinys netvirtas.
O temų ratas išplaukia iš naujų patirčių, iš paties besikeičiančio gyvenimo. Prieš trisdešimt metų santykis su
realybe buvo visai kitoks. Natūra buvo tik tai, ką matei
priešais save, dabar atsirado virtuali tikrovė. Negali to
ignoruoti, tai neišvengiamai skverbiasi į pasąmonę. Savo
kūrybos kritikus sutinku labai ramiai. Šiandien, kai tapau paveikslus, negalvoju, ar jie kam patiks ar ne. Tačiau manau, kad daugiau yra tokių, kuriems jie patinka,
kuriems įdomu tai, ką aš darau, bent jau iki manęs tokie
gandai atsklinda (juokiasi).

Lady Gaga – tai vaizdinys, plevenantis erdvėje, jis turi
poveikį, tu žiūri ir akių atplėšti negali, buvau jos koncerte. Jeigu ne liga, kuri privertė ilgai gulėti ir spoksoti
televizorių, gal būčiau jos ir neaptikusi. Gyvenime yra
daugybė žemiškų dalykų, kurie man buvo nepasiekiami.
Aš niekada negalėjau stovėti ant pirštų galų, negalėjau
vilkėti suknelės, niekada negalėjau avėti aukštakulnių
batelių. Žiūrėdama į Lady Gaga, plevenančią erdvėje,
nesustojamai judančią besikeičiančių formų, struktūrų
sūkury pajutau begalinį visatos formų grožį bei sąsajas,
net sugalvojau nusipirkti ir perskaičiau organinės chemijos vadovėlį. Taigi mano santykis su dainininke yra
visai kitoks. Šį mane užvaldžiusį jausmą ir bandžiau
užfiksuoti darbų serijoje. Dabar ši tema jau išgvildenta,
atėjo kitas kūrybos etapas.
Kiekvieną rudenį, smalsiai nusiteikę, skubame i Audronės dirbtuvę apžvelgti vasaros darbų. Šiemet tai maždaug trisdešimt
naujų drobių – tikrai įspūdingas kūrybinis derlius. Po to rengiamos parodos. Kaip tau pavyksta būti tokiai produktyviai?
Beveik trisdešimt metų dirbau pedagoginį darbą, tai
buvo labai atsakingas, sunkus ir alinantis darbas ir, beje,
labai menkai apmokamas. Dabar supratau, kad tai buvo
mano pačios kūrybinio proceso praradimai. Todėl, kol
turiu minčių, sveikatos ir noro dirbti, stengiuosi atsigriebti. Iš savęs pareikalauti daugiau negu galiu. Kai aš
sau nuolaidų nedarau, kartais darbai atsiranda lengvai,
be jokio vargo. Aš nemėgstu vidinio chaoso. Dvasinė
netvarka – lyg vežimas, kuris nevaldomas su pagreičiu
rieda nuo kalno. Kad galėčiau ką nors sukurti, turi būti
švarus minčių laukas. Žodis „reikia“ – ne rutina. Kūnas
nuo disciplinos atsigauna. Jeigu būčiau sveika, galėčiau
tarnauti kariuomenėje.
Baigdama norėčiau užduoti dažnai girdimą klausimą. Taigi
manai, kad tradicinės tapybos formos ateityje nedings?
Jokiu būdu, tik įgis kitokių laiką atspindinčių išraiškų.
Kaip gali išnykti tai, kas tiek metų egzistavo?..
Kalbėjosi A l g ė GY l i e n ė

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 3 (580)

63

Nepabūgom elgtis „vėjuotai“

Tarpukariu avangardistų leisti „Keturi vėjai“ laužė nusistovėjusias normas ir įtvirtino naują
literatūros kryptį. Apie 1990–1991 metais papūtusius naujus „Keturis vėjus“ kalbame su viena
pagrindinių šio leidinio bendradarbių ir redaktorių, poete, prozininke ir žurnaliste VIOLETA
ŠOBLINSKAITE ALEKSA. Ji buvo vienintelė moteris, kuri kartu su Arvydu Lapuku, Gediminu Jankumi ir Edmundu Janušaičiu nepabūgo elgtis „vėjuotai“.

Kaip kilo mintis leisti naują žurnalą? Kodėl buvo pasirinktas
toks pat pavadinimas?
1990-aisiais dar nebuvome visai laisvi, bet laisvės pažadas jau virė gyslose. Pamenu, vyko neeilinis Lietuvos
rašytojų sąjungos Kauno skyriaus narių susirinkimas.
Į tuos susirinkimus būdavo kviečiami ir jaunieji kūrėjai, vadinamieji jaunųjų rašytojų sekcijos nariai. Jokio
sprendžiamojo balso neturėjome, tačiau iš vietos šokinėti
buvome uolūs. Per minimą susirinkimą taip pat strakaliavome, replikavome, ieškojome „teisybės“ ir, matyt,
išvedėme iš kantrybės paprastai labai tolerantišką ir dėmesingą vyresnįjį kolegą, poetą Robertą Keturakį. Jis, jei
neklystu, susirinkimui tąsyk pirmininkavo. Nebeištvėręs
dar „neapsiplunksnavusiųjų“ įžūlumo, Robertas kažką
leptelėjo, o mums, keliems karštakošiams, to ir tereikėjo: pakilome iš savo vietų ir demonstratyviai išėjome iš
Menininkų namų salės.
Susibūrę žurnalo Žemėtvarka ir melioracija redakcijos
kambarėlyje (tame Lietuvos žemėtvarkininkų sąjungos
atkurtame leidinyje 1988–1990 metais dirbau atsakingąja
sekretore), tūžome, kad nesijaučiame visaverčiais literatūros proceso dalyviais, pykome, kad Lietuvos rašytojų
sąjunga, net ir išsivadavusi iš Maskvos priklausomybės,
neskuba nuimti jaunimui apynasrių, kad publikacijos
periodikoje tenka laukti dvejus trejus metus, o parašytos
knygos dienos šviesą išvysta tik po penkerių, šešerių,
aštuonerių metų... Žodžiu, elgėmės „vėjuotai“. Netrukus iniciatyvinė grupė – penkios karštos galvos – nutarė steigti alternatyvą LRS – Nepriklausomų rašytojų sąjungą. Deklaraciją apie tai 1990 m. kovo 10 d. paskelbė
Kauno tiesa. Sutarėme vyksią į Vilnių, pas tuometį LRS
pirmininką Vytautą Martinkų, kad išdėstytume ir jam
savo poziciją. Tad, logiškai mąstant, naują leidinį turėjome pavadinti Penki vėjai. Bėda, kad penktasis mūsų
„vėjas“ paskutinę naktį prieš „lemtingąjį vizitą“ pakeitė
poziciją. Gal nujautė, kas mūsų laukia, o gal buvo vyresnių, daugiau patyrusiųjų paprotintas atsiriboti nuo
naivuolių ir išsišokėlių.
Likome keturiese, o kol subrendo Keturių vėjų idėja – jau tik trise. Laimė, į ketvirtojo vietą tuojau pat stojo
Gintaras Patackas, nors oficialiosios Rašytojų sąjungos
narys, tačiau cenzūros visaip kaip „tramdomas“. Nuo
senųjų keturvėjininkų mus skyrė šeši dešimtmečiai, bet
pirmajame numeryje drąsiai juos citavome ir papildėme,
sakydami, kad mums nereikia nutupėtų nomenklatūrinių krėslų, kaip nereikia penkiakampių žvaigždžių, ra-

šytojų pažymėjimų raudonais viršeliais ir išprievartautos
socrealizmo mūzos, pažymėtos cirkuliarais su grifu „Tik
tarnybiniam naudojimui“.
Mes labai norėjome, kad literatūra būtų ne vien tokia, kokią tada leido Vaga, bet ir kitokia – moderni, eksperimentinė, futuristinė. Prieškario keturvėjininkų kurija
įkvėpė eksperimentui: apgailestaudami, kad beveik trys
kartos Lietuvoje subrendo deramai nesusipažinusios su
Petro Tarulio (Juozo Petrėno), Juozo Žlabio-Žengės, Salio Šemerio kūryba, ištraukėme iš slaptųjų stalčių Keturių vėjų pranašą ir gerokai laiko pagelsvintus žurnalo
numerius, rašomąja mašinėle išsispausdinome įdomiausias ir sovietiniuose leidimuose neskelbtas Kazio Binkio
publikacijas. Subūrėme grupę rašančių ir fotografuojančių jaunų ir ignoruojamų (kaip mums atrodė) autorių
ir puolėm „vykdyti veiklą“. Netrukus Dainius Kairaitis
nupiešė pirmąjį viršelį su sparnuotu katinu – neklusnaus
charakterio simboliu – ir sumaketuotas žurnalas iškeliavo į spaustuvę, kuri nepanoro, kad jos rekvizitai atsirastų
naujųjų Keturių vėjų metrikoje.
Ar nuo 1990 metų pradėtas leisti žurnalas yra tarpukariu ėjusio žurnalo „Keturi vėjai“ tęsinys?
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Teigti, kad naujieji Keturi vėjai buvo tarpukario Keturių
vėjų tęsinys, būtų įžūlus nesusipratimas, dar įžūlesnis
nei mūsų poelgis 1990-aisiais. Kazio Binkio kurija turėjo kur kas aiškesnę programą, ryškesnį imperatyvą. Vis
dėlto džiugu, kad jaunatvišką literatūrinį žaidimą palaikė tokie talentingi rašytojai kaip Gintaras Beresnevičius,
Antanas A. Jonynas, Jurgis Kunčinas, Juozas Erlickas,
Tautvyda Marcinkevičiūtė, Valdas Gedgaudas ir kiti.
Tiems „neetatiniams“ keturvėjininkams turėjome gražią
rubriką – Vade mecum. Kitoje rubrikoje – Vėjavaikiai – debiutavo iki tol niekur nespausdinti ar nenoriai publikuoti
Gintautas Gavenavičius, Edvardas Čiuldė, Giedrė Širvytė, Virginijus Bespalovas, Tomas Šinkariukas... Vieni
vėliau pritilo ar visai nutilo, kiti sužibėjo, pavyzdžiui,
Poezijos pavasario laureatė Daiva Čepauskaitė.
Negaliu nepaminėti ir fotografų, uoliai talkinusių,
kad žurnalas būtų kuo estetiškiau (pagal ano meto galimybes) apipavidalintas – Stasio Žvirgždo, Snieguolės Michelkevičiūtės, Romo Juškelio, Narcizo Algimanto
Freimano, Jono Bagdono ir daugelio kitų.
Kuo šie leidiniai, Jūsų nuomone, panašūs ir kuo skiriasi?
Ar leisite pašmaikštauti? Atsakyčiau taip: mes savo žurnale tarpukario keturvėjininkų kūrybą spausdinome,
o jie mūsų – ne. Beje, tuomet dar gyvi Bronys Raila
(Kalifornija) ir Juozas Žlabys-Žengė (Kaunas) anaiptol
nepradžiugo, kad dienos šviesą vėl išvydo Petro Tarulio Nuovakarių skiauterys ar Salio Šemerio Mirties mirtis.
Atvirkščiai – užsitraukėme abiejų nemalonę... Kuo dar
skyrėmės? Jų išėjo tik 4 numeriai, mūsų – septyni. O
kuo buvome panašūs? Ir vieni, ir kiti kalbėjome drąsiai,
neįprastai, bet gyvavome labai neilgai. Vieniems smūgį
sudavė Trečias frontas, kitiems – 1991-ųjų sausio įvykiai
ir blokada.
Kokie veiksniai nulėmė tokį trumpą egzistavimo laiką? Kas
buvo pagrindiniai žurnalo rėmėjai?
Į pirmąją klausimo pusę jau lyg ir atsakiau. Gal būta
ir kitų „povandeninių srovių“, kurios nulėmė, kad paliovėme ėję. Pamenu tik tai, kad aštuntasis Keturių vėjų
numeris buvo visiškai parengtas spaudai. Deja, spaustuvės jau nebepasiekė. Gaila, antroji Juozo Erlicko pjesės Pakeleivingi dalis liko tik makete. Maketą tais laikais,
beje, buvo ne taip paprasta sukurti – reikėdavo karpyti
ir ranka klijuoti spaustuvėje surinktas skiltis...
Netikėtai išvaryti iš nuomojamų patalpų Lydos gat
vėje Nr. 4 (o juk patys valėme ir remontavome fligelio
pirmąjį aukštą), netekę rėmimo, nebespėjome tinkamai
parengti ir Daivos Čepauskaitės pirmosios poezijos knygelės Bevardžiai. Žinau, kad buvo kolegų, kurie mūsų nunykimo nekantriai laukė, žinau, jog buvo ir visai kitaip
žurnalą vertinančių.
O gal savotiška girnapuse mums tapo trys leidinio,
skirto Sausio įvykiams, numeriai, išspausdinti Spindulio spaustuvėje ir suriję popieriaus atsargas? Šį Kauno
inteligentijos protesto prieš okupaciją leidinį, trijų redaktorių – Arvydo Lapuko, Algimanto Mikutos ir Romualdo Norkaus – įkurtą 1991 m. sausio 14 d., Keturių
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vėjų redakcija išleido, jei neklystu, bendru 25 tūkstančių
egzempliorių tiražu. Veždavome tiražą prie Televizijos
bokšto ir Sitkūnuose budintiems žmonėms, nemokamai
dalinome „Sausį’91“ ir Laisvės alėjoje.
Naujųjų Keturių vėjų leidybą nuo pat pradžių rėmė
privatūs mecenatai. Tuomet nė sapne nebūtume sapnavę, kad atsiras Lietuvoje Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas, kad reikės išmokti rašyti projektus... Su
rėmėjais bendraudavo vyriausiasis redaktorius Arvydas
Lapukas, tad aš nieko konkretesnio šiuo klausimu pasakyti negalėčiau.
Pirmojo numerio tiražas – 15 100 egzempliorių. Vėliau šis
skaičius kito, o paskutinio numerio išleista vos 8 100 egzempliorių. Nuo ko priklausė šie skaičiai?
Matyt, nuo finansų. Nuo ko gi dar? Nors gal kaltas ir
mūsų netoliaregiškumas. Juk sakiau: buvom jauni ir
„žali“, pernelyg entuziastingai nusiteikę. Atrodė, visa
Lietuva tų mūsų Keturių vėjų laukia išsižiojusi – puls visi
lietuviai kaip dykumoje ištroškę beduinai spaudos kioskus, graibstyte išgraibstys tiražą... Graibstė, bet ne taip
aistringai, kaip buvo tikėtasi...
Visus žurnalo numerius sudaro 48 puslapiai. Ar šis skaičius
pasirinktas sąmoningai?
Manau, atsižvelgiant į didoką žurnalo formatą, įtakos
turėjo tik spaudos lankų skaičius. Tarkime, skiltis Trejos
devynerios buvo sumanyta specialiai – spausdindavome
po tris trijų autorių eilėraščius, dažniausiai tų, kurie, sugundyti, kaip dabar man regisi, labai nerimto sumanymo, tapo Nepriklausomų rašytojų sąjungos nariais, nors
Keturių vėjų kriterijų nė velnio neatitiko. O kad dar ir 48
puslapiai būtų ką nors svarbaus reiškę, bent jau aš tikrai
nepamenu.
Kokių buvo atsiliepimų to meto spaudoje apie pasirodžiusį
„Keturių vėjų“ žurnalą? Ir kas buvo tie, kurie kritikavo?
Nepamenu spaudos reakcijos, nes gal jos iš viso nebuvo – tais metais gal dar nebūta mados aptarinėti publikacijų, kaip tai, sakykime, daryta (kol buvo gyvas a. a.
Valdemaras Kukulas) ir daroma Nemuno savaitraštyje.
Galėčiau nebent girdėtu gandu pasidalinti: buvo šnekėta, jog vienas vyresniųjų kolegų, atsidavęs mokslininkas
ir užkietėjęs knygius, labai pyko ant naujųjų keturvėjininkų, nes buvo ketinęs išleisti tarpukario Keturių vėjų
faksimilę. O mes su savo skiltimi Viesulu grįžtantys esą
visus jo planus sujaukę...
Žurnale gausu įvairių autorių. Kaip jie atsirasdavo? Kaip vykdavo bendradarbiavimas?
Kol žurnalo sumanymas įsibėgėjo, jau buvo susidaręs savotiškas autorių branduolys: Tautvyda Marcinkevičiūtė,
Gintaras Patackas, Edmundas Janušaitis, Gintaras Gutauskas, Arūnas Limantas, Vilius Litvinavičius... Paskui
ratas plėtėsi: vienus prišnekinome, kiti patys susirado
Keturis vėjus – ir paštu kūrybos atsiųsdavo, ir į redakciją
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užeidavo. Pasitaikė nedrąsių autorių. Viena tokių – jau
minėta Daiva Čepauskaitė. Jos kūrybos mums atnešė
Kauno kamerinio teatro įkūrėjas ir ilgametis vadovas,
režisierius Stanislovas Rubinovas.
Tikras atradimas buvo Gintaro Beresnevičiaus – ne
jaunojo mokslininko, o literato – kūryba. Per du numerius spausdinome jo romaną Nuostabūs Tomo Vagabundo
nuotykiai ir regėjimai, kurį 2007-aisiais, jau po autoriaus
tragiškos mirties, atskira knyga labai gražiai išleido Kitos knygos. Beje, šį tekstą, kaip ir ankstesnįjį – Keli patarimai ir pasergėjimai – skelbtą Keturiuose vėjuose, man teko
džiaugsmas redaguoti. Kai žurnale pasirodė pirmoji romano dalis, sužinojau, jog Gintaras Beresnevičius moka
būti ne tik linksmas, įdomus, bet rūstus kaip patsai Perkūnas, mat jis buvo prašęs publikuoti tekstą su slapyvardžiu, o aš, tikra varna, ar nenugirdau to kuklaus prašymo, ar pamiršau...
Kokie apribojimai buvo taikomi tekstams? Ar jie būdavo griežtai redaguojami?
Apribojimų kūrybiškiems tekstams nebuvo. Kai suabejodavome dėl kokybės, kolegiškai nuspręsdavome, kurį
autorių publikuosime, o kurio ne. O kaip galėjome redaguoti poeziją? Mes labai gerbėme savo autorius. Na,
nebent tuos, kurie atsidurdavo skiltyje Trejos devynerios
kartais papešiodavome... Prozininkus taip pat redagavome minimaliai. Juk autoriaus individualumą laikėme
didžiausia vertybe.
Kaip vertinate bene žinomiausią šio žurnalo skiltį „Girta išpažintis“? Pritartumėte šiems epitetams: provokuojanti, ryški, drąsi?
Smagu, bet ir keista išgirsti, kad Girta išpažintis – žinomiausia žurnalo skiltis. Jei neklystu, ją pasiūlė a. a.
Gintaras Gutauskas, nors pats Girtą išpažintį parašė tik
po ilgų įkalbinėjimų. Drąsus sumanymas? Anokia čia
drąsa, juk bet kada galėjome pasiteisinti, kad už gerokai
įmetusių autorių plepalus redakcija neatsako. Kita vertus, priežodį „Kas blaiviam galvoj, girtam ant liežuvio“
žinojome... Ryškus ir provokuojantis sumanymas? Na,
bet juk buvo ir ryškesnių tekstų, kad ir Antano A. Jonyno Grafinas grafienei... Manau, visi trys epitetai labiausiai
tinka didžiajam avantiūrizmui – sumanymui dar kartą,
po šešiasdešimties metų, paleisti iš aklinai užrišto maišo
į Laikinąją sostinę ir į visą Lietuvą Keturis vėjus.
Jūsų kūryba pasirodė jau pirmajame „Keturių vėjų“ žurnale.
Koks buvo Jūsų kelias į šį leidinį? Ar buvo mokamas honoraras?
Jau minėjau: buvau iniciatyvinėje grupėje, todėl ir gavau
savo eilėraščiams dalelę žurnalo ploto. Dėl honorarų ne
kažin ką tegalėčiau pasakyti, ne aš juos skirsčiau. Kad
didesni ar mažesni pinigai autoriams buvo mokami, primena du atvejai. Vienas – a. a. Gintaro Gutausko. Gavęs
honorarą už Keturių vėjų išleistą knygą Pasivaikščiojimas
be šuns, sakėsi visą nunešiąs Šv. Antano parapijos klebonui, mat prieš kelerius metus buvo prikrėtęs tai bažnyčiai
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kažkokių eibių. Kitas atvejis – nebe toks „keturvėjiškas“:
žurnalą nustojus leisti, likome skolingi vienam fotografui, kurio pavardę puikiai pamenu, bet minėti nenoriu...
Kodėl nesumokėjome pinigų, teko pasiaiškinti net prokuratūroje. Laimė, už grotų nė vieno iš mūsų komandos
nepasodino. Ačiū Dievui.
Jūsų apysaka „Rudens dienos užkalbėjimas“ išspausdinta neįprastu formatu. Puslapius, kuriuose tekstas spausdinamas
smulkesniu šifru ir stulpeliais, galima išsegti iš žurnalo. Taip
skaitytojui pasiūloma patogia forma iš žurnalo „pasidaryti“
visą knygą. Kas pasiūlė šią idėją?
Aš ir pasiūliau. Su ta apysaka, beje, daug keistų dalykų
ir iki publikacijos, ir po to nutiko, bet...
Ar ši apysaka buvo sukurta specialiai šiam žurnalui?
Ne. Apysaka buvo sukurta todėl, kad buvo sukurta.
Vėlesniame numeryje pasirodo jūsų eilėraščiai „Prūsų stalapė“, „Po pauzės“, „Ekskursija Tbilisyje“... Kokia jų atsiradimo
žurnale istorija?
Išspausdino, ir tiek. Beje, ne visus Keturių vėjų numerius
man pavyko išsaugoti. Matyt, eilėraštis Ekskursija Tbilisyje skelbtas viename iš tų numerių, kurių jau nebeturiu.
Neišliko ir eilėraščio juodraštis. Pamenu tik keturias eilutes, kitų – ne, o prisiminti kažkodėl norėčiau. Ne todėl,
kad labai „svarus“ tekstas, o todėl, kad svarbūs įvykiai,
tą tekstą sąmonėje pažadinę.
Ar palaikote ryšius su kitais autoriais, rašiusiais šiam leidiniui?
Su kai kuriais susitinkame teatre, literatūros renginiuose,
per Poezijos pavasarį ar Poetinį Druskininkų rudenį. Daugelio žmonių jau gyvų nebėr – Gintauto Gavenavičiaus,
Justo Tolvaišio, Gintaro Gutausko, Gintaro Beresnevičiaus, Narcizo Freimano. Dar kiti išvažiavo iš Kauno ar
apskritai iš šalies, susirado rimtesnių užsiėmimų. Bene
dažniausiai iš buvusių bendražygių likimas suveda su
Gintaru Patacku ir Tautvyda Marcinkevičiūte. Jie nesigėdija prisiminti mūsų „keturvėjiškus“ laikus.
Kokias emocijas jums kelia prisiminimai apie darbą „Keturiuose vėjuose“?
Yra gražių emocijų, yra nemalonių. Nemaloniausia tai,
kad per mūsų kvailas galvas, aistringai bekuriant žurnalą, gimė niekam tikęs darinys – Nepriklausomų rašytojų
sąjunga, kuri, regis, dar ir šiandien egzistuoja. Va čia tai
sarmata, nuoširdžiai. Norėtųsi nebūti susijusiai, nebūti
prikišusiai nagų. Bet prikišau: mea culpa. O apie gerąsias
emocijas galėčiau pasakoti ilgai ilgai...
Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi M ILDA LEIŠYTĖ
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Algirdas Grigaravičius

Apie verslininką
Joną Basanavičių

P

agrindiniai žodžiai J. Basanavičiui apibūdinti būtų
mokslininkas, daktaras, romantikas ir suvalkietis.
Tai aiškiai matyti ir autobiografijos tekste, ir susirašinėjime. Taigi, įtikėjęs mokslo galybe, poetiškos sielos
jaunuolis, gimęs darbščių ir taupių, kieto būdo ir svajok
lių krašte, veikloje vadovavęsis pozityvistinėmis nuostatomis praktikas, kaip gydytojas, rinkosi taikias veikimo
priemones (gimimo vieta ir laikas bei profesija neišvengiamai daro įtaką bręstančiai asmenybei, jos mąstymo ir
veiklos ypatumams).
1917 m. vasario 17 d. daktaras apskundė kaizerinei
okupacinei valdžiai jam paskirtą 80 markių pagalvės
mokestį. 1916 m. gruodžio 20 d. jis įmokėjęs 20 markių
Vilniaus miesto kasoje. Kaip gydytojas nepraktikuoja,
nekilnojamojo turto neturi, santaupas sudėjo į Vilijos fabriką, gaminusį žemės ūkio mašinas, rankose turimos
sumos užtektų tik keletui mėnesių1. 1919 m. kovą jo surašytose Žiniose apie Švietimo liaudies komisariato skyriaus
bendradarbius fiksuota, kad nuosavybės neturi ir gyvena iš algos2. Tų metų lapkričio 14 d. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti komitetas jam skyrė
kailinius3. Tačiau išdidumas ir inteligento būdas kad ir
senyvo amžiaus žmogų išlaikytinio kailyje vertė jaustis
nepatogiai. Balandžio 23 d. laiškelyje M. Marcišauskaitei parašė, kad jam koktu dykai antrą mėnesį maitintis
draugijos valgykloje, už pirmąjį panelė Krygeraitė pinigų nepriėmė, primygtinai prašė pranešti, kiek skolingas4.
1919 m. kovo 2 d. laiške Vilijos bendrovės valdybos
nariui Juozui Jesaičiui daktaras piktinosi bendrovės fabriko direktoriaus neapdairumu, per evakuaciją Smolenske vietiniam lenkų komitetui be jokių laidavimų
paskolinus 40 000 rublių – galėjo sumokėti grįžtančiam į
Lietuvą Andriui Dubinskui 10 000 ir įduoti 25 000 rublių
pastatams Vilniuje atnaujinti: „Nepyk Tamista už šitaip
išreikštą mano spėjimą ir įtartinumą.“ 1918 m. lapkričio
22 d. dalininkų susirinkime nutarta bendrovės veiklą
Vilniuje atgaivinti ir prašyti pusės milijono markių paskolos iš Prekybos ir pramonės ministerijos. Kaip rodo
kasos operacijų knyga, gruodžio 17 d. bankas pervedė
tik 25 000 markių5. Deja, viskas baigėsi liūdnai: 1922 m.
būdamas Kaune, J. Basanavičius gavo iš laikinojoje sostinėje buvusių valdybos narių 500 dolerių mūrinio pastato
remontui ir gatvės grindiniui atnaujinti, o išleido beveik
dvigubai daugiau. 1926 m. liepos 8 d. J. Jesaičiui vėl rašė,
kad pastatų remontui reikėtų apie 1 000 dolerių, prašydamas įgaliojimo nekilnojamojo Vilijos bendrovės turto
pardavimui skelbti6. Neskelbtame straipsnyje „Vilijos“
bendrovės skeptikai (rankraštis ne daktaro) rašyta, kad, iki
pasitraukdama iš Lietuvos, bendrovė lietuvių ūkininkų

švietimui išleido 19 000 rublių, išlaikė du veterinarus, po
du laukininkystės ir pienininkystės instruktorius, kurie
perskaitė 59 paskaitas 6 500 klausytojų, surengė devynerius kursus 819 dalyvių.
J. Basanavičius buvo vienas Vilijos bendrovės žemės ūkio mašinoms gaminti organizatorių ir stambiųjų
akcininkų, o 1913 m. vienas Lietuvių ūkininkų b-vės steigėjų. Jonas Smilgevičius kartu su J. Basanavičium ir kitais lietuviais 1911 m. balandžio 16 d. įsteigė bendrovę,
kuri nupirko bankrutavusią P. Vileišio geležies dirbinių
gamyklą. Pilnieji (atsakomieji) nariai buvo inžinierius
P. Vileišis, įdėjęs 25 000 rublių, po 5 000 rublių – daktaras, agronomas J. Smilgevičius, spaustuvininkas Jurgis
Pesys ir kolegijos asesorius Andrius Dubinskas. Nariais
tapo „mechanikas monteris“ Andrius Vosylius ir daktaras Jurgis Delininkaitis, įdėję po 1 000 rublių, po 500 rublių – buhalteris Vincas Palukaitis, daktaras Kazys Pautienius, pirklys Ignas Budzeika, pramonininkas Antanas
Andriušis, inžinierius elektrotechnikas Kazys Šnapštis.
Šie asmenys įrašyti Vilniaus ūkio mašinų fabriko bendrovės Vilija prospekte, datuotame 1912 m. kovo 10 d.7.
Pradėjęs dirbti 1912 m. vasarį, J. Smilgevičiaus vadovaujamas fabrikas tapo pirmąja lietuviška akcine bendrove.
Pasikeitus savininkams, pakito ir produkcija – pradėta
gaminti įrankius, žemės ūkio mašinas ir pardavinėti.
Netrukus bendrovė išplėtė veiklą: buvo įkurti filialai
Kaune, Panevėžyje, Telšiuose, Utenoje, Joniškyje ir kitur.
Aukštos kokybės Vilijos produkcija 1912 m. Rostove žemės ūkio parodoje buvo apdovanota trimis sidabro medaliais, o lietuviški gaminiai paplito po visą Rusiją. Pirmojo pasaulinio karo frontui 1915 m. vasarą artėjant prie
Vilniaus, įstaigos ir įmonės buvo evakuotos. Pagrindinė
Vilijos gamyklos dalis atsidūrė Smolenske, ten tęsė veiklą
vadovaujama Andriaus Vosyliaus, bet 1918 m. rudenį sovietinės valdžios buvo nusavinta. Bendrovės įgaliotinis
Petras Janulaitis 1919 m. gegužės 31 d. rašte Laikinajam
Vilniaus lietuvių komitetui pranešė, kad 1918 m. liepą
iš Smolensko buvo komandiruotas į Vilnių sužinoti apie
fabriko būklę vietoje. Lapkričio 6 d. Lietuvos Valstybės
Taryba įgaliojo atgaivinti gamybą ir sugrąžinti fabriką iš
Rusijos. Kaizeriniai okupantai čia buvo įtaisę dirbtuves
ir per trejus metus sunaudojo daug medžiagų, perėmimo metu už visą kilnojamąjį turtą pareikalavo užmokėti, kitaip grasino išsivežti patys arba parduoti kitiems.
Paleidimo darbai truko nuo gruodžio 17 d. iki 1919 m.
vasario 20 d. Dirbo 12 žmonių. Žemdirbystės liaudies
komisariatas buvo užsakęs 10 000 akėtvirbalių ir 500
kirvių. Tai daryta rankiniu būdu, bet davė lėšų fabrikui
gyvuoti. Gegužės 8 d. II lenkų divizijos intendantai išva-
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rė iš teritorijos darbininkus ir pastatė sargybą. Kitą dieną
išgabeno 30 sunkiųjų ir 3 dengtus vežimus, 2 200 pūdų
geležies, 6 000 džiovintų stipinų ratams, 200 apkaustytų
ratų, gaisrinę mašiną. Patirtas 184 000 rublių nuostolis.
Gaisrinė mašina miesto ugniagesių reikalams konfiskuota burmistro įsakymu8. 1920 m. sausio 18 d. Vilniaus
apskrities viršininko potvarkiu fabrikas rekvizuotas karo
aviacijos reikalams, liepos 8 d. karinė valdžia pradėjo gabenti visas mašinas, medžiagas ir kitą bendrovės turtą9.
Koks daktaro J. Basanavičiaus vaidmuo įkuriant bendrovę? Autobiografijoje jis rašė: „Balandžio 26 d. [1906]
važinėjau Vilniun, kad pas notarą sustačius aktą apie
paskolinimą Petrui Vileišiui 19 tūkstančių rublių 7%.“
P. Vileišis paskolai laiduoti įkeitė savo geležies dirbinių
fabriką10. Paskolinęs kurį laiką elgėsi su juo kietai suvalkietiškai. Šiam nespėjant laiku įvykdyti notaro patvirtinto
finansinio įsipareigojimo (po metų grąžinti skolą ar sumokėti metines palūkanas), 1908 m. kovo 22 d. rašo bičiuliui šaltoko mandagumo kupiną laišką, kuriame adresatą
netiesiogiai pavadina egoistu: „Man tylint, garbingasis
p. Petras, rodos, apie mano egzistenciją ant žemės visiškai
užmiršęs, manydamas, kad man gyventi tyru oru užtenka. Egoizmas gali būti geras daiktas, bet altruizmo užmiršti neužkenktų... Nežinodamas, kada teks pas Abraomą iškeliauti, aš tuo tarpu rengiuosi dar užsienin gydytis,
todėl ir šito dalyko dėlei reikėtų mums mūsų žemiškus
reikalus radikališkai reguliuoti. Mane galima rasti šiomis
dienomis iki 12 ir po pietų 4–7 val. namie. Laukiu! Su
pagarba Basanavičius.“11 Gegužės 1 d. rašo daug trumpiau: „Gerbiamajam Ponui Petrui, labai man nemalonu
pranešti, kad aš jo paties ir prisižadėjimo išpildymo labai
laukiu. Mane galima namie rasti rytais iki 12 val. ir nuo
4 val. po pietų. Dar kartą – labai laukiu. Basanavičius.“12
Bankrotas ir minėtas įsiskolinimas privertė Petrą Vileišį
parduoti geležies dirbinių gamyklą, spaustuvę ir knygyną. Vilniaus žinių leidėjas autobiografijoje fiksavo: „Kad
išbridus iš skolų, turėjau mano geležies dirbtuvę pusveltui parduoti. Gerai dar, kad ta dirbtuvė pateko į lietuvių b-vės Vilija rankas. Tuo pačiu tikslu buvo išparduota
spaustuvė, uždengtas knygynas ir aš vėl turėjau 1908 m.
iškeliauti Rusijon uždarbio ieškoti, nes jo man Lietuvoje
nebuvo.“13 Norėjo parduoti ir rūmus Vilniuje, tačiau neatsirado pirkėjų. Pagrindinis Vilijos bendrovės akcininkas
buvo J. Basanavičius, tad jis labiausiai buvo suinteresuotas pigiu pirkiniu iš P. Vileišio. Iš įrašų autobiografijoje
matyti, kaip detaliai rūpinosi bendrovės organizavimu ir
veikla. Paminėjęs su tuo susijusius darbus ir rūpesčius,
apibendrina: „Žodžiu sakant, dėjau pamatus tai lietuvių
organizacijai, kuriai vėliau taip gerai dirbti sekėsi.“14 Jis
tvarkė finansinius ir organizacinius bendrovės reikalus,
asmeniniai ryšiai ir pažintys prisidėjo prie sėkmingos
plėtotės. Bendrovės valdyba ragino pasižadėjusius tapti
ar jau esančius dalininkais laiku įmokėti pinigus, nes ne
tik vienybėje, bet ir pačiame bendrovės apsukrume ir kapitale bus jos galybė15. Daktaras ir kiti steigėjai suprato,
kad be savos pramonės ir mašinų, trąšų, rinktinių sėklų
ir ūkinio švietimo žemės ūkis krašte liks primityvus ir
nenašus. Buvo aišku, kad tuomet kylančios žemės ūkio
produktų kainos – puiki galimybė modernizuoti gamybą
ir bandyti išstumti iš rinkos svetimtaučius tarpininkus.
Būsimi dalininkai vilioti dideliais pelnais, kreipiamasi į
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tautinius jausmus. Tai nuosekliai išdėstyta atsišaukime
lietuvių visuomenei, kurio tekstas priimtas steigiamajame bendrovės susirinkime 1911 m. balandžio 16 d.16.
Jį bendrovės vardu pasirašė P. Vileišis, J. Basanavičius,
J. Smilgevičius, J. Pesys, A. Dubinskas.
Amerikoje 1913 m. jis ne tik rinko aukas Tautos namams, bet ir platino Vilijos akcijas. Pasiekta gerų rezultatų: vien Čikagoje parduota akcijų už 3000 dolerių17.
1911 m. vasarą J. Tumui su kunigu Konstantinu Olšausku važiuojant ten rinkti aukų Saulės švietimo draugijos
rūmams Kaune, J. Basanavičius buvusį Vilties redaktorių
ragino agituoti lietuvių emigrantus prisidėti prie „ekonomiškai-tautiško sumanymo“ savais kapitalais, nes
esant nedaugeliui susipratusių žmonių, sunku sukaupti
daugiau lėšų vietinei pramonei vystyti18.
Kitas sumanymas, prie kurio J. Basanavičius aktyviai prisidėjo, buvo cemento fabrikas. 1912 m. birželio
13 d. Viltyje po jubiliejaus minėjimo iškilmių aprašymo
įdėtas straipsnis Nauja lietuvių fabrika. Tekstas dalykiškas,
rodantis verslininko nuovoką, visai kitos stilistikos nei
istoriniai ar publicistiniai rašiniai. Aiškėja, kad daktaras
puikiai suprato tautinio verslo tikslus ir reikšmę tautinei
sąmonei stiprinti. „Lietuvių tautos sąmonei pastaraisiais
metais kiek pakilus, drauge su jąja atsirado pas mus ir rūpesnių pagerinti materialinį žmonių būvį. Tai aiškiausiai
rodo visa eilė įstaigų ir steigiamų vartotojų draugijų, ūkio
draugijėlių, kaip ir vienur kitur atsiradusių mažesnių bei
didesnių fabrikų, kuriuose mūsų krašto žmonės jau randa ir ras sau uždarbio ir maisto. Pereitais metais, kaip žinoma, įsisteigė Vilniuje Vilijos bendrovė, kurios fabrikoje
jau dirba 30 su viršum žmonių; jos pėdomis dabar yra
pasiryžusi sekti kita lietuvių bendrovė – cementui dirbti.
Cementą lietuviai, be abejo, jau gerai pažįsta ne tik iš
vardo, bet ir iš daikto, taip dažnai pastaruoju laiku vartojamo įvairiems dalykams iš cemento mūsų laiku daromos ne tik plytos, grindys, laiptai, baliustrados, balkonai,
trotuarai, šulniai, tiltai, stogai, bet it dideliausi namai ir
kitos trobos, neminint jau mažesnių daiktų.
Portlendo cementas, kuris daugiausiai technikoje
yra vartojamas, kaip žinoma, yra gaminamas iš angliarūgščių kalkių arba kreidos ir molio. Visoje plačioje
Rusijoje fabrikų cementui dirbti yra vos apie 45; jose išdirbamo cemento toli gražu visiems reikalavimams neužtenka, todėl pastaraisiais 2–3 metais jojo prekyvietėse
dažnai stigdavo ir kainoje jis buvo labai pakilęs net iki
6–7 rublių už 10–11 pūdų bačkelę; tarpais visiškai jo trūkdavo ir jis didžiausia kaina nebuvo gaunamas.
Lietuvos ir Gudijos gubernijos: Suvalkų, Kauno, Vilniaus, Gardino, Minsko, Vitebsko ir Mogiliovo dar nė
vienos cementui dirbti fabrikos neturėjo, ir čia jis buvo
iš kitur atgabenamas; o kadangi jojo pervežimas buvo
gana tolimas ir brangus, tai ir cemento pigia kaina pas
mus turėt negalėjo.
Ir Lietuvoje cementui dirbti materialo netrūksta, tik
lig pastarųjų laikų mums trūko gerų specialistų – inžinierių, kurie suprastų jį cemento darymui sunaudoti. Atsirado tačiau ir lietuvių tarpe doras cemento fabrikacijos
žinovas, inž. Pranas Jodelė, Kijevo politechnikos profesorius, kursai pastaraisiais dvejais metais yra ėmęs darban
tą taip svarbią pramonės šaką. Iš geologijos žinodamas,
kad Lietuvoje kalkių formacijos sluoksnis vietomis guli
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žemėje gana paviršium, kad to sluoksnio eksploatavimas
galėtų nebrangiausiai apsieiti, jis dar apvažinėjęs didelę
Kauno ir Vilniaus gubernijos dalį ir gerai moksliškai ištyręs patį kalkių materialą ir geologines sluoksnio ypatybes, pagaliaus apsistojo Trakų apskrityje, būtent tų vietų,
kurios palei Merkio upę guli. Tinkamiausią eksploatacijai vietą jis rado tarp Dziegcorių ir Pamerkio kaimų,
Valkininko parapijoje, Varėnos valsčiaus, kur „mergelkreidės“ (Mergelkalk) sluoksnis turi nuo 4–5 metrų iki
dideliausio vietomis storumo, kur jisai ½–3 metrų storumo smilčių sluoksniu viršuje yra apdengtas ir labai
lengvai gali būt kasamas.
Pagal p. prof. Jodelės ir kt. darytų technikos ir chemijos bandymų vietos mergelkreidė, iš kurios bus daromas
Lietuvos cementas, duoda labai gerą, tvirtą Portlendo
cementą, labai tinkamą visokiems technikos dalykams!
Iš Dziegciorių kaimo laukų p. inž. Jodelei ne be vargo ir rūpesnio, pasisekė nupirkti 20 dešimtinių ūkininkams nenaudingo smiltyno, apžėlusių vietomis pušynu,
palei pačią Merkio upę, labai gražioje vietoje 4 ½ varstai
nuo Peterburgo–Varšuvos geležinkelio stoties Valkininko, 1 varstas tiesiog nuo pat geležinkelio per Pamerkio
kaimą, 2 varstu nuo Dziegciorių kaimo ir 8 varstai nuo
Valkininko miestelio.
Iš vyriausybės leidimas fabrikai statyti, pagal padarytu prof. Jodelės planu, yra jau gautas ir pati fabrika
dabar jau statoma. Apkainota, jog fabrikos intaisymas,
kad galima būtų 500 000 pūdų kas metai cemento padaryti, apsieis apie 60 000 rublių, prie to dar reiksią pridėti
kokias 40 000 rublių apyvartai.
Kadangi fabrika stovės netoli geležinkelio ir prekės
transportas bus gana pigus, manoma, kad cemento bačka kaštuosianti 2 r. 50 kap., būsianti pardavinėjama už
3 r. 50 kap., taigi duosianti gryno pelno 1 rublį ir, aišku,
didelis dalininkams dividendas.
Be to, dar nereiktų užmiršti, kad fabrika šiame pavargusiame, tamsiame, neturtingame krašte, be abejo,
bus kultūros ir ekonomijos sąlygoms pagerinti centras.
Jau šiandien ne tik Valkininko parapijoje, bet ir toli nuo
jos visoje apylinkėje ūkininkų tarpe tik apie fabriką bei
uždarbį jame kalbama ir svajojama, ir tikrai tokiems artimiausių smiltynuose gulinčių kaimų, kaip Dziegcioriai,
Pamerkys, Papiškiai, Voriškiai, Urkionys ir kt. gyventojams, kurie daugiausiai yra mažažemiai, fabrika taps
ekonomijos versme, iš kurios ne vienas turės nemenką
naudą gyvenimui pagerinti ir kiek daugiau apsišviesti.
Tuo tarpu visas cemento fabrikos dalykas yra vedamas kelių susitarusių draugų; šiomis dienomis manoma
organizuoti formulinė bendrovė, kurios nariai lig šiol
prisižadėję įnešti apie 50 000 rublių.
Tiek tuo tarpu galima paduoti visuomenei apie tą
taip svarbų inž. Jodelės sumanymą žinių, kurias man
pasisekė ant vietos statomoje fabrikoje surinkti.
Laimingo gemančiai bendrovei pasisekimo!“
Autobiografijoje rašyta, kad 1913 m. sausio 7 d. kartu su direktoriumi Pranu Jodele aplankė cemento fabriką
Valkininkuose, o vakare Dziegciorių kaime demonstravo
modernaus fonografo veikimo būdą, prieš tai juo įrašęs
keletą dzūkiškų dainų, balandžio 27–28 d. per Velykas vėl
fabrike, o vakare jo patalpose klausėsi koncerto. Taigi daktaras 1912 m. tapo vienu iš penkių ar šešių privačios ak-
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cinės bendrovės Cemento fabrikas su 55 000 rublių įstatiniu
kapitalu akcininku. Jame dirbo apie 100 vietinių gyventojų19. P. Jodelė 1908–1913 m. vasaromis vykdė geologinius
tyrinėjimus ir surado tinkamą vietą cemento fabrikui statyti Dzūkijoje, netoli Valkininkų, šalia geležinkelio linijos.
Verslo dalininkai profesorius P. Jodelė, J. Basanavičius,
agronomas J. Masiulis, inžinierius Tomas Norus-Naruševičius, V. Čepulis pigiai įgijo sklypą ir reikiamą modernią
cemento gamybos įrangą. 1913 m. pirmasis cemento fabrikas Lietuvoje pradėjo veikti. Sėkmingą veiklą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. P. Jodelė buvo pašauktas į
Rusijos kariuomenę ir tarnavo karo inžinieriumi. 1918 m.
pasitraukdami kaizeriniai okupantai išsivežė nemažai
įrengimų ir cemento atsargas, kadangi niekas nesaugojo,
pradingo dalis įrangos ir įrankių. Kaip rašė korespondencijoje Mečislovas Davainis-Silvestraitis tų metų lapkritį
darbininkai su savo duona uždirbo po tris rublius, o su
šeimininko – po du20. Po karo čia apsigyveno ir buvęs direktorius, tikėdamasis atgaivinti gamybą, bet Valkininkai
atsidūrė už demarkacinės linijos ir jokių vilčių nebeliko.
J. Basanavičius dalyvavo ir steigiant Vilniuje lietuvių
kredito banką, Trečiąją Vilniaus savitarpio kredito draugiją,
pradėjusią veiklą 1915 m. rugpjūčio 8 d. Steigiamajame
susirinkime birželio 1 d. buvo išrinktas kandidatu į jos
revizijos komisiją21.
Daktaras pasirodė esąs įžvalgus ir tautinės verslininkystės svarbą supratęs veikėjas bei organizatorius.
Santaupas sudėjo į perspektyvią Vilijos bendrovę, per
savo ryšius ir pažintis stengėsi išplėtoti jos veiklą, tačiau
Pirmasis pasaulinis karas ir konfliktas su Lenkija paliko
be gyvenimo šaltinio, kad karo metais gavo bulgarišką
pensiją, tikimybė labai nedidelė. Nepamirština parama tėviškei ir keturių brolio Vinco vaikų mokslinimas
gimnazijose, daug lėšų pareikalavo ir Lietuvių mokslo
draugijos, kuriai atiduodavo visą laiką ir jėgas, reikalai.
LLTI BR, F2-2128, lapai nenumeruoti.
Ten pat, F2-624, L. 1.
3
LMABRS, F70-1, L. 64.
4
LNMBR, F43-14, L. 1.
5
LMABRS, F70-452, L. 1 a. p.
6
LLTI BR, F2-1821, lapai nenumeruoti.
7
LMABRS, F70-457, L. 5 (Bendrovės sutartį sudarė dešimčiai metų
su galimybe pratęsti kas penkeri metai).
8
LMABRS, F70-459, L. 1–2.
9
Ten pat, L. 7.
10
	Ten pat, F70-458, L. 3.
11
	J. Basanavičius. Rinktiniai raštai. – Vaga, Vilnius, 1970, p. 828.
12
	LLTI BR, F2-1903, L. 399.
13
	P. Vileišis. Rinktiniai raštai. – Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, Vilnius, 2004, p. 25.
14
D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija, Mano gyvenimo kronika ir nervų
ligos istorija 1851–1922. – Lietuvių mokslo draugija, Vilnius, 1936,
p. 124.
15
„Vilijos“ bendrovė Vilniuje // Lietuvos žinios, 1911, liepos 28, Nr. 36,
p. 2.
16
Viln. ūkio mašinų fabriko bendrovė „Vilija“ // Ten pat. – 1911, gegužės
10, Nr. 53, p. 1.
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	V. Liulevičius. Išeivijos ekonominė parama Lietuvai // Aidai, 1978,
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	F. F. Buckus-Butkevičius. Pirmasis cemento fabrikas Valkininkuose //
Mokslas ir gyvenimas, 2007, Nr. 2, p. 14.
20
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Mindaugas Bloznelis

Lietuvių tautos sukilimas
Neseniai pasirodė ilgai laukta knyga Lietuvių tautos sukilimas, kurioje išsamiai aprašyti tragiški 1940 m. įvykiai,
atskleidę sovietų planus likviduoti Lietuvos Nepriklausomybę, suteikiant šiems planams legitimumo pavidalą.
Respublikos Prezidentui A. Smetonai pasitraukus iš Lietuvos, šis sovietų ketinimas nepavyko. Vis dėlto knygoje pateikta medžiaga parodo okupanto pastangas pavaizduoti
okupaciją kaip savanorišką prisijungimą, kuriuo buvo
grindžiamas okupacinis sovietų režimas.
Knygos pradžioje pateikta išsami istoriografinė ap
žvalga, apibūdinanti kontroversišką sukilimo traktuotę.
Knygoje gana detaliai aprašyta Baltijos kraštų okupacijos politika. Dar 1939 m. spalio derybose Lietuvos
Prezidentas ir vyriausybė iš atvirų Stalino ir Molotovo
pasisakymų sužinojo apie tai, kad Lietuva palikta Sovietų Sąjungos valiai, tačiau tai buvo nuo visuomenės
slepiama.
Tiesa, sava iniciatyva rengiant visuomenę pasipriešinti
agresijai svarbų darbą atliko gen. št. mjr. Vytautas Bulvičius,
dėstęs karinį parengimą VDU ir VU, savo straipsnyje Lietuvos Aide rašė: „Pirmoji karo diena arba ta diena, kai nustojama nepriklausomybės neišdrįstant pradėti karo, dažniausiai yra svarbesnė visos tautos ateičiai negu dešimtmečiai
taikos meto darbo. <...> Reikia bijoti ne nepriklausomybę
prarasti, bet prarasti laisvę be kovos.“1
1940 m. gegužės pabaigoje Lietuvos generalinio štabo
karininkų grupė įsitikino, kad pasienyje intensyviai telkiami sovietų armijos junginiai.
1940 m. birželio pradžioje Lietuvos valstybės gynimo tarybos posėdyje buvo nutarta, kad tiesioginio SSRS
puolimo atveju kariuomenė turi gintis, o vyriausybė šių
kariuomenės stabdomųjų kautynių priedangoje turi pasitraukti į Vokietiją. Faktiškai tai buvo dar sausio mėnesį
priimto slapto nutarimo ginklu priešintis okupacijai pakartojimas, tačiau krašto apsaugos ministeris (nuo 1940 m.
sausio gen.V. Vitkauskas) parengiamųjų darbų neatliko ir
šis planas atkrito. Kai kuriems istorikams ir šiandien kyla
abejonių dėl gen.V. Vitkausko lojalumo savo valstybei.
Knygos autoriai pateikę sovietų divizijų dislokaciją
rengiantis okupuoti Lietuvą, atskleidžia sovietų ketinimus užimti Pietų Lietuvą ir per Sapockinės rajoną atkirsti
Lietuvą nuo Vokietijos neleidžiant Lietuvos vyriausybei
pasitraukti į Vokietiją. Sovietai, planavę užimti Lietuvą
per 4 dienas (Lietuvoje buvo sutelkta apie 1 500 000 raudonarmiečių), tikėjosi stipraus pasipriešinimo, tad tik
visiškai pasiruošus 1940 m. birželio 15 d. 1-ą val. V. Molotovas, išsikviestęs Lietuvos užsienio reikalų ministrą
J. Urbšį, įteikė ultimatumą, kuriuo, sulaužant ilgametes
sutartis, pareikalauta visiškos kapituliacijos įsileidžiant
sovietų armiją.
Tą pačią naktį sovietų ultimatumą svarstė vyriausybės posėdis, kuriame A. Smetona siūlė priešintis ginklu,
bet, išskyrus gen. K. Musteikį ir švietimo ministrą K. Jokantą, Prezidento siūlymui niekas nepritarė, o premjeras
A. Merkys ir jo pavaduotojas K. Bizauskas pasisakė už
ultimatumo priėmimą. Vis dėlto, knygos autorių nuomone, vyriausybė privalėjo bent įvardinti sovietų agresiją ir
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pareikšti protestą. Tai būtų buvęs svarbus orientyras šalies
žmonėms ir pasaulio valstybėms.
1940 m. birželio 15 d. 15-ą val. sovietų kariuomenė (tankai) peržengė Lietuvos sieną. Tą pačią dieną 16.30 val. Prezidentas išvyko Kybartų kryptimi. Naktį kovinėje parengtyje Vilkaviškio kryptimi iš Marijampolės išžygiavo 9-tasis
pėstininkų pulkas. Knygos autorių nuomone, tai buvo vienintelis reikšmingesnis mėginimas pasipriešinti okupacijai.
Tą pačią dieną 19 val. į Kauną atvykęs Ypatingasis
Maskvos įgaliotinis V. Dekanozovas buvo labai nepatenkintas sužinojęs apie A. Smetonos pasitraukimą ir vėlai
vakare susitikęs su A. Merkiu ir K. Bizausku reikalavo
imtis priemonių jam sugrąžinti. A. Smetonai atsisakius,
A. Merkys 23-ią val. įsakė uždaryti sieną su Vokietija, tad
A. Smetona kirto sieną nelegaliai.
Norėdamas suteikti legitimumo tolesniems vyriausybės veiksmams, A. Merkys kelis kartus pažeidė Konstituciją ir birželio 17-osios rytą „pavedė“ J. Paleckiui sudaryti
N. Pozdniakovo siūlomą vyriausybę.
1945 m. liepos 1 d. LKP vadovų pasitarime, vykusiame sovietų atstovybės patalpose, V. Dekanozovas pareikalavo per 10 dienų surengti rinkimus į „Liaudies seimą“.
Visiška Lietuvos aneksija buvo įforminta 1940 m. rugpjūčio 3 d. Maskvoje, Lietuva formaliai inkorporuota į SSRS.
Nepaisant A. Merkio pastangų, jis, kaip ir J. Urbšys,
buvo suimtas liepos 17 d. Kaip supratau iš pokalbio su Gediminu Merkiu jau Lietuvoje (jis buvo recenzijos autoriaus
bendraklasis), A. Merkio šeima išskrido į užsienį, tačiau
buvo nutupdyti Rygoje ir ten suimti.
Reikia prisiminti, kad Sovietų Sąjunga išgyveno nuolatinę teroro aplinką: 1937 m. vyko teisminiai procesai,
buvo svarstomos Kirovo, Kuibyševo, Maksimo Gorkio
nužudymo bylos. Maskvoje kruopščiai ruoštasi ne tik okupuoti Lietuvą, bet ir įvesti sovietinio teroro sistemą. Jau tą
pačią dieną su V. Dekanozovu atskrido šeši NKVD pareigūnai. Represinės struktūros buvo intensyviai plečiamos,
įtraukiant į jas gana didelį tautinių mažumų nuošimtį.
Liepos 7 d. naujasis Valstybės saugumo departamento
vadovas A. Sniečkus patvirtino potencialių liaudies priešų
sąrašą. Nuo liepos 10-os iki 19-os d. buvo suimta per 500
žmonių. 1940 m. rudenį kas mėnesį buvo suimama po 500
žmonių, ir taip iki karo pradžios.
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Po Valstybės žlugimo sukelto šoko, represinė sovietų
politika privertė visuomenę imtis pasipriešinimo veiklos.
Knygos autoriai pagrįstai nurodo, kad Lietuvoje buvo pakankamai žmonių, suvokusių antisovietinio pasipriešinimo
būtinumą ir pajėgių priešintis, tačiau nedaug buvo jėgų, galinčių organizuoti pasipriešinimą, telkti žmones sukilimui –
vieninteliam būdui atkovoti Nepriklausomybę2.
Vis dėlto, prieš kalbėdami apie sukilimą, knygos autoriai privalėjo pateikti išsamesnę esamos padėties analizę,
sąlygojančią būtent sukilimo pasirinkimą.
Galima pritarti knygos autoriams, kad to meto sąlygomis Lietuvoje buvo tik trys jėgos, kurios po ištikusio
šoko iš tikrųjų galėjo imtis organizuoti pogrindį ir telkti
žmones pasipriešinimui, tačiau pagal svarbumą reikėtų
išvardinti kita tvarka:
1. Studentai, katalikiško jaunimo Ateitininkų federacijos nariai.
2. Lietuvos kariuomenės karininkai ir puskarininkiai.
3. Lietuvos šaulių sąjunga, išlaikiusi savo struktūrą
periferijoje.
Studentų, kaip dinamiško elemento, vaidmenį tautai
svarbiais momentais nurodė gen. št. mjr. V. Bulvičius3.
Tuomečiai įvykiai patvirtino mjr. Bulvičiaus nuorodą: studentai pirmi organizuotai ėmėsi pasipriešinimo veiklos.
Tai sąlygojo ilgametė moksleivių ateitininkų veikla pogrindyje 1930 m. uždraudus legalią jų veiklą4. Išplėtusi
savo struktūrą opozicinė studentų koalicija 1940 m. ėmėsi
organizuoti Vėlines Kaune5.
1940 m. spalio 9 d. Derby užkandinėje Kaune po ilgesnio pasitarimo, kuriame dalyvavo L. Prapuolenis, A. Damušis, P. Žukauskas ir kiti, buvo nuspręsta sudaryti Kauno vadovaujantį centrą6. Panašiu metu buvo sudarytas ir
Vilniaus vadovaujantis centras.
Tenka apgailestauti, kad knygos sudarytojai per mažai akcentavo šį faktą ir datą, nes tai paneigia prielaidas
apie sukilimo organizavimą užsienyje.
Nepaisant nusivylimo kai kuriais vadais, kariuomenė
liko patikimiausia organizuota struktūra, kurioje susidarė
pasipriešinimo židiniai. 1941 m. sausį suimta gen. A. Gustaičio ir plk. J. Šarausko, Eltos redaktoriaus J. Jablonskio grupė.
Maždaug tuo pat metu kaip ir Kaune, perkeltas į
kariuomenės štabą Vilniuje gen. št. mjr. V. Bulvičius, palaikydamas akademinius ryšius su buvusiais studentais,
organizavo pasipriešinimo centrą Vilniuje, kuriam, atsižvelgiant į sostinės (taip pat į mjr. V. Bulvičiaus) statusą,
subordinuotas Kauno centras.
1940 m. lapkričio 17 d. plk. K. Škirpos bute Berlyne
įkurtas Lietuvių aktyvistų fronto vadovaujantis centras,
kurio vienvaldžiu vadu tapo plk. K. Škirpa7. Berlyno centras tapo LAF veiklą koordinuojančiu centru. Čia 1941 m.
kovo 24 d. buvo sukurti Nurodymai Lietuvai išlaisvinti,
parengtas ir LAF programos projektas, vėliau tapęs antižydiškų insinuacijų pagrindu, nepaisant A. Maceinos
(vieno iš programos autorių) viešo paneigimo. K. Škirpa,
naudodamasis savo ryšiais ir pažintimis, rūpinosi galima
vokiečių kariuomenės vadovybės parama Sukilimui, bent
jau ryšiams per vokiečių pasienį užmegzti, tačiau ryškesnės paramos nesulaukė. Bendraujant su K. Škirpa, buvo
sudarytas principinis sukilimo planas – sukilimą pradėti
kitą dieną po to, kai Vermachto pajėgos peržengs Lietuvos
sieną, užsitikrinti laisvą radijo stotį, paskelbti Nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją, Laikinosios vyriausybės
sudėtį ir raginimą tautai sukilti.
Susiformavus vadovaujantiems centrams dėmesys
buvo sutelktas periferijoje išplitusios Šaulių sąjungos
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struktūroms, per kurias buvo saugiau palaikyti tarpusavio ryšius ir rengtis Sukilimui.
1941 m. balandį vadovaujantys centrai susitarė dėl
Laikinosios vyriausybės sudėties: Ministrų tarybos pirmininkas – K. Škirpa, iš viso 13 ministrų.
Rengtis Sukilimui sukliudė 1941 m. birželio 14 d. išvežimai, dėl kurių buvo suardytos kai kurios pasipriešinimo
struktūros. Kita vertus, šie išvežimai sužadino dar ryžtingesnį pasipriešinimą: dar prieš prasidedant karui, susidarė
ginkluotos partizanų grupės.
1941 m. birželio 10-osios naktį buvo suimtas mjr.
V. Bulvičius, vėliau kiti jo bendražygiai. Vilniaus vadovaujantis centras tapo neveiksnus.
Kadangi ruošiantis karui slaptosios vokiečių tarnybos
aiškiai pasisakė prieš lietuvių tautos sukilimą, daugelis
istorikų neatmeta galimybės, kad glaudžiai bendradarbiaujančios nacių ir sovietų saugumo tarnybos pasidalino
turima informacija apie LAF Vilniaus centrą ir taip jį sužlugdė. Nuodugnesnis šių aplinkybių nagrinėjimas būtų
labai naudingas tiriant Vilniaus centro žlugimą.
Karo pradžios datą K. Škirpa perdavė į Lietuvą, kur
po Vilniaus vadovaujančio centro žlugimo vienas jo vadovų V. Nosevičius perdavė įgaliojimus vadovauti tautos
sukilimui LAF Kauno centrui.
1941 m. birželio 22 d. rytą Kauno centras susirinko į
posėdį ir nutarė pradėti sukilimą. Vakare sukilėliai savo
dispozicijoje turėjo pašto ir telegrafo tarnybas, radiofoną
ir radijo stoties įrengimus, elektros tiekimą, nutraukė kariuomenės dalinių ryšius. Taigi situaciją Kaune kontroliavo sukilėliai ir, nelaukiant vokiečių, 1941 m. birželio 23 d.
rytą, 9 val. 28 min. per Kauno radiofoną Leonas Prapuolenis paskelbė Nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją, kuri
buvo transliuojama visoje Lietuvoje, laikinosios vyriausybės sudėtį ir užbaigė tautos himnu. Tai buvo signalas visam kraštui. Kraštas sukilo ir jau savarankiškai atkūrinėjo
administracines funkcijas.
Knygoje nuodugniai aprašyta sukilimo eiga Kaune ir
Vilniuje. Knygos autoriai nurodo, kad Vilniuje aktyviausiai veikė sukilę lietuviai kariai. Šiam faktui aprašyti skirtas atskiras skyrius8.
1940 m. rudenį Lietuvos kariuomenė buvo performuota į 29-ąjį šaulių teritorinį Raudonosios armijos korpusą, kuris priklausė 11-ajai armijai. 1941 m. pirmoje birželio
pusėje beveik visi korpuso karininkai lietuviai paskubomis buvo išsiųsti į SSRS. Birželio 14–16 d. pradėti masiniai lietuvių karių, daugiausia karininkų, suėmimai. Mjr.
V. Bulvičius drauge su kpt. J. Kiliumi suplanavo sovietų
garnizone Vilniuje esančių lietuvių karių veiksmus prasidėjus karui. Buvo tikėtasi, kad sukilę lietuviškojo korpuso
kariai bus svarbiausia jėga išlaisvinant Vilnių jau pirmomis karo dienomis. Tačiau šiuos planus sužlugdė korpuso
dalių išvedimas į vasaros stovyklas ir vėlesni Vilniaus LAF
štabo narių suėmimai9.
29-asis šaulių teritorinis korpusas ir Vilniaus pėstininkų mokykla karo pradžią sutiko vasaros stovyklose Varėnos
ir Pabradės poligonuose. Šiuose poligonuose atsidūrusių
dalinių išsilaisvinimo sąlygos buvo skirtingos: lengviausiai
pavyko išsilaisvinti 184-ajai šaulių divizijai ir korpuso dalims, kuriose jau birželio 23 d. po pietų prasidėjo sukilimas,
kuris iki nakties pasibaigė pasidavus vokiečiams.
Sunkiau sekėsi 179-ajai šaulių divizijai, kuri buvo priversta trauktis į Rusiją. Knygos autorių nuomone, į Rusiją pasitraukė ne daugiau kaip 1,5–2 tūkst. korpuso karių.
Lietuviams kariams sukilus, Lietuvoje liko apie 550–570
karininkų ir per 4 tūkstančius puskarininkių ir kareivių,
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tarnavusių 29-ajame teritoriniame šaulių korpuse, karo
mokykloje ir kitose Raudonosios armijos10 struktūrose.
Sukilimo eigai įvairiose Lietuvos vietose aprašyti knygoje skirti šeši skyriai (418 psl.), kuriuose pateikta pakankamai medžiagos sukilimo vyksmui suvokti.
Ši knyga yra vienas iš objektyviausių veikalų, aprašančių 1941 m. Sukilimą. Kaip nurodo knygos autoriai,
1941 m. Birželio sukilimas buvo 1940 m. vasarą prasidėjusio antisovietinio pasipriešinimo viršūnė, paskelbtas
Nepriklausomybės atkūrimas suteikė jėgų ir paskatų pasipriešinimo kovai ilgus okupacijų metus. Ši knyga – tai
mūsų kartos palikimas ateisiančioms kartoms.
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Ištakų būta ir daugiau
Istorijos faktų interpretacijos paprastai sulaukia prieštaringų vertinimų, nes pats objektas yra sunkiai apibūdinamas,
plūduriuojantis tarp mokslo ir meno. Vis dėlto tyrinėjimuose panaudojus naujausius šiuolaikinius metodus pasiekiama
gana įtikinamų rezultatų. Knygos tekstų autoriai Kęstutis
Bartkevičius, Rytis Bulota, Justinas Dementavičius, Vilius
Ivanauskas, Algimantas Jankauskas, Jūratė Kavaliauskaitė,
Liutauras Kraniauskas, Salvijus Kulevičius, Živilė Mikailienė, Ainė Ramonaitė, Aurimas Švedas taip ir elgiasi. „Europoje susiformavo naujųjų socialinių judėjimų teorija, kuri plėtojosi dviem kryptimis: pirmoji – makrosociologijos prieiga,
daugiausia dėmesio skirianti kultūriniams vėlyvojo kapitalizmo padariniams, poindustrinių visuomenių socialkultūrinei transformacijai ir tapatumų kaitai (Habermanas, Offe,
Laclau ir Mauffe, Touraine, Castells); antroji – kolektyvinio
veiksmo vidaus dinamikos tyrinėjimai, kurių pagrindinis
objektas – mikromobilizacijos sąlygos ir mechanizmai.“ (Sąjūdžio ištakų beieškant, p. 17) Viena šių krypčių – mikromobilizacijos kontekstai – ir tapo šių tyrimų metodikos pamatu.
Subūrę trijų universitetų mokslininkų – politologų, istorikų,
sociologų – komandą, pasitelkę būrį studentų, jaunieji tyrėjai surinko daug medžiagos, ją išanalizavo ir apibendrino –
trejų metų triūsas nebuvo beprasmis, skaitytojams pateiktas
solidus, vertingas ir įtikinantis veikalas.
Nesunku suvokti, kad tyrimų epicentre – okupacinio
periodo Lietuvos visuomenė. Autoriai, aptarę vyraujančias
šalyje šios temos teorijas, – pasipriešinimas, prisitaikymas,
kolaboravimas, – daugiausia dėmesio skiria „individų
bendruomenės gebėjimams kurti alternatyvą totalitarinei
tvarkai“ (p. 21). Neapsiribojant vien savo šalies situacija,
apžvelgiama ir kaimyninių valstybių – Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos – šio laikotarpio padėtis. Apmąsčius
ir apibendrinus faktus, suformuluojama savaimios visuomenės sąvoka. „Savaimi visuomenė skiriasi nuo pilietinės
visuomenės tuo, kad neturi pozityvaus normatyvinio santykio su totalitarine valstybe, siekia kuo labiau atsiriboti
nuo trukdymų ir draudimų „gyventi savaip“, organizuotis
ir veikti savose kultūrinėse ir socialinėse aplinkose.“ (p. 24)
Nesistengdami šio termino skaitytojams primesti, tyrėjai
ieško (ir randa) sambūrių, kuriems be dvejonių galima
būtų taikyti panašius apibūdinimus. „Kita vertus, negalima atmesti tikimybės, kad Sąjūdis kilo ne iš savaimios
visuomenės, o iš pačios sistemos sukurtų tinklų – oficialių, valstybės remiamų darbo kolektyvų, visuomeninių

Sąjūdžio ištakų beieškant (sudarė Jūratė Kavaliauskaitė
ir Ainė Ramonaitė). – Baltos
lankos, Vilnius, 2012
organizacijų, kūrybinių sąjungų, komjaunimo ar net komunistų partijos. Šios organizacijos, kaip ir bet kuris kitas
socialinis tinklas, atlieka socialinio kapitalo funkcijas, nes
leidžia dalytis informacija ir ištekliais, taigi gali pagelbėti
kolektyvinio veiksmo mobilizacijai.“ (p. 25)
Tolesniame tyrimo aprašyme (pirmos dvi monografijos dalys) gvildenami svarbiausi pavergtos visuomenės
aspektai: katalikiškojo pogrindžio ir etnokultūrinio sąjūdžio simbiozė, hipiai ir roko maršai, menininkų rateliai,
filosofai kaip Sąjūdžio ideologai, paveldosauginis ir žaliųjų judėjimai. Trečioje knygos dalyje aptariami savaimios
visuomenės tinklai, jų santalkos, raida, lyderiai, Sąjūdžio
įsikūrimas ir plėtra šalyje. Pagaliau prieinama prie išvados: „Ši aktyvi tinklaveika rodo, kad savaimi visuomenė
tam tikra prasme vis dėlto buvo politiška – tiek, kiek metė
iššūkį (post)totalitariniam režimui. Politiška ją darė pats
režimas, neleisdamas gyventi „savaip.“ (p. 414). Neprieštaraudami tyrimo išvadoms, neturėdami kokių nors svarbių
pastabų metodams, vis dėlto norėtume pridurti, jog tyrimo
rezultatai būtų dar įtikinamesni, jei būtų pajėgta apimti visas savaimios visuomenės sritis. Turime pripažinti, kad už
tyrimo ribų liko didžiausioji visuomenės dalis – techninė
inteligentija, darbininkai, mokytojai, medikai, valstiečiai.
Šiose visuomenės grupėse egzistavo gal net ryškesnės alternatyvios visuomenės proveržio apraiškos. Žinoma, jos neatsirado iš karto, nuslopinus aktyvų ginkluotą pokario metų
rezistenciją. Dar kokį penkmetį ar net dešimtmetį tvyrojo
sąlyginė ramybė, bet vėliau, kai režimas ėmė vienaip ar kitaip silpnėti, visuomenė pati pradėjo ieškoti išeičių. Pradėjo
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atsigauti neginkluotas pogrindinis rezistencinis judėjimas,
kurtis legalūs ar pusiau legalūs klubai, rateliai, studijos,
chorai, šokių ir dainų ansambliai, kuriuose slapčiomis plazdėjo tautinio pasipriešinimo dvasia. Net ir tos grandiozinės
dainų šventės, kurios oficialiai privalėjo ugdyti ir skatinti internacionalumą, tarybinį patriotizmą, iš tikrųjų nejučia gaivino tautiškumą, stiprino bendravimą, palaikė laisvės viltį.
Reikėjo tik pasiklausyti, kokios dainos skambėdavo po oficialiųjų iškilmių, apie ką būdavo diskutuojama laikinosiose
būstinėse atokvėpio metu, kokia nuotaika įsiviešpataudavo
šalyje po jų – ilgai dar buvo tęsiamos kalbos ir aidėdavo dainos ne apie partiją ir šviesų komunizmo rytojų...
Galiu paliudyti, kad Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje beveik visą septintąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį veikė diskusijų klubas Sigma, vadovaujamas inžinieriaus
Sauliaus Butkaus. Jo tarybą sudarė dvylika aktyviausių
konstruktorių, technologų, ekonomistų, darbininkų. Ir nors
tarybos pateiktą planą tvirtindavo įmonės partijos komitetas, diskusijos dalyviai mažai kreipdavo į tai dėmesio ir
dažnai nuklysdavo į lankas, reikšdami nuomones ir apie
gamyklos, ir apskritai apie pasaulio tvarką. Šių diskusijų
garsas buvo pasiekęs Maskvą, apie jas mėginta parengti laidą vietos televizijai, straipsnių sąjunginei spaudai. Todėl ne
kartą klubo veikla buvo svarstoma įmonės ir miesto partijos
komitetų biuruose. Įsikišus ir Saugumui, buvo pareikalauta
kai kuriuos asmenis pašalinti ne tik iš klubo, bet ir iš gamyk
los. Ten ne kartą viešai kalbėjo garsūs disidentai Viktoras
Petkus, Vaclovas Sevrukas, Antanas Terleckas, rašytojai Algirdas Pocius, Dalia Urnevičiūtė, Kazys Almenas, filosofai
Juozas Vinciūnas, Jonas Repšys, Romualdas Ozolas, mokslininkas, profesorius Kazys Daukša. Tose pačiose patalpose
buvo įsikūręs ir kitas klubas – Alkas, vadovaujamas Stepo
Lukoševičiaus. Klubo nariai buvo aktyviai įsitraukę į paveldosauginį judėjimą, vieni pirmųjų pradėjo aktyviai rūpintis
Kristijono Donelaičio atminimo įamžinimu Kaliningrado
srityje, Immanuelio Kanto kapo apsauga. Būrelio veikla paliko žymę ir toje garsiojoje Vilniaus garažų byloje. Ir nors
monografijoje ši byla gana detaliai aptariama, Alko veiklos
ženklų tyrėjai ten nepastebėjo, o vertėjo. Panašaus tipo klubų, ratelių būta ir kitose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
įmonėse bei organizacijose. Tačiau monografijos autorių tik
klubui Po zodiaku skirta daugiau dėmesio. Laisvos minties
sklaidai, mano galva, nemažai reikšmės turėjo ir kiti, ne tokie garsūs, pavyzdžiui, Šiaulių Inžinierių namai, vadovaujami Vaclovo Vingro. Ši pavardė vieną kartą monografijoje
minima, bet šiek tiek kitame kontekste, beveik nesusijusiame su savaimios visuomenės apraiškomis.
Sunkiai paaiškinamas tyrėjų siekis išvengti detalesnių
disidentinės veiklos tyrimų. Prabėgom užsimenama, kad
rezistentus vengta įtraukti į Sąjūdžio veiklą saugumo sumetimais. Girdi, valdžia greičiau atkreiptų dėmesį, įtartų
destrukciją. Bet ar tai reiškia, kad disidentinė veikla apskritai nėra susijusi su Sąjūdžio ištakomis? Juk tikrovės faktai
liudija ką kita. Ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, ir kiti pogrindžio leidiniai buvo ne tik aktyviai platinami pogrindžio
veikėjų (buvo gana tankus jų tinklas), tos spaudos sklaidą
didino užsienio radijo stotys – jų buvo klausomasi visoje
šalyje. Manau, kad tie balsai, nors ir slopinami, neužgeso
visai be ženklo, jų reikšmės nederėtų ignoruoti. Ir jau visiškai nesuvokiamas dalykas, kad monografijoje neužsimenama apie Lietuvos Helsinkio grupės ir jos vadovo Viktoro
Petkaus (1928–2012) veiklą – ši pavardė apskritai neminima knygoje. O tai jau tikras neapsižiūrėjimas. Šios grupės
darbų įtaka neapsiribojo vien Lietuva, bet apėmė Latviją ir
Estiją, siekė Maskvą. Plačiai žinomi ryšiai su garsiais Rusi-
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jos disidentais Andrejumi Sacharovu, Vladimiru Kovaliovu,
Liudmila Aleksejeva (jie ne kartą yra lankęsi Vilniuje). Helsinkio grupės atgarsių apstu šių dienų Lietuvos gyvenime.
Ilgai ir intensyviai veikė Viktoro Petkaus globojama Lietuvos žmogaus teisių asociacija, jo aplinkoje formavosi būsimo
užsienio reikalų ministro Audronio Ažubalio, istoriko, Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus Vydo Dolinsko ir kitų
dabartinių intelektualų pasaulėžiūra, nekalbant jau apie
kunigą Julių Sasnauską ir profesorių Tomą Venclovą. Tiesa,
pastarosios dvi pavardės monografijoje minimos ne kartą,
bet kituose kontekstuose. Apibūdinant Tomą Venclovą, įveliama tam tikro neaiškumo, girdi, jis, suartėjęs su Maskvos
disidentais, nutolo nuo lietuviškų ratelių, tik nepasakoma
nuo kokių. Nuo literatų – taip, nuo Helsinkio grupės ir jos
vadovo – ne. Su Viktoru Petkumi Tomas Venclova bendravo
beveik iki pat jo mirties, lankė jį Gerontologijos ir reabilitacijos centre 2010 metais, dovanojo jam naujų knygų. Dėmesio
pristigo, manau, ir kitiems žymiems disidentams: Mindaugui Blozneliui, Liudui Dambrauskui, Vytautui Skuodžiui,
Stasiui Stunguriui, Albertui Žilinskui. Jų redaguojama ir
platinama pogrindžio spauda tikrai turėtų užimti ne pačią
menkiausią vietą tarp kitų Sąjūdžio ištakų, savaimios visuomenės konsolidavimo aplinkybių.
Gal monografijos struktūra, gal kitos aplinkybės neleido šiek tiek detaliau paanalizuoti KGB įtakos Sąjūdžio
ištakoms bei jo Iniciatyvinės grupės sudarymui. Juk ne
paslaptis, kad yra manančių ir tvirtinančių (vienas jų –
Antanas Terleckas), kad Sąjūdis – KGB kūdikis. A priori
galima būtų tvirtinti, jog tai – absurdas, bet šiuokart buvo
praleista proga tokius netikslumus moksliškai paneigti.
Archyvuose guli ne tik dokumentai, gyvi tebevaikšto ir
eiliniai saugumiečiai, ir aukšti jų viršininkai. Kai kurie liudija gana noriai, tad kodėl tokia medžiaga nepasinaudota?
Spėliodami galėtume įtarti, jog nenorėta minėti kai kurių pavardžių, kurios būtų atsidūrusios nelabai palankiame
kontekste, bet toks vengimas tik menkina vertingo veikalo
reikšmę, mažina jo patikimumą. Ir dar vienas dalykas, kurio galėtų pasigesti reiklesnis skaitytojas – detalesnės Iniciatyvinės grupės asmenybių charakteristikos. Vos užmetus
žvilgsnį, matyti, kad grupėje apstu su judėjimo ištakomis
visai nesusijusių asmenų. Kas juos rekomendavo, o gal net
įpiršo? Ar tos kalbos visai nepagrįstos, jog vos ne pusė tos
grupės narių buvo glaudžiai susiję su KGB veikla, kai kurie
vykdė tam tikras užduotis, vadinasi, buvo agentai. Spaudoje viena pavardė buvo linksniuojama gana ilgai, o monografijoje apie tai nė žodžio. Gal tai dėl to, jog čia pakvimpa ne mokslu, o politika, bet juk Sąjūdis ir kilo dėl to, kad
buvo būtina pakeisti ydingą šalies valdymą. O jei tų ydų
ir šiandien nesumažėjo, tai ar monografijos rengėjams tie
dalykai visai nerūpi? Skaitytojams būtų labai smalsu perskaityti mokslinius argumentus, dėl ko tokie Sąjūdžio korifėjai kaip Romualdas Ozolas, Bronius Genzelis, Arvydas
Juozaitis, Alvydas Medalinskas buvo „išspirti“ iš šių dienų
politikos. Jei kurie ir liko, tik trečiose ar penktose linijose.
O tie, kurie šiandien sėdi pačiose minkščiausiose valdžios
kėdėse, nedalyvavo ne tik Verkių rūmų diskusijoje 1988 m.
birželio 2 d. ir po to naktį ant Tauro kalno, bet ir apskritai
apie kylantį tautinį sąjūdžio šurmulį menkai ką nutuokė,
gal net buvo jam priešiški. Neatsakytų klausimų daug, ir
jie svarbūs. Manau, kad pakaktų medžiagos antram, o gal
ir trečiam panašaus tyrimo tomui. Tik ar atsiras pasiryžėlių tokiam žygiui. O jo būtinai reikėtų, jei norime sužinoti
ne tik visą istorinę tiesą, bet ir aptikti priežasčių šaknis, dėl
kurių tirpte tirpsta ne tik Sąjūdžio entuziastų gretos, bet
ima dūlėti ir linkti tautos ir valstybės stuburas.

